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«o Espírito >Santo suscita .a .nova criaçao, 
a humanidade nova que a evangetizaçao 

tem por objetivo, 
com a unidade na variedade». 

Em seu primeiro número de 
1978, CONVERG!:NCIA chega · 
aos seus assinantes e leitores, 
Religiosos e Religiosas com um 
enfoque especial sobre a REA
LIDADE, como situação concre
ta onde se encontra o homem, 
destinatário da mensagem do 
Evangelho. A mensagem somen
te é evangélica quando atinge o 
hem em ne contexte existencial 
em que vive, para desencadear 
uma respesta de compromisse. 
Este esferço sério duma nova 
cencepção da missãe apestólica 
que vem sendo empreendida cem 
energia, dedicação e afete trans
parece na contextu ra dos rela
tórios das Assembléias Regienais 
celebnidas ne mês de eutubre 
de 1977, cuja slntese apresenta
mes em primeira mãe ne INFOR
ME CRB. 

Ae ler singularmente cada re
latórie, ou cenfrentande· · cada 
um com os demais, 'O leiter cons
tatará, que e aspecte caracterfs
tico da Vida Religiosa ne Brasil 
censtitui-se num anúncie prefé
tice de Reine de Deus, cem seus 

inevitáveis desafios, cerne as 
cendições geográficas, e com
prometimento cem o necessita
do, na busca de dignidade e seus 
direitos. 

Nessas recentes Assembléias 
Regionais da CRB ceme tema de 
reflexão foram retemadas as três 
linhas de tema central da XI 
AGO: A REALIDADE NACIONAL 
E ECLESIAL DO BRASIL E A 
PRESENÇA DOS RELIGIOSOS 
NELA. Três aspectes da realida
de glebal que seferam alternan
de 'nas Assembléias, conferme 
as caracterfsticas sócie-ecenô
micas, culturais e religiosas de 
cada Regiãe. 

As reflexões desenvolvidas, as 
cenclusões e prieridades vetadas 
em cada Assembléia revelam a 
"fisienemia 'Original" da atual 
caminhada da Igreja ne Brasil 
assentada sebre 'Os traçes: espí
rito c'Omunitário e' s'Olidariedade 
com e povo. Nestas mesmas cen
clusões salienta-se e imperativo 
de 'Os religioses atuarem apesto
Iicamente em fiel censenância 
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com a Hierarquia e organismos . 
oficiais da Igreja tais como ···a 
CNBB, AEC e outros, em'· nlvel 
nacional e regional. Dá-se aten
çao à promoção vocacional, à 
formação inicial e permanente, 
à área da saúde e educacional 
e à ação pastoral propriamente 
dita. 

Esta leitura, além · de ser do 
interesse de cada religioso, não 
deixa de ser um instrumento efi
caz para o próprio enriquecimen
to da ação das Regionais. 

O INFORME traz a nominata 
dos novos diretores das Regio
nais da CRB para o triênio 77/80. 

A prática evangelizadora num 
contexto imediato e na realidade 
concreta de periferia é apresen
tado aos nossos leitores, atra
vés do que.stionante artigo do 
Pe. Guilherme T. Reinhard, OMI, 
Membro da Equipe de Reflexão 
Teológica da CRB/Nacional, so
bre Catequese de Periferia: Con
texto, Pedagogia e Práxis. Este 
texto justifica a predileção de 
Cristo pelos pobres e marginali
zados. Analisa o contexto de 
"uma Igreja que nasce dos po
bres" na sua originalidade sob 
três enfoques diferentes: 1) "Co
mo dimensão orgânica de uma 
evangelização libertadora." 2) 
"Como expressão de Uma peda
gogia nova, ' mais criativa e par
ticipativa." 3) "Como práxis que 
dá esperança, ainda que espo
rádica e fraca." Conclui relatan
do seis experiências novas, na 
linha dà evangelização-cateque-
se libertadora. . . 
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. Ir. Aleixo Maria Autran, FMS, 
aborda o Mistério de Maria e a 
Catequese. Tenta embasar o 
anúncio evangélico sob o cunho 
mariológico, uma vez que o pró
prio evangelho nasce de Jesus 
Cristo, "filho de Maria". Funda
menta sua . reflexão nos Docu
mentos do Concílio Vaticano " 
como escola para pautar o apos
tolado catequético pelo modelo 

• mariano. 

"O Esplrito Santo é o termo 
da evangelização: de fato, so
mente elllf suscita a nova cria
ção, a humanidade nova que a 
evangelização há de ter como 
objetivo, com a unidade na va
riedade que a mesma evangeli
zação intenta promover na CO" 
munidade cristã" (E.N. 75). É o 
que Ir. Franziska Carolina Reh
bein, membro da Equipe de Re
flexão Teológica da CRB/Nacio
nal, num trabalho de fôlego, ex
plicita com sólidos fundamentos 
biblicoteológicos, diante da com
plexa realidade do Brasil. É uma 
tentativa de explicar como neste 
contexto de, mudanças e situa
ções de toda ordem o. Esplrito 
Santo é fonte de unidade na plu" 
ralidade para a Vida Religiosa 
e ação pastoral. 

CONVERG~NCIA deseja que 
todo bem que o Senhor propor
cionou em 1977 e as esperanças 
que desperta para 78 sejam mo
tivos para consagrar nossas for
ças ao serviço do povo e à nossa 
Igreja. 

Pe. Celso Sehn, MSF 

• 
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CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL .. 

PELAS REGIONAIS 

"o Espirito do Senhor me enviou para a.mineiar 
a Boa . Nova aos pobres», 15 61,2. 

.. 

REGIONAL DE SAO PAULO 

O· Tema Central da Assembléia da 
Regional/SP foi: BENS MATERIAIS A 
SERViÇO DO REINO. Os 200 partici
pantes entre sacerdotes, Irmãos e Re
ligiosas rezaram e refletiram esta gran
de realidade: Vivemos num mundo, num 
pais, numa região carentes sob mui
tos aspectos: social, econômico, cul
tural. Onde a miséria se faz presente 
na maioria dos seus habitantes. Onde 
as Injustiças sociais são "ritantes. Onde 
os detentores dos bens materiais se 
reduzem a um grupo mlnlmo, ficando 
a maioria da população composta de 
trabalhadores com salârlos não somen
te baixos mas Injustos. 

As Congregações Religiosas origi
nariamente foram fundadas para aten
der ao povo, Isto é, à classe desvali
da, desprotegida. Da classe que não 
tem voz. nem vez. Na realidade as Con .. 
gregações religiosas, ' mesmo sem 
constltulrem empresas no sentido da 
palavra, elas sAo organizações que, 
pelo .seu próprio estilo de trabalho, dis
põem dê bens. São escolas, hospitais 
obras sociais e todo IIpo de estrutura 
a serviço dos irmãos. O importante, o 

fundamental não é · desfazer-se dos 
bens, mas instrumentalizâ-Ios. Não é 
ter, mas refletir sobre a origem dos 
bens e sua desllnaç!lo. 

Este questionamento foi se aprofun
dando a partir da espiritualidade do 
dia 1.1, que teve como orientador <> 
padre Celso Pedro da Silva, pela co
locação feita pelo Dr. Paulo Singer, 
mostrando a real idade sócio-econômica 
do Brasil, convidando os religiosos a 
serem profetas da renovação em bus: 
ca de uma sociedade mais justa, onde 
as distâncias salariais sejam menos 
berrantes, e o testemunho pessoal ex
prima o compromisso CO.11 os mais po
bres. Finalmente o enfoque dos BENS 
A SERViÇO DO REINO feito por Dom 
Cândido Padim, bispo de Bauru, ques
tionou profundamente os ecônomos e 
provinciais que, em grupos ou entre si 
refletiam a camlnha.da · que se pro
põem a partir desta Assembléia. 

Prioridades regionais 

Foram questionadas os participantes 
• 

da Assembléia sobre quais atividades 
prioritârias deveriam nortear a Regio-

• .3 



nal da São Paulo, Diversos grupos de 
trabalho slnletlzaram suas propostas 
da seguinte maneira: 

, 
A Assembléia Ordinária da CRB Re· 

gional da São Paulo, realizada em 
Italcl da 10 a 14 de outubro de 1977, 
buscou, em clima de oração e de dis· 
cernlmento o valor dos bens materiais 
a serviço do Reino, Sua preocupação 
básica foi a conversão dos religiosos 
ao espírito de despojamento evangé· 
Iico e ao compromisso de solidariedade 
com o Povo de Deus, no Brasil em ge· 
ral e no Estado de São Paulo, em par
ticular. Assume desta forma, os objeti
vos prioritários da última Assembléia 
Nacional da CRB e do Plano de Pasto
ral Orgânica da CNBB: DINAMIZAR E 
TORNAR SEMPRE MAIS VIVA A FRA· 
TERNIDADE EVANGÉLICA NO INTE
RIOR DE NOSSAS COMUNIDADES E 
,JUNTO AO POVO, 
ÇOES EXISTENCIAIS 

CUJAS ASPIRA· 
COMUNGAMOS. 

Verificamos que; apesar de nossos es-. . 
forços e de nossos prograssos, ainda 
temos uma longa caminhada pela fren· 
te para superar a defasagem entre: 

• O ideal que queremos e a realidade 
que vivemos. 

. 
• A nossa presença junto ao povo 
como testemunhas de vida evangél ica 
e os lugares onde se desenvolvem nos
sos trabalhos, 

• A vida que o Evangelho pede de nós 
e . a organ ização e funéionalidade de 
'nosso; ben~ e obras. 

Calam muito profundamente em nos
so ser de rellgios.os, na hora atual da 
Igreja do Brasil, as palavras que Cris· 
lo atribui a Si mesmo: "O Esplrito do 
Senhor ' está sobre mim; " pelo que me 
ungiu e me enviou para anunciar a Boa 
Nova aos pobres" (Lc 4,18; Is 61,1·2), 

Nós as assumimos como programa de 
. ação apostólica dentro da mobilidade 

variada de nossas Congregações, de· 
flnindo assim o principio orientador da 
consciência de nossa atual vocação 
evangelizadora (E,N, 6.75), Por isso em 
esplrito de fé e de esperança no que 
somos e significamos na Igreja, e em 
clima de comunhão e de alegria no 
Senhor, ' assumimos algumas priorida
des, l! nosso desejo que os projetos 
que serão elaborados e sua concreti
zação, traduzam o espírito que animou 
nossa Assembléia. 

I. EDUCAÇÃO, Que a CRB Regional 
- entrosada com a AEC-SP -, assu
mindo as propostas da CRB Nacional 
no tocante à educação, promova en· 
contros e grupos de reflexão para: 

Redescobrir o ser do .eligioso edu
cador Inserido na missão evangeliza
dora da Igreja, Fomenlar a ação cor
responsável dos educadores e Integrá
los na Pastoral Orgânica da Igreja. 
Buscar juntos, linhas de ação para a 
educação da fé, Suscitar e desenvol
ver liderança. Formar a consciência cri
tica e o reto uso dos MCS, tendo pre· 
sente as diretrizes de uma Pastoral 
Social. Ajudar a transformaçao das es· 
colas em verdadeiras Comunidades 
Evangelizadoras. Unir forças numa li· 
nha de atividades afins. 

11. PASTORAL DIRETA, Que a CRB 
Regional se preocupe com a prepara· 
ção, alualização e acompanhamento 
dos religiosos que atuam na pastoral 
direta para que vivam melhor a Con~ 
sagração-Missão. Busque meios de' aju· 
dar os vigários. religiosos a vivenciar 
seu compromisso religioso. Estimule a 
vivência fraterna e operativa entre as 
comunidades · religiosas de atividades 
afins, cultivando esse aspecto desde a 



formação Iniciai. Conscientize e pro
mova a açllo apostólica dos religiosos 
junto às regiões missionárias prioritá
rias do Brasil e de outros palses. 

111. SAúDE. Que a CRB Regional 
reúna os provinciais engajados no cam
poda saúde. Ajude os religiosos a des
cobrirem o ela espiritual que alimenta 
seu apostolado. Promova o intercâmbio 
das Congregações que atuam na área 
da saúde. Mentalize para a saúde pre
ventiva. 

IV. OBRAS SOCIAIS. Que a CRB Re
gional promova encontros o·u cursos 
para os religiosos que trabalham neste 
campo a fim de desenvolver uma cons
ciência crrtica frente à sua prOblemáti
ca; esclarecê-los para que não com
pactuem com as estruturas sociais in
justas e, sobretudo, para que sejam 
respeitados os Direitos Humanos, da 
Famflja e do mundo do Trabalho; levá
los a atuar mais nas causas do que 
nos efeitos; unir esforços na caminha
da comum e inteirá-los dos meios dis
poníveis; evitar a pulverização de or
ganismos elou recursos. 

V. MEIOS DE COMUNICAÇÃO SO
CIAL. Que a CRB Regional promova 
encontros de religiosos visando uma 
maior ação evangelizadora correspon
sável através dos MCS. Oriente os re
ligiosos educadores no sentido do de
senvolvimento de sua consciência cri .. 
tica e da dos educandos no uso dos 
MCS. 

VI. ADMINISTRAÇÃO. Que a CRB 
Regional continue a promover cursos 
encontros e reflexões de ecônomos, no 
sentido de: dar-lhes uma boa formação 
técnica e profissional de acordo com a 
legislação vigente; proporcionando-lhes 
oportunidade para o crescimento na es-

piritualidade que os leve a descobrir 
a administração ,como serviço; capacl-

, . 

tá-Ios a levara Provlncla a colocar 
cada vez mais OS bens a serviço do 
Reino. 

Eleição da diretoria 

Um dos objetivos da Assembléia era 
eleger a nova Diretoria para o pró
ximo triênio. Ela ficou assim constl, 
tulda: Diretor-Presidente, Pe. Joaqu,im 
Figueiredo Pereira, SJ. Membros da DI
re:oria: Frei Guilherme Sônegor Ps .. 
Narciso Lousa, Irmã Lau ra Fraga de Al
meida Sampaio e Irmã Maria Benigna 
do Amaral Goulart. Comlssfto Repre
sentativa: Pe. José Carlos de Oliveira, 
Pe. Miguel Pipolo, Pe. Fernando Legal', 
Pe. Alfonso Pastare, Irmão Gillas Fer
land, Pe. Pedro Bracelll, Pe. Guy For
tier, ,Irmã Maria Gabriela, Ir. Lucia 
Braune, I r. Maria Thereza Brito Tapa
jós, Ir. Olívla Santa Rosa, Ir. Ana Ma
ria Chaves, Ir. Maria de Nadir. 

Relat6rios 

Foram apresentados diversos relató
rios das atividades realizadas no triê
nio da Diretoria cessante; o que mais 
se pode ressaltar é o progresso de 
atendimento aos religiosos da Regio
nal, através de Cursos, Encontros, Dias 
de Oração e toda espécie de ativi
dades intercongregacionais que a Dire
toria propôs. 

Em 1975 participaram das atividades 
programadas pela Regional, 582 reli
giosos. Em 1976 foram 3.325, e em 1977 
até a data da Assembléia foram atingi
dos 3.184 religiosos. Há de se notar 
que no segundo semestre a Regional 
levou a efeito outros Cursos: 21 e 22 
de outubro em ,São José dos Campos: 
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Encontro Intarnú'claos, com Frei Leo
nardo Bofl. Da 24 a 29 de outubro: En
contro de Coordenadores de Comuni
dades - nas Calvarianas, com o Ir
mão Laurindo Trombeta, · Pe. Euzébio 
Oscar Schaid, Pe. Nelson Carlonl e Ir. 
Vilma Pereira Moreira. De · 21 a 24 de 
novembro: Comunicaçao, Consciência 
Critica, com o Pe. J.B. Libânio. De 19 
a·· 8· de dezembro: Convlvio, para Reli
giosas com mais de 50 anos, · em Itaici. 
De 13 a 21 de dezembro: Retiro para 
os Junioristas próximos à Profissão 
Perpétua. 

. NOTA DE DESTAQUE foi a aprecia
çllo. de NOSSO BOLETIM que em edi
ção especial trouxe toda a Liturgia da 
Assembléia. Enviado a todas as Comu
nidades da Regional, pedia-se que os 
11.000 Religiosos da Regional se unis
sem em oração, aos participantes da 
Assembléia. 

REGIONAL DE B. HORIZONTE 

Nos dias 6, 7, e 8 de outubro. na 
Casa de Retiro Cenáculo, Venda Nova, 
em Belo Horizonte, teve lugar a As
sembléia da CRB Region,,', com a pre
sença de 86 participantes entre Supe
riores Maiores, Delegados e Represen
tantes de Núcleos Diocesanos, bem 
como .a participação de duas Regio
nais: Brasilia, na pessoa de Ir. Marta 
Maria, e de Goiânia com a presença de 
Ir. Dalva A. de Melo. 
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Pe. Felix Valenzuela, ·OSA, Presiden
te, abriu a Assembléia· saudando ·os 
presentes. Feita a eleição para Presi
dente · e Moderador da mesma, foram 
escolhidos Frei Diogo Reesink, OFM e 
Ir. Elza Ribeiro, Providência de Gap, 
respectivamente. Como Secretários 
atuaram Ir. Nely da Conceição de Cam
pos Guerra, MJC e Pe. Pascoal Rangel, 
Sacramentino de Nossa Senhora. Cons
tituiu-se uma equipe para dirigir a Li
turg ia nesses dias de trabalho. 

Os temas tratados durante a Assem
bléia foram: Os Religiosos na Realida
de Nacional e Eclesial do Brasil, colo
cação feita por Pe. Felix Valenzuela, 
tendo como base o documento da XI 
AGO do Pe. Marcelio de Carvalho Aze
vedo; A Igreja no BrasU por Ir. Claudi
no Falquetto e Ir. Margarida Maria de 
Andrade, baseados no Documento · de 
D. Celso Queiroz. A CRB Nacional es
teve presente nas pessoas de Pe. 
Cristóbal Alvarez Garcia, SJ, Ir. Clau
dino Falquetto, Marista, e Ir. Irany Vi
dai Bastos, MJC, que foram coadjuva
dos por Ir. Nllza Junqueira Reis e Ir. 
Thereza Nunes. Apresentaram os proJe
tos da Nacional, ao todo 13 assim des
tacados: 

1. Projeto de assessoramento teoló
gico. 2. CERNE (Centro de Renovação 
espiritual). 3. Animação permanente da 
Vocação. 4. Cu rsos e Encontros nacio
nais para Superioras Gerais Brasilei
ras. 5. Animação da Vida Contemplativa. 
6. Trabalho Profissional e Vida Religio
sa. 7. Comunicação com as Regionais 
e as comun idades religiosas. 8. Atua
lização Jurldico-canônico-civil. 9. Bi
blioteca Especializada. 10. Seminário 
de Animação da CRB/Nacional e Re
gionais. 11. Seminário de Estudos sobre 
as Prioridades de Atuação Evangélica 



dos Religiosos do· Brasil. 12. Grupo de 
Estudos de Religiosos Educadores. 13. 
ELO - Cooperaçao e Integraçao. k 
Nilza forneceu esclarecimentos sobre o 
funcionamento do CENFI. 

Na apresentação do relatório fize
ram uso da palavra segundo Os seto
res de atividades os seguintes mem
bros: Ir. Margarida M. Andrade, Ir. Ma· 
ria Augusta C. Vldal, Frater Adriano, Ir. 
Clélia Fernandes, Ir. SlIvana Silva, Ir. 
Terezinha, Ir. Maria Ollmpia N. Maga
Ih~es. Ir. Hygina Bruzzi, Ir. ' Maria do 
Pilar Bujanda e Vitória da Silva, esta 
última docente da Faculdade de Enfer
magem da UFMG. Pelos Núcleos Dio
cesanos da CRB: Frei PatricioSciadini, 
Frei Bernardino Martinez Vilela, Julleta 
Amaral da Costa, Ir. Maria José B. dos 
Santos, Ir. Susana Matos Melo, Ir. Ali
ce Sturn, Ir. Isabel ·Pinto Ribeiro, Ir. 
No~mia Franco e Ir. Rita Cola. O re
latório foi encerrado com uma proje
ção de si ides sobre as atividades rea
lizadas. 

Também fizeram uso da palavra, Pe. 
Paulo Delboux, SJ, presidente da 
AEC/MG que ofereceu ~os presentes 
uma ref~exão sobre a educação cristã 
no mundo de hoje e informação sobre 
a programação da AEC para os pró
ximos anos. Em prosseguimento falou 
Pe. Qaspar de Almeida Pinto, SSSSR, 
que trouxe informação sobre a atual 
situação do I PREC. 

Com a presença de D. Arnaldo RI
beiro passou-se à eleição da Nova DI
retoria. que assim ficou constitulda: 
Presidente: Pe. João Batista Megale, 
Claretiano. Membros: Irmi Nely da .. 
Conceição de Campos Guerra, MJC; 
Pe.pascoál Rangel, M. Sacramentino 
de Nossa Senhora; Frei Diogo Reeslnk, 

OFM e Ir. Luiza M. A. Carneiro, · Cla
rissa FrancIscana. . 

Imediatamente .após a eleição se
guiu-se a tomada de posse da nova 
Diretoria, tomando a palavra opresi
dente eleito para expressar sua dispo
nibilidade de trabalho à Regional, bem 
como a dos demais membros da Dire
toria. Encerrou-se o ato com a -cele
bração da Eucaristia, presidida por D. 
Arnaldo Ribeiro. Na parte da tarde os 
trabalhos foram feitos em vista de um 
levantamento por parte da Assembléia, 
de sugestões para a dinamização da 
Regional nos próximos anos, após o 
que se encerrou a Assembléia Regio
nal de 1977 da CRB/Belo Horizonte. 

• 
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REGIONAL DO MATO GROSSO 

A Assembléia Geral da CRB/MT 
aconteceu de 12 a 14 de outubro, na 
Sede do IRPAMAT, em Campo Grande. 
A abertura da Assembléia deu-se com 
a celebração .Eucarística. Estavam pre
sentes: Dom Antonio Barbosa, Dom 
Osório Stoftel, Pe. Manoel Rodriguez Lo
sada, representante da CRB Nacional. 
Pe. João RighI, Secretário do Regional 
da CNBB, a Diretoria e ·Execulivo da 
Regional local, os Superiores Maiores 
ou seus delegados, os coordenadores 
e delegados dos núcleos e sUbnúcleos, 
num total de 64 pessoas .. 

. , 
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Para Presidente da Assembléia foi , 
escolhido o Pe. Walter Blnl, Inspetor 
Salesiano. Foram moderadores: Ir. Jai
me Biazus, marista e Pe; Osmar Augus
to Bezutte, SOB. Os trabalhos foram se
cretariados pela Ir. Terezinha Beasi. 

Pe. Tiago Small, presidente da Re
gional deu inIcio aos trabalhos, apre
sentando os relatórios das atividades re
ligiosas e financeiras. Nesta exposição 
e prestação de contas sobresairam os 
seguintes tópicos: Caracterlsticas do 
Estado do Mato Grosso; a localização 
da CRB · Regional; atividades e papel 
dos Núcleos e Sub-núcleos; caracte
risticas dos Religiosos que vivem e 
atuam em Mato Grosso; aspectos da 
Coordenação; Objetivos, Atividades da 
Equipe Regional; Retiros e Cursos ofe
recidos durante o triênio; conclusões e 
desafios enfrentados. 

Em sua mensagem o Pe. Manoel Ro
driguez Losada, representante da CRB 
Nacional, recordou a mensagem do 
Papa Paulo VI: "Não tenham medo; a 
Igreja precisa de nós". Trouxe à As
sembléia as seg.ulntes informações: 
Falou dos fins, natureza e funciona .. 
mento da CRB. Discorreu sobre os Pro
jetos da Diretoria Nacional; Fundo de 
manutenção da CRB; Prioridades e 
objetivos da CRB. Refletiu sobre as 
proposições e prioridades da XI AGO. 

A tarde do dia '12 foi dedicada à re
flexão sobre o tema: InserçAo dos Re
IIglos08 na Igre/a Local, na realidade 
de hoje. Dom Osório Stoflel, bispo de 
Rondonópolis, orientou esta reflexao 
com uma exposlçAo sobre: 08 Rellglo-
108 na Igreja e na realidade s6cl0-
econômica e política do Mato Grosso". 

Com a apresentaçAo dos relatórios e 
da reflexão os religiosos participantes 
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çlepararam-se com os seguintes desa
fios: . a) Frente às caracterlstlcas . do 
ambiente. b) Frente à· localização e es
trutura da Vida Religiosa. c) Frente à 
formação (retiros: e cursos), d) Difi
culdades a serem superadas. e) Senso 
de globalldade e Pastoral Orgânica. 

A slntese dos trabalhos dos grupos 
foi esta: Testemunhar o ser religioso. 
Hierarquia de valores. ·Inserção na 
Pastoral de Conjunto. Voltar-se . aos 
mais pObres .e evitar o imediatismo. 
Visão da realidade. Preparar o pessoal. 
Autenticidade na vida consagrada e na 
ação pastoral, sem· gerar seitas. 

Como resultado da análise e refle
xão a Assembléia apresentou e apro
vou as seguintes prioridades: 

1. Abertura e conversA0 do' religioso 
. 
decorrente do conhecimento da reali-
dade concreta onde atua, dando res
posta aos apelos do Senhor através 
dos simils dos tempos. 

2. Frente à dispersão dos religiosos 
nas extensões do Mato Grosso e ao 
paralelismo das atividades, faz-se ne
cessária uma maior unidade e Integra
ção em nlvel de comunidade e de nú
cleos. 

3. Sensibilidade para a pastoral vo
cacional, para a formação inicial dos 
jovens religiosos; Insistência sobre a 
formação permanente, sobre o cultivo, 
de oração e O senso critico diante dos 

fatos. 

4. Corresponsabllldade ecleslal na 
elaboração . e na execuçlio dos Planos 
de Pastoral Orgânica da Regional e 
das Dioceses, atendendo ao carisma 

de cada Congregaçlio. 

• 



5. Disponibilidade no assumir o mi
nistério de coordenação nas diversas 
atividades pastorais. 

6. Atendimento às prioridades pasto
rais: pastoral familiar, educacional, de 
saúde, social, atendimento às propo
sições da CRB Nacional. 

7. Conscientização quanto ao · tema 
da Campanha da Fraternidade: Traba
lho e Jusllça para Todos. Aprofundan
do o estudo e levando a cada religiOSO 
e cada comunidade à vivência deste 
tema, incluindo também a denúncia 
das injustiças sociais, 

8. Incentivo, em todos 05 campos 
ao preparo e formação dos agentes 
pastorais assim contribuindo para di
versificação dos ministérios dentro da 
Igreja. 

No último dia da Assembléia foi rea
lizada a eleição da Nova Diretoria com 
o seguinte resultado: PresIdente-: Frei 
Patrlcio Salmon, OFM. Dlretore-s: Irmão 
Jaime Biazus, Ir. Norma Aparecida Ro
mancini, Ir. Elza Giovanella e Pe. Os
mar Augusto Bezutte. 

REGIONAL DE SALVADOR 

A Assembléia Regional de Salvador 
apresentou a seguinte configuração: 
Data: 5 a 7 de outubro de 1977. Local: 
Convento Dom Amando, Km 6,5 '- Es
trada do Aeroporto. Tema Central: A 
REALIDADE DOS RELIGIOSOS NA 
IGREJA PARTICULAR: REFLEXÃO, CO
MUNICAÇÃO E VIDA NO ESpIRITO. 

Dlvlsio do Tema: Realidade · da Vida 
Religiosa, pela - Ir. Eufrasia Costa. Vida 
Religiosa e Igreja Particular, pela Ir. 
Jeane Maria Thlerny. Reflexão, Comu
nicação e Vida no Espirito, pelo Pe. 
Xavier, SJ. 

Coordenação da Assembléia: Presiden-
te: Frei Fernando Schnitker, OFM. Mo· 
deradores: Frei Urbano Souza, OFM 
Cap., Ir. Lu iza M. Monteiro. Secretárias: 
Ir. Elza Araújo e Ir. Carmen Vian. 
LiturgIa: Esteve a cargo das Religiosas 
contemplativas de Salvador: Benediti
nas, Concepcionistas, Carmelitas e Do
minicanas de Vitória da Conquista. 

ParUclpsntes. Diretoria e Secretaria
do: 7; Superiores Maiores: 20; Repre
sentantes de Superiores: 23; Coorde· 
nadores e Representantes dos Núcleos: 
22 (14 Núcleos presentes dos 19); 
Convidados: 5; Bispos presentes: 5; 
Representante da CRB Nacional: Ir .. 
Yolanda Setubal. Congregações pre
sentes e representadas: 48. 

Congregaçlies: Sagrada Famllia, An· 
cilas do Menino Jesus, Caridade de 
Santa Cruz, Missionárias do SS. Sa-
cramento, Beneditinas, Imaculatinas, 
Medianeiras da Paz, Dominicanas, 
Concepcionlstas, _ Mercedárias, N.S. dos 
Humildes, Imaculada Conceição da 
Mãe de Deus, São José de Chambéry, 
Missionárias de S. Teresinha, Pias 
Educadoras de S. João Evangelista, 
Paulinas, Sacramentinas, lJrsulinas, Sa
lesianas, Cami/lanas, Pobres de Santa 
Catarina, Missionárias de N. S. das 
Dores, Dorotéias, N. S. de Sion, Ser
vas da Sagrada Famflla, Franciscanas 
Hospitaleiras, Franciscanas de São 
José, Franciscanas Catequ istas, Fran
ciscanas do Coração de Jesus, Filhas 
de Sant'Ana. Filhas do Amor Divino, 

, 

9 



Mínimas da Caridade de N. S. das Do
res, Circulo SocIal do Mestre, Irmãzi
nhas da Imaculada Conceição, São 
José de Pinerolo, Auxiliares do Clero, 
Missionárias de Jesus Crucificado, Pas
sionistas, Jesuítas, Capuchinhos, Fran .. 
ciscanos, Sales la nos, Redentoristas, 
Missão Operária ' São Pedro e São Pau
lo, Irmãos do Evangelho. 

Nova Diretoria: Presidente: Pe. Dlonl
alo SCiuchetll, SJ. Diretores: Frei Fer
nando ' SChnltker, OFM; ' Ir. Eufrasia 
Costa, Ir. Jeanne M. Thlerry, OSU e fr, 

. 
Joana Vilas Boas, Beneditina. Foram re-
confirmados na Secretaria Executiva: Pe. 
Xavier Nichele, SJ, Ir. Gisele da Cruz 
Ribeiro e Ir. Verônica Andrade. 

Prioridades votadas 

1. Cursos para Formadores, em duas 
etapas intensivas. 2. Integração ' do 
Grupo de Trabalho de Saúde com o 
Grupo de Trabalho de Saúde da Arqui
diocese. 3. Cursos de Formação Per
manente, que passam para a orientação 
dos Núcleos de 3alvador. 4. Criação 
de zonais no interior, agrupando dio
ceses vizinhas, visando um fortaleci
mento, ficando assim: Aracaju, Estân
cia, Propriá (Ir. Luiza Maria). Juazeiro, 
Paulo Afonso, Bom Fim (Ir. Eulália). 
Ilhéus, Caravelas (Ir. Júlia Costa) VI
tória da Conquista, Caetité, livramen
to, Amargosa (Ir. Ana Estela) Feira de 
Santana, Alagoinhas, Rui Barbosa (Ir. 
Ângela). Barra, Bom Jesus da Lapa, 
Salvador. 5. Treinamento para anima
dores de Comunidades de Base em 
três etapas, sendo que a primeira em 
janeiro de 1978. 6. Cursos de anima
dores de Comunidades Religiosas duas 
vezes ao ano. 
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REGIONAL DE BEL~M 

De 6 a 8 de outubro, realizou-se em 
Benevides, a Assembléia Regional da 
CRB, presidida pelo Pe. Tiago van 
Widen e com a participação de 34 re
ligiosos. A dinâmica dos trabalhos, fei
ta pelo Pe. João Hobette, foi a colo
cação da realidade amazônica mais 
voltada para o aspecto sócio·econômi
co. No segundo dia, o Pe. Tia
go desenvolveu quatro pontos especi
ficas: 1. A Igreja em mudança no Bra
sil. 2, Traços importantes: esplrlto co
munitário - solidariedade com o povo. 
3, Presença dos Religiosos. 4. Desa
fios de uma nova Pastoral. 

Frei LuIs Pinto, completou o assun
to do Pe. Tiago, com perguntas aos 
grupos de debate, que de modo prá
tico, deveriam mostrar na sua realida
de a aplicação das afirmações acima 
e como estavam sendo feitas nas di
versas áreas de serviço, bem como 
está mudando ou se conservando a 

mentalidade dos religiosos neste mo· 

mento histórico da Região Norte 11. Em 

sua exposição, Fr. Luis Informou aos 

religiosos sobre os objetivos, sistema 
e Independência do Instituto de Pas

toral Regional e os alertou sobre a ne

cessidade de dever analisar a vida de 

doação dentro das linhas prioritárias 

da Pastoral Regional Norte 11. 

A Nova Diretoria da Regional de Be

lém ficou assim constitufda: Presidente: 
Pe. Tiago van Widen, Crúzio; Diretores: 

Ir. Ivone Almeida de Barros Lima, Filha 

da Caridade; FreI Serallm Spreállco, 
Capuchinho; Ir. Ivonete Azevedo, Ado

radoras do Sangue de CrIsto; Ir. Teo
linda Frlgérlo, Missionária Xaveriana. 



Prioridades votadas 

1. Todas atividades atuais devem 
continuar. Comunicar às comunidades 
do interior a data do encontro dos 
coordenadores. 2. Fazer o posslvel 
para Intensificar o contato com as comu
nidades do Interior em ·todos os sen
tidos. Na questão da formaçao . é im
portante formar os jovens cand idatos 
na Região: que as junioristas das co
munidades do Interior sejam incenti
vadas a participar do Encontro das Ju
nlor'stas; promover encontros com jo
vens vocacionados que favoreçam a 
participação nas Prelazlas. 3. Que a 
Equipe de Formadores dê atenção es
pecial ao item 7 das proposições da 
Assembléia Nacional. 4. Realizar uma 
pesquisa nas comunidades objetivando 
sondar o interesse pelos cursos de for
mação permanente na Vida Religiosa 
tais como CETESP, CERNE e solicitar 
a ajuda da CRB Nacional. 5. Promover 
encontros de aprofundamento espiri
tual para os religiosos engajados nas 
diferentes áreas de Pastoral, realizan
do-os em locais centrais das diversas 
Prelazias, tendo também a finalidade 
de formar núcleos. 6. Que a CRB pro
mova encontros de aprofundamento es
piritual para os engajados na pastoral 
educacional. 7. Que a CRB incentive 
os religiosos ao estudo dos Documen
tos de Medellln e Pastoral Amazônica 
para um trabalho mais engajado na 
realidade. 8. Proporcionar a ampliaç!io 
da Equipe Vocaclonal. 9. Que a CRB 
se coloque à disposiç!io para ajudar na 
preparação remota dos Capltulos Pro· 
vlnciais e Gerais e na aculturaç!io dos 
missionários vindos do sul. 10. Seja 
criado um departamento de Pastoral de 
saúde. 11. A CRB envie uma circular 
Provinciais insistindo sobre a necessi-

dade e Importância de liberar membros 
para o secretariado executivo. 

Representaram a CRB Nacional o Pe. 
Mançel Rodriguez Losada e o Pe. Bo
nifácio Urbaneck. Houve a avaliação da 
Assembléia, e com a Celebração Eu
carística os trabalhos foram conclul
dos. 

REGIONAL DE GOIANIA 

Esta Regional realizou sua VIII As
sembléia Geral de 17 a 20 de outu
bro, no Centro de Treinamento de Li
deranças em Goiânia. A presença dos 
Religiosos nesta Assembléia foi basta.l
te expreSSiva, além de Provinciais 
campa,receram os Coordenadores dos 
Núcleos, Representantes dos Religiosos 
das Dioceses. Assessoraram os traba
lhos o Prof. Pedro Wilson Gu imarães 
e o Pe. José Maria Pereira. 

.0 Tema Central da Assembléia ver
sou sobre a Realidade do Centro Oeste 
e a Realidade da igrela de Goiás . e a 
Presença dos Religiosos nesta . Reali
dade. . . 

A Assembléia teve inIcio com a Ce
lebração Eucarlstlca presidida por 
Dom Fernando Gomes Santos, Arcebis
po de Golãnia. Seguiu-se a distribuição 
das tarefas, escolha dos Coordenado
res e Secretários e a aprovação do 
programa. Ainda na sesslio de abertu
ra fez-se a apresentação do Relatório 
das Atividades da CRB. O estudo do 
tema de reflexão obedeceu três as
pectos: Problemas, Sucessos e Raizes 
da Realidade Centro-Oeste. Quanto aO 
Tema: Realidade da IgreJa de Goiás 
levantaram-se as seguintes constações: 
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· 1. Problemas: Falta de evangelização 
de base. Falta de pessoal preparado e 
de meios para esse preparo. Sacra
mentallzação mágica. Catequese orien
tada para o sacramento. ·Catequese de
ficiente. Teologia importada, unilate
ral e imposta. Falta de teologia reei a
borada a partir da Realidade Brasilei
ra. Massificação do povo. Falta de en
carnação da Igreja e de libertação to
tal do homem. Igreja alienada. Pro
cura de segurança financeira por par
ta dos Religiosos. Acomodação no tra
balho dos religiosos. Falta de lideran
eas leigas. Paternalismo. Falta de uni
dade viarvel na Pastoral. Sincretismo 
religioso. Conflito de mentalidades. Fal
ta de vido de conjunto. Polarização 
dos eSforços não delegando poderes 
aos leigos. Igreja não disposta ao mar
Urio. Trabalho sem planificação. Mo
vimentos fechados sem compromisso. 
Falta de promoção vocaclona!. 

2. Suc .... oa. Igreja que nasce do 
povo, aberta aos leigos assumindo. 
Corresponsabilidade entre Presbiteros
Religiosos-Leigos. Participação de lei
gos nas Assembléias da Igreja. Pasto
ral da Terra (CIMI). Grupos realmente 
comprometidos. Pastoral Vocacional. 
Comunidade Eclesial de Base. Movi
mentos de Jovens. Cursilhos. Natal em 
Familla. Campanha da Fraternidade. 
Catequese mais aprofundada. Igreja de
slnstalada e pobre. 

3. Raizes. Rellexo da situação sócio
polrtica. Religião x Vida. Insegurança. 
Mentalidade burguesa. Acomodaçao. 
Pastoral alienada. Falta de engajamen
tó dos nativos. Falta de respeito à re
ligiosidade popular. Medo de conhecer 
e, consequentemente, de se compro· 
meier com a realidade. Falta de com
prometimento face à renovação do Va· 
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ti cano 11. Fazer sem SER. Falta de cul
tura superior dentro da realidade local. 
Nova Diretoria. Ficou assim constituí
da: Presidente: Pe. Gil Barreto Ribeiro, 
eSSA. Demais Diretores: Frei Evarist~ 

Parisotto, OFM Cap; ir. Tomasina Sar
dinha Vieira, OP; Dona Antônia Esme
ralda Cabral; Frei Jean José Bartoll, 
OP. 

Nesta Assembléia participou o Vice
Presldenle da CRB Nacional, Pe. Cris
tóbal Álvarez Garcia, SJ. Em resumo 
proferiu a seguinte mensagem: Temos 
coisas maravilhosas na Igreja do Bra
sil. Temos Profetas que estão saindo 
da Vida Religiosa e arrastando a todos 
nós. Profetas que incomodam e são 
perseguidos e presos. Vivemos um mo
mento tremendamente desaliante. ~ 

momento de sorrir, de aiegrar-se, de 
servir o Senhor com alegria. Essa é " 
mensagem da CRB Nacional. 

Prioridades votadas 

Concordando com as proposições pe
las quais se comprometeu a CRB Na
cionai, a Assembléia Regional da CRB 
Goiânia assumiu como prioritárias as 
seguintes: . 

1. Que a CRB-Goiânia aproveite os 
contatos · com a CNBB, Prelazias, Dio
ceses, Superiores Maiores, para cole· 
tar dados sobre as áreas de ação dos 
Religiosos, de modo a poder informar 
sobre a situação eclesial de todo o 
Estado e incentivar a ação que visa 
as mais necessitadas. 

2. Estude a possibil idade de organi
zar estág ios missionários para Religio
sos, desde o incio de sua formaçao. 

3. Forme uma equipe de reflexão so
bre a Pastoral de Saúde, em vista de 
um trabalho de conjunto. 



4. Haja integração de esforços entre 
a CRB e AEC, para ajudar os educa
dores a refletirem sobre sua missão. 

5. Que a CRB·Golânia, através de 
cursos, encontros e outras atividades, 
se preocupe em conscientizar os Reli
giosos no que se refere à Pastoral So
cial e à Pastoral da Terra. 

Apelos sentldoa na Asaembléla: Vi
venciar a oração e expressá-Ia na 
açao. Motivar os religiosos, desde o 
inIcio de sua formação, para o esplri
to de Igreja Missionária. Rever e apro
fundar os n05SOS carismas religiosos, 
dentro de maior inserção na Igreja Lo
caI. Questionar a nossa vida de pobre
za, tanto a nlvel pessoal como comu
nitário, em relação li nossa encarnação 
na realidade Centro Oeste. Optar pela 
inserção no meio pobre, como respos
ta aos apelos da Ig reja, hoje. 

REGIONAL DE S. CATARINA 

Realizou-se, no Morro das Pedras, 
Florianópolis, nos dias 4 a 6 de outu
bro de 1977, a VIII Assembléia Regio
nal da CRB com a presença de Bispos, 
Representantes da CRB Nacional, Pro
vinciais, Coordenadores e Representan
tes Diocesanos da CRB, Diretoria .da 
CRB, membros da Equipe Regional da 
CNBB, Representantes da AEC. Ao 
todo 74 participantes. Entre estes des
taca-se a presença dos Bispos: Dom 
Afonso Nieheus, Arcebispo de Floria
nópolis, Dom José Gomes, de Cha
pecó, e Dom Henrique Müller, de Joa
çaba. 

Ir. Alzira Poli, Presidente, abriu a As
sembléia, fazendo uma sintese dos tra
balhos da Diretoria cessante. Apontou 
os desafios ainda existentes; forma
ção · de acordo com as exigências 
atuais, fidelidade ao Evangelho e seI 
fermento, luz, sal pelo SER e pelo 
AGIR. 

Dom Afonso Nlehues fez uma colo
cação sobre aa tenalSes, que observa 
hoje na Igreja, com reflexos evidentes 
em Santa Catarina. Tensões entre Igre
jas mlstica e Igreja-Evangelho, entre 
verticalismo e horizontalismo, entre 
alienação e socialização .. Frisou que ,a 
posição que cada um assume nessas 
tensões determina a esplrltualldade. 
A solução consiste em encontrar um;> 
linha de equillbrlo. 

A mesa dos trabalhos apresentou a 
seguinte configuração: PresIdente: Pe. 
Nivaldo J. Machado. Moderadores: Ir. 
Ollmpla Gaio e Ir. Maria de Lourdes 
Cascho. SecretárIos da Assembléia: Ir. 
IIva Maria Ogliari e Pe. Honorino 
Dall'Alba. 

A Secretária Executiva da Regional, 
Ir. Ellza SChafascheck, apresentou o 
relatório do Triênio (1975-1977), que foi 
lido e comentado pelos presentes. Pe. 
Alfonso de Nljs e Ir. Nilso Antônio Ron
chl, representantes da CRB Nacional, 
fizeram uma srntese dos temas apre
sentados da XI AGO, da situação atual 
da CRB Nacional, a presença apostó
lica na Igreja do Brasil, alguns proble
mas e desafios da Vida Religiosa hoje. 

Em atendimento ao Regimento Inter
no foi eleita a Nova Diretoria ficando 
assim constllulda: PresIdente: Pe. Ni
valdo José Machado. Membros DIreto
res: Ir. OJfmpia Gaio, Ir. Elza Schafas
check, Ir. Lourdes Maria Mantovanl e 
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Pe: .'Honorlno Dali' Alba. Ao final da 
A~sembléla foi apresentada a slntese 
dás metas e prioridades. Depois de re
f1étidils foram aprovadas para o triê
nio' 78-80: 

Metas 

1, Continuar dlnamlzandc o espirito 
comunitário, o entrosamento entre as 
Congregações e a Inserção nas Igrejas 
locais. 2. Retomar os objetivos do triê
nio anterior, com enfase na Formação 
Permanente. 3_ Que a CRB procure 
manter a Integração com os objetivos 
da CNBB. 4. Promover e animar a Vida 
Religiosa dentro de dOis traços deter
minantes da atual caminhada da Igreja 
no Brasil: Espirito Comunitério e Soll· 
darledade com o povo. 5. Mentalizar 
para um constante questionamento da 
situação e atuação de nossas obras, 
frente aos apelos atuais. 6, Dinamizar 
o esplrito missionário. 

Prioridades 

1. Formação permanente do Religio
so. 2. Inserção na realidade da Igreja 

. Local. 3. Conhecimento e integração 
nos Planos Pastorais da CRB, CNBB e 
AEC. As Congregações tê-los em mente 
ao elaborar seus Planos de Ação. 4. 
Apoiar, estimular e integrar as forças 
da Pastoral missionária no Projeto das 
Igrejas-Irmãs. 5. Motivar e incentivar o 
espirito missionário e a participação em 
projetos missionários. 6. Incentivar e 
possibilitar aos Religiosos a participa
ção e animação das CEBs. 7. Valorizar, 
estimular e integrar na ação pastoral 
o . especifico de cada Congregação, 
atendendo aos documentos da CNBB, 
CRB, CB-AM. 
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REGIONAL DE MANAUS 

Cinqüenta Religiosos, entre os quais 
vários Superiores Provinciais e de Co
munidades, estiveram reunidos nos dias· 
3 e 5 de outubro no CENESC, para a 
sua Assembléia Geral Ordinária. Todas 
as Prelazias, exceto São Paulo de 011-
vença, enviaram representantes. Da Di
retoria Nacional vieram: Pe. Bonifácio 
Urbaneck e Pe. Manoel Rodrlguez Lo
sada. O Pe. Fernando Jorge, Diretor do 
Centro de Formação Inter-cultural 
(CENFI), explicou no que consiste esse 
grande instrumento de formação de 
nossos missionários. Segundo os re
presentantes da CRB NaCional, a As
sembléia tentou dar uma continuação, 
em ãmbito regional, as reflexões da As
sembléia Nacional, que girou em torno 
do tema: Realidade brasileira, Igreja e 
Vida Religiosa, Um pormenor que au
mentou o significado da Assembléia foi 
a eleição da Nova Diretoria da eRB Re
gional para o próximo triênio, tendo 
sido eleitos: PresIdente: Pe. Teodoro 
Jaspers, da Congregação do Esplrito 
Santo. Membros da DiretorIa: Pe. Bento 
Barçaseinl, SOB; Ir. Clara Albuquerque 
Silva, ASC; Ir. Cleusa Coelho, Agosti
niana, e Frei Saturnino Fernandez, 
Agostiniano. Os Religiosos da Regio
nal agradecem a Frei Roberto Sisk, 
TOR, ex-presidente da CRB e atual
mente em Borba, seu excelente servi
ço, estendendo o agradecimento aos 
demais membros da Diretoria cessante. 

Conclusões aprovadas 

1, Que a nova Diretoria faça estudos 
e providencie a constituição de uma 
nova Regional na Amazônia Sul-Oeste, 
abrangendo as Prelazlas de Alto Juruá, 



Lébrea, Humalfá, Porto Velho, GuaraJé 
Mirim, Acre-Purus e Vila Rondônia (a 
ser criada), com sede em Rio · Branco, 
Acre. 2. Programe encontros inter-nú
cleos, para Intercâmbio de experiên
cias. 3. Peça que a Arquidiocese de 
Manaus formule e apresente e Plano 
de Pastoral. 

Propostas 

1. Que o tema da próxima Assem
bléia seja a Vida Consagrada do ser 
Religioso. 2. Que a Pastoral Vocacio
nal seja integrada à Pastoral Orgânica 
da Prelazia ou Arquidlocese. 3. Que 
seja criado um núcleo de CRB em 
Manaus. 

Moção 

Que a nova Diretoria apele a todos 
os Religiosos do Brasil, para que asta 
hora histórica da Amazônia seja resol
vida mais fraternalmente, por parte de 
todos os nossos irmãos de outras Re
giões, em direção a uma Igreja mais 
autônoma e mais nativa, sensfveis ao 
problema vocacional nativo e unidos 
às vérias Congregações e Prelazias, 
num só esplrito e numa só Fé, na ar
rancada decisiva da Evangelização e 
promoção humana. 

REGIONAL DE RECIFE 

A Regional da CRB NE 11, abrangen
do os Estados de Pernambuco, Ala
goas, Paralba e Rio Grande do Norte, 
realizou sua Assembléia Geral Ordiná-

ria nos dias 18, 19 · e 20 de outubro de 
1977. Na oportunidade representou a 
Diretoria da CRB Nacional, Ir. Hermen
garda Alves Martins. 

Nova Diretoria. Presldenle: Frei Wal
frio Mohn, OFM. Dlrelore.: Ir. Maria das 
Dores Ferreira, Serva da Caridade, Pe. 
Gabriel Hofsdete, CSSR, Pe. Eduardo 
Figueroa, OMI, Pe. Geraldo Pennock, 
CSSR, Secretário Executivo e Ir. Maria 
Teresa Mràzová, CSA, Secretária Exe
cutiva. 

A Assembléia da CRB NE - 11 vo
tou e se propôs assumir as seguintes 
prioridades: 

1. Questionar se a presença do Re
ligioso é verdadeiramente evangeliza
dora no seu estilo de vida e na sua 
atuação. 2. Estimular um crescente 
presença dos religiosos Junto dos opri
midos e marginalizados, assumindo com 
eles o desejo de libertação. 3. Urge 
que o Religioso se volte para a reali
dade. A proporção que ele dá passos 
concretos de engajamento e se com
promete com a mesma, amadurece e 
consolida sua opção. 4. Exige-se na 
Formação: a) Sério discernimento dos 
motivos do assumir o projeto de Vida 
Religiosa. b) Respeito profundo pelas 
pessoas e sua liberdade. c) Contato 
continuo com a realidade numa atitu

de de contemplação. d) Revisão per
manente dos valores que devem levar 

a um verdadeiro testemunho evangéli, 
co na ação. 5. A Ação Pastoral da Igre

ja exige hoje de nós mudança de cri
térios para 6 engamento do religioso 
na Missão. 6. A CRB mantenha entro
samento continuo com a CNBB, tendo 

em vista suas prioridades, a fim . de 
exercer melhor sua funçao de SERVIR. 
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REGIONAL DE $AO LUfS 

De 11 a 13 de outubro de 1977 
ocorreu a V Assembléia Geral Ordiná
ria Eletiva da CRB de . S!lo Luis, no 
Centro de Treinamento de Lideranças. 
Participantes. Na Regional residem 
poucos Superiores Maiores, o que faz 
com que a maioria seja formada por 
Delegados e convidados. Houve 56 re
ligiosos presentes, vindos de 10 Dio
ceses ou Prelazlas. Diversas Congrega
ções em São Luis n!lo compareceram. 

Durante os 3 dias da Assembléia os 
presentes refletiram sobre a Realidade 
do Nordeste e do Maranhlo, tema ex
posto pelo Dr. Harielde Macário, so
ciólogo maranhense. O segundo tema 
de reflexão foi a Relllldade Ecleslal 
apresentada pelo representante da 
CRB Nacional, Ir. Claudlno Falquelto. 
Frei Pascoal Rolta, Presldenle da Ré
gional falou sobre o tema: O Ser reli
gioso para o povo da promessa. 

Nova Dlreloria. Presidente: Frei Pas

coal Rolta, OFM Capo Diretores: Frei 

João de Deu's, OFM Cap; Frei Antô

nio Slnibaldi, OFM; Ir. Alice Thouln, 

Irmãs da Assunção da SS. Virgem; Ir. 

Estrela Girard. Irm/ls de São José de 

S. Jacinto. 

Sugestões aprovadas e apresentadas 

e apresentadas à Nova Diretoria para 

o próximo triênio: 

EDUCAÇÃO. A CRB junto à AEC 

crie a Pastoral Educacional para os 

religiosos educadores. Promover Semi

nários para uma presença qualificada 

como religiosos nas escolas. Estudo e 
reflexOes sobre os documentos da 

Igreja a respeito da Educaçlio. 
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PASTORAL URBANA .. Entrar em con
tato com as comunidades que nao par
ticipam das reuniões. Colaboração e 
corresponsabilldade em relação aos 
apelos da Diretoria. Esforço para for
mar núcleos em cada Diocese. liberar 
alguém para entrar em contato com os 
núcleos. Promover encontros, Retiros. 
Conferências. Enviar com antecedência 
a programação geral. 

PASTORAL RURAL. Promover um Se
minário anual para Religiosos da Zona 
Rural. Criar novos núcleos e animar os 
já existentes. Criar mini-regiões de 
grupos naturais com assessoria indica
da pela Diretoria Regional. Fomentar a 
presença dos membros da Diretoria 
nos encontros Pastorais das Dioceses 
e Prelazias. 

FORMAÇÃO. Promover encontros de 
Formadores para estudo, reflexão, men
talização e previsão. 

SAODE. Promover Seminário sobre a 
Pastoral da Saúde. Formar equipes de 
comunicação e avaliação. 

Os trabalhos foram um tanto preju
dicados pelo fato de o encontro ter 59 

dado na cidade de São Luís, o que 
ocasionou a sarda freqüente de muitos. 
Houve clima de oração, seriedade, fra
ternidade e franqueza. Os trabalhos 
foram bem conduzidos pela Comissão 
Central da Assembléia. Sente-se que 
05 423 Religiosos para todo o Estado 
são excessivamente solicitados pelas 
atividades pastorais. Há verdadeiro 

compromisso com os mais necessita
dos, sobretudo no interior. As CEBs 

s/lo uma realidade na maioria das Dio· 
ceses. 

A Diretoria e o Executivo têm difi
culdades de acompanhar os Núcleos 

Diocesanos devidos à precariedade das 



. 
comunlcaçõas . viárias, sobretudo no ' in
verno. Desponta nova aurora .de ·es
peranç.a na Vida Religiosa do Mara
nhllo. 

.' . 

REGIONAL DO RIO DE JANEIRO 

Foram 150 os participantes da As
sembléia Geral Ordinária Eletiva da 
CRB Regional do Rio de Janeiro rea
lizada nos dias 21 e 22 de outubro. 
Entre estes descatam-se as presenças 
do Cardeal Dom Eugênio Salles, Dom 
Eduardo Koiak, Bispo Auxiliar do Rio, 
Dom Waldyr Calheiros, Bispo de Volta 
Redonda. Pela Diretoria da CRB Na
cional estiveram presentes: Ir. Irany 
Vldal Bastos, Ir. Hermengarda Alves 
Martins e o Pe. Manoel Rodrlguez Lo
sada. 

O tema de reI/exilo durante a As
sembléia foi o estudo da Realidade 
86clo-econ6mlca e cultural da Região, 
orientado pelo Pe. AntOnio de Abreu, 
SJ, do IBRADES. 

A Nova DIretoria eleita, ao final da 
Assembléia, ficou assim constitulda: 
Presidente: Pe. Luis Fernando Klein, 
SJ. Primeira-Vlce-Presldente: Ir. Tere
slnha Lumbieri, das Missionárias do 
Sagrado Coraçllo de Jesus. Segunda
Vice-Presidente: Ir. Maria Josá Caldas, 
Congregação das Irmãs do Sagrado 
Coração de Maria. Diretores Conselhel
r08: Pe. Erich Georg Hennings, Barna
blta e Pe. Jullano Vandevoorde, da 
Congregação do Imaculado Coração 
de Maria. 

REGIONAL DO· RIO G.DO SUL 
. . . ' 

Em São Leopoldo, realizou-se nos 
dias 7, B e 9 de outubro a ·IX Assem
bléia Geral Eletiva da CRB-RS. Repre-. . . 
sentaram a CRB Nacional a Ir. Maria 
Rita Périllier e o Ir. Dario Bortollni. 

Tema da Assembléia. Pe. Ernesto 
Goeth, . fez uma explanaçllo sobre a 
Visão Panorâmica e Algumas Qonclu-. . 
sões sobre Condicionamentos .. e Aspl-

o '. • 

rações dos Religiosos no RS e O 01)-
cumento Para Reflexio sobre a Reali
dade e Pastoral RS (CNBB Sul - 3), 
a partir do que foram feitos trabalhos 
em grupo para averiguar os aspectos 
positivos e negativos da presença dos 
Religiosos no Rio Grande do Sul. 

Nova Diretoria: Presidente: Pe. Mar
celus Fabiano Sucharkl, Salesiano. DI
retores: Frei Carlos Albino Zagonel, 
capuchinho; Ir. Adélla Anna Bianchi, 
São José de Chambéry; Ir. Alfredo Pas
qual Crestanl, marista; Ir. Cecflia Coe· 
lho Pereira Leite, agostiniana. 

Prioridades e Objetivos 

1. Que a CRB continue os projetos: 
a) Noviciado Intercongregacional. b) 
Cursos de Teologia da Vida Religiosa. 
c) Curso para Animadores e Formado
res da Vida Comunltâria. d) Cursos 
para Irmãs de menor cultura. e) Asses
soramento aos Núcleos Diocesanos. 

2. Que a eRB organize cursos para 
formadores em nível pós-noviciado. 

3. Que a CRB proporcione elementos 
e situações que favoreçam a consistên
cia dos religiosos na formação de uma 
personalidade integrada. situada, com
prometida com o processo de trans
formação da realidade para torné-Ia 
cada vez mais Reino de Deus . 

• 
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4. "Que a CRB estude uma forma de 
reanimar e re-situar religiosos cansados 
para ajudá-los a reencontrarem as mo
tivações de suas ' congregações. 

5. Que a CRB junto li CNBB estude 
as prioridades pastorais para formula-

. ' , 
rem critérios comuns de novas opções 
de inserçao dos religiosos. 

6. Que a CRB encoraje as Congre
gações de carismas afins 'a integrarem 
suas atividades nas diversas áreas pas
torais. 

18 

7. Que as diretrizes ' da CRB seiam 
formuladas ' nas linhas de aprofunda 0 

menlo e anlmaçlio integrada dos ele
mentos essenciais do projeto religioso: 
oração, fraternidade, missão; de for .. 
mação para o social (conhecimento e 
análise da realidade num processo de 
reflexão-ação) e de Integração das di

mensões: carisma, Inserção e pastoral. 

8. Que a CRB constitua as equipes 

necessárias para consecussão dos pro
jetos. 

.. 

• 



, . 

CATEQUESE 
DE 

PERIFERIA; 

I. Contexto, 
2. Pedagogia, 
3. Práxis 

Resistir à tendência de mandar, organizar, 
planejar e decidir unilateralmente, 

• 

quando se trata de um grupo de pessoas simples 
e de pouca cultura formal, não é fácil . 

Pe. Guilherme T. Reinhard, OMI 
• 

São Paulo, SP 
• 

A periferia faz parte do "cenário 
urbano" da realidade · brasileira 
atual (1). Produto número um de 
certo tipo de desenvolvimento, os 
jardins, vilas e aglomerados habita
cionais que formam os cinturões 
feios em redor das grandes cidades 
brasileiras são bem distintos, por 
exemplo, dos "subúrbios" europeus 
ou norte-americanos (2). São os 
bairros dormitórios, quase totalmen
te carentes de infra-estrutura, onde 
residem a mão-de-obra barata e ne
cessária na produção das riquezas 
que beneficiam uma minoria privi
legiada. A periferia pode ser consi
derada o símbolo da marginalização 
do povo brasileiro (3). 

A renovação eclesial que provém 
do Vaticano II e Medellín sublinha 
que o amor salvífico de Cristo se en
carnou em gestos eficazes em favor 

pdncipalmente dos desprezados. Na 
sinagoga de Nazaré Jesus definiu seu 
programa de vida em termos desta 
predileção pelos pobres, os margi
nalizados e os oprimidos (4). Recen
temente se tem falado muito de 
"uma Igreja que nas,ce das bases", 
de uma "Cristologia a partir da pe
riferia", e , da vida religiosa como 
um "projeto de vida radical". Tudo 
isto no sentido de ser mais coerente 
com a opção fundamental de Jesus 
(5). Nota-se também, que várias con
gregações religiosas estão abando
nando obras tradicionais para enviar 

• • pequenos grupos aos meios mais po-
bres, às periferias em procura de 
uma presença mais profética (6). 

'É neste contexto de renovação, de 
questionamento e de busca, que gos
taria de considerar a catequese, 

• 
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aquela concretização da missão pro
fética na qual muitos religiosos e 
religiosas estao ,empen)lados hoje. 
Tentarei analisacla na · sua· originali
dade a partir da .periferia, sob três 
enfoques diferentes:·. 1) Como di-

mensão orgânica de 'uma evangeli
zação libertadora. 2) Como expres
são de. uma pedagogia nova, mais 
criativa e participativa. 3) Como 
uma práxis que dá esperança, em
bora ainda ' esporádica e fraca. 

" , 

1. Contexto Atual: Catequese e Evangelização Libertadora 

Constata-se em reuniões e encon
tros com agentes de pastoral certa , 
confusao generalizada, mesmo sobre 
os conceitos mais básicos como por 
exemplo: libertação, ' evangelização, 
catequese (7). Estão entre os assun
tos mais quentes do dia, mas apesar 
de muita reflexão e bastante retórica, 
" ... no fundo, tudo não passa de 
palavras. De belas palavras. Em vez 
de assumir compromissos, proferi
mos discursos. E cuidamos que, se 
não resolvemos a questão pela raiz, 
pelo menos equacionamos OS pro
blemas com lucidez meridiana. Na
vegamos nas águas mansas dos prin
cípios gerais" (8). Pode ser que en
tre um círculo restrito de teólogos 
exista a maior clareza sobre estes 
termos e sobre os princípios pasto
rais que devam conduzir à transfor
mação . da sociedade. Descendo um 
pouco para aI' bases, porém, a gente 
descobre entre os responsáveis pelas 
pequenas comunidades Oeigos, reli
gipsos . e padres), os mesmos con
flito's' e tensQeS que existem na so
cie'dadeem geral. As mesmas dico
tomias entre fé e vida, entre ' à ho
mem , religioso e o' homem político. 
A nieSma. :falta . de' .senso crítico, e 
mais . ainda, de uma ação crítica. 
"Evidentemente exisfem exceções -
e' 'riãà poucas, Mas ainda parecem .. ..... . . -' '. - . ser unia pequena mlOona. 

~\ " 

51.0 

Junto com a falta de objetivos 
claros na base, e talvez devido a 
ela, s'e nota também entre muitos 

. agentes de pastoral certo cansaço. 
Não é simplesmente o resultado do 
acelerado ritmo de vida nas metró
poles, nem da sobrecarga de respon
sabilidades pastorais. A quase au
sência de experiências verdadeira
mente originais e criadoras na peri
feria parece ser devida a uma série 
de obstáculos: pessoais, comunitá
rios, instituciouais (surgindo das 
estruturas tradicionais nas dioceses 
ou congregações), e "globais" (oriun
dos do atual regime sócio-econômi
co-político-cultural). Não é de es
tranhar que depois de muitos anos 
de luta Ce com poucos resultados vi
síveis) alguns evangelizadores an
dam meio desanimados! 

o problema maior . então, não é 
apenas entender. este processo . com~ 
plexo e dinâmico; mas · encarná-lo 
na História, e mais especificamente, 
na· situação-periferia. Uma evangeli
zação li~ertadora · pode ser identifi
cada pelas seguintes características: 
1) Anúncio: ela proclama a novida
de radical do Reino (Justiça, Comu
nhão, "Shalom"); assim colocando 
todos os outros valores, critérios e 
ordens em xeque, 2) Denúncia: ela 
aponta o pecado do mundo, espe-



cialmente a . opressão, e, o med?, ·e 
desmascara as ideologias , de poderi 
questionando a motivação das ' auto~ 
ridades. 3) Compromisso: ela se 

• compromete com os acontecunentos, 
assumindo a História numa opção 
radical em favor ds pobres (seus in
teresses e preocupações), consciente 
dos riscos e conseqüências implí
citas (9). 

O eixo central da evangelização 
(e da catequese) já mudou. Agora 
é o homem, a pessoa humana, ima
gem de Deus, que está no centro 
de tudo. "Essa preocupação peloho
mem é o que muda os rumos da 
pastoral ... Isto precisaria ficar bem 
claro. Uma Igreja que' não revele ao 
mundo preocupação pelo homem, 
na globalidade de sua vida, é uma 
Igreja que não tem grandes condi
ções de ser anúncio da boa nova de 
Jesus Cristo" (10). 1l a pessoa hu
mana, na globalidade de seus rela-

• ClOnamentos com os membros da 
sua família, com os companheiros de 
serviço, com os vizinhos do bairro 
que se tornou o alvo da ação evan
gelizadora. 1l a pessoa humana, com 
a sua utopia e o seu projeto históri
co, situada numa certa engrenagem 
sócio-político-cultural, que tem que 
ser atingida pelos gestos de amor 
gratuito, e provocada a assumir sua 
missão histórica. E esta missão é 
precisamente de assumir a sua pró
pria vida, com todas as suas contra
dições e angústias, buscando com 
os ontros e à luz do evangelho as 
soluções e as saídas mais adequadas. 

A clareza de objetivos neste pro
cesso ' de evangelização-catequese li
bertadora permite uma pluralidade 
de meios e instrumentos. O impor-

tante é que o homem-situado ~,eja 
atingido pela realidade salvífica J;le. 
Jesus Cristo na maneira mais con
creta e dinâmica possível (11). O es~ 
sencial é que ele, questionado no' 
mais íntimo do seu ser pela Palavra' 
e pelo testemunho, começa a ques~ 
tionar as estruturas de opressão e 
dependência que já internalizou, 
buscando mudá-las coletivamente., 
Isto pode acontecer numa variedade 
de circunstâncias e através de uma 
pluralidade de meios: na própria fa~ ' 
mília, numa celebração litúrgica, 
num círculo bíblico, num grupo . de 
ação/reflexão, num cursinho de pre-

. paração de batismo" numa visita ou. 
contacto pessoal na fábrica ou no ' 
ônibus. Tudo é relativo ao objetivo 
libertador. O processo é dinâmico, ' 
partindo da situação e levando à 
açãô. Para os agentes de pastorala. 
multiplicidade de discussões ou dis
tinções teóricas apenas conduz à 
confusão, cansaço e até desânimo . 

Antes de entrar na questão peda
gógica, uma palavra sobre o conteú-. 
do bíblico de uma catequese de ' pe
riferia, para que mantenha a sua di
mensão libertadora. Sabemos que ' a 
Igreja sempre selecionava certos tre
chos que considerava mais aptos pa
ra condúzir o Povo de Deus a uma 
interiorização da mensagem central, 
e os . incorporava na liturgia. Atual
mente, na América Latina, os bispos 
e biblistas estão chamando a nossa 
atenção para alguns livros da Bíblia 
por causa da relevância extraordiná
ria que têm para nosso momento 
históricQ. Assim, no Antigo Testa. 
mento é o livro de 1txodo que se 
tornou fulcro para tudo. O movi
mento do cativeiro para a liberdade, 
através do sofrimento no deserto,. e. 

, 
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a · profunda expenencla do Deus da 
Aliança, transformou uma massa de 
escravos e nômades em povo, e Povo 
de Deus. Uma releitura atenta dos 
Profetas, dentro da situação privile
giada da periferia, também nos re
velará como a luta destes homens 
corajosos em favor da justiça foi 
fruto de uma experiência qualitativa 
do Deus Vivo e Verdadeiro. A visão 
do Absoluto não os 'alienou, mas re
lativizou todos os planos e projetos 
humanos. A contemplação do Trans
cendente não os separou do mundo, 
mas serviu como um apelo a ser 
como Deus é: justo e cheio de com
paixão pelos fracos. 

No Novo Testamento é eviden
temente a pessoa, a mensagem e a 
missão .de .Jesus que fonnam o eixo 
central. Entre os Evangelhos, talvez 
seja. o de Lucas, o "Evangelho dos 
pobres", que mais destaca a figura 
de Jesus como o. grande · Profeta e 
Libertador dos fracos. O texto de 
Lucas 4, 16-21, o famoso "manifes
to de libertação" do Messias, por 
exemplo, já propõe um programa 
de ação a partir dos mais esquecidos, 
e como tal faz um bom alicerce pa
ra uma Cristologia diferente e "re
volucionária", quer dizer, de baixo 
para cima (12). Finalmente, nos 
Atos dos Apóstolos e no Apocalipse 
ó tema central é a presença do Res-

suscitado no mundo e na cidade 
(ponto de convergência d.as decisões 
políticas). Esta presença transfor
madora, através do · testemunho dos 
cristãos, provoca uma decisão pes
soal de assumir a ' história e assim 
conquistár a vitória na esperança. 

Dentro desta ótica, todas as pe
quenas lutas do povo da periferia 
para conquistar uma vida mais dig
na e mais livre - as lutas dos clu
bes de mães para baixar o custo da 
vida, das comissões de moradores 
para conseguir as escrituras defini
tivas nos loteamentos clandestinos, 
dos operários para ganhar salários 
mais justos - todas elas se tornam 
muito mais do que meras "histo
rinhas" para ilustrar uma homilia 
ou uma "lição" de catecismo. Des
de a Encarnação, o homem não 
pode separar o que Deus uniu: a 
história "profana" e a história de 
salvação. Qualquer situação concre
ta de opressão e injustiça, ou qual
quer pequena vitória do povo da pe
riferia, pode e deve fazer parte in
tegral da Boa Nova que liberta. Des
ta forma, a realidade esmagadora da 
periferia como também a Palavra 
que revela o sentido dos aconteci
mentos, tornam-se vitais e dialéticas, 
se questionando e interpelando a vi
da toda (13). 

11. A Questão Pedagógica 

A. O Processo de Participação 

Depois de tantos anos de "reno
vação", tantos cursos e encontros, 
muita gente está enxergando o que 
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fazer; mas parece que poucos estão 
percebendo COMO fazê-lo. A Boa 
Nova de Jesus não é uma lei que 
é imposta sobre todos, mas um ape
lo dirigido a homens e mulheres li-



.. . 
vres, , para que 'tomem conSClenCla 
da sua dignidade e comecem a par
ticipar mais ativamente no processo 
de mudar as suas vidas, e progressi
vamente mudar as estruturas da so
ciedade. , P.ode-se ' perguntar, então, 
o seguinte: ao nível de um grupo 
de base, como é que esta teoria pode 
ser traduzida em' prática? Quais as 
etapas que têm que ser respeitadas? 

Evidentemente, ninguém quer ofe
recer receitas numa área ,tão com
plexa, delicada e evolutiva. Mas o 
que deve ser repetido aqui ' é uma 
palavra de cautela contra a tendên
cia, ainda curiosamente freqüente 
entre nós (agentes de , pastoral), de 
impor certa visão da Igreja ou certa 
linha de pastoral. :e a tentação sutil 
de confundir a "vanguarda" (que 
pensa pela massa) com o "fermento" 
(que se insere na massa para trans
formá-la). Estanlos conscientes do 
que o núcleo do Evangelho é a vi
vência em Deus, e que o centro des
sa vivência é a própria liberdade. 
Mas a atração de resultados ime
diatos e visíveis freqüentemente nos 
leva, na prática, a queimar etapas 
necessárias para o amadurecimento 
lento do povo. Com nossa pressa 
de planejar um mundo mais justo e 
fraterno, acontece muitas vezes que 
esquecemos um elemento fundamen
tal: a mão-de-obra, os construtores, 
o povo. 

Uma outra tendência que corrom
pe qualquer processo de participa
ção é aquela freqüentemente cha
mada "paternalismo". Endêmico a 
pessoas que estudam muito e tem 
uma "boa consciência" (inclusive 
nao poucos religiosos), ela se mani
festa muitas vezes na 'missão funda-

mental de ,"resolver os , problemas 
dos outros". Resistir a tendência de 
mandar, organizar" planejar e deci
dir unilateralmente, prlncipalmente 
quando se trata de um grupo de pes
soas simples e de pouca cultura 
formal, não é fácil. ,Racionalizamos 
que o povo precisa de um progra
ma de evangelização ou catequese 
"eficiente". Montamos cursos inten
sivos de "liderança" para facilitar 
a assimilação, dos últimos documen
tos da C.N.B.B. ou os mais "quen
tes" dos teólogos da libertação. Pro
movemos reuniões e encontros a tor
to e à direita, sempre bem organi
zados por pequenas equipes de eli
tes. 

Mas a questão fundamental que 
deve ser colocada ,é: onde está ,o po
vo? O pessoal que, nos livros' e nos 
planos, deve ser despertado, cons
cientizado, organizado e acompa
nhado? Até que ponto está se ques
tionando, interiorizando e assumin
do a mensagem de libertação? Neste 
processo, quem está decidindo as 
coisas? Os temas a serem refletidos? 
Os problemas a serem analisados? 
Os projetos a serem implantados? E 
quem está determinando o ritmo 
das discussões e decisões? Finalmen
te, quais são os custos (em termos 
humanos e sociais) de um processo 
de transformaçao que não respeita 
as exigências de uma participação 
popular? 

A nossa evangelização ou forma 
homens e mulheres livres, que par
ticipam conscientemente na sua pró
pria libertação ou fracassa! Pes
soas são realmente livres quando se 
podem distanciar de todos os abso
lutismos, e quando saem ao encon-

, 
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tro dos outros para construir · uma 
sociedade e não para ser manipula
da por ela. · Como diz Mateus Ro
cha: "O discurso que fala de liber
dade, de justiça, de amor universal 
e de autenticidade pode ser um cúm
plice da opressão, da injustiça, da 
violência e da mentira, porque dis
corre abstratamente sobre um ideal , 
enquanto que a liberdade e a justiça 
não são realidades · abstratas e · pa
cíficas, porém concretas e confli
tuosas, que exigem decisões e não 
discursos altissonantes" (14). 

Agora, no nosso contexto ·- a 
elaboração de uma catequese ·nova 
que responde à uma realidade de 
periferia com uma dimensão liber
tadora e dentro de um process<> de 
participação .. há um pressuposto 
illlportante: as pessoas que vão exe
cutar o ptojetocatequético são as 
mesmas chamadas a contribuir, re
~~tir e decidir. "Mesmo compre
JUIZO de uma eficácia maior a curto 
prazo, evita-se a divisão radical ·eri
tre os que planejam e os que sim
plesmente executam" (15). Neste 
processo demorado e difícil os ob-
•• A ' letiVOS tem que ser claros; temos 
que saber desde o início aonde que
remos chegar! Para nós · é a forma
ção de um povo consciente e livre . . , 
que e o ~ovo de Deus, comunhão 
fraterna, smal-para-o-mundo do Rei
no qu~ há de· vir. Contudo, para 
fazer Isto precisa-se de pequenos 
quadros, organismos dinâmicos on
de os participantes possam pro~urar 
as próprias soluções, sem dúvida 
errando, mas sempre buscando críti
ca e corresponsavelmente, e à luz 
do Evangelho, as saídas mais ade
quadas para os problemas da vida 
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real. Isto seria uma "catequese li
bertadora". 

B. Organismos 
de Participação: 
Pedagogia de Convivência 

O povo aprende fazendo, inter
relacionando com outras pessoas, 
com a realidade que o cerca e com 
a Palavra. Mas num continente emi
nentemente elitista como a América · 

. Latina, pequenas minorias sempre 
tiveram o monopólio do "saber". 
Não podemos esquecer esta "dialéti
ca elite-massas, na qual minorias 
enérgicas influem e amiúde domi
nam um povo que não é sujeito de 
sua libertação. .. Sendo assim,não 
basta aumentar o nível econômico 
e social das maiorias despossuídas 
para libertá-las do domínio das eli
tes que 'sabem'. :B necessário dar
lhes os meios para que adquiram 
uma 'sabedoria' que lhes permita 
criticar e se defender das categorias 
mentirosas propagadas pelos siste
mas de poder"(16). Talvez seja 
aqui o lugar de considerar, mUito 
rapidamente, as famosas "comuni
dades eclesiais de base", sob o ân
gulo específico de organismos de 
participação, espaços vitais e origi
nais, onde a sabedoria dos pobres 
pode ser interiorizada através de 
uma pedagogia de convivência (17). 

Vamos admitir de cara: na evan
gelização do Brasil sempre, ou qua
se sempre, houve imposição. Ainda 
hoje ela continua sendo imposta, às . , 
vezes mais suavemente, as · vezes 
menos. De modo geral, a voz do 
povo ainda não é escutada pelos 
grandes, e mesmo na Igreja a maio-



ria das decisões vem de cima. Den
tro desta perspectiva as comunida
des eclesiais de base são, segundo 
alguns, a única experiência realmen
te nova e criadora no Brasil atual
mente. Com todas as suas limitações, 
parece que na cena nacional são as 
únicas estruturas nascendo de baixo 
para cima. São os pequenos espaços 
livres, sempre aparecendo e aumen
tando junio aos oprimidos e margi
nalizados, onde o relacionamento 
primário possa acontecer. 

O II Encontro Inter-eclesial .das 
CEBs (Vitória, junho, 1976) con
cluiu que as comunidades devem 
existir no meio do povo como pei
xe dentro da água (18). Devem vi
ver "o papel profético de fermento, 
luz e sal, buscando com os oprimi
dos a confiança e a esperança de 
que a libertação nasce da sua força 
e uniao" (19). 

Um dos pontos mais pacíficos na 
renovaçao catequética dos últimos 
anos é que a comunidade como um 
todo cateqnisa. O sinal da frater
nidade, da partilha e do serviço de
sinteressado é o testemunho funda
mentai que torna a mensagem explí
cita acreditável. Sem esta visão do 
conjunto os agentes de pastoral se 
tornam apenas funcionários eclesiás
ticos; a evangelizaçao libertadora é 
reduzida a uma série de atividades 
secas e isoladas. A catequese torna
se "aula de religião". A prática nos 
mostra que, apesar de todos os es
forços de renovação depois do Va
ticano 11 e Medellín, é isto mesmo 
que prevalece na Igreja atualmente. 

Mas a experiência também nos 
ensina, principalmente nas CEBs, 
que os valotes do povo (que são 

muitaS vezes os próprios valores do 
Evangelho) são vividos mais inten
samente e comunicados mais facil
mente nos momentos das lutas, das 
conquistas e das celebrações comu
nitárias. Quando a causa toca pro
fundamente sua vida, o povo é soli
dário, sabe lutar e sofrer, e gosta 
de celebrar mesmo as pequenas vi
tórias que abrem novas perspectivas 
para o futuro (20). Tudo isto faz 
parte da pedagogia da convivência 
na comunicação da Boa Nova que 
salva e liberta. 

Tudo que falamos até agora so
bre uma "catequese global e liberta
dora" não impede - de fato exige 
- a formulação de uma "cate;quese 
especializada", dirigida aos grupos 
mais determinados dentro do bairro 
ou .comunidade. Estes grupos tradi
cionalmente foram as crianças e ado
lescentes. Evidentemente, estes con
tinuam, mas hoje em dia o número 
de "alvos apostólicos" é bem maior 
e mais diversificado. Incluímos aqui 
as · várias faixas da população cujas 
características pessoais ou culturais 
exigem uma explicitação particular 
da mensagem, por exemplo: os jo-

• • vens, os nOIVOS, os casaiS, os cam-
poneses, os operários, os doentes, 
os velhos, os analfabetos, os intelec
tuais, etc. De fato, é daí que surgi
ram nas últimas décadas os dife
rentes movimentos apostólicos e pas
torais específicos, mas que muitas - . vezes nao consegUIram superar um 
certo elitismo ou "paralelismo ecle
sial". (Grupos desligados da pasto
ral orgânica da igreja particular). 

A novidade atual, ao meu ver, é 
o objetivo específico da Igreja que 
nasce das bases e ' de um processo de 

• 
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evangelização libertadora:. mudar a 
história, transformando sit\lações e 
estruturas injustas. Não importam 
estatísticas sobre batizados e casa" 
mentos "religiosos"; nem a promo
ção de uma "cultura cristã" que 
não foge de um conjunto de tradi
ções, ritos, costumes, palavras e ges
tos sociais herdados do passado, mas 
inertes e puramente simbólicos. Não 
interessa que as pessoas sabem .e 
digam palavras exatas sobre Deus, 
Jesus Cristo, OS dogmas e os sacra-. " mentos; o que tnteressa, porem, ,e 
que atrás de tudo isto haja vida e 
que tudo seja integrado num mo
vimento profundo de liberdade hu
mana. Sem esse despertar da liber
dáde, toda a práxis da Igreja não 
passa de pura manipulação e não 
pode levar a qualquer salvação real 
de homens e mulheres reais. 

Um problema sério, que será ape
nas levantado aqui, é ' aquele da 
fonnação dos agentes de pastoral 
(inclusive "catequistas") dentro des
ta visao nova da Igreja e da evan
gelização. Uma mini-pesquisa feita 
recentemente na periferia sul de São 
Paulo nos indica que a maioria dos 

. animadores de comunidade e cate
quistas são pessoas dedicadas e de 
muita boa vontade, mas que ainda 
retém uma visão bastante individua
lista e conformista da realidade. Co
locam uma grande parte se seu tem
po à serviço dos irmãos, mas em 
geral não acompanham a evolução 
dos acontecimentos, não possuem os 
instrumentais da análise necessários 
para interpretar os fatos históricos, e 
no fundo não acreditam nas suas' 
possibilidades de transformar a rea
lidade maior (21). Constatações co
mo estas exigem uma análise bem 
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mais profunda sobre as melhores 
maneiras de superar uma consciên
cia ingênua nos agentes de pastoral 
- trabalho este de wn outro ar_ 
tigo (22). 

C. Materiais Didáticos: 
Pedagogia de Criatividade 

Não pretendemos fazer agora um 
levantamento dos "catecismos" na 
praça. Simplesmente gostaríamos de 
fazer mais uma constatação: como 
está sendo proclamada nas paró
quias e comunidades, a Boa Nova 
nem sempre oferece notícia jubilosa 
(porque não mostra saídas concretas 
que dão esperança no meio de tanta 
escravidão!), e nem sempre revela 
a novidade radical do Reino . (porque 
falta as energias físicas e psíquicas 
de ser criativos no meio de tanta 
fadiga!). Com poucas exceções, os 
livros didáticos ou catequéticos à 
venda nas livrarias católicas são fei
tos por gente da "elite eclesiástica" 
e destinados às classes médias das 
grandes cidades . 

Nota-se isto numa análise mesmo 
superficial, especialmente na escolha 
de linguagem, de ilustrações e fo
tos, dos exemplos usados e do pró
prio custo destes materiais! Simples-- . . mente nao servem para a malOna 
das pequenas comunidades da peri
feria. Além disto, muitas vezes o 
próprio vigor evangélico é filtrado 
pelas lentes burguesas dos autores, 
consciente ou inconscientemente, 
deixando ao lado, portanto, toda a 
riqueza de um apelo à uma conver
são mais profunda. O que parece 



urgente é uma revisão mais séria 
dos materiais ' da explicitação da 
mensagem, à luz de tudo que foi 
dito acima. 

Como pistas de reflexão, vamos 
considerar brevemente três aspectos 
deste problema: a criação de "meios 
pobres"; o testemunho de um "es
tilo pobre" de evangelizar; · e um 
processo liQertador que começa 
"desde os pobres" (23). 

Primeiro, as CEBs enfrentam um 
grande desafio: inventar "um estilo 
institucional que testemunhe ,a for
ça evangélica dos 'meios pobres'. 
Isto porque a Igreja não é simples
mente uma sociedade que possui e 
administra recursos financeiros, mas 
a comunidade que anuncia as Bem
Aventuranças" (24). Exige que estas 
comunidades depositem sua confian
ça no dinamismo do Evangelho e do 

• • amor, e no compromIsso com a JUs-
tiça, na pobreza, na oração e na 
cruz. Trata-se da fé totalizante na 
promessa de Jesus: "Buscai, em pri
meiro lugar, o Reino de Deus e a 
sua justiça, e todas estas coisas vos 
serão acrescentadas" eMt 6,34). Pa
rece que esta atitude evangélica está 
sendo corroborada pela experiência 
pastoral de nosso país. Freqüente
mente as igrejas e comunidades mais 
pobres são as mais, dinâmicas e mis
sionárias. 

Em segundo lugar, o Evangelho 
não vai ter eco no coração do povo 
se os evangelizadores não descobrem 
um estilo pobre no uso dos meios 
de apostolado. Não é o momento 
de tentar dar soluções para os de
bates veementes sobre o uso de um 
carro ou qualquer outra máquina ou 
instrumento sofisticado no processo 

de evangelização. Só uma coisa deve 
ser lembrada: ' "os métodos não Po" 
dem ser separados do conteúdo; os 
meios de transmissão condicionam a 
credibilidade da mensagem. .. não 
podemos nos dirigir aos pobres com 
um estilo e com métodos que lhes 
sao estranhos e que nos catalogam 
no 'mundo dos ricos'" (25). 

Em terceiro lugar, e como conse
qüência do que já foi falado, a evan
gelização deve partir sempre do 
mundo dos pobres, quer dizer, dó.s 
interesses, preocupações, sofrimeritcis 
e aspiraçoes dos fracos da: socieda
de "se quer dar frutos profundos ,e 
permanentes de libertação para o.s 
pobres e de conversão para os ri-
cos" (26). . 

Mais concretamente ' estamos di
zendo que o processo de evangeliza
ção libertadora exige a criação dos 
instrumentos de comunicação pelos 
próprios beneficiados, os cristãoS 
reunidos nas pequenas comunidades 
e conscientes de seus problemas. 
Exige a criação de pequenos bole~ 
tins e jornais locais, de mini-cate
cismos mimeografados, de cartazes e 
cantos feitos à mão, para externali
zar o que os cristãos daquele lugar 
estão sentindo e pensando. Através 
destas etapas, sem dúvida dolorosas, 
o povo vai descobrindo novos valo
res, talentos e dons no meio da pró
pria comunidade, Como vai enten
dendo aos poucos que a sabedoria 
evangélica complementa, critica e 
purifica a sabedoria popular. Portan
to, o desafio básico da catequese é 
de transformar a instrução religiosa 
em sabedoria libertadora - respos
ta às aspirações de justiça e partici
pação dos "pequeninos" (27). 

, 
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111. A Questão de Práxis: Algumas Experiências de Periferia 

Pelo que temos visto até agora, 
como também pelo "panorama" 
apresentado pela Comissão Repre
sentativa dos Bispos em preparação 
para o Sínodo de 1977, a situação 
existencial não nos oferece mui to 
consolo (28). Na prática, a grande 
maioria da população não é atingi
da pela Palavra, em nenhuma for
ma; e isto se constata especialmente 
nas camadas dos mais ricos (5% 
aproximadamente) e dos mais po
bres (70% aproximadamente). Um 
outro fato, já bem conhecido, é que 
a catequese (striete dieta) é geral
mente esporádica e orientada ape
nas para os sacramentos (primeira 
Eucaristia, batismo, casamento e 
crisma). Entre as situações mais 
problemáticas foram anotadas: o 
processo de urbanização crescente, 
que dificulta a . evangelização em 
quase todos os cantos do país, mas 
principalmente no Centro-Sul; e a 
escassez de comunidadcs eclesiais de 
base nos c.cntros urbanos. Porém, 
apesar disto várias experi!)ncias no
vas, na linha da evangelização-cate
quese · Iibertadora, estão aparecendo 
por aí, dando .esperança tanto aos 
participantes, quanto aos observa
dores. 

. Gostaria de colocar algumas de
las aqui, destacando alguns aspec
tos· mais · criativos mas sem entrar 
numa análise detalhada. 

1) O Centro de Pastoral 
Catequética (CEPAC), 
Nova Iguaçu, RJ 

. . 
O CEP AC vem produzindo bons 

frutos há muitos anos com o apoio 
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e animação constante de D. Adria
no Hypólito, pastor principal desta 
diocese operária da baixada flumi
nense. O Centro tem sublinhado a 
importância da formação contínua 
dos agentes de pastoral (leigos, reIi
giosos e sacerdotes), sempre calca
da nas experiências vividas nos pe
quenos grupos de base. Tem feito 
também um grande esforço para ca
pacitar as pessoas para "ler" as suas 

• A • • expenencIas, captar a sua nqueza e 
confiar na força dos grupos de cons
truir seu próprio caminho. Interes
sante notar que na prática a .cate
quese é descentralizada, os catequis
tas sendo casais operários que ani
mam as reuniões nas suas casas. O 
maridQ geralmente é o orientador de 
um grupo de ação-reflexão e a es
posa. coordenadora do grupo das 
crianças dos outros casais. A cate-

o • _ 

quese e vIsta como processo e nao 
como crise periódica, ou seja, .como 
um amadurecimento permanente pa
ra todos, e não apenas uma prepa
ração apressada para os sacramen
tos. Uma forte dose · da "realidade 
local e nacional" faz parte do con
teúdo, que é comunicado através de 
vários tipos de boletins, informati
vos e folhetos litúrgicos. O objetivo 
de tudo é manter vivo o espírito de 
comunhão já existente, e de crescer 
no mesmo através dos encontros pe
riódicos entre os grupos e comuni
dades de base (29). 

2) Catequese Eucarística 
com Base na Família 
(Vila Formosa, SP) 

O ponto central desta experiên
cia é o · papel fundámental dos pais 



na educação · cristã de seus filhos. 
Dentro da nova visão da Igreja, da 
comunidade e da comunhão, os pais 
são os primeiros e indispensáveis 
evangelizadores. Insiste-se muito nos 
valores experimentados de união, 
diálogo, aceitação mútua e respon
sabilidade, uma vez que a eucaristia 
deve ser o ponto culminante de to
da experiência do amor. Um as
pecto . essencial do programa são as 
"mensagens para os pais" que as 
crianças levam para casa toda se
mana. Elas contêm as sínteses dos 
encontros, anterior e próximo, e . . . 

também uma atividade-pergunta, 
ponto de partida para um diálogo 
entre pais e filhos. Geralmente estas 
perguntas abordam temas mais am
plos, como por exemplo, a vida do 
trabalho, a vida social, etc. (30). 

3) "Libertação": um Pequeno 
. Catecismo de Iniciação Cristã 

Em 1976, três estudantes do Se
minário João XXIII (Ipiranga, SP), 
tentaram responder à realidade da 
periferia sul de São Paulo, formu
lando, junto com os catequistas dos 
bairros atendidos, uma espécie de 
"catecismo do povo". Composto de 
39 lições, as apostilas abordam os 
seguintes temas centrais: a motivação 
da criança; a famOia; a comunidade 
onde mora; a hist6ria da salvação; 
a pessoa e as preocupações de Cris
to (os pobres); e os sacramentos, 
culminando com a eucaristia. Todos 
os temas são tratados em linguagem 
do povo e a partir de um problema 
real dos bairros (por exemplo, as 
lutas em favor de uma escola, cre
che, linha de ônibus, etc.). Estes 
subsídios, criados com os catequis
tas, estão em constante processo de 

avaliação e melhoramento, com uma 
nova edição do livrinho cada .ano. 
Atualmente o programa conta com 
quase 100 catequistas em 8 comu
nidades, atingindo mais de 1.500 
cria·nças (31). 

4) Evangelização . 
por uma Equipe Volante 
(M'boy Mirim, SP) 

Três religiosas procuram levar a 
Boa Nova da esperança à 26 núcleos 
(vilas e jardins) na área rural-urba
na, a uns trinta quilômetros, do cen
tro de São Paulo. Um trabalho sério 
com os . agentes de pastoral torna-se 
bastante difícil, devido a instabilida
de das famOias. A grande maioria 
são recém-chegados do. Norte, Nor
deste ou do interior de Minas e São 
Paulo. Começandq com as situações 
reais desse pessoal, salários baixos 
e custo de vida alto, grande incidên
cia de doenças infecciosas, aIto índi
ce de mortalidade infantil, falta de 
leite na~ padarias, problemas de con
dução para o trabalho, moradias 
precárias, etc., eles procuram des
cobrir os porquês desta margínaliza
çao e miséria. As irmãs reúnem-se 
com as catequistas uma vez por 
mês (a tarde toda) para escolher e 
meditar juntos os trechos da Bíblia 
mais apropriados, para trocar expe
riências reveladoras da presença de 
Cristo na vida do povo, e para dar 
apoio e confiança mútua num es
pírito de oração. As irmãs também 
promovem vários outros tipos de 
reuniões nos núcleos, por exemplo, 
com os pais das crianças. Andam 
muito animadas, apesar de reconhe
cer que o trabalho é árduo e de lon
go prazo (32). 

, 
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5) Catequese da Maturidade 
Cristã: Clirso. de Crisma . 
(Cidade Dutra, SP) 

Uma grande preocupação da equi
pe de pastoral nesta paróquia era 
a incapacidade de atingir a juventu~ 
de da área. Em 1973 foi decidido 
tentar UIDa preparação bem mais sé
ria do que normabnente acontece 
para o sacramento da crisma. Cerca 
de .70 . jovens passaram quatro do~ 
mingos juntos (três tardes e um dia 
inteiro) refletindo sobre o tema cen" 
tral: comunidade. A mensagem foi 
comunicada através de filmes de 
curta . metrageni, slides, sócio-dra
mas, cantos etc., intercalados com 
períodos de oração e refleJtão pes
soal. Uma .equipe de 10 adultos jun
to com dois religiosos animou os 
encontros .. Nos anos seguintes, em
bora man.tendo mais ou menos a 
mesma metodologia, foram mudados 
alguns elementos .importantes. Por 
exemplo, foram introduzidos jovens 
na. equipe, diminuindo assim o pro
blema de linguagem e comunicação; 
os temas centrais foram modifica
dos, sendo que em 1974 a "liberta
ção" foi destacada, e em 1976 "a 
presença transformadora do jovem 
no seu meio ambiente (bairro, servi
ço, escola, família)". Também em 
1976 a equipe foi descentralizada, 
uma parte saindo do bairro para co
municar a sua eJtperiência de cris
tãos aos jovens de um outro bairro 
bem mais carente. Neste processo 
de crescimento as características de 
liberdade e criatividade na constru
çao de seus próprios instrumentos 
de trabalho e comunicação foram 
muito importantes. Agora a equipe 
está avaliando as últimas experiên-
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cias, e se espera uma outra refor
mulação para 1978 (33). 

6) Direitos Humanos 
e Catequese: 
(Setor Interlagos, 
Região de Santo Amaro, SP) 

A equipe de catequese. deste Se
tor vem promovendo, há mais de 
três anos, um trabalho de reflexão; 
comunicação e intercâmbio entre ca
tequistas. O objetivo desses encon
tros, que em 1976 atingiram uma 
média de 60 catequistas por mês, 
era: "proporcionar aos catequistas 
meios de reflexão que amplie a vi
são individualista do passado, para 
uma visão comunitária e responsá
vel, despertando-os para um enga
jamento comprometido com a reali
dade, dentro da Igreja de hoje" (34). 
O tema de "Direitos Humanos" foi 
tratado durante os cinco encontros 
gerais de 1976. Na avaliação final, 
53 catequistas disseram que as re
flexões, influíram na sua màneira de 
pensar e agir. Outros notaram ca
sos concretos nos quais foram capa·· 
zes de descobrir os valores e a dig
nidade da pessoa e se comprometer 
com os injustiçados. Quase todos 
falaram de um despertar . de uma 
consciência mais crítica da reali
dade (35). 

IV. Conclusão 

Existem sinais de que a Igreja 
no Brasil está vivendo um momento 
histórico. Numerosas comunidades 
eclesiais de base e algumas Igrejas 
Particulares estão assumindo a op
ção radical de Jesus em favor dos 
mais fracos, com todos os riscos e 



conseqüências. A grande maioria 
destas. experiências audaciosas vem 
do interior e das áreas rurais. Das 
grandes cidades vêm poucas, " e sem
pre da meio dos marginalizados nas 
periferias. Ali duas constantes: 1) 
sempre está presente "orna eqilipe de 
religiosos ou religiosas à busca de 
uma pastoral libertadora, nas fron
teiras mais " próxirDas ao povo; 2) 
sempre surgem em relacionamento 

dialético comas CEBs, os ~paços 
livres e criativos " onde uma Igreía 
mais dinâmica "está nascendo e " as
sumindo a sua missão " histórica. 
Apesar de todas as c"onfusões, difi
cilidades e tensões que existem, es
tas pequenas experiências revelam 
um Cristo encarnado na realidade, 
chamando o. povo a "crescer " através 
dos ãcontecirDentos, " e dando o Espí
rito que abre caminhos novos na 
esperança. 
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o MISTÉRIO DE MARIA 
NA CATEQUESE 

NOTAS de ,uma :catequese mariana renovada: Bíblica, 
litúrgica, fiel à Tradição e prospectiva, atenta 
aos sinais dos . tempos, isto é, fiel ao homem 

concreto que deve ser instruído e educado na fé. 

Ir. Aleixo Maria Autran, FMS 
Mendes, RI 

A catequese das crianças e dos 
jovens, mas também a catequese 
permanente dos fiéis .continua sendo 
preocupação máxima da ' Igreja. É 
um aspecto vital de sua missão, uma 
dimensão de sua presença ao mundo. 
Muitos religiosos participam ativa
mente dessa preocupação e ressen
tem os problemas ligados ao anún
cio da Palavra e à educação da fé. 

Sem sombra de dúvida, é a nós 
mesmos que devemos evangelizar, 
catequizar, em primeiro lugar. Nosso 
crescimento espiritual está a exigir 
o aprofundamento no conhecimento 
do Mistério de Jesus Cristo. Já não 
se trata de um conhecimento mera
mente nocional, mas daquela expe
riência globalizant~ e transfolmado
ra de nossas vida's' sob o signo da 
fé. Esta fé quer ser iluminada, para 
iluminar por sua vez. 

,. c 
• 1 - '. 

: ."' 
• "1 ' 

Dentre os muitos questionamentos 
postos hoje à atividade catequétic;l 
da Igreja, também está o que se re
fere à presença do Mistério de Ma
ria no anúncio evangélico e na edu
caça0 da fé. Tem muito sentido fa-, 
lar-se de Maria, em catequese, uma 
vez que o próprio evangelho nasce 
de Jesus Cristo "filho de Maria" 
(Mc 6,3). Todavia resta a grande 
pergunta: Como falar de Maria? O 
que dizer sobre o seu Mistério? 

Acho que deveríamos, nesse pon
to, matricular-nos na escola do Con
cílio Vaticano 11. Deu-nos a Igreja 
um magnífico exemplo de catequese 
mariana, qu!,!p.do dissertou sobre o 
Mistério de Maria no capítulo VIII 
da Lurnen Gentiurn. Por outro lado, 
ao afirmar a função tipo lógica de 
Maria na Igreja e para a Igreja, con
vidou-nos a pautar o nosso aposto~ 

.' 
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lado ' (catequético) pelo modelo ma
riano. 

Nas reflexões seguintes, gostaría
mos de examinar esses dois aspectos. 
Daí poderemos tirar as linhas de 
fundo de uma verdadeira catequese 

marial para o nosso tempo. Que os 
religiosos ocupados no "ministério 
da Palavra" possam encontrar nesse 
artigo um incentivo a mais para 
"tornar mais conhecida e amada a 
Mãe de Jesus e Mãe da Igreja". 

. . 

A CATEQUESE MARIANA DO CONCILIO 

Embora tenhamos a memória fra
ca e se tenha acelerado demais a 
sucessão de acontecimentos impor
tantes na vida da Igreja, nesses úl
timos anos, ninguém pode esquecer 
facilmente o Concílio Vaticano 11. 
Ponto de referência obrigatório para 
toda a nossa pastoral daqui para a 
frente. ° que ele fez, suas orienta
ções doutrinais e práticas, seu espí
rito, sua releitura do Evangelho pa
ra o mundo de hoje, etc. são fachos 
de luz que não se apagam. 

Em seu primeiro discurso de papa 
ao Concílio, Paulo VI afirmou a 
convicção de que "(reunidos) no 
Concílio, como em novo Cenáculo, 
com a segura proteção da Virgem 
Mãe de Cristo, nos beneficiaremos 
do certíssimo carisma do Espírito 
Sauto, presente e vivificador, mestre 
e confortador". Era trilhar li mesma 
linha de João XXIII que convocara 
esse Concílio "por uma inspiração 
do Espírito" a fim de "investigar e 
expor a doutrina cristã de uma ma
neira como pedem nossos tempos". 

. A palavra mensagem do Vatica
no 11 haveria de ser, pois, uma no
vá manifestação do Espírito "falan
do para os homens contemporâ
neos". Não devemos perder essa 
perspectiva de fé, se queremos en-
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tender profundamente os documen
tos conciliares. Cristo falou-nos por 
meio deles. 

Grande responsabilidade e graça 
imensa a de sermos contemporâneos 
e destinatários do Vaticano lI. 

Pois bem, no afã de exprimir-se 
a si mesma numa definição tanto 
quanto possível exaustiva, a Igreja 
redescobriu-se como MISTÉRIO, 
isto é, como uina realidade embebi
da de açao divina, capaz de sempre 
novas investigações. Mas no vértice 
desse Mistério, como relembra a 
Marialis Cultos, encontrou uma fi
gura típica de Mulher, Maria, Mãe 
de Jesus. Figura de imaculada e ju
venil beleza (sem mancha e sem ru
ga), dotada dos esplendores de uma 
santidade singular desde a conceição 
e já glorificada em corpo e alma no 
céu. Verdadeira imagem de iudo 
aquilo que nós, Igreja, desejamos e 
esperamos alcançar. Em Maria, ' a 
Igreja tem o seu protótipo, o seu 
modelo acabado de santidade e de 
comunhao com Cristo. Por conse
guinte, a Igreja será cada vez mais 
"ela mesma", na medida em que se 
assemelhar a Maria, em que repro
duzir os sentimentos do coração de 
Maria. 



Maria não deixa de ser um mem
bro dessa Igreja Santa. Ela. é mesmo 
o seu membro mais excelso, abso
lutamente sem igual, o seu membrO 
principal depois da Divina Cabeça 
que é Cristo. De Cristo, Maria, co
mo todos nós, recebeu graça sobre 
graça. A santidade qe Maria, como 
a nossa, vem de Cristo, o ' único Au
tor da Graça. Ela é, pois, uma rrmã 
nossa e companheira, um membro 
da Igreja. Mas é tainbém, sob outro 
aspecto, a Mãe santíssima dos ou
tros membros, a Mãe da Igreja (co
mo Paulo VI a proclamou ' no final 
da terceira sessão do Vaticano 11, 
no dia 21 de novembro de 1964). 
Mãe ' dos fiéis e Mãe dos pastores, 
Mãe de todo o Povo de Deus, por
que cooperou, por sua caridade, pa
ra que todo esse Povo nascesse na 
vida da graça. 

A contemplação amorosa dessa 
Figura, tão vinculada à Igreja, levou 
o Concílio a oferecer-nos, por pri
meira vez na longa história dos Con
cílios Ecumênicos, uma síntese ma
riológica, elucidando os privilégios 
e as funções de Maria. É o áureo 
capítulo VIII da Lumen Gentium. 
Sobriedade e densidade doutrinai 
caractérizam essa "catequese maria
na" para o nosso tempo. Nem lhe 
falta o cumprimento exato das exi
gências que se faziam à mariologia 
antes do Concílio. Ela é, de fato, 
teocêntrica e cristológica (deveria 
ser um pouco mais pneumatológica, 
mas o Concílio não pôde ser per
feito); é eelesial, ecumênica e pas
toral; vai abeberar-se nas fontes da 
Sagrada Escritura, da Tradição Pa
trística e da Liturgia; está aberta às 
exigências antropológicas do nosso 
tempo (embora não tenha aproveita-

do bastante das contribuições das 
ciências huinanas para a retacom
preensão do Mistério de Maria) . . 

. " 

, Como tais característiCas devém 
estar presentes em nossa catequese 
sobre Maria, acho que poderíamos 
resumir aqui esses aspectos da dou" 
trina do Concílio. ' 

. , ' 

Em, primeiro lugar, a doutrina 
marial do Vaticano II é fortemente 

" . 
teocêntrica e cristológica, no sentido 
de que Maria nos é apresentada co
mo essencialmente relativa e refe
rente a Jesus Cristo. Sua missão e 
o seu próprio ser são colocados à 
luz do Plano Divino da Salvação. 
Ela é a Filha predileta 'do Pai e 
sacrário do Espírito Santo graças ao 
dom e à função de sua maternida
de divina. Sua comunhão com o 
Filho Redentor, muito mais baseada 
na fé do que nos próprios laços car
nais da maternidade, manifesta-se 
em todas as páginas do Evangelho 
que falam dos mistérios de Jesus (in
fância, vida pública, paixão, morte 
e ressurreição). "Tudo em Maria é 
relativo a Cristo", dirá a Marialis 
Cultus. Quando ela é anunciada e 
invocada, os fiéis sentem-se' atraídos 
para o seu Filho, para o sacrifício 
dele e para o amor do Pai, diz o 
Concílio. Sua mediação materna!, 
longe de impedir, fomenta a união 
íntima com Jesus Cristo e ostenta 
o poder da mediação única de 
Cristo. 

Em segundo lugar, a doutrina ma
riana do Vaticano II é ecIesiaI, 
ecumênica (no sentido que veremos), 
pastoral. 

A grande opção do Concílio foi 
integrar Ó' esquema maria! na dou-

, 
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trina da Igreja, na eclesiologia. Do
ravarite, já não será possível estudai" 
Maria fora do contexto eclesiológi
co, como tampouco estudar a Igreja 
sem referência a Maria. Comentan
do o acerto dessa decisão, dizia 
Paulo VI: "O conhecimento da ver
dadeira doutrina católica sobre Ma
ria constituirá a chave para a com
preensão exata do Mistério de Cristo 
e da Igreja". Traduzindo em nossas 
palavras: a catequese marial abrirá 
o caminho li uma melhor penetraçao 
do Mistério . de Cristo e da Igreja. 
Por que será, então, que essa cate
quese mar,ial é tão ausepte das nos
sas pregações e celebrações? Por 
que o tellior ,de alguns quando se 
trata de "falar dAquela cujo consen
timento livre foi solicitado pelo Pai 
como condição prévia para a Encar
nação redentora 7" 

-e bem verdade que Maria não 
entrou na pregação fundamental dos 
Apóstolos na manhã de Pentecostes. 
O querigma pascal primitivo estava 
todo centrado no núcleo essencial 
de nossa fé, a saber, Jesus Cristo 
morto e ressuscitado, revelação do 
Amor salvífico do Pai para conosco. 
Mas, logo que os cristãos se puse
ram a aprofundar o Mistério de J e
sus, foram às suas origens humanas 
(evangelhos da infância), à sua con
ceição virginal no seio e na fé de 
Maria, Ainda não terminara o pri
meiro século de nossa era, e a Vir
gem Mãe de Jesus já estava presente 
na catequese cristã. Algumas déca
das mais tarde, os Padres Apostóli
cos falavam dela, como a "Nova Eva, 
a Mãe dos viventes", marcando pre
sença na obra redentora de Cristo 
pelo "Fiat" da Anunciação . 
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"A realidade da ' Igreja, acrescen-
, ' 

ta o Papa, não se esgota em sua es-
trutura jurídica e hierárquica, em 
sua liturgia, seus sacramentos. A 
essência da Igreja, a fonte primeira 
de sua eficácia santificadora devem 
ser procuradas em sua união místi
ca com Cristo: uniao que não pode
mos imaginar desligada daquela que 
é a Mãe do Verbo encarnado, e 
que Jesus Cristo mesmo quis tão 
intimamente unida a Ele para a 
nossa salvação. Por isso, concluía, 
é na ,visão da Igreja que se deve 
iriserir a contemplação amorosa das 
maravilhas que Deus operou em sua 
santa Mãe". 

Maria brilha na Igreja "como si
nal de esperança e de conforto" pa-

• ra o povo peregrlOo, para esse povo 
dividido em sua confissão de fé. E 
aqui se coloca a grande preocupa
ção ecumênica que caracterizou o 
Concílio e que deve distinguir tam
bém 'nossa catequese e toda a pas
toral. Infelizmente passou o tempo 
em que todos os que levavam o no
me de Cristo confessavam alegre
mente sua fé "nas grandes maravi
lhas operadas por sua graça na 
Theotócos (= Mãe de Deus)". Du
rante os onze primeiros séculos, to
dos os cristãos eram unânimes em 
venerar a Mãe de Deus sempre Vir
gem; a Toda Santa e nossa pode
rosíssima Medianeira (como a cha
mavam no Oriente e no ' Ocidente). 
Vieram os cismas. Veio a critica 
protestante à mariologia católica 
que se ia desenvolvendo unilateral
mente (com relação à mariologia or
todoxa). Apareceram os preconcei
tos de ambos os lados. Deformou
se a imagem evangélica de Maria 



a ponto de torná-la caricatura (pa
ra alguns). 

. Hoje o diálogo ecumênico nas 
questões mariológicas está longe de 
atingir um ponto de convergência, 
embora . muitas suspeitas tenham 
caído. No entanto, a pré-compreen
sao teológico-bíblica de cada con
fissão . (os pressupostos da mariolo
gia) é muito diferente ainda e quase 
"oposta". uma à . outra. A Lllmen 
Gentium demonstrou grande sensi
bilidade ecumênica, evitando qual
quer coisa que pudesse ferir gratui
tamente os protestantes. Sem calar 
a verdade sobre Nossa Senhora, 
equilibrou sua doutrina com relação 
ao nosso único Mediador, Jesus 
Cristo, contribuindo poderosamente 
para acabar com a citada imagem 
caricatural de Maria, que nossos ir
mãos separados . nos atribuíam sem 
razão, pelo menos sem toda a razão. 
Descrevendo-nos o perfil bíblico de 
Maria, '''peregrina na fé" e figura 
da Igreja, o Concílio fez muito mais 
do que se tivesse perdido o tempo 
em longas demonstrações teológicas 
sobre · o papel de Maria na História 
da Salvação. Valha o exemplo. 

. . 

Quanto à nota pastoral da dou
trina ' conciliar, baste-nos lembrar o 
grande destinatário da mensagem 
do Vaticano n, sempre presente nas 
deliberações, documentos e votos do 
Concílio: o homem no mundo con
t.emporâneo . . Fiel aos seus objetivos 

. ' . 

. . 
pastorais, a Lumen Gentium, no que 
se refere à devoção a Nossa Senho
ra, recomenda a reta pregação 'e ca
tequese . marianas. Contentemo-nos 
com 'um único exemplo. 

. "Os teólogos e pregadores da pa
lavra divina. .. na consideração da 
singular dignidade da Mãe de Deus, 
se abstenham com ' diligência .tanto 
do falso exagero quanto da demasia
da estreiteza de espírito. Sob a di
reção do Magistério cultivem o es
tudo da Sagrada Escritura, dos San
tos Padres e Doutores e das litur
gias da Igreja para re(amente ilus
trar os ofícios e privilégios da Bem
aventurada Virgem Maria que sem
pre levam a Cristo, origem de toda 
verdade, santidade e piedade" (67). 

Bíblica, litúrgica, fiel à Tradição 
li prospectiva, atenta aos sinais dos 
tempos, quer dizer, fiel ao homem 
concreto que deve ser instruído e 
educado na fé, são essas as notas 
de uma catequese mariana renova
da. Não vamos desenvolvê-las aqui. 
Paulo VI o fez com maestria na 
Marialis Cultus (n9 25-38). Termi
nemos esse parágrafo sobre o pa
drão de catequese marial oferecido 
pelo Concílio, insistindo no elemento 
carismático desse modelo. Recebe
ino-Io da Igreja Mestra, reunida no 
Espírito Santo. Por esse caminho 
devemos andar. ' Já está aberto e 
bem balizado. Por que hesitar? .' 
. . 

. O MODELO MARIANO NA CATEQUESE . . . 

. . 

. Considerado el!l certo nível de 
prqfundidade, o ato catequético não 
~outra . coisa. do que uma participa~ 
ção ' da maternidade espiritual de 

. . 

Ma,ia na Igreja e pela Igreja. "Pelo 
evangelho . eu vos gerei em Jesus 
Cristo" (1 Cor 4,15). "Filhinhos 
por quem ' eu sinto novamente as do-

• 
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res do parto .até que o Cristo seja 
formado em vós" ·(Gál 4,19). Essas 
imagens. do Apóstolo não forain es
colhidas a esmo. E na evangelização, 
nessa paciente e laboriosa transmis
são (ou educação) da fé em Cristo, 
que melhor percebemos a índole 
maternal da Igreja. 

Diz a Marialis Cultus (19) com 
muito acerto: "A Igreja prolonga no 
sacramento do Batismo a materni
dade virginal de Maria. Com efei
to, Cristo conferiu à água aquilo que 
deu à (sua) Mãe". A fecundidade 
do Espírito. Mas a maternidade es
piritual da Igreja não é apenas de 
ordem sacramental. Sabemos que 
palavra e sacramento, evangelização 
e batismo, catequese e liturgia não 
se contrapõem uma à outra, mas se 
harmonizam num todo único sob a 
ação do mesmo Espírito Santüica
dor. "A Igreja é mae, palavras da 
Lumen Gentillm (64), pois pela pr~ 
gação e pelo batismo ela gera, para 
a vida nova e imortal, filhos conce
bidos do Espírito Santo e nascidos 
de Deus". Maternidade misteriosa, 
da qual participamos quantos o Se
nhor enviou a evangelizar e cate-

• qUlzar. 

Ninguém pode atribuir-se sozinho 
a exclusividade e a totalidade dessa 
ação e dessa fecundidade espiritual. 
E toda a Igreja que evangeliza. E 
toda a Igreja que forma o Cristo 
nos corações dos homens ouvintes 
da Palavra. Mas cada apóstolo ofe
rece-lhe a sua diaconia, o seu ser
viço humilde e indispensável para 
que essa Palavra seja plantada, re
gada e cresça nas demais pessoas. 

A pujança de nossa fé pessoal e 
comunitária, o nosso testemunho de 
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vida cristã, proclamação silenciosa 
e eficaz do · Evangelho, a pregação 
evangelizadora assumindo · infinitas 
formas da nossa criatividade pasto
ral, as celebrações litúrgicas dos sa
cramentos, os contactos pessoais 
partilhando experiências de fé... 
tudo isso é caminho e meio de evan
gelização, tudo isso são canais da 
maternidade espiritual da Igreja. 

No entanto, cabe à catequese pro
priamente dita, quero dizer, ao en
sino destinado ao aprofuudamento 
da fé e à formação de hábitos reli
giosos, visibilizar melhor a tarefa 
educativa dessa maternidade. Pela 
catequese, revelação progressiva do 
rosto de Cristo aos fiéis, diálogo de 
vida entre catequistas e catequizan
dos, Jesus Cristo vai sendo literal
mente "formado" nos corações e nas 
comunidades cristãs. 

Ora, a maternidade eclesial, parti
lhada e vivida pelo apóstolo (cate
quista ou qualquer outro agente de 
pastoral) origina-se na maternidade 
virginal de Maria, tipo realizado do 
Mistério da Igreja Mãe e Virgem. 
Maria não é apenas o modelo moral 
do perfeito discípulo de Cristo. Sob 
esse aspecto, ela deveria ser propos
ta como ideal para todos os catequi
zandos. O Concílio a definiu ainda 
como "Tipo de Igreja inteira, Es
posa de Cristo e Mãe dos Fiéis". Por 
isso, ela é exemplar para o catequis
ta no desempenho de seu ministério. 

"Contemplando a misteriosa san
tidade dI! Maria, imitando-lhe a ca
ridade e cumprindo fielmente a von
tade do Pai, mediante a Palavra 
de Deus conscienciosamente recebi
da, a Igreja torna-se, também ela, 
mãe" (Lllmeo Gentium, 64). Não 



estará esse parágrafo a significar a 
fonte da espiritualidade e da fecun
didade apostólica? Contemplaçíio 
marial, uniíio assimiladora com Ma
ria, imitaçao dinâmica de suas ati
tudes profundas, eis a alma de to
do apostolado, o princípio vital de 
nossa ação pastoraL A voc,ação 
apostólica traz em si uma grande 
exigência de vida marial, de verda
deira devoção a Maria. 

O Concílio desceu até a algumas 
conseqüências práticas desse princí
pio. Leiamos o número 65 da citada 
Lumen Gentium: 

"Essa é a razão também porque 
em sua obra apostólka a Igreja se 
volta para Aquela que gerou a Cris
to, por isso concebido do Espírito 
Santo e nascido da Virgem para que 
pela Igreja nasça também e cresça 
nos coraçoes dos fiéis. Esta Virgem 
deu em sua vida o exemplo daque
le amor matemo do qual devem es
tar animados todos os que cooperam 
na missão apostólica da Igreja ... " 

Segundo esses dizeres, a Igreja 
sente a necessidade de haurir no 
contacto com Maria Mãe, o amor 
com que ela deve tratar as pessoas 
que evangeliza. 

Essa exigência de amor matemo 
vivenciado e testemunhado por ca
da evangelizador foi muito bem co
mentada na exortação Evangelii 
Nuntiandi (79): 

"Aquele modelo de evangelizador, 
que é o Apóstolo Paulo, escrevia 
aos Tessalonicenses estas palavras 
que são para nós todos um progra
ma: 'Pela viva afeição que sentimos 

" por vós, desejávamos comunicar-vos 

não só a Boa Nova de Deus, míiS 
também a nossa própria vida, tãq 
caros vos tínheis tornado para nós' 
(1 Tess 2,8). E de que gênero" é 
essa afeição? Muito maior do que 
aquela que deve ter um pedagogo, 
é a afeição de um pai, e mais ain
da, a de uma mãe (1 Tess 2, 7, 11; 
1 Cor 4,15; Gál 4,19). É uma afei
ção assim que o Senhor espera de 
cada pregador do Evangelho e de 
cada edificador da Igreja". 

A garantia de estar animado real-
A mente por esse amor materno, te-

la-á o catequista que viver ao calor 
do Coração de Maria" bem cons
ciente de sua participação na ma
ternidade espiritual dessa Virgem 
fiel ao Senhor e por Ele entregue 
aos homens como sacramento do 
Amor maternal de Deus. É preciso 
marializar-se o coração dos apósto
los. Ser Maria, prolongar sua solici
tude pelos pequeninos, reviver aque
le amor operoso de que ela deu mos
tras realmente em Nazaré, em casa 
de Isabel, em Caná e sobretudo no 
Gólgota, prodigalizar-se unido a ela 
para que todos os homens tenham 
parte na Salvação que a morte de 
Cristo lhes mereceu, colocar-se sem
pre ao nível dos menores e ajudá
los a crescer em Cristo Jesus, respei
tando-lhes o ritmo próprio, a liber
dade de consciência e as convicções, 
proporcionando a cada um o ali
mento oportuno e fazendo todo o 
possível para colaborar com a Pa
lavra que ecoa no coração de cada 
um. Aí está a espiritualidade ou 
ideal de vida segundo o Espírito pa
ra um catequista. Entenderam-no 
muito bem os fundadores de Con
gregações Mariais dedicadas à edu
cação da juventude, tais como um 
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CharilÍnade (marianistas), um Cham
pagnat (maristas), um João Bosco 
(salesianos) e tantas fundadoras e 
educadoras santas. 

Conclusão 

o Mistério de Maria se tornará 
presente em nossa catequese, primei
ramente pelo. testemunho de nossa 
caridade pastoral impregnada pelo 
afeto materno da mesma Virgem 
Maria para com todos e cada um 
dos nossos catequizandos e todos 
os homens. Esta caridade se tradu
zirá normalmente em atos e atitu
des inteligíveis de compreensão, res
peito, delicadeza, atenção, solicitu
de, etc. 

Depois quando tivermos que ex
plicitar esse Mistério Marial, seja 
ocasionalmente, através de celebra
ções litúrgicas ou de algumas refe
rências a ele, sugeridas ou exigidas 
pelo tema que se esteja aprofundan
do no estudo do Mistério Cristão, 
seja de modo sistemático, na apre
sentação metódica e progressiva do 
conteúdo marial, em qualquer caso, 
haveremos de ficar atentos às notas 
características essenciais do culto e 
da devoçao marianas, como fez o 
capítulo VIII da Lumen Gentium e 
como sugere a Marialis Cultus. Em 
outras palavras, falaremos de Maria 

• 

• 
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no contexto do Mistério de Cristo 
que se prolonga e se manifesta · no 
Mistério da Igreja. Inspirar-nos
emos nas fontes bíblicas (a figura 
evangélica de Maria!), patrísticas e 
litúrgicas da mariologia. Sem nada 
renunciar ao rigor teológico do dis
curso sobre Maria, destacaremos 
sobretndo os valores ou o sentido 
altamente antropológico e eclesial 
das funções, privilégios e do culto 
da Mae de Deus. Ainda não temos 
no Brasil muitas obras escritas se
gundo esses padrões. Como exem
plo prático do que poderia ser ten
tado, ousamos recomendar o nosso 
opúsculo: Mulher Nova, publicado 
pelas Edições Paulinas. 

O principal, contudo, na trans
missão do conhecimento e do amor 
a Maria, é que os ouvintes perce
bam que para nós, catequistas, ela 
é alguém muito viva e com quem 
nos relacionamos na comunhão dos 
sautos. Alguém que viveu o Evan
gelho perfeitamente, antes que esse 
Evangelho fosse escrito pela comu
nidade . primitiva. Alguém que Jesus 
quis ter consigo como Mae e Edu
cadora e quis colocar na sua Igreja 
com essas mesmas (unções. Alguém, 
em suma, que facilita e solidifica 
nossa irrestrita adesão de fé e de 
amor ao único Senhor e Salvador, 
Jesus Cristo . 

• 
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o ESPíRITO SANTO 
FONTE DE UNIDADE 
NA PLU 

«Há diversidade de dons, mas o Espírito é o. mesmo. Há diversidade 
de ministérios, mas o Senhor é o mesmo», 1 Cor 12,4. 

. Ir. Franziska Carolina Rehbein 
Rio de Janeiro, RI 

Introduçiio 

Um olhar sobre a Vida Religiosa 
na realidade histórica atual, na Igre
ja do Brasil, mostra-nos um pano
rama altamente diversificado e plu
ralista, pois · ela se encontra e se inse
re numa sociedade e cultura em pro
funda transformação, caracterizada 
pela coexistência de uma cultura in
dustrial, de uma sociedade altamente 
industrialiiada com seus benefícioS· 
e seus danos, com uma sociedade 
arcaica, separada da primeira . por 
uma distância cultural de séculos, 
quase de milênios. Uma sociedade 
que · se aglomera, sem planejamento 
e urbanização, nas periferias das 
grandes cidades, onde falta o mí
nimo indispensável para uma vida 
humana digna, e uma sociedade que 
goza dos últimos requintes da moda 
e do luxo; exportados pelos países 

altamente industrializados. Uma po
pulação · em grande parte ainda anal
fabeta, privada dos mínimos recur
sos de educação · e cultura e . uma 
gama que brilha pelo academicismo 
e pela sofisticação dos seus cursos. 

Diante deste quadro, apenas es
boçado com alguns traços, levanta
se a pergunta: Numa Vida Religio
sa que deve engajar-se e encarnar
se emi realidades, em culturas, socie
dades e ambientes tão diferentes, há 
ainda .algo de comum entre uma e 
outra Congregação, entre uma e ou
tra Comunidade de um mesmo Ins
titut!), de uma mesma Província? 
Qual é o ponto de união, qual o cri
tério da diversificação? Qual é a 
espirittialidade comum a todos 
os que optaram por este tipo de vi
da, dentro da necessária diversifi
cação? 

, 
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As mudanças culturais e as altera
çoes de uma geração para a outra 
se fazem num ritmo tao acelerado e 
vertiginoso que nao atingem apenas 
as famílias com o inevitável conflito 
de gerações, mas afetam também a 
Vida Religiosa na sua estrutura, nas 
suas formas de expressão, sua vida 
comunitária, nas suas diversas for
mas de presença no mundo, pois ela 
se realiza dentro deste mundo' . assi
nalado acima. 

As reações a esta mudança .cultu
ral, ocaso de uma cultura milenar 
e 'nascimento e surgimento de uma 
outra, são as mais diversas, segun
do o tipo de temperamento, forma
çao, visão do mundo, ideologia, etc. 

Assim, encontramos comunidades 
e estilos de vida religiosa tão diver
sificados como os ambientes e as 
culturas nas quais se integram: co
munidades na periferia de São Pau
lo é do Rio de Janeiro, nos bairros 
operários e nas favelas, comunida
des no centro das grandes cidades, 
cujos membros se inserem na cultura 
industrial e pós-industrial, na socie
dade de consumo, através do tra-

balho profissional, do ensino e pas
toral universitária, da pastoral ur
bana. Encontramos comunidades nos 
colégios tradicionais, dedicados a 
uma elite econômica, e comunidades 
educacionais que promovem a edu
cação das faixas da população me
nos favorecida; comunidades ' em 
ambulatórios, orfanatos, creches, lu
tando até pela ' própria sobrevivên-. . 
ela. 

Comunidàdes no Rio Grande do 
Sul e no Pará, no interior do Mara
nhão e de Goiás, anunciando com 
a palavra e o testemunho, a mensa
gem de. salvação .e libertação do 
Evangelho a um povo oprimido e 
marginalizado . 

. E tudo isto dentro de um mesmo 
país, de uma mesma Igreja, de uma 
mesma Vida Religiosa. Perante este 
panorama tão diversificado, tão plu
ralista e, às vezes, divergente em 
opçoes e orientações de ' ação apos
tólica, não se pode fugir à pergunta: 
De onde vem tudo isto? Para onde 
vam.os? A Igreja não é uma só? O 
Evangelho, o seguimento de Cristo 
não aponta um . único 'caminho? 

I UM MESMO ESPIRITO REALIZA OS DIVERSOS DONS 

"Há diversidade de dons, mas o 
Espírito é o mesmo" (1 Cor 12, 4ss). 
Este texto da primeira carta aos Co
ríntios é de uma importância ec1e
siológica fundamental, semelhante 
talvez a Jo 1,14 e Fil 2,6 para a 
Cristologia. Paulo nos atesta aqui 
que a diversidade dos dons espiri
tuais não contradiz a união dos cris
tãos entre si, pois todos estão unidos 
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no mesmo Cristo e todos estes dons 
são reàlizados pelo mesmo Espírito. 
Primeiramente confrontam-se a di
versidade e a diferença de dons com 
o . único princípio destes mesmos 
dons: 

"Há diversidade de dons, mas o 
Espírito ' é o mesmo; diversidade de 
ministérios, mas o Senhor é ri mes-



mo; diversos modos de ação, mas é 
o mesmo Deus que realiza tudo em 
todos. Cada um recebe o dom de 
manifestar o Espírito para a utilida
de de· todos: A um o Espírito dá a 
mensagém da: sabedoria; a outro, a 
palavra da ciência segundo o mesmo 
Espírito; a outro, o mesmo 'Espírito 
dá ' a fé; a outro ainda o único e 
mesmo Espírito concede o dom das 
curas; ·a outro; b poder de fazer mi
lagres; a outro a profecia; a outro 
o· discernimento dos espíritos; a ou
tro, o dom de falar em línguas; a · 
outro ãinda, o dom de as interpre
tar. . Mas, isso tudo, é o único e 
mesmo Espírito que o realiza, distri
buindo a ' cada. um dos seus dons, 
conforme lhe apraz" (1 Cor 12, 
4-11). 

. A insistente repetição do "o mes
mo" (7 vezes em 11 versículos) su
blinha que a distribuição diversifi
cada dos dons espirituais não pro
vém de origens ou princípios diferen
tes, mas que é o mesmo Espírito que 
realiza tudo em todos, pois também 
os diversos "dons", "ministérios" e 
"modos de açao" não são totalmen
te diferentes entre si seg)lndo o seu 
conteúdo, mas expressão da única 
graça de Deus. O único e mesmo 
Pneuma distribui a cada um corno 
lhe apraz, e de uma maneiia espe
cial. 

Não se pode sublinhar mais cla
ramente a' diferença dos portadores 
do' Espírito. É o mesmo Pneuma que 
transmite os dons, mas os seus des
tinatários são pessoas diferentes. Um 
Espírito nos muitos portadores do 
Espírito e dons espirituais (1). 

Esta unidade na diversidade e ca
tolicidade da Igreja no único Es-

pírito é também sublinhada pelo 
Concílio Vaticano II: "não é ape
nas através dos ' sacramentos e dos 
ministérios que o Espírito Santo san
tifica e conduz o Povo de Deus e 
o orna .de virtudes, mas, repartindo 
seus dons à cada um como lhe apraz, 
(1 Cor 12,11) distribui entre os fiéis 
de qualquer classe mesmo graças es
peciais, pelas quais os toma aptos 
e 'prontos a tomarem sobre si os vá· 
rios trabalhos e ' ofícios que contri
buem para a renovação e maior in
cremento da Igreja" (LO 12). 

Entre estes dons e graças ocupam 
um lugar eminente os conselh06 
evangélicos que, conforme as pala
vras do mesmo Concílio, "consti
tuem um dom divino que a Igreja 
recebeu do seu Senhor e por graça 
d'Ele sempre conserva" (LO 43). 

Se, portanto, em toda a Igreja 
e em todas as graças e dons espiri
tuais encontramos o princípio do 
único Espírito nos seus diferentes 
dons e manifestações, devemos en
éontrá-Io também na Vida Religiosa, 
nesta eminente mani.festação do Es
pírito de Jesus. Será que as múlti
plas formas de Vida Religiosa que 
assinalamos acima, não são sinai.s e 
realizações desta multiforme ação 
do Espírito e de seus dóns? E como 
se apresenta concretamente esta uni
dade e pluralidade na vivência da 
comunidade e na sua inserção no 
meio? 

Antes, porém, de responder a es
tas perguntas e procurar ver a pre
sença deste Espírito de que fala São 
Paulo, devemos fazer ainda uma ou
tra reflexão, que nos ajude a ver a 
nossa vida e os nossos engajamen
tos à luz do Evangelho. 

, 
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11- DA REALIDADE A LUZ DO EVANGELHO 

:B bastante fácil e comum extrair 
deduções do Evangelho. Mas, mui
tas vezes os textos não significam 
exatamente aquilo que nós pretende
mos que signifiquem. O difícil é ser 
coerente com as próprias deduções. 
Mas não se trata apenas de ler o 
Evangelho à luz da realidade, mas 
antes ler a realidade à luz do Evan
gelho (2), pois é este que questiona 
e julga a nossa vida. 

Diante da multiplicidade de caris
mas, de dons espirituais, de expres
sões e engajamentos da vida relígio
sa no mundo atual somos tentados 
a perguntar: Então tudo vem do Es
pírito Santo? Qualquer forma de vi
da religiosa, nova ou antiga, vem 
do inípulso do Espírito? Qualquer 
movimento é "espiritual", no sentido 
mais genuíno e originário do termo? 
Tudo tem igual valor? Todas as 
opções são iguais? 

Como distinguir o pluralismo ver
dadeiro do falso pluralismo, do sin
cretismo e justaposição de valores 
apenas aparentemente iguais? Co
mo -distinguir opções genuinamente 
evangélicas de opções predominan
temente inspiradas em ideologias 
que nem se tornaram claras ou ple
namente conscientes para seus de
fensores? Como purificar os valores 
cristãos da imensa bagagem dos va" 
lores da chamada civilização cristã, 
que se transformou em sociedade de 
consumo com seus valores "sacrali
zados", mas muitas vezes profunda
mente -anticristãos? 

A inspiração e a presença do Es
pírito não nos dispensam da análise 
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criteriosa da realidade em seus diver
sos níveis: sociológico, econômico
social, financeiro, psicológico, psico
social, político, ideológico, histórico, 
etc. Vivemos o nosso cristianismo e 
a nossa vida religiosa encarnada nu
ma realidade complexa. Só uma dis
tinção criteriosa de seus ' diferentes 
níveis nos pode ajudar na purifica
ção dos nossos desejos inconscientes, 
das opções inspiradas pela ideolo
gia dominante e nos oferecer o ins
trumental necessário para detectar 
os verdadeiros no meio dos falsos 
valores e nos ajudar a tomar opções 
que correspondem ao apelo do Es
pírito no momento histórico atual. A 
este respeito, remetemos o leitor ao 
recente livro do Pe. J. B. Libânio, 
"Discernimento e Política", no qual o 
autor nos fornece um rico instrumen
tal para aplicar o discernimento _ es
piritual não apenas ao nível indivi
dual, mas também ao nível político, 
ou seja, ao campo das opções so
ciais e comunitárias (3). 

Estas análises nos podem ajudar 
a perceber se em nossas opções con
cretas de engajamento na esco
lha de um lugar de trabalho, na op
ção por um determinado nível so
cial e econômico e nas formas e ex
pressões de vida religiosa, na fun
dação de uma comunidade, na deci
são por um determinado tipo de 
apostolado procuramos aplicar 0$
nossos diferentes dons para o pro
veito com um e as necessidades reais 
da Igreja, ou sé procuramos apenas 
o nosso próprio proveito, da comu
nidade, da província. 



Uma aná.lise da nossa realidade e 
da Sociedade à luz do Evangelho 
!lOS ajudará sobretudo: a descobrir o 
obstáculo maior e a raiz profunda 
da divisão e da falta de união que é 
o pecado. Não apenas o pecado pes
soal e individual que nos faz pro
curar e engrandecer o nosso peque
no "eu" em vez de constrtt4' o "nós" 
da . união · e da comunidade, mas 
também e sobretudo o pecado social 
e coletivo, que se encarnou em es
truturas de pecado, de injustiça e de 
opressão. E o pecado e o egoismo, 
individual e coletivo, que dividem 
a Sociedade em classes opostas; de 
·um lado os que. ·mantêm a riqueza . 
e o poder, de outro os que não têm 
o suficiente · para a própria sobrevi
vência, para lima vida humana dig
na deste nome. 

Criar, construir a unidade hoje, 
é trabalhar para a superação deste 
coiúlito e desta divisão fundamen
tal. E colocar a diversidade de dons, 
de carismas, de talentos e de enga
jamentos a serviço deste grande ob
jetivo. Essa divisão fundamental não 
atravessa apenas a Sociedade, mas a 
pr6pria , Igreja, dividindo assim o 
Corpo de Cristo. 

Aqui então se levanta a pergun
ta fundamental: Estamos trabalhan
do, com nossas opções e · nossos en" 
gajamentos, individuais e · comuni
tários; concretos, para a construção 
esta unidade da Igreja, ou estamos 
aprofundando mais ainda, às vezes 
inconscientemente, as chagas da di
visão, da exploração e da opres-
são? . . 

Para isso se faz necessário uma 
análise ci-iteriosa da Sociedade em 

seus diferentes níveis, a que . aludi
mos acim:'!, e um exame sincero de 
nossos engajamentos nessa realida
de . . Este exame nos ajudará a ver 
o , "lugar" concreto em que nos en
contramos e nos mostrará a favor de 
que .e de quem estamos dispensando 
os nossos melhores esforços. 

Isto certam ente exigirá de nós 
uma profunda e constante conver-
- --sao; conversa0 nao apenas ao ou-

tro, do eu ao tu e ao "nós", mas ... . , . uma conversa0 comumtana que nos 
faz romper os nossos círculos estrei
tos e restritivos que se tornem cul
páveis se não nos empenhemos pa
ra construir a grande unidade, da 
qual todos partiCipam. 

, . 

Este é o horizonte para a leitura 
das reflexões seguintes. E esta a uni
dade concreta do Corpo de Cristo, 
da Igreja, do mundo, que deve ser 
construída. E para construir esta uni
dade que o Espírito nos deu a di. 
versidade de dons e· carismas. A 
pluralidade de formas, de. engaja
mentos, de expressões da Vida Re
ligiosa é um dom e uma tarefa do 
Espírito, se eles estão orientados 
para esta grande unidade. 

Por isso se impõem a análise e 
o discernimento, a fim dê que pos
samos ver, à luz do Evangelho, se a 
pluralidflde do nosso engajamento 
e di: nosso testemunho provém do 
Espírito e, 'portanto, leva à unida
de', . ou se provém do pecado e do 

• . . . o'A · . 

nosso egOlsmo e, em consequencla, 
.' . 

aprofunda mais ainda a divisão exis-
o _ , • • 

tente. Isto vale para todos os níveis , 
de nossa vida comunitária e de nos-
sos engajamentos apostólicos. 

, 
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, 111 - UNIDADE NA PLURALIDADE; , DAS PESSOAS 

As pessoas que se encontram na 
Vida Religiosa para viver em comu
nidade, isto é" viver em 'comum, não 
apenas morar juntos, apresentam 
uma pluralidade tão grande como 
não pode ser imaginada maior. Pro
vêm de todas as partes do Brasil, do 
Norte' ao Sul, 'das cidades grandes e 
pequenas, dos centros industrializa
'dos ti do interior agrário. De todas 
as partes do mundo, nas Congrega
çoes e Institutos internacionais, ca
da um com sua índole, sua cultura, 
sua língua, sua visão do mundo, con
forme as diversas origens. 

Como vêm de países e culturas 
diferentes, vêm também de classes 
sociais diferentes, de ideologias e 
cosmovisões divergentes, com toda 
a carga de tensão e conflito que isto 
representa. Há diversidade ,de cul
turas, não apenas em sentido amplo, 
mas também de grau de escolarida
de e instrnção, desde o primário 
até o último grau universitário, com 
representantes em todas as faixas 
intermediárias. 

, Pluralidade de profissões" numa 
variedade quase tão grande como 
de pessoas. E cada profissão repre
senta uma opção, uma mentalidade, 
uma determinada visão da realidade. 
Diferença de dons intelectuais, de 
capacidades artísticas, p r á t i c a s. 
Além disso, há a diversidade de 
temperamentos, de caráter, de edu
cação. ' :S possível dentro de uma 
pluralidade tão grande, viver uma 
vida de comunidade? Isto é, viver 
de, tal maneira que cada um conser
ve o seu dom, a sua individualidade 
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e, sem perder a sua fisionomia pró
pria, contribuir para a construção de 
um projeto comum? 

Como conseguir e realizar aque
la união na diversidade de dons, na 
qual Paulo insiste tanto na sua car
ta aos Coríntios? Inspirado num 
modelo elaborado por HERIBERT 
MüHLEN para a união dos cristãos, 
queremos em seguida refletir sobre 
um possível caminho que nos pode 
ajudar a viver em profundidade esta 
diversidade e pluralidade , de dons 
na unidade de Espírito. Este cami
nho, por seu conteúdo e seus passos 
metodológicos, apresenta três partes, 
que no entanto são ínterligados en
tre si e se realizam simultaneamente 
a saber: 1. Auto-encontro-diálogo. 
2.' Abertura-convergência. 3. Re-- ' cepçao-consenso. 

1. Auto-encontro-diálogo 

Cada um deve conhecer e valo-. . -. " . nzar ,pnmelramente seus propnos 
dons; suas, próprias qualidades, pa
ra reconhecer "a diversidade de 
dons" (1 Cor 12,4) que "realiza o 
único e mesmo Espírito" (12,11). 
Um tal auto-encontro espiritual não 
pode realizar-se sem a ajuda e o 
auxílio dos outros, pois a diferença 
dos dons se mostra mais claramente 
no relacionamento com os outros. No 
diálogo não se verifica apenas um 
conhecimento mútuo, mas cada um 
auxilia o outro no seu auto-encon
tro. No confronto do diálogo os 
participantes aprofundam-se mutua
mente naquilo que lhes é próprio: 



em virtude do contraste que aparece 
mais claramente, eles não apenas 
tornam consciêricia de si próprios, 
de uina maneira mais profunda, 
mas, pela compreensão e afirmação 
do outro, fazem aparecer também 
mais claramente aquilo que é pró
prio do outro e a sua individuali
dade. Eles se ajudam mutuamente a . , . 
encontrar-se a SI propnos. 

. 
Aqui, no entanto, devemo-nos 

perguntar: Por que, na prática, mui
tas vezes temos tanta dificuldade 
em realizar este diálogo? Será que 
realmente estamos convencidos de 
que a alteridade, a maneira de ser 
diferente do outro é uma riqueza, 
um dom do Espírito? Não estamos, 
às vezes, inconscientemente, censu
rando o outro, justamente por ele 
ser outro, isto é, diferente de mim? 

. Se, a pluralidade . e diversidade 
dos membros de uma comunidade 
é um· dom espiritual, uma graça, e 
disto se constrói a identidade de. ca
da comunidade, e.sta identidade de 
cada um não se pode perder em 
hipótese alguma. Unidade não é 
uniformidade, e esta nem Se! encon
tra · no Novo Testamento, pois tam
bém aqui união se realiza pelo cres
cimento e pela convergência. Assim 
em Ef 2,21 ss se diz que em Jesus 
Cristo "todo o edifício se ergue em 
santuário sagrado, no Senhor; e vós, 
também, nele sois co-edificados pa
ra serdes uma habitação de Deus, 
no Espírito". A unidade da Igreja, 
da qual se fala aqui, não é simples
mente dada, mas ela cresce pelo fa
to de que também os gentios, jun
tamente com os judeus, se deixam 
incluir como pedras na construção 
da Igreja. A pedra angular, isto é, 

Cristo, reúne as linhas divergentes. 
Semelhante vale também para o cor
po de Cristo que cresce (Cor 2,19; 
Ef 4,15ss): Cristo mesmo reúne os 
diferentes dons num único corpo, 
sein sacrificar ou abandonar a iden
tidade dos membros e dos seus dons. 

2. Abertura-convergência 

Ao mesmo tempo cada um devia
se perguntar numa autocrítica sin
cera, se e ' até onde e como ele 
absolutiza de tal maneira o seu pró
prio dom espiritual, suas qualidades, 
sua missão apostólica, que ele o tor
na como o todo da mensagem e da 
missão cristã de maneira que se se
para dos outros. Desta maneira se
ria ' capaz de reconhecer também os 
dons espirituais dos outros, diferen
tes dos próprios e se deixar · enri
quecer por eles. Deve-se abandonar 
a tendência e vencer a tentação. de 
absolutizar ou supervalorizar certos 
dons, como se fossem os únicos vá
lidos. Assim, alguém que tem o dom 
de ensinar ou da palavra da prega
ção, deve-se libertar da opinião de 
tomar este como o único meio de 
evangelização. Ou uma religiosa que 
trabalha em paróquia, supervalori
zar este dom como se fosse a única 
pastoral reconhecida e possível. Isto, 
no concreto de uma vida comunitá
ria, se apresenta de múltiplas ma
neiras, pois cada um tem a ten
dência de ver mais o próprio dom 
do que o do outro. Ou, como diz 
São Paulo em 1 Cor 21,7: "Se o 
corpo todo fosse olho, onde estaria 
o ouvido? Se fosse todo ouvido, on
de estaria o olfató?" 

• 47 



E assim poderíamos dizer: Se to
da a evangelização fosse educação e 
colégio, onde ficaria o anúncio di
reto? Se fosse toda função profética 
e crítica, onde ficaria o cuidado pe
los enfermos? Mas, complementa o 
ap6stolo: "Deus dispôs cada ' uni dos 
membros no corpo, segundo a sua 
vontade. Se o conjunto fosse um 
s6 membro, onde estaria o corpo? 
Há portanto, muitos membros, mas 
um só corpo. Não pode o olho dizer 
à .mão: "não preciso de ti", nem 
t!l,mpouco pode a cabeça dizer aos 
pés: "não preciso de vós" (1 Cor 
12,18-20). 

3. Recepção-convergência 

Este processo de libertação em di
reção à comunhão leva todos neces
sariamente a' perguntar o que, às 
vezes de maneira crítica, podem 
aceitar e receber da convicção e 
dos dons dos outros, sem perder na
dil daquilo que, diante de Deus e 
dos irmãos, reconheceram como cer
to. ·Uma .tal recepção do dom dos 
outros devia ir até o limite do pos~ 
sível, pois todos os dons foram da· 
dos "para o proveito de todos" (1 
Cor 12,7). .... 
. . 

. Segundo A. GRILLMEIER, re
cepção no sentido próprio realiza-se 
de ITianeira mais visível lá, onde um 

, . 

parceiro recebe do ' .outro . algo que 
ele mesmo ·não criou. ' Recepção' s6 
existe lá, onde dois parceiros são 
realmente diferentes e assim podem 
entrar, numa relação de dar ·e rece
ber. "Diferença na unidade é a me
lhor pré-condição para 'uma recep
ção, múltipla", pois, quem é tão 
completo em seus dons, que não pre
cisa da complementação do outro? 
Quem é tão pobre que não possa 
dar algo, .mesmo àquele que parece 
rico? . 

, O que, na nossa vida concreta, 
nos impede de seguir este caminho 
do auto-encontro e do diálogo que 
nos leva para ' a convergência e ,' a 
união dos dons e dos esforços? E, 
mais ainda, estamos convencidos de 
que esta união do nosso pequeno 
grupo deve ter o objetivo e estar em
p,enhado na construção da grande 
ünião da qual filIamos acima? Cons
truir lima unidade interna é falsa, se 
ela não estiver empenhado na luta 
para a . superação da grande chaga 
da separação que atravessa a Igre
ja 'no nosso Continente hoje, que é 
a luta de classes, a dominação e ' a 
exploração ~ A linidade que vem' do 
Espírito nos . levará a cohStruir a 
unidade não apenas para nós, maS 
p~ra todós, 'poiséo Espírito da Il
berdade, da justiça e da ' fraterni
dade. 

• IV - UMA EXPERlaNCIA COMUM: A F~ 
.' , 

Esta pluralidade de pessoas, com 
suas diferentes origens, cUlturas, seus 
dons espirituais variados, pode che
gar a uma unidade profunda, por
que não se trata de uma reunião 
posterior, pragmática," apenas ' fun-
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cional, mas é uma realização ' daque
la ljnldade que já eiCistia desde sem
pre . nó Espírito de Cristo. . 

, ' Nos Atos dos Apóstolos, Sãó Lu~ 
cas nos diz que "a multidão ' dos 



fiéis era um só coração e uma só 
alma" (At 4,32). Esta união não ti
nha sua origem em laços familiares, 
afinidades, amizades, porque o mes
mo Lucas nos diz anteriormente que 
aqueles que em Pentecostes estavam 
em Jerusalém, vieram de todas as 
partes do mundo, de uma pluralida
de que não se pode imaginar maior: 
"Partos, medos, elamitas, habitantes 
da Mesopotâmia, da Judéia e Capa
dócia, do Ponto e da Asia, da Frí
gia e da Panfilia, do Egito e da par
te da Líbia limítrofe de Cirene, ro
manos adventícios; judeus e prosé
litos, cretenses e árabes ... " (At 
2,9-11). :B desta pluralidade que se 
forma a comunidade primitiva, pois, 
como diz o mesmo Evangélho, é 
desta multidão que se deixaram ba
tizar 3 000 no dia de Pentecostes. 

O que une esta comunidade é por
tanto algo muito mais profundo do 
que laços meramente naturais ou 
funcionais. :B a experiência comum 
daquela novidade inaudita da qual 
eles tomaram consciência depois da 
morte e ressurreição de Jesus de Na
zaré. :B a experiência e a certeza, 
na fé, que Jesus, o Cristo, o Ungido 
pelo Espírito, está vivo no meio de
les. A experiência que o Espírito 
lhes dá é a experiência e a fé viva 
na ressurreição de Jesus, pois a ex
periência do Pneuma é, em si mes
ma, uma experiência de Cristo. O 
que os Apóstolos e discípulos viram, 
ouviram e experimentaram no con
tato e na convivência com o homem 
Jesus de Nazaré, como São João 
diz: "o que ouvimos, o que vimos 
com nossos olhos, o que contempla
mos e nossas mãos apalparam ... " 
(1 Jo 1,1), é aquilo que eles perce
bem e experimentam agora neles e 

entre eles. :B a presença de Jesus, 
através de seu Espírito. E é isto que 
os une acima de qualquer plurali
dade e diferença, pois este Espírito 
se . torna presente no íntimo de cada 
um. O que os une é portanto a mes
ma experiência de Jesus, a certeza 
de sua ressurreição e presença entre 
eles e neles. :B Jesus que está presen
te neles através de seu Espírito. 

Segundo o testemunho da Sagra
da Escritura, o Espírito Santo, o 
Espírito de Jesus nunca se torna 
presente· exclusivamente numa única 
pessoa, mas ele sempre desce sobre 
os muitos (At 2,3). Por isso ele é 
nunca meu, ou teu, mas sempre 
nosso Espírito. E é este Espírito que 
cria comunidade, unidade na plura
lidade, sem destruir a individualida
de e o dom de cada um. 

Nos Atos dos Apóstolos nos é re
latada uma das experiências espiri
tuais fundamentais de São Pedro 
(At 10,44ss). Aqui o apóstolo pre
sencia, para sua grande surpresa, 
que o Espírito Santo desce sobre 
todos, não apenas sobre os judeus 
que já se tornaram cristãos, mas 
também sobre os pagãos. E, o que 
é importante para nós, o Espírito 
foi concedido de tal modo ao grupo 
dos pagãos, que não perderam sua 
individualidade e identidade helenís
tica, mas contribuíram com esta sua 
particularidade para a Igreja primi
tiva. A comum experiência da pre
sença do Espírito de Jesus não des
trói pois ou nivela a individualidade 
e a fisionomia própria de cada um, 
mas faz com que todos convirjam e 
contribuam para o proveito comum. 

O Espírito Santo se torna presen
te no centro mais . íntimo da pessoa, 
lá onde ela responde ao apelo e cha-

, 
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mado'do seu criador. Ele nos é tão 
íntimo e próximo, que não podemos 
distinguir adequadamente entre aqui
lo que são nossas próprias realiza
ções e atos e aquilo que o Espírito 
realiza em nós. O próprio Paulo uma 
vez diz que "nós chamamos, no Es
pírito: Abba, Pai" (Rom 8,15). · E 
em outro lugar ele diz que é "o Es
pírito do seu Filho que clama, Abba, 
Pai" (Oál 4,6). 

Dizíamos acima que o que une a 
comunidade primitiva é a sua c0-

mum experiência de Jesus, através 
de seu Espírito. Experiência aqui 
não é um conhecimento meramente 
intelectual, mas um ser atingido pe
la pessoa de Jesus. Ela atinge o ho
mem na raiz de sua existência e 
de todas as suas forças; não apenas 
só o conhecer ou só o querer ou 
apenas o sentimento, mas, como diz 
o Novo Testamento divei:sas vezes, 
"o coração". O coração quer dizer 
aqui o centro do homem, aquela uni
dade indivisa de todas as suas for
ças corporais e espirituais. O rela
to dos Atos dos Apóstolos nos diz 
que: "Ouvindo isto, sentiram o co
ração traspassado e perguntaram a 
Pedro e aos apóstolos: "Irmãos, que 
devemos fazer?" (At 2,37). É, por
tanto, este centro, esta profundidade 
interior que é atingida pela prega
çao dos testemunhos, pela descida 
do Espírito e com isso também pela 
obra de salvação de Jesus mes
mo (4). 

Esta experiência da · fé no Res
suscitado, de ser atingido no íntimo 
por sua pessoa, por seu Espírito, é 
também a raiz e o fundamento da 
vocação e da vida religiosa. Só com 
esta experiência, pessoal e ao mes
mo tempo comum, é possível cons
truir a vida em comum. S6 esta 

• A • comum expenenCla, ao mesmo tem-
po profundamente pessoal, faz com 
que as diversidades convirjam para 
um centro comum, pois o mesmo 
Espírito que está em mim está tam
bém na minha companheira, em tu
do tão diferente de mim. E a certeza 
de que ela é amada e querida pelo· 
Senhor, que Ele a chamou, que está 
presente nela, faz com que também 
eu a ame, a respeite, me torne uma 
presença para ela. 

Então podemos também rezar em 
comum, compreendendo o que sig
nificam as palavras do Senhor: "On
de dois ou três estiverem reunidos 
em meu nome, ali estou eu no meio 
deles" (Mt 18,20). Mas, também 
aqui, esta mesma experiência de fé 
nos levará a não parar na união 
do nosso pequeno grupo e círculo, 
mas de fazer dela um instrumento 
para a superação da profunda divi
são que atravessa a Igreja. E esta 
divisão e separação é tanto mais 
dolorosa, porque coloca em campos 
opostos aqueles que, no seu íntimo, 
estão unidos na mesma fé e no mes
mo Espírito. 

V DIVERSIDADE NO ENGAJAMENTO APOSTóLICO 
E NA FORMAÇÃO DAS COMUNIDADES 

Vivemos numa sociedade alta
mente pluralista e diversificada, e 
é nesta sociedade que a Igreja e a 
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Vida Religiosa se devem encarnar. 
Como as pessoas e seus dons são 
diferentes, também os engajamentos 



apostólicos, com os quais procuram 
responder aos apelos da realidade, 
são diferentes. Um fio comum se 
percebe em toda a Vida Religiosa 
desta Igreja pós-conciliar: o esfor
ço de renovação, de "aggiornamen
to", de encarnar-se na Igreja do 
Brasil neste fim do século xx. Con
tudo, tão diferentes com as realida
des do Brasil, tão diversificados são 
também os engajamentos apostóli
cos e as formas de presença evan
gélica e eclesial no meio desta reali
dade. Para mencionar apenas algu
mas: movimentos de renovação, es
pecialmente deniro da classe média, 
tais como cursilhos, Encontro de 
Emaús, Treinamento de Liderança 
Cristã, Renovação Carismática, reti
-ros espirituais; os engajamentos di
retos na classe popular, a saber: as 
Comunidades Eclesiais de Base, a 
pastoral operária; as diversas formas 
de pastoral paroquial, centrada em 
torno da Palavra, Sacramento, Cul
to; as missões de férias que muitas 
vezes desembocam na fundação de 
uma comunidade no interior; as co
munidades de missão no meio dos 
índios, os religiosos no meio dos fa
velados e dos encarcerados; o enga
jamento daqueles que lutam para 
uma transformação das estruturas, 
em favor dos direitos humanos da
queles que não têm vez nem voz; as 
comunidades que se dedicam à edu
cação e procuram uma transforma
ção de suas próprias obras, colégios, 
universidades, etc.; as religiosas que 
se dedicam aos enfermos, nos hos
pitais, ambulatórios e na saúde pú
blica; finalmente aqueles que pro
curam ser uma presença e um fer
mento evangelizador no meio da so
ciedade moderna, pelo simples tes-

temunho, exercendo a sua profissão 
no meio dos outros. 

No meio destas e outras múltiplas 
formas de apostolado e vida reli
giosa se é tentado a perguntar: On
de está o ponto comum? O que há 
ainda de comum nesta vida religio
sa? Tudo isto vem do Espírito San
to? Tudo tem igual valor? E as dife
renças se verificam não apenas en
tre uma e outra Congregação, mas 
dentro de um mesmo Instituto, de 
uma mesma Província. 

Vivemos numa sociedade plura
lista e de mudanças constantes. Mui
tos se assustam pelo ritmo acelera
do e as respostas sempre novas que 
se exigem da Igreja e da vida reli
giosa. Contudo, devemo-nos libertar 
da impressão de que situações de 
mudança e busca de novos caminhos 
são algo exclusivo da época moder
na. Uma carta do meio do século 
XII, de Anselmo, bispo de Havels
berg, ao Papa Eugênio 111 é bem 
elucidativa a este respeito. Diz ele: 
"Muitos se admiram e se perguntam 
e gritam: escândalo. Eles pergun
tam, no fundo, igual aos inquisido-. -res: Por que tantas IDovaçoes na 
Igreja de Deus? Por que surgem nela 
tantas ordens? Quem pode ainda 
contar todas essas ordens? Quem 
não se admira de tantas espécies de 
monges? Quem não fica triste, ven
do tantas formas de vida religiosa? 
Será que não se deve desprezar a re
ligião crista, onde ela está sujeita a 
tantas mudanças, transformada por 
tantas novas formas, atribulada por 
tantas novas leis e costumes, quan
do é quase cada ano sujeita a novas 
regras e costumes"? 

, 
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E Anselmo dá alguns exemplos: 
"Em nossa época época moderna 
- surgiu em Camaldoli, na Tosca
na, um homem do Espírito, o santo 
Romualdo. .. Ainda não fez muito, 
surgiu em ValJumbrosa perto de Pe
rugia, uma comunidade de monges. 
Ela é jovem e cheia de vigor. Ela 
difere em vestimenta e costumes de 
todas as ordens monásticas. Quase 
em nossos dias surgiu em Citeause 
na Burgundia, uma nova espécie de 
monges, também eles em vestimen
ta e estilo de vida diferente de to
dos os demais. .. Também se for
mou em Jerusalém nos últimos anos 
uma nova comunidade de vida reli
giosa, e isto para leigos; são os ca
valheiros dos templários". 

Perante estas perguntas preocupa
das dos "inquisidores", Anselmo é 
da opinião que aqueles que criam 
confusão são os que perguntam, pois 
acreditam poder desprezar a vida 
ec1esial quanto mais for sujeito ao 
desenvolvimento; mas que na reali-

VI CONVERG~NCIA DAS 
TESTAMENTÁRIOS 

Segundo H. SCHLIER e outros 
exegetas católicos, a unidade das di
versas teologias, orientaçoes, comu
nidades no Novo Testamento não é 
apenas a sua simples soma. Mas em 
toda a sua pluralidade pressupõe-se 
uma unidade ,presente, oculta. Esta 
só se pode alcançar penetrando na 
experiência fundamental, a partir da 
qual o Novo Testamento fala. Qual 
é esta experiência fundamental? 

Vimos acima que na origem da 
comunidade primitiva se encontra a 
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dade, a capacidadé de mudança e 
adaptação das ordens e da vida ecle
sial se relaciona com o mistério da 
encarnação de Deus, que nelas fica 
vivo entre os homens (5). 

Muitas frases desta carta antiga 
poderiam ser escritas hoje como res
postas a um documento de inquisiçao 
hodierna. Sem dúvida, muitas vezes 
vemos o passado estático demais; 
em grande parte, ele foi mais movi
mentado e flexível do que acredi
tamos comumente. 

Antes de perguntarmos pela pre
sença e analisar a manifestação do 
Espírito, vínculo de unidade, nas 
comunidades e engajamentos apos
tólicos da vida religiosa atual, que
remos perscrutar a Escritura, esta 
norma de vida e doutrina para toda 
a Igreja: Como nas comunidades da 
Igreja primitiva, transmitido a nós 
nos escritos do Novo Testamento, se 
manifestava a unidade das comuni
dades no Espírito, na diversidade de 
seus dons? 

UNIDADES E ESCRITOS NEO-

fé pascal, a experiência da presença 
do Ressuscitado no meio dos diSCÍ
pulos, através de seu Espírito. O 

• • que OUVImos, o que vImos com nos-
sos olhos, o que contemplamos, o 
que nossas mãos apalparam, nós vos 
anunciamos (1 Jo 1,1-2). O anúncio 
dos discípulos não quer transmitir 
primariamente as palavras e ações 
de Jesus, mas tornar presente ele 
mesmo. Eles não transmitem apenas 
palavras e verdades, mas a sua pró
pria experiência de Jesus, a sua re
lação de pessoa a pessoa com ele. 



Esta unidade da mesma experiên
cia espiritual de Jesus devemos ter 
presente quando olhamos agora pa
ra a diversidade dos escritos neo
testamentários, pois embora hoje te
nhamos o Evangelho de Marcos, de 
Lucas, etc., no entanto, temos só um 
único Evangelho, e é significativo 
que em todo o Novo Testamento a 
palavra Evangelho não aparece nem 
uma vez no plural, mas sempre só 
no singular. Isto mostra que a Igre
ja primitiva tinha a consciência: a 
mensagem de salvação é uma só. 
Da mesma forma fala-se também da 
Verdade, ou da Verdade do Evan
gelho (Gál 2,5.14; Cor 1,5), nunca 
de verdades. A mensagem de salva
ção, a verdade, é uma única, ou me
lhor, um todo único (6). 

Na carta aos Romanos, Paulo o 
d e s i g n a como "dom espiritual" 
(1,11), o que já mostra que a uni
dade do Evangelho é complexa que 
não se deixa reduzir a uma única 
frase, uma única fórmula de fé ou 
a uma única tradição. Mas os Evan
gelistas dão à tradição comum uma 
interpretação teológica própria, con
forme a sua perspectiva. Por isso os 
evangelhos não se nos apresentam 
numa forma única, mas são coletâ
neas de tradições, unidas num todo 
por ligações redacionais. ' 

Esta experiência porém, é uma ex
periência pneumática, "espiritual", 
pois Jesus se torna presente através 
do seu Espírito. Em todos está por
tanto presente a mesma fé em Jesus, 
presente e vivo no meio deles. 

Somos tentados a perguntar: por
que esta pluralidade, esta diversida
de nos relatos e nas interpretações? 

Um único relato, numa única pers
pectiva não seria mais favorável pa
ra a unidade da fé? Aqui temos uma 
dupla resposta, que no fundo se re
duz a uma só: o da unidade e plu
ralidade do Deus da revelação cris
tã. De um lado, as diferenças na 
apresentação da tradição comum re
sultam da origem" formação anterior, 
caráter do Evangelista, etc., como 
também é devido aos destinatários 
diferentes. De outro lado porém a 
plenitude do acontecimento cristoló
gico não pode ser apresentado num 
único ponto de vista, numa única 
perspectiva. As diversas tradições 
mostram facetas diferentes deste úni
co mistério. Por isso o cerne, a uni
dade interior dos relatos sobre Je
sus não pode ser apresentado numa 
única frase, mas apenas no conjunto 
das' tradições (7). 

Segundo testemunho do Novo 
Testamento, os dons espirituais são 
dados não apenas a cada um, se
gundo a sua individualidade, mas 
também a grupos inteiros, conforme 
a sua fisionomia própria. Ressalta
mos acima que para Pedro foi uma 
experiência fundamental, ver que o 
Espírito Santo desceu sobre todos, 
não apenas os judeus, mas também 
os gentios (At 10,44ss). 

Como vimos, os dons espirituais, 
não destróem e apagam a individua
lidade dos dons naturais de cada 
um. Ao contrário, o Espírito Santo 
entra numa uniao tão íntima com a 
pessoa, que não se pode distinguir 
adequadamente as auto-realizações 
da pessoa, dos movimentos da 
graça. 

Assim os judeus, como também 
• os gregos, os romanos, as comunt-
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dades vindas dos gentios em geral, 
, . 

conservaram os traços caractensticos 
de sua origem, de seu meio, de sua 
tradição, de sua cultura. tl dentro 
desta compreensao de si mesmo e 
do mundo que receberam a mensa
gem cristã e, como diz o evangelis
ta, "o Espírito Santo desceu sobre 
cada um deles" (At 10,44). Os gru
pos e as comunidades conservaram 
portanto sua identidade e sua fisio
nomia própria no conjunto da Igreja 
primitiva. Certamente a comunidade 
de Roma teve outras características 
que a comunidade de tlfeso, e esta 
de Corinto, ou de Antióquia, ou ain
da que a Igreja local de Jerusalém. 

Esta pluralidade e diversidade, 
porém, é ao mesmo tempo o mis
tério da unidade no mesmo Espírito. 
Esta unidade é anterior à diversida
de, pois consiste na unidade do Es
pírito que Cristo nos entregou na 
hora de sua morte (Jo 19,30). 

Por isso as comunidades de An
tioquia e da Ásia aceitam as reso
luções . do . Concílio de Jerusalém, 
onde os apóstolos diziam: "Pareceu 
bem ao Espírito Santo e a nós não 
vos impor outro jugo além des
tes ... " (At 15,28), pois é o mesmo 
Espírito que está presente na Igreja 
de Jerusalém e seus dirigentes, que 
também move e dirige as comunida
des da Ásia, etc., como vimos, nun
ca é "meuu

, ou "teu", mas sempre 
"nosso" Espírito. Por isso a carta 
de Jerusalém também não diz: Pa-

receu bem ao Espírito Santo e a . , 
mIm, mas a nos. 

Vejamos como se realiza e se 
constrói hoje esta unidade funda
mentai na pluralidade dos engaja
mentos e das opções atuais concre
tas. 

Sem este respeito pelas. particula
ridades e características dos povos 
que ela procura evangelizar, a Igre
ja nunca se teria tornado católica, 
isto é, sinal de união na universa
lidade, ou seja, "sinal e instrumen
to de unidade, esperança e salvação 
para todos os povos na sua imensa 
·variedade de usos e costumes, civi
lizações e culturas, línguas e dotes 
de espírito, ritos e tradições, bens 
temporais e espirituais, modos de 
pensar e de agir" (8). 

De igual modo diz o Concílio Va
ticano lI: "Não sendo, porém, o 
Reino de Cristo deste mundo (Ia 
18,36), também a Igreja ou o Povo 
de Deus, ql)ando conduz a este Rei
no, nada subtrai ao bem temporal 
de qualquer povo, até, pelo contrá
rio, fomenta e assume, enquanto 
bons, as capacidades, as riquezas e 
os costumes dos povos. Assumindo
os, purifica-os, reforça-os e eleva
os" (LO 13 b/35). Declara, pois, a 
Constituição Dogmática que a Igre
ja, quando evangeliza os povos, na
da subtrai, mas fomenta, assume, 
purifica, reforça e eleva o bem tem
poral, as capacidades, as riquezas e 
os costumes, enquanto bons (9). 

VII UNIDADE NA PLURALIDADE DOS ENGAJAMENTOS ATUAIS 

1. Na Religiosidade Popular. Co
mo se encarna pois a diversidade de 
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dons do único Espírito na Igreja do 
Brasil, nesta vida religiosa com suas 



tão variadas e ricas manüestações? 
Ouçamos novamente () Concílio: "A 
Igreja trabalha de maneira tal que 
tudo o que de bom se encontra se
meado no coração e na mente dos 
homens ou nos próprios ritos e cul
turas dos povos não só nao desapa
reça, mas seja sanado e aperfeiçoa
do para a glória de Deus, confusão 
do demônio e felicidade; do homem" 
(LG 17/43). A Igreja, pela voz do 
Concílio, afirma aqui a importância 
dos valores culturais de um . povo, 
que não só não devem desaparecer 
ou serem destruídos, mas tudo o 
que for bom no coração, na mente, 
nos ritos e nas culturas deve ser con
servado, sanado, elevado e aperfei
çoado (10). 

Pois tudo o que de bom existe 
no coração do homem, é pela gra
ça do Espírito que surgiu e manifes
ta a presença do Espírito. Assim, 
urna comunidade, engajada num 
meio onde há predominância da re
ligiosidade popular, não apenas não 
vai destruir estes valores, mas reco
nhecer neles a presença do Espírito 
que aqui distribuiu os seus dons. Por 
exemplo, a busca do sagrado, seja de 
objetos, de lugares, de pessoas, tão 
profundamente enraizada na religio
sidade popular, não é um sinal da 
ânsia e da sede do homem pelo 
Transcendente e do Sagrado Abso
luto? Não é a afirmação da presen
ça deste Transcendente no nosso 
meio? E a comunidade, ao mesmo 
tempo que encarna estes valores da 
transcendência e da consagração a 
um Absoluto pela sua vivência reli
giosa e comunitária, vai, de um la
do, integrar estes valores na sua 
própria vida e, ao mesmo tempo, 

purificá-los dos desvios e abusos. 
Não é aqui o lugar de uma reflexão 
maIS aprofundada sobre os valores 
e os desafios que representa a reli
giosidade popular para a vida reli
giosa (11). Apenas queríamos dizer 
que ela é uma das sementes do Ver
bo espalhado no coração do povo e 
a encarnação da vida religiosa nesta 
religiosidade é um dom do Espírito, 
que tem diversos modos de ação, 
mas que é o mesmo Deus que rea
liza tudo em todos (1 Cor 12,6). 

Será que temos sempre este res
peito pelo outro, pelo que é dife
rente de nós e de nossos valores cul
turais, e de reconhecer aqui real
mente a presença do Espírito? Não 
estamos às vezes, sob o pretexto da 
pureza da fé, da renovação e da se
cularização, destruindo valores au-, 

tênticos e impondo a nossa religio
sidade e os nossos valores culturais? 

O Concílio não fala apenas dos 
valores da religiosidade cristã, mas 
também das religiões não cristãs e 
dos valores culturais e sociais, exor
tando que os cristãos "reconheçam, 
mantenham e desenvolvam os bens 
espirituais e morais, como também 
os valores sócio-culturais que entre 
eles se encontram" (Nostra Aetate 2 
b/1582). Os valores encarnados e 
vividos pelo povo simples, povo mui
tas vezes sofrido e oprimido, tais 
como a simplicidade, a hospitalida
de, a cordialidade, a alegria, a ge
nerosidade, a confiança na provi
dência divina são outros tantos si
nais e manifestaçõe~ da presença do 
Espírito, pois, como diz São Paulo 
aos Gálatas: "O fruto do Espírito é 
amor, alegria, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fidelidade, 
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mansidão, autodomínio. Contra es
tas coisas não existe lei" (Gál 5,22-
23). Portanto, uma vida religiosa, 
encarnada e com estas característi
cas do nosso povo simples, é uma 
vida profundamente "espiritual", isto 
é, imbuída da presença do Espírito 
de Cristo. 

2. Na Igreja Local. Uma das des
cobertas dos últimos anos é o valor 
e a importância da Igreja particular 
e local (12). Enquanto se fala de 
Igreja universal, em sentido geral e 
global, · subsiste a tentação de teori
zação e abstração. Nós todos sabe
mos que a Igreja é o mistério da 
presença do mesmo Espírito em 
Cristo e nos cristãos. Mas, e isto é 
decisivo para nós, como se manifes
ta este mistério do único Espírito 
com suas múltiplas manifestações e 
seus dons espirituais numa Igreja lo
cal, onde a comunidade religiosa es
tá inserida? O desafio à nossa fé no 
Espírito de Cristo, presente na sua 
Igreja, torna-se maior e mais agudo 
quando se trata de nosso engaja
mento nesta Igreja local. 

Pois o que se nos depara nesta 
Igreja local, muitas vezes e à primei
ra vista, não é o divino, mas o hu
mano, o demasiado humano e frá
gil. Pode ser uma estrutura paro- · 
quial rígida e monopolística, . que 
não dá a devida liberdade às iniCia
tivas da comunidade, pode ser uma 
piedade ritualística e estereotipada, 
associaçoes que disputam entre si o 
prestígio e o poder na paróquia, e 
assim por diante. E contudo, é des
ta Igreja local que São Paulo diz: 
"Há diversidade de dons, mas o Es
pírito é o mesmo". E ainda: "Cristo 
estaria dividido?" ( 1 Cor 12,4; 
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1,13). É o místico do Espírito de 
Cristo que se torna presente no co
ração de homens, sujeitos ao pecado. 

A "Lumen Gentium" compara a 
Igreja, "por uma não medíocre ana
logia, ao Mistério do Verbo encar
nado, onde se funde o elemento di
vino e humano, pois como a nature
za assumida indissoluvelmente unida 
a Ele serve ao Verbo Divino como 
órgão vivo de salvação, semelhante
mente o organismo social da Igreja 
serve ao Espírito de Cristo que o vi
vifica para o aumento do corpo" 
LG 8/20). Na Igreja se encontra 
pois unido, de maneira misteriosa, 
o humano e o divino, à semelhança 
de Cristo, de maneira que a Assem
bléia visível e a comunidade espiri
tual, a Igreja enriquecida de bens 
celestes, não devem ser considerados 
duas coisas, mas formam um só rea
lidade complexa em que se funde o 
elemento divino e humano. 

À semelhança e em analogia com 
o Verbo Encarnado, onde, segundo 
a definição do Concílio de Calcedô
nia, a natureza divina e humana se 
encontram "sem mistura e sem se
par ação", assim também na Igreja 
o divino e o humano se encontram 
"sem mistura e sem separação". 
"Sem mistura", pois, embora seja o 
Espírito Santo mesmo presente na 
Igreja, ele não se confunde com ela, 
e ao mesmo tempo "sem separação", 
pois a graça (criada) não existe se
parada do Espírito (graça incriada). 

O que significa isto para uma co
munidade religiosa, engajada numa 
pastoral de paróquia? Vimos que a 
Igreja universal se realiza na Igreja 
particular, "pois nela estf totalmen
te o mistério da salvação" (I3) na 



minha Igreja· particular, na minha 
paróquia, está pois totalmente pre
sente o mistério do Espírito de Cris
to, o mesmo Espírito que animava 
as comunidades da Igreja primitiva, 
onde a manifestação do Espírito era, 
por assim dizer, visível (14). 

Em 1 Cor 12,7 São Paulo nos diz 
que "cada um recebe o dom de ma
nifestar . o Espírito para a utilidade 
de todos". portanto, toda a vari~ 
dade de serviços, funções, ministé
rios, etc. de. uma paróquia, de uma 
comunidade ec1esial, são dons, ca
rismas do Espírito que devem ma
nifestar este mesmo Espírito para a 
utilidade de todos. 

Os dons espirituais são dados a 
cada um individualmente, mas to
dós em comum revelam o único e 
mesmo Espírito. · Na .riqueza das ex
pressões, das· funções e serviços, .con
forme a composição e as necessida
des concretas de uma . paróquia, é o 
único Espírito que se revela, pois é 
ele que dá e realiza a diversidade 
de dons e possibilita a sua conver-

o • . gencla. 

Mas, como vimos, ·a Igreja, e co
rno tal, também a Igreja particular 
ou local, a comunidade paroquial 
etc., é urna realidade complexa on
de se funde o elemento divino e hu
mano. E ao elemento humano é ine
rente a liberdade, a possibilidade de 
opção, de escolha, de negação e de 
pecado. Nisto consiste o mistério do 
rebaixamento do Espírito de Cristo. 
Ele se entregou aos homens e per
manece presente neles, nos corações 
de homens . sujeitos ao pecado e de 
fato pecaminosos. E entregando-se 
e unindo-se aos homens ele permite 

; . ' . 

que estes impeçam ou dificultem sua 
manifestação, pois como a conver
gência e comunhão das diversas fun
ções e serviços de uma comunidàde 
e paróquia manifestam o único Es
pírito nos seus diversos dons, assim 
também a divisão, a · desunião, a 
competiçao e o partidarismo impe
dem a manifestação e o revelar-se 
do Espírito. Enquanto uns dizem: 
eu sou a favor da renovação caris
mática, eu a favor do cursilho, eu a 
favor das comunidades ec1esiais de 
base, · eu a favor da teologia da li
bertação, eles dividem o único Es
pírito de Cristo e impedem a sua 
manifestação na comunhão dos dons. 
Vimos que no Novo Testamento as 
diversas perspectivas e os diferentes 
escritos revelam, cada um, uma fa
ceta do único mistério de Cristo. 
Assim também hoje nenhum dos 
movimentos de renovação e as di
versas formas de engajamento con
seguem, cada um por si, expressar 
e manifestar toda a riqueza do amor 
do Espírito de Cristo, que quer sal
var todos os homens :nas suas mais 
variadas situações e condições. 

. . 
Não se trata porém de justapor 

indiscriminadamente os diversos mo
vimentos e as correntes num plura
lismo pernicioso e falso. Nem tudo 
tem igual valor e contribui da mes
ma maneira para a construçao da 
unidade, mas, como diz São Paulo: 
"Discerni tudo e ficai com o que é 
bom" (1 Tess 5,21). 

Devemos discernir se com a plu
ralidade dos dons e dos engajamen
tos estamos construindo a unidade 
dos homens com Deus e entre si, ou 
se estamos reforçando ainda mais a 
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divisão . de classes, ' às ' estruturas 
opressoras e as injustiças . . A comu
nhão definitiva com o Pai e com 
os homens já começa aqut e é cons
truída na história. Em cada supera" 
ção de conflitos, ' de antagonismos, 
de injustiças, há sempre já algo da 
comunhão definitiva, para a qual es
tamos caminhando. .' 

. 3. Na Vida Profissional dos gI'lIn. 
des Centros. Uma das característi
cas de nossa época é o crescimento 
vertiginoso das grandes metrópoles, 
com seu ritmo acelerado de traba
lho, sua competição profissional, sua 
monotonia do trabalho industrial, 
etc. E um dos lugares, onde mais se 
faz sentir o antagonismo e a divi
são, o isolamento e a solidão no 
meio de um aglomerado de pessoas. 
E é aqui que se reClama e se faz ne
cessária a criação de novas formas 
de presença da vida religiosa . . 

O homem das grandes cidades, 
dos centros industriais, o homem 
engajado no processo de produção 
e transformação, tem uma dificulda
de crescente de encontrar Deus na 
natureza. O que ele encontra na sua 
vida diária, não é o mundo feito 
por Deus, mas o mundo fabricado 
pelos homens: o asfalto das estra
das, os automóveis, as fábricas, as 
máquinas de produção, os edifícios 
das grandes cidades, etc. Enquanto 
o homem de épocas passadas, mais 
em contato com a natureza, ' diante 
da . beleza de um céu estrelado ou 
de um pôr de sol à beira-mar, se 
perguntava, admirado: "quem fez is
so", o homem da moderna cidade 
industrial, cotidianamente em con
tato com o mundo fabricado pelos 

. 
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homens,. se pergunta: : "o que pode~ 
mos nós fazer disso?" O mundo em 
que os homens' vivem é sempre me
nos um mundo natural,. da criação, 
e sempre. mais um mundo dos ho-' 
mens. Neste mundo antropocêntrico 
o acesso ao Deus criador se torna 
sempre mais difícil e problemáti-
co (15). . 

. 
. Uma das componentes fundamen-
tais da experiência de Deus é a sua 
transcendência. O homem se sente 
atraído ' e, se podemos usar esta ex
pressão, fascinado por este Deus que 
, . 
e ao mesmo tempo presença e au-
sência, amor e tremor, que é o Deus 
tremendo e terrível e, no entanto, é . -ternura e compalxao para com o seu 
povo. Esta experiência de Deus é 
fundamental para Israel. O local 
desta experiência de Deus, presente 
na sua santidade e inacessibilidade, 
era predominantemente o templo. 

Jesus trouxe uma mudança signi
ficativa nesta concepção da presença 
e experiência de Deus. Certamente 
reconheceu o templo como lugar da 
presença de Deus (Mt 12,4; Lc 6,4), 
mas, a doutrina e a existência de 
Jesus são algo mais do que o tem
plo (Mt 12,6). Na visão do Evange
lista João, Jesus, na sua pessoa e 
existência, é a superação do templo, 
do culto vétero-testamentário e ele 
mesmd o lugar da presença de Deus 
(Jo 2,21). 

Est.a transformação epocal só 
paulatinamente entra na consciência 
dos primeiros cristãos. Inicialmente 
os apóstolos ainda continuam no 
templo, louvando a Deus; e apenas 
a tensão e o conflito com o judais
mo, preso ao culto no templo de pe-



dra, fê-los pérceher mais· claramente 
o específico ·de sua experiência de 
Deus (16). . 

. 
. Pois o inaudito, o fundamental

mente novo da experiência de Deus 
da comunidade primitiva era a pre
sença de Deus, não no templo, nao 
na criação, mas no meio deles. Aqui
lo que tinham perçebido na pessoa e 
na vida de Jesus, a sua fascinaçao 
pelo Pai, a sua entrega total a ele, 
e ao mesmo tempo o ·seu estar total
mente para os homens, estava agora 

• 
VIVO e presente entre eles. Esta ex-.... . . 
penenc13, esta percepção, eles cha-
maram de Espírito de Jesus ou Es
pírito Santo. Não mais o templo de 
Jerusalém, templo de pedra, mas o 
seu interrelacionamento humano era 
o "templo", o .lugar da presença de 
Deus. A experiência do Deus · do 
Novo Testamento não é pois o Deus 
da criação, da natureza, mas o 
"Deus entre .nós" . E São Paulo cha
ma tanto cada um, como a comu
nidade toda de templo do Espírito 
Santo ou templo de Deus (1 Cor 
3,16; 6,19; 2 Cor 6,16). 

. Refletimos acima sohre a dificul
dade do homem moderno de encon
trar Deus na natureza, na criação. 
E ao mesmo tempo somos quase 
surpreendidos pelo fato de que isto 
não é a experiência de Deus espedí
fica do Novo Testamento. 

Como todos os cristãos, os reli
giosos são chamados, de maneira es
pecial, a proclamar, pela palavra e 
pelo testemunho de vida, a Novi
dade Absoluta do · Reino de Deus, 
já presente entre nós, ou, com as 
palavras do Concílio: "manifestar já 
aqui neste mundo a todos os fiéis 

. 
a presença. dos belOS· celestes, · dár 
testemup.ho da: nova e eterna · vida 
cortquista·i:J.a-· pela redenção de Cris
to. .. e demonstrar o infinito po
der. do Espírito Santo que opera ad
miravelmente na Igreja" (LG 44/ 
119). 

Este mundo, do qual o Concílio 
fala e · no qual os religiosos devem 
manifestar a presença dos bens ce
lestes é cada dia mais o mundo do 
trabalho, ·da indústria, das macro
empresas; o inundo da luta de clas
ses, da competição profissional, da 
concorrência· desenfreada. Este mun
do de trabalho que, a par de uma 
massificação cada vez mais acentua
da, depende ao mesmo tempo sem
pre mais da colaboração, da coor
denação, do trabalho em grupos, do 
interrelacionamento, é o lugar onde 
o réligioso e . a comunidade religiosa 
sao chamados a "demonstrar o infi
nito poder do Espírito Santo". Pelo 
seu testemunho . no meio do traba
lho: onde há dominação e explora
ção, ela é uma esperança e uma for
ça de libertação e humanização; on
de reina a concoi:rência e a compe
tição profissional, ela procura a 
cooperação e a valorização do ou
tro; onde o ódio se inflama na luta 
de classes, ela será um sinal e um 
instrumento de reconciliação daque
le que se entregou por todos; onde 
os homens ficam fascinados pela 
novidade dos ídolos -do esporte,- da 
moda, da política, a comunidade re
ligiosa testemunha a sua fascinação 
pela Novidade Absoluta de Jesus 
Cristo e de seu Reino. Pois, enquan
to os religiosos procuram realizar e 
encarnar os valores do Reino neste 
mundo, eles. são e comunicam a pre
sença de Deus já aqui e agora. Este 

-
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Deus do Novo Testamento, que é o 
"Deus entre nós", o Espírito de 
Cristo que vive .entre os crilltãos e 
nos cristaos. 

Desta maneira, a comunidade re
ligiosa, pelo seu trabalho e seu tes
temunho, procura contribuir para 
que os homens, que não conseguem 
mais encontrar a Deus na natureza 
o encontrem no seu mútuo relacio
namento. Que se repita aquele inau
dito e incompreensível: que os ho
mens, no seu mútuo estar para o 
outro, são templo de Deus, pois aí 
está presente o seu Espírito, o Es
pírito de Jesus. Esta experiência da 
presença do Espírito não é um en
tusiasmo passageiro ou uma exalta
ção de sentimentos, embora a pre
sença de Deus atinja toda a pessoa, 
em toda sua profundidade e em to
das as suas dimensões, inclusive o 
emocional. Mas o que caracteriza a 
presença do Espírito de Cristo é 
doação, auto-entrega, ser para o ou
tro e com o outro. 

Vimos acima que a presença do 
Espírito comunica um novo relacio
namento com a morte de Cristo, 
pois é o "morto ressuscitado" que 
está presente no meio deles. Este 
ser atingido pela morte de Cristo in
clui também uma nova relação com 
a própria morte e a aceitação da 
mesma (17). 

E isto não é apenas uma exalta
ção de sentimentos, embora também 
inclua a alegria no Senhor; mas do 
Senhor que, mesmo como o ressus
citado, permanece o crucificado. 

Talvez seja esta a presença do 
religioso, do sagrado, do transcen
dente que o nosso mundo reclama .. 
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E o reclama em todos os ambientes, 
em todos os lugares, em todas as 
culturas e sociedades da grande So
ciedade do Brasil, da Igreja. As for
mas e expressões podem variar e 
devem variar, conforme os múltiplos 
dons do Espírito. Mas este Espírito, 
espírito de autotranscendência, de 
doaçao e entrega que se torna pre
sença e experiência de Deus para 
o outro, é o mesmo em todos. 

Cristo é o lugar do culto, da pre
sença e do encontro com Deus. Pe
la comunicação de seu Espírito ele 
faz os cristaos serem esta sua pre
sença no mundo. Ele faz com que 
cada cristão seja para o outro o lu
gar do encontro com Deus, este 
Deus que se faz presente e se sub
trai, pois é e permanece mistério 
insondável, este Deus cuja face s6 
podemos descobrir em Cristo, nos
so irmão. Então cada encontro · com 
o outro se toma um acontecimento, 
em que, para além do encontro com 
o irmão, se vislumbra algo do encon
tro com o grande Outro, que em si 
nunca podemos atingir. 

4. No Hospital e na Escola. Pu
demos aSllinalar aqui apenas algu
mas das formas e expressões riquís
simas nas quais se encarna a vida 
religiosa na Igreja. do Brasil de Hoje. 
Se nos detemos mais em algumas, é 
porque nos parecem umas das formas 
que surgiram entre o hoje e o ama
nhã, e o espaço deste trabalho não 
nos permite aprofundar em todas. Ca
da forma, cada expressão tem o seu 
lugar e a sua função na Igreja, pois, 
como diz São Paulo, os ministérios 
e os modos de ação são diferentes; 
mas, acrescenta o apóstolo, o Es
pírito é o mesmo. :É este mesmo 
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espírito de doação e presença de 
Deus' que está presente na dedicação 
das religiosas nos hospitais, casas de 
saúde, ambulatórios, etc. :B na sua 
dedicação ao enfermo, muitas vezes 
pobre e indigente, que a religiosa 
comunica a presença do Espírito de 
Cristo; e assim como ela encontra 
Cristo no doente e 'no enfermo, este 
também, através do encontro com a 
enfermeira; se aproxima mais do en
contro com Deus. 

E o imenso campo da vida religio
sa engajada na educação. Aquilo de 
que falamos, referindo-nos ao mun
do do trabalho vale também, em 
certa medida, para os Colégios, que 
sempre mais se transformam em em
presas com tudo aquilo que isso 
acarreta. A presença da comunida
de religiosa neste mundo que é o 
campo ,educacional, se torna uma 
presença "espiritual", na medida em 
que ela se tornar uma presença des
te Espírito. 

'Aqui convém lembrar aquilo de 
que falamos acima quando refleti
mos sobre a convergência das pes
soas e dos seus dons, pois o que 
vale para as pessoas, vale também 
para os grupos e as comunidades. 
Mas também aqui devemo-nos per
guntar: Será que estamos trabalban
do apenas para criar a unidade nes
te mundo pequeno de nossas obras, 
ou estamos empenhados ' também 
para que , se mude a mentalidade 
individualista em outra de sentido 
social ' e preocupação pelo bem co
mum? 

E o próprio Espírito que nos en
sinará a distinguir as opções evan
gélicas da sabedoria e da língua-

gem humana. O homem psíquico, 
como diz São Paulo, isto é, o ho
mem "natural", voltado apenas' pa
ra si e seu bem-estar, não aceita <> 
que vem ' do Espírito de Deus. E 
loucura para ele; não o pode com
preender (1 Cor 2, 12-16). 

, Há valores, opções fundamentais 
e evangélicas que sempre e em tu~ 
do têm a primazia e nunca podem 
ser sacrificados. Mas estes valores, 
para serem concretizados, trazem, e 
marca do Espírito: o despojamento, 
a pobreza de espírito, a doação, a 
disponibilidade; a entrega total; a 
coerência, até a morte, da opção 
pelo Evangelho; a dependência e 
abandono total ao Pai. Isto o ho
mem psíquico, o homem que se dei
xa guiar pelos valores apenas hu_ 
manos não pode compreender: é 
loucura, absurdo para ele. Pois para 
ele s6 os valores de auto-realização, 
de reconhecimento, aceitação, pres
tígio, poder, sucesso, etc., são inte
ligíveis e fazem parte daquilo a que 
ele não pode renunciar em suas op
ções e realizações concretas; "Quem 
quer que se deixe guiar pelo Espíri
to e queira ser Igreja no Brasil hoje 
não terá dificuldade em descobrir 
onde colocar os seus dons. Ali onde 
a Igreja e o mundo se retorcem., em 
dores de parto é que a presença é 
mais urgente, necessária e difícil. 
Mas é ali também , que emerge a 
maior esperança e a melhor parte 
da Promessa" (18). 

s. Na Vida Contemplativa. Ape
nas queremos lembrar ainda duas 
formas de vida religiosa; que nos 
parecem particularmente significati
vas. : A primeira delas é a Vida Re
ligiosa contemplativa. No meio des-
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te 'mundo onde tudo muda e se 
transforma ,num ' ritmo vertiginoso, 
ela é como que uma rocha de eter
nidade, urna rocha que testemunha 
a inabalável fidelidade e eternidade 
do Senhor. Não é nosso intuito de
fender a imutabilidade da vida re
'ligiosa contemplaiiva. Ao contrário, 
ela também é vida neste nosso muno' 
do e deve ser testemunho para os 
homens de hoje, Mas quem nao sen
te, ao se deixar envolver pelo am
biente de um mosteiro, pela atmos
fera do ' claustro, ao ouvir o canto 
gregoriano das monjas ou dos mon
jes, algo da fascinação do Mistério 
que atraiu estes homens ao dize
rem, com a sua vida: só Deus bas
ta. É o testemunho da fé num Trans" 
cendente Absoluto que se tornou 
adoração existencial. 

Ao mesmo tempo, assumindo as 
dores, os sofrimentos, as lutas e 
angústias e as aspirações ' dos seus 
contemporâneos, numa disponibili
dade de doação e grl\titude total aos 
seus irmãos, ela testemunha a pre
sença deste Transcendente, que é o 
"Deus-conosco", já aqui em nosso 

• meIO. 

6. No melo dos Pobres e Mar
gfualizados. A outra é a vida reli-

• • glOsa que se encarna e se engaJa 
no meio das populações marginali
zadas, seja na periferia das grandes 
cidades, seja no interior imenso des
te Brasil afora. Embora de forma 
totalmente diferente, eles são urna 
manifestaç,ão e um dom deste mes
mo Espírito. Também elas testemu
nham a transcendência e a presen
ça do Espírito neste mundo, enga
j ando-se ' e encarnando-se no meio 
!ios simples, dos pobres, dos margi~ 
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nalizados e , desprezados ' deste mun~ 
do. É no meio destes simples ' e po
bres, à margem dá grande Socieda
de, que o Espuito faz ,brotar de 

, maneira mais 'abundante os seus 
dons. Não que a, pobreza e o ser 
menosprezado fossem um valor , em 
si. Mas elas ' criam no homem oú 
ao menos o predispõem para aque
la , atitude fundamental de depen
dência e total indigência perante 
Deus, que é condiçíio básica e indis
pensável para que o Espírito possa 
derramar ' os seus dons e ' as suas gra
ças. É a atitude ', de Cristo que se 
sabe totalmente dependente e volta
do para o Pai, uma atitude de aban
dono e entrega total. Esta atitude de 
abandono e entrega é , a resposta 
ao 'amor do Pai, que o amou pri
meiro e, neste amor, o entregou por 
nós, pois a auto-doação de Jesus se 
fundamenta nisso, que Deus nao 
poupou o seu próprio Filho, e o en
tregou por todos nós (Rom 8,32). 
A profundidade do Ser divino se re
vela pois como doação, entrega de 
si, daquilo que lhe é mais próprio 
e caro. Bstll revelação atingiu o seu 
clímax na cruz . 

Refletimos acima que a experiên
cia, a comunicação do Espírito nos 
transmite, nos faz viver uma proxi
midade nova, uma relação nova com 
o acontecimento da morte e ressur
reição de Jesus. A partir daí, os 
cristãos experimentam, em cada en
trega de si, uma participação neste 
Espírito, que é entrega que é doa
ção, e que constitui a essência do 
Ser divino. 

, A comunidàde religiosa, entre
gando-se àqueles que mais precisam 
desta doação, testemunha a sua fas-
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cinação por . um· Deus .que se .entre
go.upor nós; ·porque r.quilo que pro
priamente nos fasci,na; nos atrai ir
resestivelmente a Deus, é que ele 
~esmo se entrega a nós e por nós. 
Isto nos permite relativizar · ~udo o 
mais que nos fascina, que nos atrai, 
e transcendê-lo em d i r e ç ã o a 
Deus (19). Ou, como diz a "Lumen 
Gentium", a vida religiosa "mani
festa já aqui neste' mundo .·a todos 
·os fiéis a presença dos bens celes
tes.. . e o infinito poder do Espírito 
Santo " (LG 44/19). É nesta soli
dariedade real com os pobres que 
·se testemunha os bens do ' Reino e 
que se constróia' verdadeira Uni
dade. 

VIII - CONCLUSÃO 
. , 

Conclulndo as nossas reflexões 
queremos voltar mais uma vez ao 
texto de Sao Paulo na primeira car
ta aos Coríntios. Ao iniciar sua re
flexão sobre a diversidade dos dons, 
realizados pelo único Espírito, ele 
diz uma p a I a v r a significativa: 
" , .. ninguém pode dizer: "Jesus é 
Senhor" a não ser no Espírito San
to" (1 Cor 12,3). 

É o Espírito que nos dá aquela 
experiência fundamental que nos 
faz clamar: Jesus é Senhor. Aquele 
ser atingido na profundidade do 
nosso ser, aquele "sentir o coração 
traspassado" (At 2,37) pela realida
de da morte e ressurreição de Jesus 
de Nazaré, de modo que nos faz 

.dizer com Tomé "Meu . Senhor e 
meu Deus" (Jo 20,28), se realiza "no 
Espírito" . . A 'experiência de Pente~ 
costes; a experiência do Espírito . é 
aquele novo relacionamento eom a 
morte e ressurreição de Cristo, que 
nos faz perceber a sua presença no 
nosso meio, que nos faz reconhecê
lo como Senhor e Deus. 

É a partir desta unidade primor
dial, desta comum experiência que 
Jesus é 'o Senhor, que se pode com
preender a diversidade dos seus 
dons. Ele é S.enhor não apenas da 
história da vida e ' da morte, mas 
também Senhor meu, Senhor da mi
nha vida, como também Senhor da 
minha comunidade, da minha Con
gregaçao, da Igreja. E ele é o Se
nhor dos dons que ele distribui, con
forme lhe apraz (1 Cor 12,11). É 
disto' ·que n<>& devemos lembrar ao 
refletir sobre as diversas formas e 
expressoes da vida religiosa atual e 
as suas variadas formas de engaja
mento. O carisma de cada Congre
gação, de cada comunidade, de ca
da membro individual não é escolha, 
mas dom e tarefa. É um dom para 
responder a lima necessidade atual 
da Igreja e do mundo em cada mo
mento histórico. 

Esta certeza e experiência funda
mental que Cristo é Senhor, também 
dos dons, nos preserva e nos éon
verte constantemente ' da nossa in
clinação de nos apoderar dos dons, 
como se fossem propriedade nossa. 
Ela nos dá o reconhecimento da 
nossa pobréza existencial e da nos
sa dependência absoluta de Deus 
que é precondição indispensável pa
ra que Ele possa derramar a sua 
graça e os seus dons . 
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Ao , mesmo tempo ele nos dá o 
respeito e a aceitação do dom do 
outro, diferente do meu, na certeza 
de que também ele é dado pelo úni
co Senhor. 
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PROGRAMA DE VIDA 
-EM TERMOS DE PREDILEÇAO 

PELOS POBRES 
, 

1. Livro do Profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2: 

• 

"O Espírito do Senhor 'está sobre mim porque me con
feriu a unção. A anunciar a boa-nova aos pobres me en
viou, a anunciar a libertação ao,. cativos e o dom da vis
ta aos cegos; a pôr em liberdade os oprimidos, a 
promulgar um ano de graça da parte do Senhor" . 

2. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 21: 

"Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que 
acabais de ouvir". 

Mais coerência existencial com esta opção fundamental de Jesus. 
Busca de uma presença mais profética. Leia: CONVERG~NCIA, pAg . 19. 
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