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Nossa Capa 

O homem é um animal simbólico. Co
nhece também pelos SfNAIS. Pelo sinal 
que vê, descobre o que não vê. Um SINAL 
indiferente , neutro. apâ ti co . ambigu o 
(como nossa capa) não diz nada a nin
guém. Não significa. Não visibiliza nem 
pressupõe nem se vincula ao lastro de 
realidades que escapam à percepção sen
s6ria. Sem critério téorico de configuração 
mental, o SINAL é vazio de conteúdo rea l. 
Destituído também da marca básica de 
referência com realidades imateriais, não 
tem elã e deixa a gente perplexo. Um con
tra-senso: SINAL que não sinaliza. Exa 
tamente, o que Você, Religioso e Religiosa. 
não pode ser. Cada qual tem o seu projeto e 
o seu' ca minho. Cada caminho tem .0 seu 

grau e o seu grão de i nt~ligibilidade. Cabe a 
cada um escolher aquela mediação, que 
julga mais adequada, para traduzir, pela 
simples presença, o qU~. leva em si de mais 
imponderável e tlpico: SER O SINAL de ' 
que Deus estã agindo. Para perceber este 
mistério dos SINAIS e ver, assim, por den
tro, exigem-se comunicação reCíproca e 
amor mútuo. O que Você e Convergência 
tentam realizar nestes anos todos com 
relação á Vida Religiosa. Em 1961 , sua 
revista CONVERG ~NCIA, a Revista dos 
Religiosos do Brasil, que vive a serviço de 
arraigadas convicções, vai ser um estImulo 
para que Você não ceda ao conformismo e 
perca de vista o reino do faz-de-conta de 
quem nao dedicou ainda atenção percep
tível à força proveniente da afinidade es
sencial entre as coisas mais transcendentais 
e o seu simbolismo. E se confi rme: SER 
SINAL fundamenta lmente inteligível pelo 
que Você é, pelo seu modo espeCífico de 
ser. Como ao ser segue o agir, suas ações e 
Você mesmo, haverão de ser sinais trans
parentes. Mãos à obra . 

. Registro na Divisão de Censura e Diversões 
Públicas ' do D.P.F . sob o n? 1.714-
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EDITORIAL 

PENTECOSTES - plenitude 
do mistério pascal - não é uma 
simples celebração do Espírito 
ou uma comemoração histórica 
da sua descida sobre os Apósto
los. É um acontecimento que, pe
la particular efusão do Espírito 
Santo, manifesta a Ig reja e a faz , , 

Sacramento universal de salva
ção. Dá-se permanentemente na 
Igreja. Mas há momentos provi
dencialmente salvíficos em que o 
Povo de Deus experimenta, com 
renovado vigor, a fecundidade e 
o compromisso do acontecimento 
de Pentecostes. Fecundidade e 
compromisso que se expressam 
numa especial urgência para o 
cristão e para as comunidades 
cristãs de se deixar guiar pelo Es
pírito de Jesus Ressuscitado e de 
ser, no seu contexto, a manifes
tação presença e da ação 
deste mesmo Espírito. 

Na atual conjuntura que atra
vessa a nossa Igreja, a Vida Re
ligiosa experimenta também os 
apelos do Espírito, urgi ndo-a a 
uma vivência lúcida e corajosa da 
sua vocaçao profética. Uma das 
formas como concretiza hoje es
te apelo do Espírito para a Vida 
Religiosa é o senso crítico, tão 

, , 

urgente em nosso mundo atraves-
sado pelas mais contr.aditórias 
ideologias e hierarquias de vaIa
res. Senso crrtico equivale bibli
camente ao discernimento que é 
dom do Esprrito. 

Criticar não é destruir, mas sa
ber discernir o verdadeiro do fal-

" 

S0, o bem do mal, em cada con
juntura ou situação concreta, de 
tal forma que sempre "façamos o 
que agrada ao Pai" (Jo 8,29), 
Quando o Apóstolo João advertia: 
"Nao vos fieis em qualquer espí
rito, mas antes examinai se os es
píritos vêem de Deus", convocava 
o cristão a exercer seu espírito 
crítico para não ser iludido pelas 
persuasões dos sistemas impe
rantes. Sem o permanente espíri
to crítico o homem acaba "entran
do nos esquemas deste mundo". 

O exercício do espírito crítico, 
do discernimento, constitui hoje, 
para a Vida Religiosa, uma for
ma eminente de experimentar a 
libertação trazida por Jesus de 
Nazaré, rompendo os absolutis
mos de todos os esquemas que 
se fecham ao futuro, de onde 
Deus sempre vem e convoca os 
homens para um crescimento em 
direção à plenitude escatológica. 
O dom do espírito crítico se ma
nifesta ainda como dom de anun
ciar o Reino e de denunciar tudo 
aquilo que contradiz o Reino, 
com desassombro, valentia, cora
gem, liberdade. Em vários textos 
do Novo Testamento se faz refe
rência a esta virtude apostólica, 
chamada parrhesia que é um fa
lar e atuar com valentia e deste
mor, nascidos não da coragem 
humana, senão da força do Es
prrito. 

Pela radicalidade das suas op
ções evangélicas, a Vida Religio
sa é constantemente impelida pe
lo Espírito a atualizar na Igreja es-
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ta dlmensao da vida crista, con
tribuindo para uma real transfor
maçao da sociedade, em conso
nância com os ideais do Reino. 
Este compromisso com '0 Evan
gelho no hoje da história, crítico 
e audaz, na força do Espírito, dá 
à celebração litúrgica do aconte
cimento de Pentecostes um cunho 
de realismo e de verdade. 

Este número de CONVERGÊN
CIA oferece aos Leitores elemen
tos de reflexao que pretendem 
ajudá-los nesta fidelidade dlnâ-

. mica ao Esplrlto de Jesus Res
suscitado. 

O artigo da Irmã Vilma Morei
ra, FI, "Formação para a vida co
munitária hoje" focaliza especial
mente as exigências que decor
rem para a Vida Religiosa da sua 
dimensão profética, exigências 
"para as quais, muitas vezes, nos 
estamos preparando pessoal mas 
não comunitariamente". 

"Três grandes desafios para a 
Igreja que mudou" é o título do 
artigo do Pe. Marcello de Carva
lho Azevedo, SJ, que dá continui
dade à reflexão apresentada por 
ele no artigo anterior "A Igreja 
mudou. Em que e por quê", pu
blicado na CONVERGÊNCIA de 
maio. A partir das dimensões tão 
positivas da evolução da Igreja, 
explicitadas no artigo preceden
te, o Autor quer pôr em "relevo, 
omitindo outros, três desafios 
concretos que traz no seu bojo a 
dinâmica desta transformação da 
Igreja. São decorrências naturais 
dos novos enfoques por ela assu
midos". 
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Tema delica·do dediscernimen
to constitui hoje o problema das 
análises da realidade. Em carta 
recente aos Superiores Maiores 
da América Latina, Ó Pe. Pedro 
Arrupe, SJ, aborda a questão da 
anál ise marxista fazendo distin
ções importantes, esclarecendo 
possíveis ambiguidades, dando 
indicações claras. Padre Arrupe 
conclui sua carta com estas pala
vras: "Espero que minha carta 
lhes permita ajudar todos os je
sultas que, com necessidade de 
analisar a sociedade, nao podem 
deixar de enfrentar o problema 
da análise marxista." É também 
com o desejo de colaborar com 
todos os que se interessam pelo 
problema que CONVERGÊNCIA 
publica este texto. 

Ocorre este ano o jubileu de 
ouro da Familia Paulina no Bra
sil. O ,artigo da Irmã Patrícia Sil
va, FSP, "Família Paulina, 50 anos 
no Brasil" nos dá uma abrangen
te visão · histórica do carisma 
paulino, de suas características e 
da sua expansão na Igreja. "O 
Fundador, a História, a Igreja, in
terpelam hoje a Família Paullna 

. . 
e a convocam para uma maIOr 
sintonia com seu tempo", conclui 
a Autora, 

Na linha de comunicação de 
e x p e r i ê n c ·i a, CONVERGÊN
CIA oferece, neste número, aos 
seus Leitores o processo vivido 
pelas Missionárias de Jesus Cru
cificado, no campo da formação 
inicial, a partir de 1972. 

Ir. Maria Carmelita de Freitas, FI 
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INFORME 
CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL 

150 ANOS NO EMPENHO DE FIDELIDADE 
AO CARISMA DE TERESA VERZEHI 

As Irmãs Filhas do Sagrado Coração 
de Jesus celebram, no corrente ana, os 
150 anos da existência da Congrega
ção na vida da Igreja e os 50 anos de 
serviço no Brasil. Dia 6 de fevereiro de 
1831, em Bérgamo, na Itália, a Con
gregação teve inicio. Seus fundadores: 
Teresa Verzeri e Monsenhor José Bena
glio, vigário geral da diocese de Bér
gamo. 

Teresa Verzcri 

Teresa, primogênila de uma famflia da 
nobreza bergamasca, nasceu a 31 de 
julho de 1601. 

Decidida e forte por temperamento, 
desde criança revelou sua atração pelos 
valores eternos e um profundo despren~ 
dimento de si mesma em busca da von
tade de Deus. Monsenhor Benaglio, seu 
diretor espiritual, acompanhou a traje
tória de purificação e amadurecimento 
na fé que ela aceitou seguir, sempre 
procurando ser fiel aos apelOS da graça, 
apesar das contrariedades e humilha
ções pelas quais precisou passar. 

Pe. Diva Barsotti, estudioso dos mís
licos italianos de 1800, afirma: "A vida 
exterior da Beata Teresa Verzeri é pobre 
de acontecimentos, mas a sua vida in
terior está entre as mais extraordinárias 
que se conhecem na história da santi
dade". 

Já aos quinze anos a Verzerí pensa 
em tornar-se religiosa. Ingressa no mos-

leiro das Beneditinas. Porém, pela pouca 
idade, é obrigada a voltar para casa. 
Uma lei em vigor impedia a prOfissão 
religiosa antes dos vinte e quatro anos. 

Em 1821, Teresa retoma ao mesmo 
mosteiro. A principio, foi acolhida com 
demonstrações de afeto e esperança: . 
inteligente, bem dotada como era, po
deria assumir a educação das jovens de 
familias nobres na · escola dirigida pe
I<is monjas. O grande êxito que obteve 
como educadora, provocou reações de 
inveja. Teresa passou a ser menospre
zada, sendo, por fim, afastada do traba
lno com as alunas. Virtuosa, aceitou essa 
situação de silêncio e de inatividade a 
que foi reduzida, mas Benaglio percebeu 
que eram outros os apelos de Deus para 
com ela. As exímias qualidades de edu
cadora que revelara poderiam ser colo· 
cadas a serviço de crianças e jovens 
abandonadas e desorientadas que vi
viam em bairros pobres de Bérgamo. 

A sociedade de então estava marca
da pelas idéias da Revolução Francesa. 
Juntamente com os valores que caracte· 
rizaram esse período de grandes trans~ 
formações da consciência popular. di
fundiam-se falsas concepções de libero 
dade, anti clericalismo e princípios con
trários às tradições cristãs. O Janse· 
nismo era um dos movimentos que con
tinuava a causar preocupações. por 
pregar, entre outras, a idéia de um rigo
rismo excessivo que afastava aS pessoas 
da vida sacramental. 
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Monsenhor 8enaglio avaliou, portanto, ", Benaglio vê em todo esse sofrimento 
o bem que poderia fazer Ull1a ' Congre- , a, preparação mais segura para uma 
gação religiosa que, inserida nessa rea- grande missão que Deus prepara para 
lidade, pudesse ser um sacramento da Teresa. Percebe que ela não está no 
bondade e da misericc)rdia do Coraçao lugar cerlo. Pensa na escola do Gramo 
de Jesus e que, peja vivência da fé, da -à quar somente ela poderá imprimir novo 

. oração, de um grande abandono em dinamismo. Pede~lhe, em nome da obe~ 
Deus e da busca conslanle da Sua Von- diência, que voite a pensar no Institulo 
tade, se colocasse a serviço dos irmãos, religioso no qual vivera há seis anos 
com preferência pelos mais necessi~ e que escreva tudo o que julgar inspi-
lados. ração de Deus a respeilo do mesmo. 

Teresa Verzerf possuía aS qualidades 
requeridas para essa missão. Em obe~ 

diência ao direlor espirilual, deixa pela 
segunda vez o convento: Passa a traba
lhar no Gramo, um dos bairros de sua 
cidade nalal. Com oulras Irês compa
nheiras, abre uma escola para crianças 
pobres. Vivem como religiosas, mas sem 
Usar hábilo; relornam à própria família, 
mas s~mente para as refeições e para 

, o repouso à noile. A , nova famllia reli-
giosa passa a se chamar Pia União do 
Sagrado Coração e se manlém por uma 
inlensa vida de oração, com a freqüên
cia aos Sacramentos e a observância 
dos votos de castidade, pobreza, obe
diência e caridade. 

Assim Teresa viveu durante seis anos. 
O mosteiro beneditino, entretanto, conti
nuava a atraí·la. Era um chamado insis
tente de Deus. A Verzeri entra mais uma 
vez. Aceita os sofrimentos e humilhações 
desse entrar e sair como meio de morrer 
a si mesma e viver unicamente para 
agradar -a Deus. Assim inicia uma outra 
,etapa penosa de sua vida: busca somen
le o Senhor, com loda a retidão, mas 
experimenta uma aridez total. t: o silên
cio de Deus, o vazio, o caminho do nada 
de que fala S. João da Cruz. Ela não se 
esqu'iva dessa ação dolorosa da graça. 
Mesmo na angústia, nas trevas, mesmo 
quando lhe parece que perdeu inclusive 
a fé, sua vontade permanece unida fi 
vonlade de Deus. "A única coisa que 
permanece em Teresa - escreve o 
autor de uma das suas biografias - é 
a fé, a nua e pura fé, claríssima, Irm~ 

pida, inatacável como o diamante". 
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Em meio a orações e penitências, Te
resa vai delineando a figura da futura 
Filha do Sagrado Coração de Jesus: 
"A Filha do Sagrado Coração deve viver 
de fé, ver Deus em tudo e tudo em 
Deus; deve ser simples da mesma sim
plicidade de Deus; deve amá-Lo na 
abnegação de si, na morte aO eu, para 
que se cumpra em tudo e sempre o 
divino beneplácilo". 

Dia 8 de fevereiro de 1831, Teresa 
Verzeri deixa definitivamente o mosteiro 
beneditino de Santa Grata e retoma ao 
Gramo onde uma celebração eucarlslica 
presidida pelo Monsenhor Benaglio mar
ca o início de uma nova Congregação 
a serviço da Igreja: as Filhas do Sagrado 
Coração de Jesus. 

A obra de Teresa VerLcri 

Como o da fundação, assim foram os 
demais dias dos inícios da Congrega
ção: na oração. silêncio. pobreza e ca~ 
ridade, uma dedicação total às crianças 
e . jovens pobres, na escola, e aos fins 
de semana na catliquese e recreação. 
Posteriormente, novas atividades foram 
assumidas, de acordo com as necessi
dades e as solicilações da Igreja. 

Fé viva e atuante que se expressa 
alravés da forlaleza e da obediência ; 
esperança que conduz ao abandono à 
vO':"!tade ~e Deu~; amor que leva à doa~ 
ção alegre constanle, custe o que cuslar; 
simplicidade, fruto de liberdade inlerior, 
no buscar somente a Deus. São essas 
as ·virtudes características que Teresa 
Verzeri viveu, em primeiro lugar, e que 
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sempre . desejou de suas Irmãs, para um 
eficaz apostolado, na atuação do Ca
risma da Congregaçao: "Imitar e teste~ 

munhar Cristo no Seu amor e abandono 
incondicional ao Pai, no cumprimento 
de Sua vontade que é .misericórdia para 
com os homens". 

. . 
Dois anos após seu inIcio, a Congre

gação começa a assumir novas funda
ções. Ao morrer, dia 3 de março de 1852, 
Verzeri deixa dez comunidades e 200 
religiosas animadas pelo desejo de con
tinuar a obra que iniciara em meio a 
tantos sofrimentos pessoais e a custa de 
privações, obstáculos e humllhaçoes que 
teve que enfrentar e superar, para ser 
fiel à idéia-força de sua vida: "Deus só. 
Nada mais a não ser Tu, Senhor, o teu 
coração, a tua glória,- a salvaçao das 
almas". 

. . 
No desejo de manter vivo o espírito 

da Congregação, Teresa escreveu o "U
vro dos Deveres das Filhas do Sagrado 
Coração e do Espírito de sua Institui· 
ção Religiosa". Escreve Mans. Giacinto 
Arcangeli, biógrafo da Fundadora: "Nes
se livro, Teresa apresenta a vida de seu 
Instituto, voltado mais ao trabalho e à 
fadiga que à contemplação; mais à so
lidez e à pureza da virtude que ao seu 
aspecto atraente e agradável; mais à vi~ 

da de fé e de obediência que ao pró
prio prazer e evidência; mais à paciência 
que às alegrias e satisfações". 

Monsenhor Adriano Bernareggi, ao fa
zer o 'prefácio da quarta edição do·"Uvro 
dos Deveres" afirma: "Consídero~o ur· 
dos mais dignos de consideração dentre 
os livros de espiritualidade da primeira 
metade do século XIX. ~ uma obra ri
quíssima de doutrina espirítual e que 
revela excepcional experiência religiosa. 
Doutrina e experiência são apresenta
das de tal modo que se transformam 
em instrumento valioso para confortar os 
que são fracos na virtude e para sus
tentar, no progresso, os mais adianta
dos. Percebe-se a riqueza interior de 
quem escreveu esse livro". 

Através dessa sua . obra, Teresa · en~ . ..' sma, encoraja, gUia, cornge, mas sem-
pre com amor de mãe. revelando sua 
experiência pessoal de educadora e de 
ITilstica. As páginas mais profundas são 
as que descrevem a ação de Deus que 
purifica a alma: "Deus é fogo quecon
some, é luz que eclipsa toda outra luz. 
A alma. assim, se ablsma no sentimento 
de seu nada e da sua impotência e se 
desapega de tudo o que possuí. Só Deus 
permanece e domina": 

Teresa Verzeri escreveu também um 
grande número de cartas que foram re
colhidas em sete volumes. Revelam um 
grande conhecimento do coração hu
mano e uma espiritualidade muito s6~ 

I ida. O estudo dessas cartas tem permi
tido a descoberta sempre maior de toda 
a riqueza de sua personalidade e de 
modo especial do itinerário de santidade 
que .ela percorreu. \ 

A Congregação se expande 

Ao ser comemorado o centenário . da 
Congregaçao, as Filhas do Sagrado Co
ração ultrapassam as fronteíras da Itália 
e chegam ao Brasil. Em 1931, iniciam 
aqui seu trabalho apostólico, atendendo 
a insistentes pedidos do povo da atual 
cidade de Três de Maio nó Rio Grande 
do Sul. 

No novo campo de trabalho, as soli
citações, desde o .in ício foram muitas 
e qontínuas: escolas, hospitais, orfana
tos, trabalho em paróquias, seminários 
e mais tarde em casas de espirituali
dade, centros missionários, sedes de 
dioceses e de conferências episcopai~. 

Quando Teresa Verzeri foi beatificada, 
a 27 de outubro de 1946, em sete ci
dades do Rio Grande dQ Sul as suas 
seguidoras já procuravam revelar, pelas 
múltiplas obras em que atuavam, o que 
pode fazer quem procura "ter por prin
cípio o · amor, por norma ' a vontade de 
Deus.e por fim a sua glória" (T. Verzerl). 
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Ao celebrar o sesquicentenário de 
fundaçao, a Congregação celebra tam
bém o Jubileu de Ouro de atividades no 
Brasil onde a Provincia Brasileira Nossa 
Senhora Aparecida conta com 35. comu
nidades religiosas. Além do Aio G. do 
Sul, as 340 Irmãs desta Província traba
lham em S. Paulo, Brasma, no Estado 
de Alagoas, em Santo Tomé (Argentina), 
na Africa e na própria Itália. 

Confiando no "Ide e anunciai, Eu es
tarei convosco", em 1980 a Congrega
ção abriu uma casa na índia. Aí se 
formarão as futuras Filhas do Sagrado 
Coração de Jesus, missionárias na Ásia. 

Cumprem-se as palavras proféticas do 
Monsenhor Benaglio à comunidade que 
partia para a primeira fundação, em 
1833: "Ireis bem mais longe lançar a 
semente do Reino: na Europa, na Asia, 
. na África, na Américall

• 

Realiza-se o desejo de Teresa Verzeri: 
"Minhas filhas, VAMOS - Andiamo! O 
mundo todo para o Coração de Jesus!" 

Ir. Gabriela Kischeloski 
Provincial 

o TRIBUNAL RUSSELL E OS SALESIANOS 

Os Salesianos foram acusados publicamente na reunião do IV Tribunal 
Russell, em Rotterdam, Holanda, nos dias 24 a 30 de novembro de 1980. 
CONVERGE:NCIA publica uma carta do Superior Geral dos Salesianos -
Reitor-Mor - Pe. Egídio Viganó, enviada aos Superiores Provinciais - que 
se chamam Padres Inspetores - de todo o mundo e um dossi& de intor
m(/ções e esc/(/recimentos. E o que Você vai ler a seguir. 

\. 
CARTA DO REITOR·MOR DOS SALESIANOS 

. Aoma, 15 de dezembro de 1980 

Caro Inspetor, 

Sinto-me no dever de colocar em suas 
mãos algumas informaçoes e esclareci
mentos referentes ao desagradável epi
sódio da ucondenaçâo" de nosso Dom 
Miguel Alagna e dos queridos Irmãos 
missionários da Prelazia do Alto Aio 
Negro, no Brasil, por parte do 49 Tri
bunal Aussell, realizado em Aotterdam 
de 24 a 30 ' de novembro passado. 

Com tal finalidade, envio-lhe em ane
xo uma Pró-memória que fiz Dom Wal
ter Bini, Conselheiro Regional da Zona, 
e Dom Bernardo TOhill, Conselheiro Ge
rai para as Missões, elaborarem. .' 

. ~ oportuno levar ao conhecimento de " 
todos os co-irmaos da Inspetoria o con~ -~ 
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teúdo do Pró-memória. Deixo a seu cri
tério decidir sobre a possivel oportuni
dade de dá-lo a conhecer também no 
seio de outros ambientes, 

Reze e faça rezar pelas grandes in
tenções missionárias da Congregação, 
e pelos nossos irmaos e irmãs que tra
balham, com tanto sacrifício, no Rio Ne
gro, e que foram objeto de tão estranha 
incompreensão. 

Cumprimentos fraternos para você e 
para lodos, de quem lhes dedica grande 
afeto no Senhor, 

Dom Egídio Viganó, SDB 
Reitor-Mor 



INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

No 49 Tribunal Russell, sobre os Di
reitos dos Povos Indígenas das Améri
cas, celebrado em Rotterdam entre os 
dias 24 e 30 de novembro de 1980, a 
Congregação Salesiana e S. Excia. Dom 
Miguel Alagna foram acusados de geno
crdia, etnocfdio e discriminação, na re
giao da Prelazla do Rio Negro, Amazô
nia CBrasil). 

o acusador era Mário Souza, escritor 
de teatro, que mora na cidade de Ma
naus e ' que jamais viveu na região do 
Alto Rio Negro. 

A testemunha era Alvaro Sampaio, 
da tribo dos Tucanos, educado nas es
colas salesianas da Prelazia. Mora em 

- São Luis do Maranhão, que dista cerca 
de 4.000 km da regiao do Alto Rio 
Negro. 

Os acusados eram, segundo o texto 
oficial, "a Ordem Salesiana e o seu Bis
po Miguel F. Afagna". Por parte da 
Congregação Salesiana, o Superior da 
Inspetoria Salesiana da Amazônia e o 
Reitor-Mor dos Salesianos em Roma 
não receberam nenhuma notificação a 
respeito do fato da acusação, não tive
ram comunicação prévia sobre os mo
tivos da acusação, e não lhes foi dada 
a mlnlma oportunidade de apresentar 
uma defesa. Dom Miguel Alagna recebeu 
uma notificação três dias antes da data 
fixada para a abertura do Tribunal: 
uma notificação de sete linhas, cujo 
conteúdo de acusação se limitava ape
nas duas palavras: "genocídio e destri
balização". 

Os motivos de- acusação e os fatos 
em que se baseiam só foram conhecidos 
dep~js do encerramento das atividades 
do Tribunal, a 30 de novembro de 1980. 
As três acusaçoes (genocídio, etnocfdio, 
discriminação) foram sustentadas pelo 
acusador mediante um documento de 35 
páginas. entregue à Junta e resumido, 

._--

no Documento final do Tribunal, na pá
gina seguinte, cujo texto originai foi re· 
digido em espanhol: 

"Apropriação ilegal e registro, em no
me da missão sales ia na, das terras per
tencentes tradicionalmente aos indrge
nas aruaques e tucanos do Rio Negro. 
o que trouxe como (' conseqüência a 
transformação de um conjunto de povos 
com suas !fnguas e culturas próprias, 
donos de um vastíssimo território, nunia 
massa marginalizada de camponeses 
sem terra e sujeitos às piores condições 
de indigência. 

Destribalização radical dos povos in
dígenas do Rio Negro mediante odes ... 
mantelamento intencional da organiza
ção social deles, baseada em clãs locais 
exogâmicos, através da desintegraçao 
da . família tradicional pela dispersão em 
unidades menores adequadas a um mo
delo religioso cristao. 

Instauração de um sistema educativo 
autoritário, que separa os filhos dos 
pais para Interná-los em colégios. Em
bora argumentando que se trata de lhes 
abrir perspectivas de ascensão na so
ciedade nacional, o que disto resulta 
realmente é que os jovens ficam inca
pacitados para a vida no seio do seu 
povo, e as jovens são destinadas ao 
serviço doméstico ou caem na prosti
tuição. 

Deste modo, a ordem sales ia na obtém 
abundantes auxilias do governo brasi
leiro e de instituições Internacionais de 
assistência aos Indfgenas para a manu· 
tenção de uma instituição dispendiosa, 
e desvia, em proveito próprio, os poucos 
recursos que deveriam ser destinados a 
atender às necessidades dos indígenas 
do Rio Negro" C"IQformativo do 49 Tri 
bunal Russell, Caso do Rio Negro"). 
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Esclarecimentos necessários 

Desejando restabelecer a verdade dos 
fatos, os . Salesianos de Dom Bosco sen
tem-se na obrigação de esclarecer quan
to segue: 

1. A Congregação Saleslana no lugar 
(Inspetoria Salesiana Missionária da 
Amazônia) não possui nenhum terreno 
na região do Alto Rio Negro. Perten
cem à Prelazia do Rio Negro os terrenos 
onde 10.ram construídas as .igrejas paro
quiais, as escolas e as clínicas dos nove 
postos missionários, inclusive os cam
pos de esportes, os jardins e hortas, 
bem como os outros terrenos destinados 
ao pasto e à agricultura. Todas estas 
propriedades loram legalmente adquiri
das tendo-se em vista as necessidades 
da Prelazia em sua obra desenvolvida 
em 1avo~ dos indígenas. 

Os Salesianos no Rio Negro têm sem
pre defendido ' o direito dos indígenas 
à sua terra, como o fizeram seus co
irmãos de Mato Grosso, um dos quais, 
Padre Rodolfo Lunkenbein, perdeu a vida 
pela defesa de tais direitos. Nos liltimos 
anos, repetidas vezes, os Salesianos têm 
apresentado ao governo brasileiro soli
citação de projeto de definição, med ian
te lei, a respeito de territórios reserva
dos aos indígenas. 

2. Nem a Prelazia nem a Inspetoria 
Salesiana possuem, em suas maos, qual
quer controle sobre os meios de trans
porte ou de comunicação. A Prelazia 
dispõe apenas de algumas barcas a mo
tor, que transportam víveres e objetos 
necessários aos missionários espalhados 
pelos diversos postos missionários. O 
transporte de pessoas e· coisas é livre, 
e está nas mãos de empresas privadas 
e governamentais, tanto individualmente 
corno em grupo. 

3. Os Salesianos estimularam os indl
genas a formarem cooperativas para a 
venda de seus produtos. De alguns anos 
para cá, já funcionam duas destas co-
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operativas. e uma terceira acha-se na 
última fase de construção. Os Sales ia nos 
serviram como intermediários, no sen
tido de recolher os fundos necessários 
junto aos órgaos internacionais de ajuda. 

4. Quando encaramos, com os crité
rios de hoje, os primeiros contatos que 
a missão teve com os indlgenas no pas
sado, algumas críticas sobre o modo de 
tratar certos elementos da cultura indí
gena são provavelmente justificáveis. 
Mas a evolução da obra missionária pro
cessou-se ·na direção de um crescente 
respeito pelas culturas · indigenas. A 
missão 'preocupa~se com garantir, o má
ximo possível, a preservação desta cul
tura, sem, porém, excluir um delicado 
e complexo processo de evolução que 
atenda às exigências da realidade e que 
se efetue à luz dos critérios evangélicos. 
Em toda parle do mundo, estão-se rea
lizando nestes decênios aceleradas mu
danças culturais que não podem adap
tar-se às normas de um museu antropo
lógico vivo. 

No Rio Negro, as 33 tribos praticam 
livremente seu modo de viver, promo
vem suas festas e seus ritos, conservam 
sua dança e sua música, suas vestes e 
adornos, a organização de sua convi
vência com a eleição de seus próprios 
chefes, a adoção do matrimônio exogâ
mico, de sua língua, etc. Os Salesianos 
promoveram o estudo e a continuidade 
da língua e dos costumes indígenas. 
compondo gramátic;as e vocabulários, 
descrevendo usos e mitos, por meio de 
pUblicações apreciadas pelos antropó
logos. 

5. Além de seis escolas maiores em 
centros de população mais densa, exis
tem ao longo dos rios 119 escolas me
nores nos lugares habitados por indí
genas. Nestas escolas menores, o en
sino é ministrado exclusivamente por 
professoras indígenas, que ensinam na 
língua indígena. Em toda a · Prelazia o 
número de professores é de 317; des
tes . cerca 'de 280 são indígenas. 



A missão considera as escolas, espe
cialmente as pequenas escolas ao longo 
dos . rios, como pontos de ' referência 
para a unidade das ' pequenas aldeias, 
como um instrumento válido para manter 
e cultivar a cultura de cada grupo, e, ao 
mesmo tempo, ' como um meio eficaz 
para ·ajudar os indígenas a encontrarem 
seu próprio lugar e sua própria voz no 
contexto atual da sociedade moderna, 
mediante a contribuiçao original da iden
tidade e da cultura que eles possuem. 
É evidente que ainda resta um longo 
caminho a percorrer, tendo-se em vista 
uma adaptação progressiva "dos conteú
do.s de ensino à situaçao' ambiental e as 
culturas indrgenas: neste ponto, os Sa
lesíanos se acham a caminho, juntamen
te com outros missionários e indige
nistas. 

6. Os indigenas que desejam conti
nuar os estudos podem fazê-lo nos cen
tros um pouco maiores, na própria re
giao do Rio Negro e, se necessário, 
livremente e com o consentimento dos 
pais, gozam da possibilidade de prosse
guir os estudos como internos; Os in
ternatos da missão· da Prelazia sao atual
mente seis, com um total de 962 internos. 
As grandes despesas de manutenção 
destes internos pesam quase que inte
gralmente sobre a Prelazra. Muitos dos 
auxílios recebidos sao gastos aí. 

Em outubro de 1979, o Bispo pediu 
aos chefes indígenas que, diante das 
criticas feitas, manifestassem o seu pa~ 
recer sobre uma eventual decisão de se 
fecharem tais. interl)atos. Numa reuniao 
sem a presença dos " missionários,' eles 
chegaram à seguinte conclusao: "Somos 
capazes de decidir com autonomia sobre 
este problema. Na situação atllal, de
terminamos . que os Internatos devem 
continuar a funcionar". 

7. A missão tem procurado adaptar~ 
se cada vez melhor às orientações do 
Vaticano 11 na obra especifica de evan~ 
gelização. Nunca impôs aos indígenas o 
constrangimento de se tornarem cris-

tãos, ou seja: nunca os obrigou a isto. 
E sempre seria preciso distinguir entre 
grupos indfgenas de contato recente (há 
uns dez anos os Salesianos estão em 
oontato com os Yanoman e, até agora, 
não houve entre eles nenhum batismo), 
e outros grupos que, desde séculos 
atrás, tiveram sucessivos contatos com 
missionários e um intercâmbio contínuo 
com nao-indígenas. , 

Na sua atividade, os Salesianos' : se 
inspiram na renovação missionária que 
se realiza atualmente na Igreja. Todos 
os a':l0s em Manaus promovem-se cur
sos de ' renovação teológica e de indi
genismo para missionários. Em São Ga
briel, faz-se anualmente a Assembléia · 
da Prelazia, na qual se reúnem com o 
Bispo não somente Salesianos, Filhas de 
Maria AuxHiadora e representantes de 
leigos, mas também representantes dos 
grupos indígenas eleitos por eles mes
mos. 

8. Não é justo julgar fatos e situações 
ocorridos no passado . (desde 1915 os 
Salesianos trabalham no Rio Negro) e 
condená-los segundo critérios de hoje. 
E isto principalmente quando se pensa 
nas pessoas dos missionários e das mis
sionárias que deram toda a sua existên
cia para salvar a vida de tais popula~ 
ções, atingidas pelas doenças, pela ex
ploração, pela falta de defesas contra 
o grande evento e projeto de libertação 
uma "civilização" que ameaça fazê-Ias 
desaparecer, e para levá-Ias a conhecer 
que é a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. 
Muitos destes grupo.~. humanos, sem a 
obra dos missionários e das irmãs, cer
tamente hoje não mais existiriam. Seria 
preciso saber O que· dizem de seus mis-
sionários 
digenas, 
Negro. 

. . .. . . . e mlSSlonaflas . os propnos m-
que vivem na região do Rio 

9. A testemunl}a de acusaçao, ° Sr. 
Álvaro Sampaio, qLJe mora em São Luís 
do Maranhão, ' não parece muito · digna 
de crédito: em outubro de 1979, na XIII 
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Assembléia-Geral dos chefes de tribos 
do Brasil, ele era defensor da obra mis
sionária dos Salesianos, e especialmen
te das escolas: "Graças aos missionários 
- dizia ele -, meu pai recebeu os pri
meios ensinamentos. Antes da chegada 
deles, meu avô foi venclido por uma ba
gatela. O indigena deve querer apren
der; isto é de grande importância. So
mente assim poderemos constituir um 
povo" (Boletim do CIMI, abril de 1980, 
p. 36). 

Conclusões · 

1. A Congregação Salesiana acha de
plorável e muito doloroso que o 49 Tri
bunal Russell não tenha posto ao cor
rente das acusações nem o Bispo Pre
lado do Rio Negro, nem os responsáveis 
religiosos salesianos, o Inspetor e o 
Reitor-Mor e, também, que não haja 
convidado representantes da Congrega
ção para as reuniões de Rotterdam. Ob
jetivamente falando, trata-se de uma 
violação dos Direitos Humanos o acusar 
a Congregação e a Prelazia, sem lhes 
dar verdadeiras possibilidades de se de
fenderem. 

2. Dos esclarecimentos supra-apre
sentados pode-se constatar que as acu
saçoes apresentadas ao Tribunal Russell 
e por este aceitas pecam por falta de 
fundamento e não refletem a situação 
na região do Rio Negro, mas, pelo con
trário, incluem algumas verdadeiramente 

caluniosas. Tudo· indica não ter havido 
um sério exame sobre a credibilidade do 
acusador e da testemunha de acusação, 
e sobre a validade das próprias acusa
çoes. Deploramos decididamente este 
fato, que depoe contra a honorabilidade 
do mesmo 49 Tribunal Russell, que se 
proclama empenhado em defender a cau
sa dos Direitos dos Povos Indígenas das 
Américas. 

3. Os Salesianos declaram sentir-se 
lealmente abertos a crítícas justas e a 
sugestões válidas, que lhe sejam ofere
cidas por pessoas realmente competen
tes que os ajudem a melhorar seu tra
balho em favor · dos indígenas do Rio 
Negro. Reconhecem ser este um dever 
sempre aberto e árduo, e que é neces
sário proceder no caso mediante o re
curso a constantes revI soes e ao aper
feiçoamento dos métodos de interven
ção. 

No entanto, eles acham também que 
uma problemática tão complexa e diflcil 
necessita principalmente de agentes ani
mados de amor e generosos no dom da 
própria vida, que saibam compartilhar 
fraternalmente com os indlgenas da exis
tência que estes levam, a fim de pode
rem colaborar, com humildade e acei
tando o trabalho e o cansaço, para rea
lizar com eles o processo de libertaçao 
integral, que em si constitui um direito 
fundamental de toda pessoa e de todos 
os povos. 

• MOÇÃO DE DESAGRAVO AOS SALESIANOS 
Documento 32j 19a. A.G. 

o Episcopado Brasileiro, reunido em 
lIaicí (SPl, na XVIII Assembléia Geral da 
CNBB, vem, de público, desagravar a 
Congregação Salesiana, e, especifica
mente, o querido frmão D. Miguel Alag
na, Bispo-Prelado do Alto do Rio Negro, 
no Estado do Amazonas, pe.la iníqua 
condenaçao de "genocídio, etnocídio e 
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discriminaçao" de que foram vitimas, da 
parte do "49 Tribunal Russell", sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas das Amé
ricas, celebrado em Rotterdam (Holan
da), de 24 a 30 de novembro de 1980. 

A CNBB reafirma sua admiração pelo 
trabalho de doação evangélica, há tan
tas décadas desenvolvido pelos Padres 



Salesianos, nas Prelazias e Dioceses 
que lhes foram entregues, entre os indios 
da Amazônia. Com sacrifício de sua saú
de e de suas vidas, os Padres Salesia
nos vêm, desde muitos anos. marcando 
uma autêntica presenÇa de Igreja entre 
aqueles nossos irmãos, que foram os pri· 
meiros habitantes do Brasil. A açao dos 
Missionários, visando à cristianização, é 
também humanizadora, pois, os valores 
ao Evangelho conduzem o homem, sem
pre à sua realização como pessoa. 

Possam, estas palavras de desagravo, 
admiração e estima se~ recebidas pela 
Congregação Salesiana no mundo, e, 
em especial, por D. Miguel Alagna, coma 
o sinal de solidariedade fraterna da 
CNSS. Possa a opinião pública ver aqui 
o repúdio do Episcopado Brasiteiro à 
pseudo-sentença do 4Q Tribunal Russell 
de novembro de 1980. 

r 
Conferência Nacional do Bispos do 

Brasil, 19ª Assembléia Geral. Itaici, SP, 
17 a 26 de fevereiro ' de 1981. 

Grandes ou Pequenas Comunidades? 

As grandes comunidades baseiam-se sobretudo no critério de eficácia no 
cumprimento de compromissos institucionais. Em outras palavras: o religioso fica 
a serviço da instituição. A reciproca, porém, é que revela a verdade: a instituição 
é que deve estar a serviço do relig ioso. 

Luz de Roma - I 
.. 

1.. "A Igreja não se esquiva à sua par ticipação nesta tarefa (promoção da 
justiça) e assume, com freqüência, atividades de suplência. Não pode fazê
lo, porém, em detrimento da missão que é a sua e que nenhuma outra 
instância realizará se ela não o fizer: transmitir, como depositária autêntica, 
a .Palavra; anunciar o absoluto de Deus; pregar o nome, o mis tério, a pessoa 
de JESUS CRISTO; proclamar as bem-aventuranças e os valores evangélicos 
e convidar à conversão; comunicar aos homens o mistério da graça de Deus 
nos sacramentos da fé e consolidar esta fé. Em uma palavra: EVANGE
LIZAR e evangelizando construir o Reino de Deus", Carta do Papa João 
Paulo 11 aos Bispos do Brasil, em 10 de dezembro de 1980. 

Dizer que isto põe de la'do a missão social da Igreja e sua opção preferencial 
pelos pobres é ceder a raciocín io excludente que procede sempre por oposições. 
E aqui não há oposição. Nem incompatibilidade entre ser essencialmente relig iosa 
e inserir-se na comunidade humana. Vige, pefo contrário, a complementação. Seria 
um equfvoco excluir da premissa religiosa o envolvimento na tarefa social, uma qua
se antecipação e extensão daquela mesma premissa, mesmo numa época tão marca· 
Oa pela d ialética e pela arte de ler nas entrelinhas. A função relig iosa é prioritária 
e essencial à açao episcopal. Mas isto não significa desestímulo à ação pastoral 
no campo social, à solidariedade da Igreja aos que sofrem em decorrência da 
injusta ordem social, aos desprotegidos e oprimidos por uma sociedade economica
mente infqua. (Pe, Marcos de Lima, SOB), 

• 
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FORMAÇÃO PARA A VIOA 
COMUNITÁRIA HOJE ... 

É . preciso hoje forma/' para a acolhida, a partilha, 
a simplicidade, a oração simples e despojada, 

a flexibi/idade das estruturas, a inserção e inculturação, 
juntamente com outros elementos que a criatividade 

e discernimento à luz do Espírito 
nos sugiram l1a educação para a vida comunitária hoje. 

• 
Ir. Vil ma Moreira, FI 

Mogi Guaçu, SP 

o tema que me foi proposto pa-. ... . 
ra este artIgo parece, a pnrnelra 
vista, demasiado conhecido e estu
dado na Teologia da Vida Religiosa. 
Entretanto, ol\lando-o à luz da re
descoberta da dimensão profética da 
vida consagrada e de suas implica
ções hoje, pareceu-me importante 
sublinhar alguns aspectos do com
promisso religioso para os quais, 
muitas vezes, nos estamos preparan
do pessoal mas não comunitariamen
te. Isso ocasiona, com freqüência, 
tensões, choques e até rupturas na 
vida comunitária. Daí a necessidade 
de atender de modo especial a eles 
na educação para a vida comunitá
ria hoje. 

. Parto de uma visão rápida de as
pectos e dificuldades mais conheci
dos que devem ser colocados na ba
se da temática. Depois tento abor
dar as novas exigências da formação 
para a vida comunitária a partir de 
algumas características e exigências 
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da comunidade profética hoje. Tra
ta-se de um simples aceno a temas 
importantes da formação. 

Cada um deles é matéria mais do 
que suficiente para artigos, discus
soes, oração, aprofundamento, etc. 
Apresento-os conjuntamente espe
rando que, numa dimensao de res
posta fiel ao dinamismo do Espírito 
em nossa Igreja e Vida Religiosa, 
nossas comunidades os retomem e 
aprofundem ná medida de suas pos
sibilidades e necessidades. 

1. A vida comunitária 
na Igreja 

A vida cristã nao consiste essen
cialmente na vivência de uma dou
trina e sim de uma pessoa viva: Je
sus Cristo! Ele sintetiza em si mes
mo, em sua mensagem, vida e mis
tério pascal, o Reino de Deus defi
nitivamente instaurado entre os ho
mens. 



A Vida Religiosa na Igreja sem· 
pre teve como meta que foi se 
tornando cada vez mais definida e 
exigente no decorrer da História -
o Seguimento desse Jesus, ou, como 
dizemos, o Seguimento radical .de 
Jesus Cristo. 

Pela Consagração Religiosa -
radicalizaçao da batismal - os re
ligiosos se unem de modo especial à 
Igreja e a seu mistério (cf. P.C. 5 e 
L.G. 44) e se comprometem a vi
ver numa família (comunidade) reu
nida em nome do Senhor, o amor 
que é a plenitude da lei (Cf. PC 15). 

Assim, uma das grandes exigên
cias da Vida Religiosa em todos os 
tempos, foi sempre a de ser sinal e 
transparência da filiação e fraterni
dade em Jesus, pela vivência da co
munhão entre seus membros. A Vi
da Comunitária constitui um de seus 
elementos essenciais. 

O ideal de fraternidade proposto 
na Igreja foi sempre o da comuni
dade primitiva, descrita por Lucas 
nos Atos dos Apóstolos e por Paulo 
em suas Cartas, com as seguintes ca
racterísticas, entre outras: 

- a vivência da Fé: ponto de ar
ranque da vida comunitária. Median
te ela se acolhe a Palavra de Deus 
que convoca os homens a se unirem 
em fraternidade para a vivência do 
Mistério de Jesus; 

- a koinonia: comunhão com o 
Pai e o Filho à luz do Espírito San
to e entre os fiéis. Ela supõe e sig
nifica integração de fé e vida, parti
lha do ser e dos bens e projeção so
cial da caridade; 

- a diakonia: disponibilidade 
apostólica que nasce da experiência 

pessoal e comunitária da fé e se tra
duz em serviço evangelizador e tes
temunho profético, numa dimensão 
crescente de esperança ativa; 

. - a Eucaristia: ação de graças 
e inserção no Mistério Pascal de 
Cristo; celebração comunitária da 
entrega de Jesus para a salvação de 
todos e celebração ,da fraternidade 
como exigência decorrente da entre
ga da vida; partilha de tudo (Cf. 
Jo 13,1 e 1 Cor 10,17); 

- a Oração: escuta atenta da 
Palavra de Deus que leva ao com-

o • _ _ 

promlsso com o umao: oraçao que . 
parte da vida c volta sempre a ela, 
iluminada pela força da Palavra · e 
dos sacramentos de presença de Deus 
no mundo; 

- a Alegria: decorrência da fé, 
comunhão e partilha e da disposição 
de comprometer-se até a doação da 
vida (1). 

O testemunho dessas comunida· 
des primitivas constituiu sempre 
uma força de atração de novos mem
bros para o Seguimento de Jesus nos 
primeiros tempos e ao longo de toda 
a vida da Igreja: 

"Os fiéis tinham tudo em co
mum. " Em íntima comunhão, to
dos os dias freqüentavam assidua
mente o templo, partindo o pão em 
suas casas e tomando as refeiçoes 
com alegria e simplicidade de cora
ção. Louvavam a Deus e gozavam 
da estima de todo o povo. E o Se
nhor alimentava cada dia o número 
dos que haveriam de salvar-se" (At 
2,44; 46-47). 

2. Dificuldades 

Os elementos assinalados foram 
sempre relidos e revividos pelas co-

• 
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munidades . religiosas através dos 
tempos. 

. . . 

Entretanto, também na Vida Re
ligiosa como a Teologia, repercutiu, 
com maior ou menor intensidade, de 
acordo com as circunstâncais, o dua
lismo da filosofia grega. Daí na men
talidade e práxis que se percebem 
ainda hoje na Igreja, da dicotomia 
e até antagonismo entre o vertical 
e o horizontal, o natural e o sobre
natural, a encarnação e a "fuga do 
mundo", etc. Nota-se, muitas vezes, 
uma excessiva "espiritualização" da 
Vida Religiosa, na qual valores hu
manos fundament·ais como a unida
de da pessoa humana, as relações in
terpessoais,acomunicação "ad 'inc 
tra" e "ad extra", a participação, 
corresponsabilidade, etc., ficam re
legados , a um segundo plano. Daí a 
formação de comunidades (?) "ghet
to" e de grandes comunidades basea
das sobretudo no critério da eficá
cia no cumprimento dos compro
missos institucionais; daí também a 
dificuldade e até ausência de um Pro
jeto Comunitário personalizado e 
personalizante, a falta de uma rela
ção dialogal que propicie a colabo
ração corresponsável, a delegação e 
subsidiariedade, ·e, como conseqüên
cia, o verticalismo, a centralização e 
a 'dificuldade para a delegação e a 
cOl'responsabilidade na Missão. 

Muito mais do que · uma real co
munhão e comunicaçao, notava-se (e 
nota"se, ainda .hoje, muitas vezes), 
certa ' ~'tolerância" e "harmonia" ba
seadas num esforço ascético que 
considerava (ou considera) muito 
pouco as leis e mecanismos de inte
gração e amadurecimento da pessoa 
no seio de · qualquer sociedade, e, 
eom maior razao, na comunidade rc-
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ligiosa. Tudo deve ser visto com "es
pírito de fé" e ~'sobrenaturalizado". 
Daí os choques inevitáveis e as difi
culdades de convivência que podem 
ter ajudado o amadurecimento de 
muitas pessoas, mas · que nem sem
pre colabor-aram para fomentar 
uma oraçao comprometida, o cres
cimento na comunhão e' o testemu
nho da fraternidade. 

Por isso a ·vida comunitária foi
se transformando, às vezes, em vida 
de "observância organizada", '!la 
qual as leis, regras, costumes e usos 
convidavam a "ajudar o irmão" a 
partir de uma espiritualidade bas
tante individualista, no seio de um 
grupo quase sempre numeroso e es
truturado piramidalmente. 

Este fechamento em si mesmo foi 
sumamente empobrecedor para a Vi
da Religiosa. O não receber . de ou
tros grupos novos valores e perspec
ti vas nos encerrou em nosso mundo 
às vezes pequeno e rotineiro, levan
do-nos ao desconhecimento da rea
lidade social, das estruturas, da polí
tica,da dimensão sócio-econômica, 
situando-nos numa posição de privi
légio e afastando"nos do povo a 
quem devíamos servir e evangelizar 
por vocação e missão. 

3. O sopro do espírito 
, 

O Vaticano II levou-nos a redes
cobrir, como Igreja, as fontes da vi
da cristã e as origens evangélicas da 
vida religiosa. Fomos convidados a 
"olhar para fora", a ler os 'apelos de 
Deus nos "Sinais dos tempos" (Cf. 
GS 4), a descobrir-nos como parte 
de uma Igreja presente e em atitude 
de serviço no mundo de hoje. 



Sentiu-se o sopro do Espírito no 
renascimento da dimensão comuni. 
tária da Vida Religiosa. Enfatizou
se a necessidade do Projeto de Vida 
da Comunidade. Acentuou-se o in
teresse pelas relações interpessoais. e 
a ruptura com estruturas que colo-. -cavam a pessoa a seu serviço e nao 
ao revés. Deu-se, inclusive, uma cer. 
ta "idealização" que produziu extre
mismos c rupturas no interior da 
comunidade, gerando o desencanto 
e o ceticismo, muitas vezes. Foi uma 
crise dolorosa mas necessária que 
ajudou a amadurecer e a aprofun
dar no que Puebla assinala como 
uma das tendências mais significati
vas da Vida Religiosa na América 
Latina nos últimos anos: o cresci
mento na vida fraterna, na simpli
cidade, nas relações interpessoais, 
diálogo, participação, etc. (Cf. n. 
730). 

4. Educação nova para 
tempos novos 

A inserção e encarnação sobretu
do entre os mais humildes tem in
fluído consideravelmente no cresci
mento de muitas comunidades, ape
sar das muit·as deficiências. Anali
sando-se o caminhar da vida comu
nitária de vários países do Conti
nente neis últimos anos, nota-se o 
seguinte: inicialmente, a renovação 
da vida comunitária centralizou-se 
mais na dimensão interna, devido aos 
fatores individualistas já assinalados. 
Os Documentos Capitulares do pós
Concílio se situam geralmente nes
sa linha. 

Hoje, constata-se que, na medida 
em que os religiosos vão se compro
metendo mais com a Igreja Local e 

descobrindo 0& valores evangélicos 
do povo, crescem a compreensão e 
vivência do carisma congregacional 
e da vida comunitária em profundi
dade e a síntese oração-vida; apren
de-se a buscar o essencial e relativi
zam-se problemas internos que se tor
nam bem pequenos diante da gran. 
de problemática da Igreja e do 
Mundo de hoje (2). ' 

SlI1'gc, assim, um novo e exigen
te campo para a Formação sobretu
do na Vida Comunitária, intima
mente relacionado com a vida pes
soal e dimensao apostólica dos gru-. , . 
pos comullltarlOS. 

Puebla toca muito ligeiramente 
este tema da formação, ao falar da 
necessidade de "adaptá-la às cir
cunstâncias peculiares de nossa rea
lidade em perpétua mudança" e do 
favorecimento de "uma séria forma
ção inicial e permanente e adequa
da seleçao vocacional" (n.763). 

Somos todos chamados a edncar 
hoje. Isso' exige de nós trabalhar por 
" uma formação mais dinâmica, cria
tiva e permanente, que uão seja có
pia e sim fruto da assimilaçao e vi
vência adequada à realidade. .. que 
seja continuamente avaliada e reno
vada" (3). 

Essa adequação à realidade, nUlll 
continente fortemente marcado pe
la injustiça e também pelo profetis
mo, exige de nós Comunidades Pro
féticas. 

Mais do que retomar aspectos de 
integraçao e maturação, de relacio
namento e intercâmbio no seio das 
comunidades, já bastante tratados, 
quero sublinhar este aspecto do Pro
fetismo em nossas comunidades bo-
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je, através de alguns aspectos que me 
parecem mais importantes na con
juntura atual. Estes pontos e outros 
que o Espírito nos ajudará a desco
brir na formação para a vida comu
nitária, deverão ser objeto de nossa 
oração, reflexão, vivência e avalia
ção no Projeto Comuuitário, se que
remos responder aos apelos do Se
nhor no hoje da História. 

5. Comunidades religiosas, 
comunidades proféticas 

A dimensão profética faz parte 
da vida de todo batizado, por sua 
participação na missão sacerdotal, 
real e profética de Jesus Cristo (Cf. 
LG ·31, 34-36). Chamado a radica
lizar a consagração batismal, o re
ligioso assume, com maior empenho, 
suas implicações. 

O profetismo constitui, atualmen
te, um pólo de referência muito im
portante na redescoberta da identi
da,de da vida consagrada na Igreja. 

Educar 'para a vida comunitária 
educar para o profetismo de uma 
vida que, pessoal e comuuitariamen
te, deve' testemunhar, até as últimas 
conseqüências, o Ministério de Je
sns entre os homens • . 

5.1. O Profeta, homem de Deus 
e do Povo 

O profeta é fundamentalmente 
alguém que se deixou penetrar e 
possuir pela Palavra de Deus. Pro
fundamente enraizado na problemá
tica de seu tempo, descobre nele os 
apelos de Deus e, à sua luz, contem
pla a História:auuncia e denuncia. 
Denuncia a ruptura do plano de 
Deus, proclama seu juízo, e anuncia 
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a esperança da salvação .. Mais do 
que predizer o futuro, revela a au
têntica dimensão do presente à luz 
da Palavra e se compromete na pre
paração do futuro que depende da 
fidelidade de Deus mas exige coope
raçao humana. 

Para isso o profeta tem que ser 
um homem de Deus: amadurecido, 
muitas vezes, no sofrimento e . na 
dureza da vida. . 

Os religiosos · devem formar co
munidades proféticas. Essas comu
nidades, hoje, exigem homens e mu
lheres com uma forte exigência de 
crescimento na integração pessoal, 
nas relações interpessoais, no diálo
go, participação e corresponsabili
dade. E exigem, simultaneamente, 
uma atitude constante de escilta' e 
acolhida dos diversos sacramentos 
mediante os quais o Senhor se nos 
manifesta na História e uma respos
ta comprometida no dia a dia. 

Ao mesmo tempo que homem de 
Deus, o profeta é o homem do po
vo. Saído do meio dele, partilha sua 
história, angústias e esperanças. 
Consciente de sua vocação proféti
ca, lê a Palavra de Deus nos sinais 
dos tempos e nas situações de puri
ficação (crise). A fidelidade a eles 
provoca, muitas vezes, rupturas com 
a ordem estabelecida. Muitas insti
tuiçoes se sentem ameaçadas e inse
guras diante dele. Por isso foram 'e 
são matirizados os profetas de to
dos os tempos, especialmente hoje. 

A Comunidade Religiosa, chama
da a ser hoje, mais do que nunca, 
comunidade profética, tem que pre
parar seus membros pua essa du
pla fidelidade a Deus e ao povo que 
é uma só fidelidade ao Espírito do 

. .. . . 



Senhor. Assim, a dimensão profética 
de anúncio, denúncia, escuta e fide
lidade ao Senhor e aos irmãos, cons
titui, hoje, um compromisso indis
pensável para todos 'aqueles que que
rem seguir Jesus Cristo em comu
nidade no hoje de nosso povo. 

5,2. Fidelidade à Igreja 

A Igreja é dom de comunhão de 
Deus que deve realizar-se numa co
munidade de irmaos (Cf, p,ex. Pue
bla n. 167, 220 e 1302), continuan
do a missão de Jesus e tornal1do pre
sente o Reino de Deus. ' 

A comunidade ecIesial é lugar de 
encontro com Deus; espaço de fra
ternidade humana e, como tal, pre
tende desenvolver o dinamismo 
transformador da vida humana "tan
to pessoal como social". As comuni
dades eclesiais de base constituem 
ein nossa Igreja uma significativa 
realização do Reino 110 meio do po
vo (Cf. p,ex, Puebla n. 96-97; 156; 
239; 567; 640-643). 

As Comunidades religiosas prel
tendem viver a nova comunhão com 
Deus e com os homens entre si -
uma das características essenciais do 
Reino. Educar para a comunida'de, 
significa, portanto, edncar para o 
compromisso ecIesial. O religioso 
tem que procurar vivê-lo nas diver
sas comunidades eclesiais das quais 
participa, especialmente nas CEBs, 
lugares privilegiados de formação 
para a vida comunitária. Muitos Ins
titutos têm hoje suas casas de for
mação em meios populares onde flo
rescem estas comunidades. A parti
cipação nelas é um elemento impor

' tante na vida dos formandos (e so
mos todos "formandos" já que a for-

mação é uma dimensao da vida e 
não uma etapa ... ), Ali se educa de 
modo particular para alguns aspec
tos assinalados por Puebla como 
muito positivos: "cresce a experiên
cia de novas relações interpessoais 
na fé, o aprofundamento da Palavra 
de Deus; a participação na Eucaris
tia, a comunhão com os pastores da 
Igreja P-articular e ' 'um maior com
promisso com ' a justiça na realida
de social dos ambientes em que se 
vive" (n. 640). 

Formar para , a Comunidade ho
je, significa, portanto, educar para 
a comunhão com a Igreja Universal 
e Local; com a paróquia e ' aCEB, 
que convergem para elas. Significa 
formar para a vida da Igreja na fé, 
oraçao e, liturgia;no ,encontro e par
til)la fraternos com os irmãos na fé; . . -no compromIsso com a mlssao evan-
gelizadora da Igreja, de acordo cõm 
o lugar social, geográfico e cultural, 
mas sempre a partir dó lugar socilll 
onde se situou Jesus Cristo, para que 
nossa missao seja libertadora, 

5.3. Evangelização libertadora 

Jesus Cristo veio para evangeli
zar libertando e libertar evangelizan
do. A profecia do Terceiro Isaías 
(Cf. 61,1-2) se realiza plenamente 
em Jesus na Sinagoga de Nazaré (Cf. 
Lc 4,16-21), Ele é o homem da coe
rência na fidelidade à Missão rece
bida do Pai. 

A missão da Igreja é a de Cristo. 
Existe para anunciar o Evangelho de 
Jesus a todos os homens. Sobretudo 
a partir da "Evangelii Nuntiandi" 
existe em toda a comunidade ec1e
siaI - pelo menos teoricamente -
uma convicção fundamental: a iden-

, 
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tidade mais profunda da Igreja se 
encontra no serviço evangelizador 
(Cf. EN 14), . 

Puebla afirma que "o Povo de 
Deus com todos os seus membros, 
instituiçoes e planos, existe para 
evangelizar" (n. 348). Portanto, de
ve voltar-se continuamente para os 
homens de seu tempo, afim de trans
mitir-lhes a mensagem libertadora 
de Jesus, 

A fé bíblica nos diz que Deus nos 
fala nela e também na História (cf. 
p.ex. o Sxodo). A história e a prá
xis do Povo de Deus estão profunda
mente marcados pela atenção à pa
lavra profética. 

Nossas comunidades hoje têm que 
ser, essencialmente, comunidades
para-a-missão e comunidades-em
missão. Isso supõe uma sólida for
maçao para o serviço evangelizador. 
Daí a necessidade da educação para 
a atenção contemplativa e reflexiva 
da realidade, à luz da Palavra de 
Deus, que deve ser lida na Escritu
ra, na tradição da fé e na vida. Su
põe, ao mesmo tempo, a preparação 
para uma forma de presença lúcida 
e comprometida na realidade histó· 
rica que nos interpela continuamen
te e nos exige viver a vigilância evan
gélica e a disponibilidade aos apelos 
do Espírito como pessoa e comuni
dade. 

Por isso, a comunidade religiosa 
tem que ser formada por homcns e 
mulheres da c do Evange
lho. Cada religioso e cada comuni
dade estão chamados a encarnar ho
je a missão evangelizadora de Jesus: 
para levar a boa nova aos pobres, 
anunciar aos cativos a libertação, aos 
cegos ·a vista, a libertação aos opri-
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midos, proclamando ·0 ano da gra
ça do Senhor (Cf. Lc 4,18-19), a Es
perança e a Certeza da Salvaçao em 
Cristo Jesus, 

5.4. Compromissos com 
os empobrecidos 

A perspectiva de povo constitui 
um elemento capital na dinâmica e 
no conjunto do documento de Pue
bla. A Igreja nasce de Jesus Cristo e 
d"ve encarnar-se no povo, sobretu
do entre os mais pobres. 

A opçao de Medellín, ratificada 
solenemente em Puebla, de uma 
atenção preferencial aos empobreci
dos que constituem a imensa maio
ria dos homens de nosso Continen
te, significa, talvez, um dos aspectos 
mais exigentes na formaçao de nos
sas comunidades. 

De fato, as estruturas de nossa vi
da comunitária nos formaram, mui
tas vezes, para um estilo de pobre
za bastante "espiritualista e indivi
dualista": uma pobreza baseada na 
nao posse do dinheiro e dos bens, 
nas licenças para o uso das coisas, 
mas nem sempre, infelizmente, uma 
pobreza evangélica. Racionalizando, 
fala-se muito em "pobreza espiri
tual", termo às vezes ambíguo (ainda 
que usado por João Paulo 11 em vá
rios discursos), Prevendo o perigo da 
racionalização, Puebla fala das exi
gências da pobreza evangélica e cris
tã na América Latina. 

Apesar de tudo o que foi e está 
sendo escrito e falado no Brasil e 
na América Latina sobre a opçao 
preferencial pelos pobres, sente-se 
em muitíssimas comunidades reli
giosas bastante angústia com rela
ção ao tema da pobreza e ao com
promisso com os empobrecidos, 



Entretanto, vão-se tornando cada 
vez mais definidas algumas exigên
cias na formação dos membros de 
nossas comunidades: tem-se que per
ceber e distinguir, na prática, o lu
gar geográfico, social e cultural; e, 
sobretudo, temos que conscientizar
nos de que, dentro da opção da Igre
ja c da Vida Religiosa de nosso con
tinente, só é possível responder aos 
apelos de nossa Igreja se vivemos e 
realizamos uma ação pastoral - em 
qualquer lugar geográfico ou am
biente - a partir do empobre
cido (5). 

Isto não é tao difícil de ser per
cebido na Formação Inicial, já que 
grande parte de nossas vocações jo
vens' na atualidade são provenientes 
de meios populares. Mas isso é bem 
mais difícil de ser percebido e vivi
do na Formação Permanente e em 
comunidades tradicionais ou mais 
acomodadas e estruturadas. 

Os choques e tensões neste ponto 
são bem conhecidos ... 

J:l verdade que não se pode dar 
receitas. Mas é preciso hoje, mais 
do que nunca, formar para a acolhi
da, a partilha, a simplicidade, a ora
ção simples e despojada, a flexibili
dade de estruturas, a inserção e in
cultumção, como formas de compro
misso com os empobrecidos, junta
mente com outros elementos que a 
criatividade e discernimento à luz do 
Espírito nos sugiram na educação 
para a vida comunitária hoje. E, so
bretudo, formando-nos para o com
promisso comunitário pela justiça. 

5.5 Justiça. e Comunidade 

A Igreja é Sacramento de Salva
ção na história do mundo (Cf. a 

perspectiva da "Lumen Gentíum"). 
Ela existe para qne Cristo e os ho
mens se encontrem (Cf. a perspec
tiva da "Redemptor Hominis"). Pa
·ra que se dê esse encontro, fiel à 
práxis do mesmo Jesus, ela tem que 
perscrutar atentamente os Sinais dos 
tempos e interpretá-los à luz do 
Evangelho (Cf. GS 4). 

, 
Um desses Sinais - e bem elo

qüente em nossa realidade - é o 
contraste entre a fé do povo e a in
jl)stiça de nossa sociedade. Há con
tinentes do Terceiro Mundo que nao 
sao cristãos e · há continentes cristãos 
que não pertencem ao Terceiro Mun
do. Entretanto, no nosso, coexistem 
fé cristã e injustiça social, miséria, 
brecha crescente entre ricos e po
bres, subdesenvolvimento e margina
lização num continente batizado. 
Fazer uma lista exaustiva dos pro
blemas seria interminável. 

Essa realidade de Injustiça e Pe
cado constitui um grande desafio 
para nossa ação pastoral. 

A partir do horizonte da fé e ColO 
a ajuda também das mediações cien
tíficas, a Igreja universal, com seus 
grandes documentos sociais, apro
fundou bastante essa situação de in
justiça (6). O episcopado latino
americano em Medellín (1968) não 
só descreveu e analisou essa realida
de senao também procurou suas cau
sas, sobretudo na situação de margi
nalizaçao e dependência, dentro de 
uma interpretação sociológica e teo
lógica que nos dizem: nesta realida
de de contrastes gritantes existe uma 
situação de pecado pessoal, social e 
estrutural (Cf. p.ex. Justiça 2, Pobre
za 2,18,19). Puebla (1979), ratificou 
Medellín e nos apresentou a interpe-
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laçã.o fQrte dQ SenhQr na situaçãQ de 
extrema PQbreza generalizada da 
América Latina que pode ser reCQ
nhecida nas feiçQes dQ CristQ SQfre
dQr presente em nQSSO PQVQ (Cf. n. 
31-39,) e nQ clamQr pela justiça que 
pode ter parecidQ surdQ em Medel
lín mas que agora é "claro, crescen
te, impetuQsQ, e, nalguns ' casQS, 
ameaçadQr" (Cf. n. 87-89). 

O desafiQ está lançadQ. Na práti
ca, nQ exercíciQ da missaQ evangeli
zadQra, cQnhecemQs muitQ bem as 
tensões criadas nQ seiQ da mesma 
instituiçãQ eclesial (pastores e fiéis), 
seja ' por parte de grupos que enfati
zam .o "espiritual" de missãQ da 
Igreja e até querem reduzi-la a essa 
· única dimensao, seja pelQs que a re
duzem a um "mero trabalhQ de pro
mQçaQ humana" (Puebla n . 90). 

. .' . 

Esta prQblemática se reflete - e 
muitQ claramente - nQ seiQ da Vi
da ReligiQsa, dentro de nQssas CQ
munidades. Há enfrentamentQs sé
riQS de pessQas e gruPQS cQmunitá
rios nQS dQis extremQS assinaladQs. 
O dualismQ .ou dicQtQmia indicadQs 
no CQmeçQ deste artigQ perduram nQ 
,eiQ de nossas cQmunidades. O tipQ 
de fQnnaçãQ que nQS f .oi dada, devi-

· dQ às circunstâncias e cQntingências 
da épQca e à visãQ "espiritualista" 
(fuga dQ mundQ, etc.), da Vida Reli
giQsa, afastQu-nQs da problemática 

· social. Há em nQssas comunidades 
pessQas cQnscientes que seguiram .o 
caminhar da História. Mas temQS 
que recQnhecer - se SQmQS since
ros .--c- que grande parte de nQSSQS 

. gruPQs . cQmunitáriQs "perderam .o 
trem da História"... E, .o que é 
piQr, ficamQs surdQs diante dQ cla
mQr de nQSSQ PQVQ que cQntinua a 
subir hQje até .o SenhQr CQmo outrQ-
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ra nQ :BxQdQ. É hora de despertar. 
É precisQ "descer ao EgitQ" para li
bertá-lo, porque o Senhor está CQ-

"V . . " (Cf nQSco. aI, eu te enVIQ ... . 
Ex 3, 1-12). 

NQ segundQ capítulQ de ·sua car
ta, .o apóstQlQ Ti·agQ nQS fala da sín
tese fé-vida. NaQ basta cQnhecer um 
pouco a situaçaQ de miséria dQ ir
mãQ. NãQ basta cQmpadecer-se. É 
precisQ descQbrir e usar .os meios que 
ajudem a mudar a situaçãQ. É pre
cisQ unir .o cQnteúdo da evangeliza
çaQ à práxis libertadora. 

Se .o binômiQ "fé-injustiça" é um 
"sinal dos tempQs" em nQssa reali
dade, é necessário e urgente buscar 
a síntese entre nQssa formação teo
lógica e social, também numa di-- . .. . mensao comumtana. 

EntretantQ, isto não significa que 
tenhamos que sei todos teólogQs .ou 
cientistas sociais. Significa, sim, que, 
nossas comunidades enquanto tais e 
nao só através de membros iSQladQs, 
têm que abrir-se à articulação do 
teológico e do social. 

Se SQmQS hQnestQs temos que re
cQnhecer - também nistQ - que 
muitQs prQblemas de vida cQmunitá-. , -na que ass umem as vezes proporçQes 
desmesuradas, se situam aqui: sãQ 
problemas de falta de prepar·ação 
teológicQ-sQcial, de fechamentQ num 
hQrizQnte pequenQ, de "esquema 
mental" e de "linguagem" defasadQS. 
E, portanto, no fundQ... de falta 
de fidelidade aQ Senhor que nos in
terpela nQ hoje .da história ... 

Os dQcumentQs da Igreja univer
sal, da América Latina e sQbretudQ 
dQ episcQpadQ brasileirQ através da 

. CNBB e seus regiQnais, CQmQ os 



quais nossa Conferência Nacional 
de Religiosos e nossas regionais co
mungam plenamente, constituem 
uma fonte de estudo e formação para 
nossas comunidades. Por que não 
unir-nos na reflexão, oração e prá
tica no que é fruto do estudo, ora
ção e práxis de nossos pastores? 

J:: preciso sublinhar com força e 
equilíbrio este aspecto em nossa for
mação para a vida comunitária por
que através dele Deus nos fala, nos 
questiona e até nos grita hoje! 

5.6. Dimensão sócio-política 

Este é, sem dúvida, um tema con
trovertido ainda hoje. Entretanto, 
depois de Puebla (Cf. p.ex. n. 521, 
526-529), da Assembléia Geral da 
CRB (julho de 1980), da Assembléia 
da CNBB (fevereiro de 1981) e do 
documento recente da Sagrada Con
gregação dos Religiosos sobre a "Vi
da e Missão dos Religiosos" (O.R. 
18/ 1), este assunto ficou bastante 
mais esclarecido. 

Este tema está intimamente liga
do aos dois aspectos mencionados 
anteriormente na linha do compro
misso com os empobrecidos e a jus-

• tlça. 

Há várias concepções de Política. 
A mais tradicional é a que a conce
be como uma dimensão da vida de 
todo ser humano. O homem, ser so
cial, criado por Deus, é correspon
sável com os demais na organizaçao 
dinâmica da convivência e na cons
trução do bem comum; trata-se de 
uma visão mais global. Moderna
mente, ela é concebida como uma 
função do estado de poder que se 
deseja manter e conquistar; como 
uma concepção de vida social; co-

mo ação política - não parti dista 
- de promoção dos direitos do ho
mem; e, finalmente, num sentido 
estrito, como situação política de 
jJartido (7). 

Paulo VI na "Octogesima Adve
niens" 4, fala da corresportsabilida
de da comunidade cristã na escolha 
dos meios adequados para realizar 
transformações sociais, políticas e 

A. _ '" economlcas tao urgentes e necessa-
rias em nosso mundo. 

Nossas comunidades desejam · e 
estão se empenhando progressiva
mente na vivência da radicalidade 
do compromisso religioso nas situa
ções históricas atuais. Daí a neces
sidade de sublinhar o aspecto sócio
político como importantíssimo na 
formaçao para a vida comunitária 
hoje. 

É impossível aprofundar o tema 
neste artigo, mas é urgente indicat 
este aspecto tão relacionado à di
mensão profética da Vida Religio
sa. 

O religioso deve ser o homem do 
anúncio e da ,denúncia por ' excelên
cia: interpreta o presente numa pers
pectiva de futuro, à luz da Palavra 
de Deus. A vida de oração, de fra
ternidade, de votos, de serviço apos
tólico, constitue!m ' formas específi
cas de realização da missão da Igre
ja no mundo. , 

Depende de nós que nossa vida 
de oração e ,contemplação seja livre 
e libertadora; ' que o espírito comu
nitário ' que deve caracterizar-nos, 
inspire ' e confira dignidade à ativi
dade política como organização di
nâmica da convivência à luz do pIa
no de Deus; que o voto de pobreza 
represente um novo meio de expres-
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sar o valor social da comunidade de 
bens, de libertação da posse que es
craviza, e, ao mesmo tempo, uma 
crítica à injustiça estrutural que pro
duz "em nível internacional, ricos, 
cada vez l11ais ricos às custas de po
bres cada vez mais pobres" (J.P. lI, 
Discurso inaugural em Puebla e 
Puebla n. 30). 

Depende de nós que o voto de 
castidade signifique também respos
ta profética à causa da justiça: pela 
libertação para entregar-se ao amor 
sem limites, 'ao risco em decisões e 
tarefas proféticas na sociedade e 
também na resposta profética ao 
problema da relação que existe en
tre o mundo do dinheiro e a erotiza
ção de grande parte da humanidade, 
sobretudo no mundo capitalista; que 
constitua também um autêntico si
nal da fraternidade universal na · 
amizade e reciprocidade entre os 
sexos. 

Depende de nós que o voto de 
obediência signifique c o m u n h ã o 
com o Senhor e os irmãos, na fide
lidade à missão comum, seja de par
te de quem coordena a comunidade 
seja dos demais membros. Esta é 
uma condição para aproximar-nos 
dos que não têm poder, para parti
lhar de sua condição, numa comu
nhão que assume uma força liber
tadora; coniunhao que substitui o 
desejo de domínio pelo de serviço; 
obediência que é também escuta 
atenta (ob-audire) do Senhor que 
nos fala nos acontecimentos con
cretos, na vida, na comunidade reli
giosa e eclesial e na Vontade do Pai 
e dos superiores, Uma obediência 
assim concebida torna-se uma críti
ca da cóncepçao liberal da liberdade 
e do conceito totalitário de autori
dade (8). 
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Depende, enfim, de nós, que nos
sa presença carismática no seio da 
Igreja exerça uma função profética, 
mediante nosso oarisma de serviço, 
de disponibilidade, de redescoberta 
contínua da liberdade cristã, do va
lor da pessoa e do sentido de gratui
dade tão esquecido em nossos dias. 

É claro que tudo isso tem que ser 
rt.f1etido e vivido em comunidade 
para ser testemunhado na vida. 

Para isso temos que preparar-nos 
muito melhor. 

Nossas comunidades têm que 
aprender a discernir as ideologias e 
ajudar nosso povo a fazê-lo; têm que 
assumir um compromisso cada vez 
mais efetivo na defesa dos direitos 
humanos, sociais e, sobretudo, nos 
direitos dos empobrecidos e indefe
sos, O Reino de Deus que queremos 
tornar presente significa reino de 
graça, de justiça e de amor. Signifi
ca também, portanto, ruptura com 
o pecado que fere adignidade do ho
mem, filho de Deus. Num continente 
e país como o nosso onde esses di
reitos são continuamente violados 
dos mais diversos modos, é preciso 
que nossa formação inicial e perma. 
nente para a vida comunitária (tor
no a sublinhar que a formação não 
é uma etapa transitória e sim uma 
dimensão da vida inteira do religio
so), cresça na dimensão eclesial. 
Porque nossa Igreja tem sido, sobre
tudo desde Medellín, nma Igreja 
eminentemente profética. A Igreja 
do Brasil, através da CNBB, ao de
fender os direitos dos pequenos e 
marginalizados, exerce um ato po
lítico e concreto mas não partidaris
ta, As comunidades eclesiais consti
tuem, às vezes, o único espaço de Ii-



berdade em alguns de nossos países 
latino~amcricanos. 

.Não basta proclamar a necessida
de de uma sociedade justa. É preciso 
ajudar a buscar mediações concre
tas. E nós temos que descobri-Ias e 
vivê-Ias a partir de nossas comuui
dades, num esforço sincero de co
munhão e participação no caminhar 
de nossa Igreja. 

6. Exigências de uma 
fidelidade dinâmica 

Deus nos fala e questiona no ho
je de nosso povo, de nossa realida
de pessoal, comunitária e social. 

Existe para nós, no campo da for
mação para a vida comunitária, um 
desafio de criatividade que exige de 
nós uma atitude de crescente fideli
dade aos impulsos do Espírito. As 
exigências são de uma fidelidade di
nâmica. Nossa Assembléia Nacional 
de 1980 teve como lema: Libertar 
para a Comunhão e Participação. 
Poderíamos perguntar-nos agora, 
sinceramente, o que isso exige de nós 
na formação para a vida comunitá-

• ria. 

Os aspectos sublinhados neste ar
tigo com relaçao a algumas dimen
sões da Vida Comunitária'. que me 
parecem mais importantes dentro de 
nossa vocação profética na Igreja, 
não são, em parte os tradicionalmen
te tratados neste campo. E nem são 
exaustivos. Entretanto, precisamen
te por isso, são, talvez, mais urgen
tes e atuais. t necessário aprofundá. 
los. E é necessário também avaliar 
continuamente nossas atitudes comu
nitárias. A revisão e avaliação cons
tituem aspectos muito importantes 

na formação e crescimento para a 
vida comunitária. 

Para abrir-nos à NOVIDADE DE 
DEUS no hoje da História é preciso 
despojar-nos. .. É preciso escutar 
atentamente. .. t preciso aprender 
a perder muitas seguranças e privilé
gios e entrar mais na dinâmica do 
provisório, da dependência mais 
real e efetiva da Providência ... Pa
ra tudo isso nosso Projeto Comuni
tário de Vida, sem atar, tem que ser 
muito mais exigente e englobante. 

Os homens de nosso tempo são .. ",. , ,.. 
mUlto maiS senSlvelS a coerellC13 en-
tre a palavra que dizemos e a vida 
que vivemos ... 

Muitíssimos dos jovens que che
gam hoje às nossas comnnidades re
ligiosas são muito mais sensíveis do 
que nós aos aspectos sublinhados. 
Eles nos questionam e interpelam de 
modo especial hoje, como esperança 
e futuro da Vida Religiosa: 

- O que nos estará dizendo o 
Senhor com tudo isso? 

- Como encarar o desafio de um 
novo estilo de formação para a vida 
comunitária hoje? 

Como reeducar-nos pessoal e 
comunitariamente para uma respos
ta mais comprometida aos apelos de 
Deus na História, hoje? 

t hora de escnta, de discernimen
to e de gestos concretos. t hora de 
aprender a educar-nos e a educar 
para dar respostas novas a tempos 
novos. fi hora de síntese pessoal e 
comunitária. t hora de lançar-nos 
a uma práxis libertadora profética, 
coerente com as exigências de nossa 
realidade de Vida Consagrada na 
Igreja do Brasil em 1981. 

• 
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o dinamismo pascal qne estamos 
vivendo neste tempo nos "empurra" 
para Pentecostes. O Espírito está 
mais atuante do que nunca na vida 
da Igreja e do Mundo. Depende de 
nós deixá-lo atuar no seio de nos
sa Vida religiosa: para purificar-nos, 
converter-nos, . trausformar-nos ... 
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TRÊS GRANDES DESAFIOS 
PARA A IGREJA QUE MUDOU 

E mais fácil, por certo, trabalhar com análises 
e conceitos. Eles se lançam e se podem mudar com 

rapidez. Bem mais penosa e lenta é a alteraç~o 
dos subsolos culturais diWurnamente sedimentados. 

Pe. Marcello de Carvalho Azevedo, SJ 
Rio de J aneil'o, RJ 

Publiquçi há dias, neste mesmo 
jornal,. )J!ll artigo sob o título: "A 
Igreja mudou: em que e por quê" 
("Jornal do Brasil", Caderno Espe
cial, domingo, 11/01 / 81, p. 2). À 
luz do que disse lá, ler-se-á melhor 
o que vou dizer aqui. Os dois arti
gos se .completam. Sublinhei no pri
meiro uma série de equívocos, por 
parte da sociedade, no seu todo, ou 
de alguns de seus segmentos, que 
dificultam a compreensão de posi
çao de )Jma Igreja que mudou. 

Mas, cabe a pergunta: nao have
rá também na Igreja zonas de pe
numbra que tornain difícil a reve
laça0 mesma desta nova face? Nao 
existirão nela tropeços que pertur
bam a compreensão por outros e a 
serena acolhida por eles desta nova 
imagem? Certamente existem. A 
Igreja não seria também humana se 
tudo nela fosse perfeito. Mas não 
é sobre falhas da Igreja que intento 
discorrer. A partir das dimensoes tão 

. Transcrito do "Jornal do Brasil" -
do dia 8/ 2/81 - Caderno Especial 

positivas de sua evolução, que ex
plicitei no artigo precedente, po
rei em relevo, omitindo outros, três 
desafios concretos que traz no seu 
bojo a dinâmica desta transforma
ção da Igreja. São decorrências na
turais dos novos enfúques por ela 
assumidos. E dificilmente pode a 
Igreja não ser deles consciente. Ao 
dizer "Igreja", como o fiz no pri
meiro artigo, entendo aqui, primor
dialmente, Hierarquia e Clero. 

o desafio da participação 

A Igreja, no Vaticano lI, se defi
niu principalmente · como Povo de 
Deus. Ela tem insistido, depois dis
so, em que são Igreja todos os seus 
membros. Não somente os Bispos e 
Padres, acepçao tão · entranhada em 
nossa cultura que perpassou séculos 
c perdura ainda no sentido corren
te do uso do vocábulo. Em Puebla, 
a Igreja do continente foi mais lon
ge. Frisou o binômio cOlllunhão c 
participação a um tempo como ei
xo em torno do qnal . fazer gravitar 
a conversão interna de sua vida e, 
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não menos, como ponto fulcral on
de apoiar o potencial de sua irra
diação sobre a sociedade. 

Não tem sido fácil, no entanto, 
traduzir isto na realidade. Em ne
nhuma outra faixa é tão perceptível 
o impasse como no relacionamento 
efetivo entre clero e laicato na Igre
ja. Uma como inércia milenar pesa 
sobre a agilização desta convivência 
subsidiária, específica e bem defini
da, que permita a uns e outros con
tribuir com o que lhes é próprio, sem 
reservas paralizantes e traumáticas 
imbricações. Mais do que intentar 
pôr em palavras fenômeno tao com
plexo, o recurso a dois momentos 
históricos e recentes pode servir-nos 
como instrumento hermenêutico pa
ra entendê-lo. 

o Concílio Vaticano II foi um 
acontecimento de imperscrutável al
cance na vida interna e externa da 
Igreja. Ele resultou, na verdade -, 
à parte a açao de Deus - de um 
impressionante esforço do clero, so
bretudo dos Bispos e Teólogos . . 

A Igrej a hierárquica permanece
ra basicamente à margem dos pro
cessos que geraram os chamados 
"tempos modernos", no quadro da" 
ciVilização ocidental. Opôs"lhes 
mesmo resistência tenaz no plano 
teórico. Isto não impediu, no entan
to, que, na ordem prática, ela atuas
se por vezes corno instrumento da 
modernidade. Assim foi na época 
dos descobrimentos e nao menos na 
fase colonial que se lhes seguiu. O 
clero que, na sociedade tradicional 
de ordens, tivera, do século IV ao 
XVIII, lugar definido e garantido 
num dos patamares da estratificação 
social que marca a civilização, em 
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geral, e a civilização ocidental, em 
particular, dele não desceu senão há 
pouco. E, se o fez em alguns países, 
está longe de tê-lo feito em todos. 

No Concílio Vaticano lI, a Igre
ja se deu conta reflexamente de sua 
conseqüente marginalidade históri
ca em relação ao mundo. Este fize
ra o seu curso nos últimos quatro 
séculos sem ela, contra ela, apesar 
dela e só muito raramente com ela. 
Tal tomada de consciência, resulta
do ela mesma da dinâmica da histó
ria, mais do que da intuição de pes
soas, teve imensa repercussão na vi
da interna da Igreja e na sua posi
çao em relação à realidade externa. 
A Igreja então se transformou a 
fundo. Não tanto na nervura central 
daquilo que ela é ou do que anuncia 
sobre Deus e sobre o Homem. Ela 
evoluiu na compreensão de si mes
ma e na percepção da amplitude de 
sua missão a serviço do Homem. Ela 
passou mesmo a entender diversa
mente o Homem, situando-o na plu
ridimensão de um mundo modifica
do também profundamente e, agora, 
em irreprimível processo de trans
formação. 

Para quem a conheceu, com o 
perfil monolítico desta unidade, 
plasmada na uniformidade, que lhe 
imprimiram sobretudo os Concílios 
da era moderna, o de Trento e o pri
meiro do Vaticano, a Igreja parece 
hoje não ser a mesma. E, no entan
lO, é. Só que ela voltou a reencon
trar-se com algumas verdades eclip
sadas na sua história. Repensou-se à 
luz de suas origens. Re-exprimiu-se 
a si mesma no mais central dos do
cumentos do Concílio Vaticano li, 
a Constituição Apostólica "Lumen 
Gentium". Para ser fiel à sua mis-



são e à razão do seu existir, sentiu 
a urgência de retomar também o 
diálogo e a interação com o mundo 
e com os homens. "Gaudium et Spes" 
é outro texto basilar, segundo foco 
desta grande elipse que foi o Concí
lio. Estes dois documentos são cha
ve de leitura para todos os demais. 

Pelo Concílio, a Igreja saiu de 
diuturno isolamento. Relançou ao 
mundo a ponte recolhida há tempos. 
Restabeleceu contato, após hiato 
pluri-secular. A partir daí, ela tem 
vivido uma fase difícil e convulsa de 
reajustamento. Conheceu e atraves
sa crises profundas, das quais ·somos 
todos testemunhas. Mas, para além 
de exageros e controvérsias, de equí
vocos e malentendidos, a Igreja 
marca hoje sua presença no mundo 
de um modo intensamente ativo, mas 
radicalmente distinto, se comparado 
à sua fase pré-conciliar, particular
mente a que coincide com os tem
pos em que o mundo gestou a mo
dernidade. 

Este fôlego de transformação, a 
ser creditado aos Bispos e Teólogos, 
ao clero, portanto, não contou, na 
sua fase de imediata elaboraçao, com 
uma contribuição e participação efe

. tiva e significativa dos leigos. E on
de ela existiu, é notoriamente des
proporcional em relação ao desem
penho do clero. Se assim foi antes, 
como foi depois? Não é fácil uma 
resposta unívoca, tão diversas as si
tuaçoes. Mas, para ficarmos ainda 
na epiderme dos fenômenos, embora 
lhes sejam profundas as conseqüên
cias, quem não se lembra do intem
pestivo desencadear dos processos? 
() clero viu claramente em Roma as 
razões e o conteúdo do Concílio. De 
volta à terra, com ou sem apoio ou 

resistência dos Bispos, desaparece
ram rapidamente os santos das igre
jas. Viraram-se os altares de um la
do para o outro. Suprimiram-se os 
cantos que o povo entoara durante 
séculos. Asfixiaram-se as expressões 
populares de religiosidade e devoção. 
Liquidaram-se em meses práticas de 
gerações. Tudo isto deu a tônica à 
implantação das plUdanças. Foi o 
que mais de perto o povo percebeu, 
este Povo de Deus, para o bem do 
qual e em cujo nome as coisas se 
diziam e se faziam, sem que, porém, 
ele tivesse voz ou vez. 

Numa segunda leitura, já mais 
profunda e à distância, ninguém du
vida de quanto se fez sem .o povo e 
não raro contra o povo. Houve me
nos a preocupação pedagógica de 
retomar com ele e ao passo dele a 
caminhada longa que Bispos' e Pa
dres haviam concluído, no intenso 
mutirão do Concílio, um processo 
efetivo de quase meio século, que 
amalgamou tendências e potcnciou 
aspirações. Houve mais o afa de fa
zer sentir na realidade o impacto 
imediato de algumas dimensões, se
letivamente extraídas do contexto 
mais amplo de outras, que deman
davam ainda um certo tempo e cui
dado. Quase tudo então se consu
mou depressa, com escândalo de uns, 
passiva docilidade de outros, perple
xidade ou rejeição de tantos, entu
siasmo e apoio de muitos. () impor
tante, porém, é constatar que, no 
processo de mudança, o povo não 
chegou propriamente a ser alor. Foi 
feito espectador, instrumento, cola
borador ou mesmo vítima, dos que, 
tendo visto claro, agiam por ter vis
to claro, lUas se preocupavam me
nos com ajudar a outros a ver o que 
eles viam. Faltou sobretudo tino edu-
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cativo para fazer ver o sentido do 
todo, captar aspiraçoes e criar mo
ti vaçoes, pôr as pessoas ná frente 
das coisas. Faltou a sabedoria que 
leva em conta o tempo - o crono
lógico, sim, mas, sobretudo, o tem
po cultural e psicológico de 'um po
vo - de modo a ser por eles respei
tado, pelo tempo e pelo povo. 

Por aí, perdeu a Igreja tanta gen
te simples que precisava de muito 
daquilo que alguns no clero já não 
mais prezavam. Irrompeu assim, ao 
nível do povo, uma espécie de ca
rência afetiva e religiosa. Enche
ramcse os terreiros e as Assembléias 
de Deus. Uma pastoral eclesiástica, 
indiscutivelmente densa, altamente 
planejada e até mesmo sofisticada no 
seu instrumental, viu, ao lado ' de 
i números resultados positivos, estio
lar-se a religiosidade popular, uma 
das grandes prendas da alma de nos
so povo. Tenta-se agora restaurar o 
quadro. Mas muita gente já está lon
ge e sem retorno. Muitos foram bus
car e descobrir fora da Igreja o que 
ela não lhes soube dar ou até mesmo 
o que ela lhes fez perder. 

Segundo quadro. Menos de três 
anos ápós a última sessão do Con
cílio, o Episcopado Latino-Ameri
cano tentava em Medellín concre
tizá-lo para a realidade de nosso 
continente. E dez anos após Medel
lín, Puebla seria o grande cataliza
dor deste esforço perseverante e 
diuturno, que vem sulcando sempre 
mais a face da Igreja. No caso espe
cífico do Brasil, tem sido palpável a 
reação de perplexidade em relação 
à tônica das novas oriimtaçoes. Elu
bora os fatos sejam aqui recerites, 
eles se fazem sentir com maior im
pacto, devido à forte organização e 
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. . 
travação interna da "Igreja. Por ou
tro lado, os meios de comunicação 
e O próprio fundo confessional da 
tessitura social tornam-se-Ihe caixa 
de ressonância e amplificação. Acres
ce que nossa sociedade como um to
do, carente de sólidas instituiçoes e 
de autêntica ' representação, empres
ta à Igreja um caráter de suplência 
que seria em muito relativizado se 
outro fosse ·0 quadro institucional do , . 
pais. 

. 

Comparada à preparação do Va
ticano lI, foi substancialmente maior 
a participaçao dos leigos na elabo
ração dos dados e materiais que an
tecederam Medellín e sobretudo . . . 
Puebla. Mas, caberia a pergunta: até 
que ponto muito nao se fazia ainda 
em redutos de iniciados; não se be
neficiava do aporte válido de pes-

• • • soas que partiCipavam, Sim, mas pre-
cisamente p.or já falarem a mesma 
linguagem; em que medida o vasto 
povo foi envolvido na dinâmica da 
preparação; até que ponto dela par
ticiparam pessoas ou grupos que, 
com fundamento ou não, se consti
tuiam em .instância crítica ou, pelo 
menos, nao tão afinada ·assim? São 
todas perguntas para ·as quais tam
pouco há respostas nítidas, tão di
ferentes foram as situações ao nível 
dos vários países, das suas Conferên
cias Episcopais, das dioceses de um 
mesmo país... Fica, porém, uma 
impressão de fundo: é mais fácil, por 
certo, trabalhar com . análises e con
ceitos. Eles se lançam e se podem 
mudar com rapidez. Bem mais pe
nosa e lenta é a alteração dos sub
solos culturais diuturnamente sedi
mentados. 

A Igreja voltou das Assembléias. 
Muito mais do que após o Concílio, 
houve todo um esforço diversificado 



de fazer refletir SObl'e Medellín e, 
depois, sobre Puebla. Foram inúme
ras as publicações, os encontros, 
cursos, seminários de estudos, gru
pos de trabalho, em grande e peque
na escala. Mas, em grande parte, is
to aconteceu nos arraiais da própria 
Igreja, embora atingisse indiscutivel
mente · um número considerável de 
leigos. Valorizaram-se principalmen
te os agentes de pastoral e toda a 
vasta rede que, a esta altura, já cons
tituía a amadurecida base de susten
taçao da . Pastoral de Conjunto que, 
no Brasil, . mais talvez do que em 
qualquer outro país no mundo, ad
quiriu notável estatura e grande for-
ça de penetração. . 

Mas, parece ter havido menos 
preocupação pedagógica de esclare
cimento que fizesse compreender e 
assimilar a ·metamorfose, principal
mente àqueles que não haviam fei
to ainda, como o clero e as pessoas 
a ele mais ligadas, as várias etapas 
da jornada pós-conciliar. Aos seus 
amigos e benfeitores, solicitamente 
cortejados ontem e agora um tanto 
atônitos, aos velhos companheiros 
de riqueza e de poder em outros 
tempos, . a Igreja deixou claro que 
mudara. Explicou-lhes pouco como 
aconteceu o que aconteceu. Não es
perou a sua compreensão e nem 
meSmO acreditou que podia contar 
com ela. bbjetivamente ou não, to
da uma faixa de pessoas se sentiu 
rejeitada e agredida. E, então, veio 
o esfriamento e a distância. Logo 
depois, o conflito. Primeiro, implí
cito e surdo. Ultimamente, num 
crescendo explícito que tende a· se 
agravar. Tem-se a impressao de que 
cada vez menos um ouve o que diz 
o outro. Se o faz, é já engatilhando 
a ·.resposta: Configurou-se um espe-

táculo de equívocos e malentendi
dos, uma escalada de entrevistas .e 
declarações, de parte a parte, que di
ficilmente ajuda a esclarecer alguma 

• . COisa. 

Se antes ·a Igreja perdera tantos, 
simples e pobres, abria-se agora de
claradamente aos pobres, vincando, 
porém, a distânCia em relaçao aos 
ricos. Entre estes foi . arrolada de 
envolta esta faixa de assalariados de 
classe média, incipiente ainda e mui
to inestável em termos macro-econô
micos. Para muitos dentre os mais 
favorecidos, articulados com a si
tuação política ou econômica vigen
te, é menos permeável o · discurso 
eclesiástico. Julgam-no mais .ade
quado às elites intra-eclesiais, mas 
pensam que ele nao leva em · conta 
os que .estão cá fora, os que não fa
lam a mesma língua, nem vêem pe
las mesmas lentes. Esta atitude exa
cerbou-se sobretudo entre os que 
mais diretamente seriam atingidos ou 
afetados pelas novas opções da 
Igreja. 

Se no imediato pós-Concílio, os 
problemas eram principalmente de 
ordem mais interna e, portanto, de 
menor repercussão, na pós-Medel
lín e pós-Puebla, dada a índole da 
temática em questão, a controvérsia 
ganhou rapidamente a praça públi
ca, a grande imprensa, os outros 
meios de comunicação. A tensão e 
o conflito passou. a nutr.ir a notícia 
dia por dia, sempre mais intensos. . 

Mas basta um relance à grande 
imprensa dos últilnos anos, especial
mente de 74 a 80, para atinar com 
um indicador sociologicamente in
quietante. Que Igreja está em foco? 
De novo ou ainda, quase somente, a 
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dos Padres e Bispos. São quase só 
eles os que a imprensa procura. São 
eles em boa parte os que se movi
mentam, falam, tomam posição, 
contestam ou respondem. Dir-se-ia 
que no tramonto da suplência edu-

. cativa, na atrofia da suplência assis
tencial, dois campos de serviços re
levantes que por tanto tempo ocupa
ram a Igreja, parte do clero sentiu 
agora a urgência de novos horizon
tes de suplência e a vem afirmando 
sobretudo na clave social e política. 

Os leigos, como um todo - e, por 
leigos neste artigo entendo os que 
não são clero na Igreja, descurando 
a acepção técnica que tem ' o termo 
no vocabulário eclesiástico - per
manecem, porém, silenciosa maio
ria. Mesmo isoladamente, só muito 
poucos se fizeram ouvir - e quase 
tempre os mesmos - ainda quando 
em questão tópicos de sua compe
tência específica na área profissional. 
E se é verdade que há uma certa ti
midez entre os leigos no Brasil -
mais do que entre seus colegas, por 
exemplo, na França, na Alemanha 
ou nos Estados Unidos - em asso
mar ao palco quando a Igreja re
presenta para a sociedade como um 
todo, não se pode negar a presença 
entre nós, em vários níveis, de lei
gos que estariam amplamente capa
citados para ter um . desempenho 
destacado em muitos dos conflitos 
que povoaram nosso horizonte de 
passado bem recente. Excetuados, 
porém, níveis bem marcados das Co
munidades Eclesiais de Base, não se 
nota, por parte de muitos no clero, 
a preocupação efetiva de ensejar que 
o leigo ocupe a posição que lhe 
compete, se ele realmente é Igreja 
também. 
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Um dos maiores desafios à Igre
ja no momento é precisamente a sua 
auto-educação em relação a isto. 
Afigura-se urgente que a Igreja que, 
nos últimos anos, ampliou tanto a 
faixa de sua atuação e presença, 
viabilize a necessária subsidiaridade 
em sua organização funcional e va
lorize nela sempre mais o significa
do e a presença do leigo. Não basta 
fazê-lo no sentido de servir-se do lei-

• go apenas como regra tres, uma es-
pécie de "Ersatz" tardio do clero 
minguante. Leitores, ministros da 
Eucaristia, catequistas ou, também, 
contadores de paróquias e assesso
res de investimentos. .. isto não po
de esgotar a função de leigos que se 
encontram esclarecidos e motivados 
por tantas instâncias de ação pasto
ral pós-conciliar ou mesmo atraídos 
pela maior presença e desenvoltura 
da Igreja no tratamento dos proble
mas do Homem. Ajudar o leigo a 
crescer em suas convicções de fé, 
crescer com ele, dele aprender, no 
aprimoramento de uma visão cristã, 
adulta e responsável, da realidade se
cular da cidade dos homens e de seus 
problemas, mas, sobretudo, encora
já-lo a que veicule suas convicçoes 
através dos canais específicos de sua 
própria atuação e profissão no mun~ 
do, isto é fazer com que o leigo pas
sa a ser parte ativa do corpo da Igre
ja e atue em sua faixa própria, sem 
que se exija a transferência de atri
buições do leigo para o clero ou do 
clero para o leigo. 

O problema da identificação de 
vocações na pluralidade das voea
çoes na Igreja é algo mais amplo 
do que a questão assim chamada da 
"diversificação dos ministérios". Es
ta, em grande parte, acabou resul
tando numa forma de suplência lei-



ga da escassez de clero, teológica e 
oportunamente racionalizada quan
do já pareciam rarear outras saídas. 

Por outro lado, na medida mes
ma em que venham a emergir os lei
gos cristãos, como atores eclesiais, 
em sua faixa própria e através do 
instrumental específico de sua voca
ção, vai colocar-se o problema de 
sua relativa autonomia e de sua de
sejável margem de manobra. Este 
problema foi sempre delicado e se 
comprovou em . capítulo recente de 
nossa história a um tempo como 
crucial para a vida e missão da Igre
ja, por um lado, e, por outro, como 
de difícil equacionamento. A aceita
ção, em princípio, desta participa
ção ativa dos leigos como Igreja, na 
presença da Igreja no mundo, não 
deve conduzir a que os leigos sejam 
os que falam ou atuam em nome da 
Igreja hierárquica no que toca a or
dem do temporal. Implica, porém, 
em que -se lhes reconheça e respeite 
a competência e o papel de leigos, 
para, como leigos e, portanto, pre
cisamente enquanto se distinguem 
da Hierarqnia e do Clero, manifes
tarem-se como cristãos nas questões 
daquela ordem. Na medida mesma 
em que isto se faça eficazmente e 
em comunhão com a Hierarquia, es
ta terá oportunidade de limitar pro
gressivamente suas intervenções nas 
áreas do temporal. Pode:se pergun
tar se, de um ponto de vista prope
dêutico, esta forma de suplência que 
marcou tanto a atividade de tantos 
no clero nos últimos anos, não teve 

• 
o seu sentido precisamente em sus-
citar entre os leigos uma sensibiliza
ção maior, uma reflexão mais com
prometida e, eventualmente, com a 
consciência de sua omissão, o estí-

mulo a preparar-se e capacitar-se pa
ra assumir a sua parte na Igreja. Po
de-se também levar adiante a per
gunta, questionando-nos, neste con
texto e a esta altura, se uma ação 
protagonista e quase exclusiva do 
clero não estaria a impedir o desen
volvimento do laicato nos termos in
dicados. Permanece uma interroga
çao séria e urgente para a Igreja, 
como um todo, a questão de saber 
na prática como conseguir participa
ção maior e mais integrada dos lei
gos nos campos de reflexao e ação 
que ocupam e preocupam a Igreja. 
Como capacitá-los, de par com o 
crescimento na fé, a articular com 
sua qualificação ou identidade pro
fissional uma efetiva presença e ação 
apostólica? Por outro lado, sem uma 
pastoral que torne possível aos lei
gos um aprofundamento de sua 
educação na fé e numa postura mar
cadamente evangélica em relaçao 
aos problemas do temporal, será di
fícil que o leigo cristão venha a po
der assumir as suas responsabilida
des próprias no plano de sua voca
çao específica. Isto relança então 
membros do clero em constantes to
madas de posição que, por serem 
atinentes a problemas da ordem tem
poral, poderiam subsidiariamente 
ser veiculadas pelos leigos, em base 
à sua qualificação, poupando à Hie
rarquia os desgastes inerentes à frag
mentação de matérias e objetivos. 

Há aqui uma tarefa árdua e imen
sa. Não é verdade que inexiste na 
prática uma pastoral universitária 
entre nós? Não há uma ausência efe
tiva de representação autêntica c de 
mediação eficaz das posições da Igre
ja por políticos cristãos, informados 
e esclarecidos? Nao é frágil e inex
pressiva a presença cristã no mundo 

- . 
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da cultura em suas múltiplas mani
festações? Poderíamos ir longe nes
ta listagem. O que importa fique 
claro é que a articulação num único 
Povo de Deus, do clero e dos lei-, . , 
gos, no mulUo respeito as suas com-
petências e na busca sincera de uma 
unidade de fé e missão na diversida
de de vocações é o caminho impres
cindível para uma autêntica presen
ça da Igreja no mundo, como teste
munha atuante' de participaçao e co
munhão. Este é um grande mas in
controlável desafio para a Igreja que 
mudou. 

o desafio dos modelos pastorais 

Dificilmente a Igreja preencherá 
sua missao no mundo, missao que, 
por sua própria opção, vem se tor
nando sempre mais complexa, se ela 
não conseguir alterar o modelo ins
titucional pré-conciliar de ser uma 
Igreja feita e entendida, na verdade, 
como só ou quase só de Bispos e Pa
dres. É imperativa uma ação peda
gógica abrangente, capaz de permear 
todo o conjunto do tecido eclesial, 
passando por todos os seus diversos 
membros e articulações, a fim , de 
que se mova todo o corpo da Igreja 
e nao apenas uma parte dela. Será 
então efetivamente um POVO em 
marcha e não uma fórmula 'a mais 
entre tantos modelos elitistas de ma
nifestação explícita ou disfarçada, 
aos quais nos habituou o processo 
civilizatório. 

O que a Igreja está fazendo, ma
nifestamente com s u c e s s o nas 
Comunidades Eclesiais de Base 
(CEBs), deve ser estendido, no seu 
conteúdo, a quantos compoem o vas
to corpo da Igreja, sem que se elimi
nem teórica ou praticamente aqueles 
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que são dificilmente' redutíveis ao pa
radigma das CEBs. A própria Igre
ja reconhece que as CEBs se implan" 
tam bem no meio rural e nas peri
ferias das grandes cidades. Têm se 
mostrado menos viáveis, porém, nas 
médias cidades do interior, para não 
falar das populaçoes pluralistas das 
grandes metrópo·!es e dos 'meios mais 
complexos e secularizados. Entre es
tes, mencionemos o -mundo da cul
tura (universidade e escola, artes e 
meios de comunicação); o mundo 
econômico (empresários, da indús
tria e do comércio como da área fi
nanceira/ operários e empregados 
das mesmas faixas, sobretudo nas 
zonas metropolitanas); o mundo dos 
serviços (funcionários de todos os 
níveis e competências, no setor públi-
co como no privado), ' , 

Toda esta vasta população que 
tende a se adensar sempre mais pe
la crescente urbanização do país, 
não pode ficar fora ou marginaliza-, 
da da ação pedagógica e evangeliza
dora 'da Igreja. Pelo' menos, não se 
pode interpretar' ou sentir-se como 
tal. Isto vem acontecendo em parte, 
objetiva ou subjetivainente, pela ên
fase quase absolutizante sobre as 
CEBs, que parecem não só privile
giar mas, em boa parte, drenar ou 
ex'aurir os esforços ~ a atençao de 
amplos setores do clero, que deixam 
a impressão de subestimar ou més
mo excluir toda outra forma de me-
todologia pastoral. , ' 

Por outro lado, as três áreas aci
ma referidas e outras que Ines são 
afins constituem-se precisamente na 
parte dó Povo de Deus que tende a 
ser menos dócil e mais crítica, por
que melhor equipada cultural ou 
profissionalmente. Não há como nao 
levar-lhes pastoralmente a sétio as 



barreiras funcionais ou as restriçoes 
e críticas que levanta à credibilida
de da Igreja ou de sua mensagem. 
Barreiras que sao, por vezes, resis~ 
tência explícita ou larvada à perda 
de privilégios, à mudança 'de enfo
que, à melhor distribuição de bens 
e recursos, propugnadas com insis
tência pela Igreja pós-Puebla. , Mas 
barreiras também, ' surgidas de uma 
percepção aguda das incoerências 
dos homens e da práxis da Igreja, da 
interferência maior entre posiçoes 
doutrinais ,e dificuldades concretas 
da vida. Barreiras fundadas ainda e 
sobretudo na palmar ignorância· re
ligiosa' ,de muitos e na carência de 
formaçao das consciências;' dos cora-, 
çoes e das mentes, à luz da fé e dos 
valores evangélicos, ' 

, Qualquer que seja a procedência 
das ,reticências ou das rejeições por 
eles manifestadas, não é po,sível .fe
char-lhe,s os olhos, ou ignorá-Jas. 
Elas se levantam comO um desafio 
à imaginação criadora de uma 'lioya 
pedagogia de evangelização. A fre
qüência das CEBs já é bem captada 
em ,ambientes , definictos e . parece 
atender ,:)Í às necessidades do povo. 
É urgente não guerer transpô-la ,à 
força ou por pressão de qualquer na
tureza para gnipos e , segmentos on~ 
de S]la implantação Jorma'l se reve
la inviável ou ineficaz, Cumpre ernj
tir entao em outras ondas, Redimen
sionar flexivelmente a mensagem. 
Multifacetar o diálogo. Não , cl}rije
ccr e menos ,ainda exclusivizar os 
can,ais de açao' pastoral. A Igreja de
veria , poder ser um entmncamento 
fecundo, , onde tendências ,distintas 
na vivência , da fé pudessem, eneon
trarcse ,() partir confiantes, em .. dire
ções diversas, mas coerentement'e in
tegradas pela consciência e' aceita-

ção ' de seu modo <le ser e pelo reco
nhecimento de que é frágil toda uni
dade construída sobre 'a: uniformida
de, tanto quanto é robusta e profun-, 
,da a unidade : que, consegue ,erguer
se e consolidar-se na diversidade. 
, O convívio e coilfronto ' com o 
mundo ' model'no, essencialmente 
pluralista, não pode, ser feito a par
tir do modelo ' trádícional' da afirma
ção l'ígida 'e fixista de certezas pre-' 
tensamehte inexpugnáveis e que 'o 
tempo "e a história irão 'revelando 
liao Ó ser. O 'mundo 'contemporâneo, 
sobretudo ,os mundos da ciência e da 
cultura, ná medid'a mesma enl 'que 
avançaràm nó conhecimento; fize
ram-se ' humilâe's e ' até , mesmo hesi
tantes, "conscientes 'que, são de sua 
força, mas também de seu limite, 
Tcinlaram-se; por Isso; antes mais 
abertos eaccilhedoresdo que restri~ 
tivos ou impositivos. Uma 19reja 'que 
minimi.,:a esta atitude pobre e" rriul~ 
tiplica respostas', contundentes ' em 
matérias: que ' I1Íío 'as ;tdntitem, terá 
menos cohdições de encontrar b hõ~ 
mem de hoje e menos aindá de' se 
lhe fazer inteligíveL Uma Igreja que 
amplia ' o níicltici }"elati~amentep~
queno das certezas efetIvamente, di
vinas e trahsfere "ô 'absoluto, como 
que poi' osmose,."aos pi:onunci'amen
tos de uma ésfera marcadamente hti
mana" e cOhlestáveJ, torre o "i-isco de 
ter tllrvada a "sua credibilidade'. A . -, . . - . 
probidade, a precisão, o rigo{ do eln-. . .. . . 
basamento e docunlentação do qú:e 
se expressa,;' 'definiçãO' e coerênciá 
epistemológica , do"discurso, Sao to
das caracte,rísticàs de pessoai; tribu
tárias hoje da 'investigação 'siricera 
das coisas do homem' . .. · ' " 

Mas, ainda mesmo em relacão às • 

CEBs, li" Igreja não pode não ,estar 
atenta. a ' um inevitável "desenvolvi-
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mento, fruto, de resto, do válido po
tencial do processo. Na fase . de for
maçao e implantação das comunida
des, o clero atuou como o seu peda
gogo natural, catalizador privilegia
do e eficaz de vontades estranhas e 
díspares. Foi menos acentuado, pois, 
o problema da consciência crítica dos 
membros das CEBs em relação à 
própria Igreja, fautora de sua pro
moção e, não raro, fiadora de sua 
continuidade. Mas serão inevitáveis 
os desdobramentos de posições con
trastantes, na medida mesma em que 
a . comunidade ajude as pessoas . a 
crescerem como pessoas. Isto já co
meçou, aliás, a manifestar-se em al
guns domínios. Parece anunciar-se 
aqui uma dupla área de turbulência. 

A primeira, de caráter mais exter
no e que já está aí, explicitado, há 
pouco, por alguns Bispos. :É a even
tual exposição das CEBs à disputa 
de seu potencial eleitoral, pelas for
ças político-partidárias nacionais, 
regionais ou locais. Pergunta-se até 
que porito o clero será capaz de man
ter a comunidade consciente da dis
tinção entre o conteúdo real dos ad
jetivos "eclesial" e "político-partidá
rio", como querem algumas decla
rações. Isto se torna particularmen
te difícil qüando ambas acabarão por 
dever ser atuadas pelo cidadão e, não 
raro, simultaneamente.. Um inevitá
vel prolongamento deste problema, 
já mencionado, de resto, por alguns 
Bispos, surge na forte atração de li-

. deranças de algumas CEBs a polari
zá-las na temática sócio-política, com 
detrimento, distorção ou perda de 
sua índole ec1esial. 

A segunda zona de turbulência é 
mais interna e talvez seja cedo ainda 
para aquilatá-Ia. O incremento das 
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CEBs trouxe consigo uma significa
tiva reviravolta metodológica da 
Igreja em relação à sua práxis jurí
dica e pastoral. No momento mes
mo em que a Igreja nao só proclama 
conceitualmente o valor do binômio 
comunhão e participação, mas en
contra os canais efetivos para imple
mentá-los com êxito, a mesma Igre
ja não pode nao estar consciente do 
que isto vai significar, em processo 
de realimentação de perspectivas 
descentraHzadoras e democráticas, 
numa instituição que timbrou sempre 
em afirmar sua natureza monárqui
ca e hierárquica. A compatibilidade 
na mente da segunda, da terceira e 
dc ulteriores gerações de CEBs, en
tre a intensa prática participativa, de 
um lado, e a necessidade de acatar, 
por vezes, soluçoes, pareceres e de
finições de cunho centralizador e 
afirmativo, mesmo quando menos 
transparentes em sua leitura históri
ca ou obscuras em seu processo de
cisório, é um enorme desafio poten
cial à Igreja que mudou. O proble
ma da obediência aos pastores e da 
comunhão com eles apresenta-se de 
um modo, numa estrutura que enfa
tiza a dimensão da autoridade. Ele 
revela outra conotação, quando se 
incentivou e encaminhou um clima 
de intensa participáção. :É impor
tante ter consciência das implicações 
remotas de um processo quando se 
faz por ele a opção. 

O desafio do pluralismo 

Na medida em que alguns mem
bros do clero, em declarações públi
cas, adentram temas de natureza não 
especificamente doutrinária e, por 
índole, passíveis de controvérsia, é 
inevitável o pluralismo de opiniões. 
Privilegiar, por exemplo, o socialis-



mo ou uma de suas formas como mo
delo de organização política, econô
mica e social, é certamente uma opi
niao pessoal. Qualquer cidadão po
de esposá-Ia e expressá-Ia, mesmo 
que este cidadão seja Bispo (embo
ra deste se espere que precise os ter
mos para adequar opinião e fé). O 
que não se pode é generalizar e pre
tender ler em sua afirmação uma po
sição da Igreja. Exatamente aqui 
torna-se delicado o problema. A dis
cordância desta posição ou o seu 
respaldo, quando manifestado por 
outros membros do clero, vêm sen
do lidos infelizmente, no estágio con
fuso em que nos encontramos, co
mo sinal de falta de unidade na Igre
ja. O silêncio a respeito, em nome 
desta mesma unidade, parece deslo
cllr, por sua vez, o problema da uni
dade para onde ela é inviável. Na 
verdade, uma opinião como esta fo
ge necessariamente à matéria sobre 
a qual a Igreja deve ser ciosa de 
construir, preservar e fazer respeitar 
a sua unidade. 

Enquanto o pluralismo se locali
zou; como há algum tempo atrás, 
apenas no terreno intra-eclesial das 
disputas teológicas ou disciplinares, 
o interesse da opinião pública nao 
foi tão grande, nem maiores as re
percussoes. Mas, quando o objeto 
do pluralismo passa a situar-se na 
esfera dos problemas que podem ser 
igualmente abordados, com compe
tência ou sem ela, pelo clero e pelos 
leigos, por cristãos e não cristãos, 
pela Igreja e pelo Governo, é funda
mentaI que se identifique com pre
cisão onde se pretende objetivar a 
questão da unidade da Igreja. Ten
tar garantir a unidade uniformizan
do ' opiniões em questões disputáveis 
por sua própria natureza, não leva 

senão a debilitar na verdade a insti
tuiçao cujo prestígio se pretende 
preservar por este meio. No caso da 
Igreja, isto significa perder de vista, 
de certo modo, o específico de sua 
missão divina entre os homens. Iden
tificar desunião na Igreja a partir de 
matérias abertas ao livre debate de 
todos é errar o alvo e desvirtuar o 
discurso. <. 

Existe, porém, ainda uma outra 
vertente do pluralismo que pode in
teressar-nos neste contexto. Enquan
to a sociedade foi estática e tradicio
nal, a Igreja teve bem definido o seu 
lugar dentro dela, num nível identi
ficável da estratificação social e nu
ma posição reconhecível de partici
pação no poder. Ela veio a ser então, 
não raro, força ·incontestável por sua 
autoridade extrínseca e até mesmo 
pela presença hegemônica sobre o 
todo da sociedade. 

Por outro lado, enquanto a Igre
ja nao exigiu uma conscientização . 
adequada como condição de perten
ça à própria Igreja, como o vem fa
zendo mais ' fortemente no pós-<:on
cílio, foi possível considerar-se vaga
mente como "católico" o todo da so
ciedade, um pouco na linha deste 
nosso catolicismo latino, mediterrâ
neo ou sul-americ·ano, capaz de con
viver sem traumas com as contradi
tórias das próprias posições. Uina 
vez que se aprimoram as condições 
de filiação e a Igreja conscientiza 
antes de sacramentali;mr, vai fican- . 
do sempre mais clara e incontorná
vel a linha divisória das crenças que 
povoam o universo religioso nacio~ 
nal. Ela já é bastante definida no 
âmbito das Igrejas Protestantes por 
uma questao histórica. Tornou-se 
hoje muito mais nítida do que há 

, 
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vinte . anos atrás no plano · das seitas, 
maiores ou menores,. que pululam 
em nosso horizon.te. ' Ela · tende a 
identificar-se ·também ·rapidamente 
no domínio, por enquanto ainda flui
do, da · convivência, no íntimo das 
consciências das pessoas, entre sua · 
pertença· : católica, esvaziada quase 
de conhecimento e convicçoes, por 
um lado, e suas práticas de umban
da ou suas crenças espíritas de di
versa natureza e procedência. Tudo 
isto é cad·a Vez mais acelerado pela 
diluição progressiva de uma cate
quese e evangelizaçao régular e con
vincente que ·se faça por dentro dos 
padrões e a partir dos· elementos cul
turais do próprio povo. ·Nada mais 
sintomático desta ambigüidade do 
que as praias cheias de "católicos" 
nas noites quentes de Iemimjá. 

. . .. 
A afirmação, pois, da maioria ca

tólica no Brasil, vai sendo algo su
jeito a tantas concessivas, adversati
vas e condicionais, que se torna ca
da vez menos utilizável, quando se 
trata ··de· lastrear um trabal!lo sério 
de pesquisa ou de análise . .sob este 
aspecto, por exemplo, que· valor efe" 
tivo tem a declaração feita ao recen
seador? Estamos num plano inclina
do que .telide a acentuar sempre mais 
uma' clara identidade das crenças. 
Para ·a Igreja Católica, uma defini
ção mais precisa destas fronteiras re
ligiosas no Brasil, talvez :seja melhor, 
embora não haja indicadores bas
tantes a esta altura para alicerçar su
ficientemente esta impressão. ~ cer- . 
tamente profundo o potencial cató-
I ico do nosso povo, ap·esar da cres
cente . erosão · de suas teservas. Ain
da assim, nada relativiza tanto uma 
leitura · de tendências quanto o peso 
enorme dos patrimônios culturais, 
que "se revelam nas massas em esca-
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. . 
las imprevisíveis. Basta uma chama
da · vigorosa, um catalizador carismá
tico, .uma liderança expressiva, para 
ver entrar em operação vulcões hu
manos que pareciam extintos. Foi as
sim que atuou no Brasil, em boa 
parte, a visita do Papa. Seria, porém, 
um erro fatal desgastar pela rotina 
o apelo constante a um tal fator . . 

Qualquer que seja a tendência, a 
Igreja deve estar preparada para os 
seus desdobramentos. E . um deles se 
situa precisamente na área das suas 
relações com o Poder, seja .ele o que 
for, na presente como nas futuras 
conjunturas do país. A Igreja nun
ca poderá renunciar à sua missão de 
pregar, oportuna e inoportunamen
te, de anunciar com clareza as suas 
posições, de denunciar o que vulne
ra o homem, segundo o seu modo 
de ver e compreender ·as coisas, a 
partir de 'suas fontes. Mas ela não 
deve pretender constituir-se em in
terlocutor privilegiado do Poder a 
partir de uma posiçao também de po
der, que não é a sua, nem pela índo
le institucional daquilo que ela é, 
nem · pela densidade mensurável da 
realidade na qual se situa. Isto a le
varia . a revitalizar o esquema tradi
cional da sociedade de ordens pré
modema, ou até mesmo a tipologia 
primigênea .da civilização arcaica 
que,. a partir do século IV, adulte
raram com freqüência a índole do 
Cristianismo, que é tão peculiar e 
original, se confrontado com as ins
pirações e instituições religiosas que 
o precederam e se lhe seguiram. Is
to comportaria, ademais, o risco de 
fazer, sem perceber, o jogo de todo 
Estado autoritário. Ele tende, em 
qualquer latitude, a destacá-Ia como 
"partner"; mas igualmente não hesi
ta em desgastá-Ia na exploraçao de 



suas (dela) inevitáveis discordâncias, 
em matéria de teor admissivelmente 
pluralista. 

Problemas de grande alcance por - , . . suas repercussoes elIco-morals ou 
por suas implicaçoes no plano da 
justa realização dos direitos do ho
mem devem ser objeto constante e 
oportuno do esclarecimento por par
te da Igreja, seja aos seus fiéis, seja 
aos homens de boa vontade, mesmo 
os nao católicos. Uns e outros pro
curam muitas vezes, com coração sin
cero, formar sua consciência, em ba
se a argumentos sólidos e· válidos 
para todos, porque radicados numa 
visão sarna da pessoa humana, inde
pendentemente da profissão cristã. É 
uma ação pedagógica e evangeliza
dora. Numa perspectiva ulterior' de 
aprofundamento da identidade crjs
tã, os desdobramentos inerentes ao 
plano da fé devem ser naturalmente 
ministrados aos católicos e deles ur- · . . , . 

giaos, num plano de coerência viven.
cial com aquilo que professam. É so
bretudo nesta f!lixa que a Igreja po
deria aprofundar a sua ação peda
gógica, vindo talvez a estancar ain
da o resvalar progressivo do cabe
dal de fé do nosso povo. Não é me
nos por aí que ela potenciará a pre
'sença de 'leigos esclarecidos e atuan
tes que, como cidadãos cristãos, 
multiplicarão em seus ambientes uma 
presença convicta, evangelizadora' 
por suas vidas e por suas palavras. 

Tudo parece indicar, porém, que 
será gradualmente sempre mais di
fícil à Igreja justificar oU mesmo fa
zer valer, por autoridade extrínse
ca, o peso de sua doutrina própria. 
No quadro de uma população de seg
mentos pluralistas, mesmo minoritá
rios, onde não poucos, em base às 

suas crenças pessoais, não ' comuÍl-. , . 
gam nos mesmos pnnclplOs que 
norteiam as perspectivas e' a ação 
da Igreja Católica, sua posição 'se 
fará forte muito mais pela travação 
interna, pedagógica e persuasiva, do 
que pelo recurso à sUa autoridade. 
Isto não é senão conseqüência de 
um realismo histórico. A 'Igreja ' vi" 
veu-o e praticou-o ' desde os seus 
primórdios. Ela o faz nos dias de 
hoje tanto em relação ao mundo 

ccomO".um todo, quando no quadro 
de países que, de direito e/ ou de fa
to, não têm maiorias católicas e, não 
menos, naqueles em que o Estado se 
define como nao confessional; vin
cando cadâ ' vez mais' o alCance ' de 
sua autonomia seculár. ·:' · ;, 

A Igreja tem hoje no Brasil uma 
presença qualificada junto à opinião 
publica. Ela conta com espaços des
tacados nos ' meios de comunicação. 
Ela está cada vez mais consciente de 
'sua própria identidade e do alcance 
de sua missao. Isto e outros fatotes 
mais lhe abrem condições 'de, em 
força ·da fidelidade ' à sua missão e 
sem sair dela, ser ,no ' Brasilinstân
cia significativa que defenda e pro
mova o Homem em seus direitos 
fundamentais e .a eie manifeste 
o ' plano , de Deus. que o ama, chave 
transcendente da realizaçao imanen
te do próprio Homem, na constru

. ção . de uma sociedade justa e fra
terna. 
, Evangelizar, visando à formação 

' sólida das consciências e das con
vicções, de pessO'as ' que, livre é res
ponsavelmente, devem 'viver no 'con
texto desafiante da sociedade plura
lista e secular; ' faiê-lo nüma atitu
de de comunhao e partieipação que 
valorize a diversidade de vocaçoes na 
própria Igreja e' sobretudo' 'a ' emer-
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gência nela da presença atuante dos 
leigos, são dois desafios formidáveis 
para a Igreja que mudou. ' Há aqui 
uma árdua tarefa de auto-educaçao 
a ser empreendida pela própria Igre~ 
ja, no todo do Povo de Deus. Isto 
não se fará sem um terceiro desafio: 
o de repensar a evangelização no 
Brasil em coordenadas mais profun-

das, flexíveis e abrangelites, do que 
o fizemos até agora e, sobretudo, o 
de buscar para ela os lastros sempre 
fecundos dos substratos ' culturais. 
Neles, Deus fala mais depressa ao 
homem, porque neles o homem se 
encontra melhor consigo mesmo e, 
mais facilmente, se abre aos seus 
irmãos. 

Luz de Roma - 11 

2. "A Igreja cometeria uma traição ao homem se, com as melhores inten
ções, lhe oferecesse bem-estar mas lhe sonegasse ou lhe desse escassamente 
aquilo a que aspira, aquilo a que tem direito, que espera receber da Igreja 
e que só ela lhe pode dar", Carta de Joao Paulo II aos Bispos do Brasil, 
em 10/12/1980. 

João Paulo " se refere, com estas palavras, ao homem angustiado de nossa 
época, vítima de uma profunda crise de valores. As raízes do desequilfbrio do 
mundo estão no coração do homem. Por isso, a tradição bíblica, cristã e eclesíal 
ped~ sempre a conversão deste foro íntimo. 

3. "Através de minha viagem pelo Brasil, eu quis confirmar minha con
vicção primeira, profundamente enraizada em meu espírito, de que a Igreja 
é portadora de uma missão essencialmente religiosa e cumprir esta missao 
é seu dever prioritário", Carta do Papa João Paulo 11 aos Bispos do Brasil, 
em 10/12/1980. . 

A Igreja, fundada por Cristo, é teocêntrica e não teocrática. Ela não visa 
governar os povos, mas conduzir os homens - corpo e alma - à sua salvação 
eterna. Se o homem é composto - matéria e espírito, solidão e sociabilidade 
- sua composição ê indissociável. O que a Igreja reivindica, ciosamente, é a sua 
liberdade e a sua independência prioritariamente religiosa e não política. 

Armar-se como soldado para a lula 

"Revesti-vos da armadura de Deus. Nosso combate não é contra o 
sangue nem contra a carne, mas contra os Principados ... deste mundo de 
trevas, contra os espíritos do mal. Por isso, deveis vestir a armadura de 
Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo combate. 
Ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a VERDADE e revesti-vos da 
couraça da JUSTIÇA. Calçai os vossos pés com a pregação do EVAN· 
GELHO DA PAZ, empunhando sempre o escudo da FÉ. Tomai o capacete 
da salvação e a espada do Espírito que é a Palavra de Deus", São Paulo 
na carta aos Efésios, 6, 11-17. 

294 



SOBRE A ANÁLISE 
MARXISTA 

No dia 8 de dezembro de 1980, Festa da Imaculada Conceição de Maria, 
o Padre Pedro Arrupe, SI, Superior Geral da Companhia de Jesus 

(Padres Jesuítas), enviou a todos os Provinciáis 
da pl'6pl'ia Ordem, na América Latina, este documento sobre a 
análise marxista que CONVERGENCIA apresenta agora a todos 

os Religiosos e Religiosas do Brasil. 

Pe. Padro Arrupe, SJ 
Supel'ior Geral da Companhia de Jesus 

1. No ano passado vocês me pe
diram que os ajudasse a se aprofun" 
dar no problema da "análise mar
xista", sobre a qual os Bispos da 
América Latina acabavam ce dar 
importantes instruçoes (Documento 
de Puebla, n\> 544-545). Após ter 
realizado uma ampla consulta ' sobre 
o terna, respondo agora a essa peti
çao. Proponho-me, também, a enviar 
cópias desta carta aos demais Pro
vinciais da Companhia, pois a mes
ma poderá ser igualmente útil a vá
rios deles. 

2. Não vou me referir aqui a to
do o problema das relações entre . . .. . ... marxismo e crIstlamsmo, que e mUI-
to mais vasto e que tem sido tratado 
em numerosos documentos pontifi
cios e de diversas Conferências Epis
copais. O assunto de que se trata 
agora é mais específico e limitado: 
pode um cristão, um jesuíta, utilizar 
a "análise marxista", distinguindo-a 
da filosofia ou ideologia marxista, e 
também da práxis ou, pelo menos, de 
sua totalidade? 

3. Diante desta pergunta, devo 
ressaltar, em primeiro lugar, que nem 
todos dão o mesmo sentido às pala
vi'as "análise marxista". Freqüente
mente, pois, é necessário pedfr à pes
soa que as emprega uma explicação 
sobre o significado preciso que lhes 
atribui. Por outro lado, este proble
ma envolve aspectos soCiológicos e 
filosóficos, que nao se incIuem dire
tamente em minha competência co
mo Superior Geral. No entanto, le- · 
vando em consideração o modo co
mo geralmente se coloca hoje a per
gunta, acho conveniente dar algumas 
orientações e indicações, necessárias 
para o bom governo do corpo apos
tólico da Companhia. 

4. Tenho consciência de que nem 
todos os jesuítas verão refletidas suas 
inquietações nesta pergunta: pode 
um cristão fazer sua a "análise mar
xista"?, mas certamente ouvem-na 
com freqüência em suas Províncias. 
Há alguns raramente na América 
Latina, com mais freqüência em al
guns países da Europa que se 

• 
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acham submersos, por seu apostola- dem servir de disfarce a certos inte
do, em um ambiente dr:l;;on:v}ç~ãO ,o, resseSe , mesmo a injustiças. 
às vezes, de longa tradíçãefmarids-' '. , .'" . 
ta. Há, por exemplo, sacerdotes ope- '. . 6 . . Entretanto, na prática, a ado
rários que, por inculturaçãd 'e ;, por ' . çüo. da."análise marxist~" raramen
solidariedade, sentem que não po- te slgmhca adotar um meto do ou um 
dem deixar de compartilhar pontos "enfoque"; significa geralmente acei
dC "vista que sao comuns entre seus tar também o próprio conteúdo das 
companheiros de trabalho. Só depois explic~çoes da.das por Marx sobl:e 
de se deparar com e'ssa .situaçao ço- a realidade. socml de seu tempo, aph
meçam um discernimento de fé, que cando-as à realidade de nosso tem
consideralll, por outro lado, .muito po. Assim, impõe-se aqüi uma pri
importante. Notam também que o · meira observação: em matéria de 
comportamento concreto ' dos traba- análise social, não deve haver ne
Ihadores marxistas está freqüente- ,. nhulll a príori; cabem as hipóteses 
mente muito distante do maridsúlo ., ·ti a's teorias, mas tudo deve ser veri-. . 

teórico, e se colocam de sobreaviso ficado c nada se pode pressupor co
contra uma supervalorização dos as- 1110 definitivamente válido. Entretan
pectos intelectuais d9 problema. Pa- to, dá-se o caso de se adotar a aná
recem-me muito útei~ ' eStas observa- lise marxista ou alguns de seus ele-

" , . . . .. -
çoes. No entanto, é necessário no- mentos como um a prlOrl que nao 
t~'l' que, embora num ' discernimento séria necessário verificar, mas quan
d~ . fé . mais iIituitivo, os ' problemas do ,rnuito ilustrar. Com . freqüência 
atin.crntarnbéineste Iiível de refle- confLindem-seestes elementos abu-

• ;;, . . ". O " • • 

xa6 dei 'qual desejo tratar agora.Por
tanto, as ' Orientações que se seguem 
são importantes • também para estes 
casos. ' 

. 5; · Em primeiro ,lugar; parece-me, 
que, em : vista da análise que faze
mos da sociedade;, podemos aceitar 
um certo número de pontos de vista 
metodológicos que surgem mais 'ou 
menos da análise marxista, sob a 
condiçao · de não lhes darmos um ca
ráter exclusivo. Por exemplo, a aten
çao para os fatores econômicos, pa
ra · as estruturas de 'propriedade, pa-

o • - A' 

ra os · llIteresses economlcos que po-
dem mover ·alguns grupos ou outros; 
a. sensibilidade à exploração de que 
sao . vítimas ,dasses sociais inteiras; 
a .atençãO para o lugar. que ocupam 
as lutas de classes: na história (de pe
lo menOs numerosas sociedades); . a 
·atenç,ão para as ideologias que .po-
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sivamente,corn a opção evangélica 
em favor dos' pobres; embora nao se 
derivem ' diretamente dela. Neste 
campo da' interpretação sociológica 
- ~ . . . 
e economlca, temos que ser mUlto 
clIidadosos em verificar as coisas, e 
exemplares no ' esforço ' de objetivi-
dade. ., . 

7. Chegamos agora ao mais nu
clear da"questão: pode-se aceitar o 
conjunto das' explicaçoes que cons
tituem a ' análise social marxista, sem 
aderir à 'filosofia, à ideologia e à po
lítica marxista? COnsideremos alguns 
dos pontos mais importantes a esse 
respeito. . 

. 8 .• Um bom número de. cristaos 
que "simpatizam com a .análise mar

. xista. pensam que 'esta, mesmo quan
do não · implica no "materialismo 
dialético" nem, com lllais razão, no 



ateísmo, inclui, no entanto, o "ma
terialismo histórico". Mais ainda: 
segundo alguns, identifica-se com ele. 
Todo o social, pois, inclusive o po
lítico, o cultural, o religioso, e a cons
ciência, entendem-se como determi
nados pelo econômico. Deve-se con
fessar que os termos assim emprega
dos não ficam, nem no próprio mar
xismo, bem definidos, e são suscetí
veis de diversas interpretações. Po
rém, com bastante freqüência, o ma
terialismo histórico aparece num 
sentido redutivo: a política, a cultu
ra, a religião, perdem sua própria . ". .,-conslstencJa, e la nao se mostram 
senão como realidades que depen
dem totalmente do que acontece na 
esfera das relações econômicas. E 
essa maneira de ver as coisas é pre
judicial para a fé cristã; pelo menos 
para o conceito cristão do homem 
e para a ética cristã. Portanto, em
bora seja verdade que devemos le
var muito em consideração os fato
res econômicos em qualquer expli
cação da realidade social, temos que 
evitar uma análise que suponha a 
idéia de que o econômico nesse sen
tido redutivo, decide todo o resto. 

9. O materialismo histórico car
rega consigo, além disso, uma crítica 
da religião e do cristianismo, da qual 
geralmente a análise marxista não se 
liberta. Assim sendo, essa crítica po
de abrir nossos olhos em relação aos 
casos em que se abusa da religião 
para encobrir situações sociais que 
não se podem defender. Mas, se ra
ciocinarmos como se tudo dependes
se, enfim, das relações de produção, 
como se esta fosse de fato a realida
de fundamental e determinante, o 
determinante, o conteúdo da religião 
e do cristianismo logo se relativiza 
e se reduz. A fé no Deus criador e 

em Jesus Cristo salvador enfraque
ce ou, pelo menos, aparece como al
go de pouca utilidade. O sentido do 
gratuito se desvanece diante do sen
tido do útil. A esperança cristã ten
de a se converter em algo irreal. 

10. Às vezes pretende-se distin
guir a própria fé em Jesus Cristo, 
que se quer salvar, ,de suas diversas 
aplicações doutrinais e sociais, que 
não resistem aos ataques dessa crí
tica. Mas existe então, o perigo de 
uma crítica radical contra a Igreja, 
que vai muito além da sã correção 
fraterna na "Ecclesia semper refor
manda". Algumas vezes, tender-se-á, 
inclusive, a julgá-la desde fora, e até 
a não reconhecê-la já em realidade 
como o lugar da própria fé. Assim, 
não é raro que a adoção da análise 
marxista conduz a julgamentos ex-. ,. . 
tremamente severos e ate IOjUStOS em 
relação à Igreja. 

11. Mesmo nos casos em que a 
análise social marxista não é enten
dida como algo que implica no ma
terialismo histórico em sentido ple
no, ela sempre supoe como elemen
to essencial uma teoria radical do 
conflito e da luta de classes. Pode-se 
dizer, inclusive, que é uma análise 
em termos de luta de classes. Assim, 
ainda quando temos que reconhecer 
a existência de antagonismos e de lu
tas de classes com inteiro realismo 
- o cristão descobre uma certa re
lação entre este mal e o pecado , 
deve-se evitar, no entanto uma ge
neralização indevida. Nunca foi de
monstrado que toda a história hu
mana, passada e presente, possa se 
reduzir à luta, e muito menos a lu
tas de classes no sentido estrito da 
palavra. Não se compreende a rea
lidade social apenas por meio da 
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dialética do senhor e do escravo; mas 
têm-havido e ainda há muitos outros 
impulsos na história humana (de
aliança, de paz, de amor); há outras 
forças profundas que a inspiram. 

12. Este é, além disso, um pon
to em que a análise marxista fre
qüentemente não se limita a uma 
simples análise, mas estende-se a um 
programa: de ação e a uma estraté
gia. Reconhecer que existe a luta de 
classes, não implica logicamente que 
a única maneira de acabar com ela 
seja utilizar a própria luta, a da clas
se operária contra a classe burgue
sa. Entretanto, é raro que aqueles 
que adotam a análise marxista não 
assumam também essa estratégia. E 
não se pode compreendê-la bem sem 
o messianismo proletário que faz 
parte da ideologia de Marx, e que 
já fazia parte da filosofia que ele ha
via delineado mesmo antes de se de
dic!lr às suas análises econômicas 
sistemáticas. Por outro lado, mesmo 
quando o cristianismo reconhece a 
legitimidade de certas lutas, e não 
exclui a revolução em situações ex
tremas de tirania que não têm outro 
remédio', não pode admitir que a ma
neira privilegiada de acabar com as 
lutas seja a própria luta. O cristia
nismo tentará sempre dar priorida
de a outros meios para a transforma
ção da sociedade; recorrendo à per
suação, aO testemunho, à reconcilia
ção; não perdendo nunca a esperan
ça da conversão; apelando só em 
úJtima hipótese para a luta propria
mente dita, sobretudo se esta impli
ca em violência, para se defender 
contra a injustiça. Trata-se de toda 
uma filosofia - c, para nós, de 
unia teologia - da ação. 
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13. Em suma, embora a análise 
marxista não inclua diretamente a 
adesao à -.filosofia marxista em todo 
seu conjunto - e, menos ainda o 
"materialismo dialético" enquanto 
tal -, no entanto, tal como é or
dinariamente entendida, implica de 
fato num conceito da história huma
na que não concorda com a visão 
crista do homem e da sociedade, e 
desemboca em estratégias que fazem 
perigar os valores e as atitudes cris
tas. Isto tem produzido com fre
qüência conseqüências muito negati
vas, embora nem sempre, ou pelo 
menos, nem sempre imediatamente. 
O aspecto da moral é particularmen
te importante nesta matéria; alguns 
cristaos que tentaram seguir duran
te algum tempo a análise e a práti
ca marxista, confessaram que tudo 
isto os induziu a aceitar facilmente 
qualquer meio para chegar a seus 
fins. De maneira que se corrobora. 
pelos fatos o que escrevia Paulo VI 
na Octogesima Adveniens (NÇ> 34): -"Seria ilusório e perigoso. .. aceitar 
os elementos da análise marxista 
sem reconhecer suas relações com 
a ideologia". Separar uma da outra 
é mais difícil do que, às v.ezes, se 
supõe. 

14. Neste contexto, os bispos da 
América Latina, reunidos em Pue
bla, fizeram notar que uma reflexa o 
teológica feita a partir de uma prá
xis apoiada na análise marxista cor
re0 risco de desembocar na "total 
politização da existência cristã", na 
"dissolução da linguagem da fé na 
linguagem das ciências sociais" e no 
"esvaziamento da dimensão trans
cendental da salvação cristã" (Pue
bla, nÇ> 545). Este risco tríplice pode 
aparecer, de fato, na linha das ob
servações que acabo de fazer. 



15. Por isso, a adoção não só de 
alguns elementos ou de alguns en
foques metodológicos, mas da aná
lise marxista em seu conjunto, não 
é aceitável para nós. Mesmo quando 
quisermos supor que alguma pessoa, 
utilizando um instrumental muito 
preciso de distinções, possa ser es
tritamente capaz de falar de análise 
marxista, sem aceitar o materialis
mo histórico reducionista nem a teo
ria e a estratégia da luta de classes 
generalizada seria isso ainda uma 
análise marxista? -, a maior parte 
dos homens, incluindo a maioria dos 
jesuítas, nao é capaz de fazê-Io. As
sim, existe um perigo prático real 
em difundir a idéia de que se pode 
facilmente reter a análise marxista, 
como algo diverso da filosofia, da 
ideologia e da práxis política. Tan
to mais que, com algumas poucas - . . exceçoes, os marxIstas propnamen-
te ditos rechaçam a separação entre 
a análise, por um lado, e a visão do 
mundo ou os princípios da ação 
marxista, por outro. Temos a res
ponsabilidade de fazer este discerni
mento prático; assim como o discer
nimento teórico. E é preciso também 
que demos aos jovens jesuítas em 
formação os instrumentos de estudo 
crítico e de reflexão cristã necessá
rios para que percebam bem as di
ficuldades da análise marxista. Cer
tamente não sc pode apresentar esta 
análise como o melhor meio de abor
dagem da realidade em nossa forma
ção. 

16. Desejo mencionar, além dis
so, um problema sobre o qual gos
taria que nossos espedalistas fizes
sem estudos mais profundos. Estou 
me referindo ao problema das estru
turas de propriedade, principalmen
te no que concerne aos meios de 

produção; problema que está no 
âmago de tantos aspectos da análi
se marxista. Não há dúvida de que 
uma má distribuição da proprieda
de não compensada por outros fa
tores, acarreta ou facilita a explora
ção descrita por Marx e denuncia
da também pela Igreja. Não obstan
te, não se costuma freqüentemente 
confundir a própria' instituição da 
propriedade com sua má distribui
ção? É importante continuar estu
dando, com ajuda da experiência, 
que tipo de distribuição dos direitos 
de propriedade, assim como de ou
tros tipos de poder (político, sindi
cal . . . ) permitiria conseguir uma 
justiça mais ampla e uma maior ple
nitude das pessoas nas várias socie
dades. Em vez de ignorar as contri
buições do ensino social da Igreja 
neste campo concreto, devemos es
tudá-los a fundo especificar suas 
exigências e contribuir para seu de
senvolvimento. 

17. Farei, finalmente, quatro in
dicações como conclusão. Em pri
meiro lugar, não obstante as reser
vas que se deve fazer em relaçao à 
análise marxista devemos reconhe
cer e tentar compreender as razões 
da atração que exerce sobre tantas 
pessoas. Os cristãos são fácil e jus
tamente sensíveis ao projeto de li
bertar os homens das dominações e 
opressões a que estão submetidos, à 
promessa de fazer a verdade denun
ciando as ideologias que a ocultam, 
à proposta de suprimir as divisões 
sociais. Não deixemos crer que isso 
pode ser alcançado com meios de
masiados simplistas ou mesmo con
trários ao fim que se pretende; mas 
também não desanimemos ninguém 
na busca perseverante dessas metas, 
que têm uma afinidade direta com 

• 
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a caridade, que é a que define o "pro
jeto cristão. Temos de ser, inclusi
ve, compreensivos com o homem 
que sofre na própria carne injustiças 
sociais indignantes. 

18. Em segundo lugar, deve fi
car bem claro que a análise marxis
ta não é a única que está ordinaria
mente misturada com pressupostos 
ideológicos ou filosóficos, introdu
zidos sub-repticiamente. De modo 
particular, as análises sociais que são 
praticadas habitualmente no mundo 
liberal, implicam em uma visão ma
terialista e individualista do mundo, 
que é também oposta aos valores e 
atitudes cristãs. Neste sentido, será 
que damos atenção suficiente aos li
vros de texto, por exemplo, que se 
usam em nossos colégios? Quando 
empregamos elementos de análise 
social, seja qual for sua origem, de
vemos sempre criticá-los e purificá
los, se quisermos permanecer fiéis 
ao Evangelho, para depois escolher 
aqueles que verdadeiramente aju
dem a compreender e descrever sem 
preconceitos a realidade. Nosso es
forço deve ser guiado pelos critérios 
do Evangelho, e não por ideologias 
incompatíveis com ele. 

19. Em terceiro lugar, devemos 
nos manter sempre dispostos ao diá
logo, no que concerne aos marxis
tas. Por outro lado, conforme o es
pírito da Gaudium et Spes (N9 21 
§ 6), tampouco devemos recusar co
laborações concretas bem definidas, 
que o bem comum possa requerer". 
Mas tenhainos sempre em conside
ração nosso papel próprio de sacer
dotes e religiosos, e não atuemos 
nunca "como franco-atiradores em 
relação à comunidade cristã e aos 
que nela têm a última responsabili-
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dade pastoral; tratemos de assegurar-
nos de que qualquer colaboraçao 
nossa dirija-se integramente para 
atividades aceitáveis para um cris
tão. Em tudo isso temos o dever de 
conservar sempre nossa própria iden
tidade, pois, pelo fato de aceitar al
guns pontos de vista que são válidos, 
não podemos nos deixar arrastar 
para a aprovação da análise em seu 
conjunto, e sim ser em tudo conse
qüentes com nossa fé e com os prin
cípios de ação que ela supõe. Pro
cedamos, além disso, de maneira a 
fazer ver concretamente que o cris
tianismo é uma mensagem que traz 
aos homens uma riqueza muito su
perior à de qualquer conceito da aná
lise marxista, por mais útil que seja. 

20. Enfim, devemos também nos 
opor com firmeza às tentativas dos 
que gostariam de aproveitar as re
servas que temos diante da análise 
marxista para estimar menos ou até 

d "." "c con enar como marXIsmo ou 0 -

munismo" o compromisso pela jus
tiça e pela causa dos pobres, a de
fesa que os explorados fazem de seus 
próprios direitos, as reivindicações 
justas. Não temos notado com fre
qüência formas de anticomunismo 
que não passam de meios para enco
brir a injustiça? Também a respei
to "disso conservemos nossa identida
de e não deixemos que se abuse da 

• crítica qne fazemos ao marxismo e 
à análise marxista. 

21. Peço a todos um comporta
mento lúcido, claro e fiel. Peço-lhes 
que se empenhem com todas as suas 
forças, no marco da nossa vocação, 
em favor dos pobres e contra as in
justiças, mas sem permitir que a in
dignação obscureça sua visão de fé, 



e conservando sempre, até em meio 
aos conflitos, um coração cristão, 
uma atitude de caridade e não de 
dureza. 

22. Concluindo tenho consciên
cia de que no futuro a situação da 
análise marxista poderá modificar
se em um ou outro pont03• Além dis
so nos diversos aspectos que abor
dei, há ainda lugar para posteriores 
estudos teóricos e investigações em
píricas. Mas no atual momento, pe
ço que todos observem as indicações 
e diretivas que esta carta contém, e 
espero que ela lhes permita e aos de
mais Superiores ajudar melhor os je-

NOTAS 

, . . , . -sUltas que, por seu mlUlsteno, estao 
mais em contato com homens e mu
lheres de convicções marxistas, in
cluindo também aqueles que se pro
clamam "cristaos marxistas". Espe
ro igualmente que minha carta lhes 
permita ajudar todos os jesuítas que, 
com necessidade de analisar a socie
dade não podem deixar de enfrentar 
o problema da análise marxista. As
sim, poderemos trabalhar melhor na 
promoção da justiça que deve acom
panhar todo nosso serviço da fé. 

(Mirian Leite de Almeida 
traduziu do original espanhol) 

(1) Cf. Populorum Progressio, nQ 31 (AAS, LXIX, 1967, p. 272). (2) CC Mater 
et Magistra, IV (AAS, UII, 1961, pp. 456-457). (3) Cf. Pacem in Terris, V (AAS, LV, 
1963, pp_ 299-300). 

Sistema injusto e, portanto, pecaminoso 

Na quarta capa de CONVERGÊNCIA, número 142, maio de 1981, transcrevi 
um trecho do artigo do Pe. Marcello de Carvalho Azevedo, SJ, sob este título: 
Sistema injusto e, portanto, pecaminoso. Releia. Boa doutrina, bom português, boa 
lógica. É claro que a Igreja reconhece que a pecaminosa situação atual do Brasil 
cabe ao Governo, embora não seja com exclusividade. Urge certo esforço de 
humildade, de despojamento para reconhecer, sem subterfúgios, a verdade desta 
afirmação. A sociedade brasileira· injusta e pecaminosa é fruto das forças que a 
a elaboraram e dentre elas se destaca a própria Igreja Católica, que exerceu 
ao longo da nossa história papel preponderante na tormação cultural, espiritual 
e social do pais. O Brasil foi, em grande parle, modelado pela Igreja Católica, 
nas suas grandezas e nas suas misérias. Ela participou das grandes çausas e 
influiu no que há de mais generoso no espírito brasileiro. Mas também acumpliciou
se com o sistema econômico, social e político do qual decorre a real idade atual. 
(Pe_ Marcos de Lima, SOB). 

Dois Pensamentos 

1. Vid .. Religiosa e Apostolado. O religioso, pelo que é, anunciá e denuncia, 
ou seja, interpreta o presente numa perspectiva de futuro, à luz da Palavra de 
Deus. A vida de oração, de fraternidade, de votos, de serviço, são formas específicas 
de realização da missão da · Igreja no mundo. 

2. Segurança e Providência_ Está diffcil aprender, leórica e praticamente, a 
lição sobre a perda de muitas seguranças e privilégios e entrar na dinâmica do 
provis6rio, da dependência real e efetiva da Providência. 

, 
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FAMíLIA PAULlNA 
50 ANOS NO BRASIL 

Em 1931 chegavam ao Brasil os primeiros padres paulinos e as primei
ras irmãs paulinas. Com 17 anos da fundação - em 1914 -, tendo como 
berço a Itália, a Família Paulina (conjunto das C011gregaçoes e Institlllos 
Religiosos fundados pelo Pe. Tiago Alberione) iniciava, pelo Brasil, a sua 
expansao missionária. Desde então, transcorreram 50 anos. Para celebrar o 
cinqüentenário, os membros da Família Paulina se propuseram uma reflexão 
sobre o carisma e julgaram oportuno comunicá-la a todos. O que é o carisma 
paulino? Qual sua expressão na Igreja? O que significa ser paulino, hoje? 
Qual é o compromisso da Família Paulina com o povo? 

Ir. Patrícia Silva, FSP 
Sao Paulo, SP 

• 

Momento histórico da fundação 

Fim do século XIX. Na Europa 
se impõem o modernismo, o liberalis
mo econômico e político. O pro
gresso da técnica multiplica as rique
zas e gera os desníveis de classes. 
Em oposição a esta sociedade de 
classes surge o socialismo, com o 
objetivo de realizar a coletivização 
de todos os meios de produção. 

Tanto o liberalismo econômico 
como o socialismo, nascem de uma 
concepçao materialista. 

Refutando a ambas as correntes, 
a Igreja, através de seu representan
te, Leão XIII, na encíclica RermD 
Novarum, traça um audacioso pro
grama de política social, afirmando 
que a propriedade privada é exigida 
pela natureza do homem, enquauto 
ser racional, principal agente da pro
dução e chefe de família; que são 
necessárias certas condições de tra
balho, respeitando a saúde e ·a dig
nidade da pessoa humana. 
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Momento eclesial 

Frente à situação social que se 
esboça, a Igreja preocupa-se e as
sume a defesa dos mais fracos, exi
gindo mais justiça e caridade. Esse 
posicionamento atinge alguns que 
passam a se utilizar dos meios que 
existem nessa época, para denegrir 
o bem e espalhar o mal. 

Leão XIII constata essa realida
de, referindo-se à imprensa, à es
cola e ao teatro: 

"Os que estão afastados da Igre
j a, por um ódio mortal sabem com
bater com a pena, e dela fazem uma 
arma terrível a serviço do mal. Daí, 
esse dilúvio de maus livros; daí, es
ses jornais de desordem e iniqüida. 
de. .. Eles se propõem justificar os 
tumultos que estes últimos anos pre
senciaram; escondem ou alteram a 
verdade ... " (Carta aos Bispos da 
Itália, 15/ 02/ 1882). 



Também os panfletos, os volan
tes e as publicações volumosas são 
utilizados para propagar o mal: 

"A mentira se insinua audaciosa- . 
mente nas compiJaçoes volumosas e 
nos pequenos panfletos, nas folhas 
volantes do jornalista e sob as apa
rências sedutoras do teatro" (Breve 
Saepe numero co n s i d e r a n t es, 
18/08/ 1883). 

A um dado momento, o Papa 
percebe a necessidade de usar os 
mesmos meios utilizados para espa
lhar o mal, na defesa da verdade. 
Para isso solicita o apoio material 
para o desenvolvimento da impren
sa católica. Alerta os fiéis da pres
são e . distorção da verdade por 
parte dos manipuladores dos veí
culos de comunicação da época. 
Desperta a consciência dos fiéis para 
a crítica e propõe uma reação. É 
preciso "opor publicações" que de

. monsh'em a força da verdade e dos 
valores da fé; patrocinar a boa im-
prensa e abster-se de ler e escrever 
em publicações más. 

Leao · XIII é prático. Apresenta, 
inclusive, estratégias para preservar 
o bom êxito da réplica - usar Iin-

• • guagem corajosa, mas moderada, 
clara e oportuna. Que se tenha em 
vista o bem comum, a verdade e, 
especialmente, "gravá[ nos · espíritos 
a ver d a d e i r a imagem de Jesus 
Cristo". 

. 

Os esforços do grande Papa de
ram seus frutos. Em 1886 já exis
tem "sociedades" c r i a das para 
propagar a verdade. E, em 1894, 
manifesta seu desejo de "pessoas 
instruídas e piedosas se consagrem 
a publicações cotidianas e perió
dicas". 

Além de suas manifestações sobre 
a questão social e a influência da 
imprensa, Leao XIII, de acordo com 
as necessidades,. vai publicando no
Vl1S encíclicas, com diferentes temas: 
Missoes Católicas - 3/12/1880. 
Unidade da Igreja - 29/06/ 1896. 
Igreja Católica - 19/03/1902. 
Jesus Redentor - 01/11/1900. 
Eucaristia .,- 28/05/1902. 

Vivendo este momento eclesial e, 
profundamente sensível aos apelos 
da Igreja, Pe. Alberione assume ple
namente, com impressionante cons
ciência histórica, a realidade do seu 
tempo e os anseios da Igreja. Utili
zará, inclusive; expres·sões textuais 
do Papa, em relação à missao pau
lina ·de evangelizar com os meios de 
comunicação social. 

C.onsciência histórica 
do fundador 

Tiago Alberione é dessa época . 
Nasceu aos 4 de abril de 1884. De 
família profundamente cristã, desde 
pequena aprendeu a "sentir com a 
Igreja", timbre que desenvolverá e 
será a tônica dominante em sua 
vida, com um amor, tipicamente 
paulino, a Jesus Cristo. 

Ele mesmo conta que, aos oito 
anos, passou a tomar parte na Obra 
da Santa Infância para as Missões. 
Adolescente, leu diariamente . os 
Anais da Propagação da Fé e da 
Santa Infância. Leu muitíssimo so
bre missões e missionários. En
tetide-se, a partir disso, o espírito 
missionário que animou a obra de 
Alberione. "Vossos confins são os 
confins do mundo", dizia ele aos 
seus seguidores, reproduzindo o 
mandato de Jesus: "Ide por todo o 
1l1undo" . 

• 
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Aos dezesseis anos participou de 
um Congresso sobre a Ação Social 
e deixou-se cativar pelas palavras 
"calmas e profundas" . de Toniolo, 
grande sociólogo católico da época. 
Concordou com o palestrista quando 
este disse que "temos o dever de 
sermos apóstolos hoje, usando os 
meios empregados pelos adversá
rios", 

Ouviu Leão XIII que falava das 
mesmas necessidades: "opor impren
sa à i m p r e n s a", "organização à 
organização", "fazer com que o 
Evangelho penetrasse as massas e 
as questões sociais". 

Alberione leu também o apelo do 
Papa na encíclica "Tametsi Futu
ra" - sobre Jesus Redentor - de 
1/ 11/1900 e disse que pareceu-lhe 
"compreender o coração do grande 
Papa". 

Intuição original: 
carisma paulino 

. . . 

Na noite da passagem do século 
- 31 de dezembro de 1900 a 1'1 de 
janeiro de 1901 -, diante de Jesus 
Eucarístico, numa solene adoração, 
na catedral de Alba, Itália, o jovem 
Alberione, então seminarista, medi
tou longamente a realÍdade social e 
os apelos da Igreja. 

Há muitos males que afligem os 
indivídnos e a sociedade. Há, po
rém, um raio de esperança - a fé. 
Muitos ainda crêem em Jesus Cristo. 
Há, contudo, um número bem gran
de de pessoas surdas aos apelos de 
Deus ... 

A maior desgraç<! é o afastamen
to de Jesus Libertador. O caminho, 
a verdade e a vida é unicamente 
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Jesus Cristo. É necessário impreg
nar tudo de espírito cristão: o Es
tado, as classes sociais, a família ... 

É preciso gravar na mente dos 
povos a imagem de Jesus Cristo ... 
pôr em luz o seu amor, seus benefí
cios, sua mensagem... pela pena, 
pela palavra, nas escolas, nas as
sembléias, em toda parte, onde se 
apresentar oportunidade. 

Refletindo e rezando, Alberione 
recebeu uma luz especial, provenien
te de Jesus· Eucarístico. Compreen
den melhor o convite de Jesus: 
"Vinde a mim todos" (Mt 11,28). 
Sentiu-se profundamente "obrigado 
a se preparar para fazer algo por 
Deus e pelos homens do novo sé
culo". Sentiu-se fraco e incapaz, 
mas ao mesmo tempo, experimentou 
a certeza das palavras de Jesus: 
"Estou convosco até o fim dos sé
culos" (Mt 28,20). Intuiu que, no 
futuro, outras pessoas sentiriam o 
que ele sentia e que, constituindo 
uma organização, poderiam realizar 
o que Toniolo dizia: "Uni-vos". 

Assim, a oração de Alberione se 
prolOngou por quatro horas. 

Em compasso de espera, 
a preparação 

A partir da "noite famosa" da 
intuição original do carisma pauli
no, o novo século, os novos meios, 
a doutrina social da Igreja, a Euca
ristia, a necessidade de uma organi
zaçao de apóstolos se fixaram na 
mente e no coração de Alberione, 
dominaram-lhe o pensamento, a 
oração, os. estudos, as aspirações. 
Durante cinco anos leu a História 
Universal da Igreja de Rohsbacher 
e de José Hergenrõther, a História 



Universal de Cantú, a história da 
literatura, da arte, da gU,erra, da na
vegação, da música e, especialmente, 
do direito, das ,religioes, da filosofia. 

, Os documentos da Santa Sé e as 
encíclicas, a' partir d~Leao XIII, 
constituíram seu alimento contínuo. 
PartiCipou de cursos, palestras e es
tüdos' s o ê i a i s, de congressos de 
cunho social, cooperou com organis
mos c obras sociais. Aos 30 de ju
nho de 1907 foi ordenado sacerdote. 
Â partir daí, exerceu o ministério 
em três paróquias, foi diretor espirio 
tual no seminário de Alba e profes
sor de História Civil e Eclesiástica; 
Tudo ' isso foi muito útil para sua 
futura missão. 

Durante dois anos, em encontros 
semanais com doze sacerdotes, estu
dou. meios para uma boa e atuali
zada . pastoral. Entrevistou muitos 
vigários, pedindo-lhes sugestões e 
preparou a obra "Apontamentos de 
Teologia Pastoral" . . Em 1911 COme
çou a redigir o livro "A Mulher As
sociada ao Ministério Sacerdotal", 
onde apresenta .3 mulhBr como al
guém que pode fazer muito na pas
toral social e na imprensa. , . ' 

Aos 20 de agost9 de 1914 nasce 
a primeira . Congregação fundada 
pelo ' :pe .. Alberione a Pia Socie
dade de São Paulo, constituída pelos 
padres e irmãos paulinos. A partir 
daí;. conforme .as necessidades" fo
ram surgindo outras Congregações 
Relígiosas e Institutos Seculares, que 
formam hoje, a Família ' Paulina: 

(1) Congregação dos Padres e 
Irmaos Paulinos, . 20 de agosto de 
1914. Finalidade: Evangelizaçaocom 
os meios " de "comunicaçao ' social. 
(2) Congregação das , Irmas Pauli-

nas, 15. de junho de 1915. Finalida
de: , Evangelizaçao com os meios de 
comunicação social. (3) União dos 
Cooperadores. Paulinos,. 30 de junho 
de 1917. Finalidade: Pessoas llnidas 
a Família Paulina pela oração e pe
las obras. (4) Congreg~çao dlls Pias 
Discípulas do Divino Mestre, 10 de 
fevereiro de 1924. Finalidade: Ora
ção·.e pastoral litúrgica. (5) Congre
gação ,das Irmãs P;:Istorillhas, 7 de 
outubro de 19.38. Finalidade: Pas
toral paroquiaL (6) Congregação das 
Irmas Apostolinas, em 1957. Fina
lidade: Pastoral vocacional. (7) Ins
tituto Jesus Sacerdote, 8 de abril de 
1960. Finalidade: Sacerdotes dioce
sanos 'que vivem o espírito paulino. 
(8) Instituto Nossa S e n h o r a da 
Anunciação, 8 de abril de 1960. Fi
nalidade: Jovens,' leigas, vivem os 
cohselhos evangélicos, no espírito 
paulino. (9) Instituto São Gabriel 
Arcanjo, 8. de abril de 1960. Fina
lidade: Jovens, leigos, vivem oscon
selhos evangélicos, no e s pí r i t o 
paulino.' (10) Instituto Sagrada Fa
mília, 3 de novembro de 1971. Fi
n;llidilde: Casais que professam os 
conselhos evangélicos, segundo o 
seu estado de vida e o espírito pau
lino, empenhados no testemunho . - ' . cnstao . . 

. 

Os Institutos ' e Congregações' de 
número I, 2, 3, 4, 5, e 8. existem, 
vivem e trabalham no Brasil. 

:' . . .. -

Assim, o carisma do Pe. Alberio
ne se manifestou na Igreja: multi
·forme, respondendo ' a necessidades 
diversas. Aos 3 de novembro de 
1971, fundav.a o último Instituto -
Sagrada Família. No dia 26 deste 
mesmo mês faleceu o Pe. Alberione. 
De sua sensibilidade ' aos sinais dos 
tempos e aos apelos"da Igreja, rece-
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beu o carisma paulino que passou, 
como herança, aos seus seguidores. 
Nesse carisma, como em todo ca
risma congregacional, há caracterís
ticas típicas. 

Integralidade 

A orientação da vida e da ação 
para Cristo, como fez São Paulo, 
constitui o espírito paulino. É o 
compromisso de viver integralmen
te . o Evangelho de Jesus Cristo. 

Na intuiçao do Pe. Alberione, o 
comu.nicador paulino é a pessoa que 
ama o caminho da humanidade, 
alegra-se com o seu progresso, mas, 
sobretudo, empenha-se para a inte
gração total da pessoa humana. Para 
isso é necessário um centro unifica
dor do homem, um ímã que atraia 
e dê unidade a todos os valores. 
Esta síntese de vida, capaz de im
pulsionar o homem ao pleno e ver
dadeiro desenvolvimento, tem um . 
único centro propulsor: Jesus Cristo. 

Alberione escolheu o Apóstolo 
Paulo para patrono e pai da Famí
lia Paulina e fazia questão de dizer 
que o fundador era Paulo. "Cristo 
vive em mim" é a expressão típica 
de São Paulo que caracteriza a in
tegralidade da pessoa humana em 
Jesus Cristo. 

Universalidade 

A linha de ação paulina é bem 
explícita: "viver Cristo e anunciá
lo com os meios de comunicaçao 
social". Esse anúncio não distingue 
destinatários, como não os · distin
guiu Paulo. A missão, contudo, não 
é nada fácil com este timbre da uni
versalidade: para todos os homens. 
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E o perigo da massificação? O 
perigo de · apagar as lideranças, OS 

grupos de influência? Todos esses 
riscos corre a grande comunicação 
da massa. Em se tratando, porém, 
de comunicar a mensagem da salva-
ção, estes inexistem. . 

Nenhuma manipulação pode par
tir de um Deus que é amor e que 
se deixa crucificar por amor, para 
ser comunicação de amor. Não há 
nivelação, nem tampouco alienação, 
quando a Palavra transmitida reve
la o homem no que ele é e tem de 
original: imagem e semelhança de 
Deus. 

Contudo, o aspecto da universali
dade, exige do comunicador paulino, 
fidelidade total à mensagem e con
tínua capacidade de olhar a todos 
- ricos ou pobres, crentes ou ateus, . - . anclaos ou Jovens... -, com o 
mesmo olhar de Cristo. E não ape
nas a pessoa. Com a luz da ver
dade do Evangelho, valor i z a o 
progresso da ciência e da técnica e 
todas as realidades porque todas são 
de Cristo, nele se concentram e 
encontram plenitude. 

Eclesialidade 

A Igreja sente, hoje, a necessida
de de comunhão e participação, de 
unidade na pluralidade. Nesse con
texto, as várias formas de evange
lização. paulinas pretendem contri
buir e colaborar com toda a Igreja. 

Alberione dizia: "Para viver a 
vocação paulina é necessário inse
rir na Igreja e, através dela, em 
Jesus Cristo". Foi o caminho que 
ele fez. Da encíclica sobre as Mis
sões, de Leão XIII, e do espírito do 
Apóstolo Paulo, Alberione assimilou 
o caráter missionário da vocação 



paulina. Da Rerum Novarum, o sen
tido social, da encíclica sobre a 
Unidade da Igreja e daquela sobre 
a Igreja Católica, o timbre da uni
versalidade e eclesialidade. Para a 
espiritualidade paulina - cristocên
trica assimilou Tametsi Futura 
sobre Jesus Redentor e a encíclica 
sobre a Eucaristia. Para a ação con
creta serviu-se dos apelos da Igreja 
que solicitava a atuação pastçJral dos 
meios de comunicação social. A 
forte característica do Pe. Alb.erio
ne foi seu amor e fidelidade à Igreja. 

Esquema do carisma 
apostólico paulino 

A partir dessa visão, o carisma 
apostólico paulino pode ser esque
matizado da seguinte forma : 

1. O QUE? - É necessário um 
impulso missionário para o anúncio 
da salvação, no espírito do Apósto
lo Paulo. 

2. PARA QUE? - Para que os 
homeus creiam em Jesus Cristo e a 
plenitude do seu mistério os salve. 

3. A QUEM? Este anúncio 
deve chegar a todos os · homens. 

·4. ONDE? Em todo o murido. 

5. COMO? - Através dos meios 
de comunicação social e de todos os 

• • • meios que . a tecUlca e o progresso 
humano inventar. 

Sempre pelos caminhos 
da Igreja 

Pe. Alberione participou do Con
cílio Vaticano II e exultou quando, 
no encerramento da segunda sessão, 
a 4 de dezembro de 1963, o Papa 
Paulo VI e os Padres Conciliares, 

aprovaram o decreto sobre os meios 
de comunicação social: imprensa, 
cinema, rádio, televisão e demais 
.meios semelhantes que concorrem 
para a difusão do pensamento. Sen
tia mais uma confirmação de que a 
obra que iniciara era de Deus e que 
o carisma paulinotinha o reconhe
cimento e o apoio dy toda a Igreja. 

Em maio de 1971, a Comissao 
Pontifícia dos Meios de Comunica
çao Social, obteve a aprovação do 
Papa Paulo VI para a instrução pas
toral Communio et Progressio. Essa 
instrução apresenta princípios de 
doutrina e orientações pastorais e 
um. belíssimo esquema para o de
senvolvimento da teologia da comu-. -nlcaçao. 

Jesus Cristo, Verbo Encarnado, 
Deus feito homem, nosso irmão, li
bertador do homem, é o protótipo 
da comunicação entre os homens. 
Jesus· Cristo ordenou que os diSCÍ
pulos levássem a Boa Nova aos ho
mens de todos os · tempos e lugares, 
proc1amando-a "à luz do dia" e 
"sobre os telhados". 

Cristo é o "perfeito comunica
dor": na Encarnação fez-se seme
lhante àos destinatários da mensa
gem,encarnou a realidade e comu
nicou-se com a Palavra e a Vida. 
Nada · impôs, mas comunicou-se a 
partir do povo. Seu anúncio é sem 
compromissos e leva a característica 
da coragem. · Adaptou-se à lingua
gem e · à mentalidade dos receptores. 
"Comunicação é doação de si por 
amor". Assim foi a comunicação 
de Jesus Cristo. 

Communio ct Progressio apresen
ta ainda, a ação dos meios de co
municação na sociedade, as condi-, 
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ções ideais para essa ação e insiste 
no e m p e n h o dos católicos neste 
campo. 

Ao ser publicada Communio et 
Progressio, o Pe. Alberione estava 
no fim de sua vida. Era como .se, 
além . do seu testemunho de vida e 
da obra em desenvolvimento, qui
sesse deixar como herança à Famí
lia Paulina, a palavra autorizada da 
Igreja. 

Passaram-se 8 anos. Em 1979, a 
Igreja, na América Latina, através 
de seus representantes, reuniu-se 
em Puebla. Muitos assuntos foram 
tratados e, entre eles, a comunica
ção social como meio de comunhão 
e participação. Os apelos de Pue
bla, acrescidos aos de Medellín, 
o f e r e c e m elementos importantes 
para uma séria revisão da Família 
Paulina. 

Passou o momento de Alberione. 
Este é o momento da atualização do 
carisma através dos membros. 

A reflexão feita em Puebla, pelos 
peritos em comll~icação, foi con
siderada insuficiente perante a ur
gência da pastoral da comunicação. 
Apresenta a realidade social e ecle
sial na América L a t i n a, aponta 
critérios e propostas pastorais. Re
conhece a importância da comuni
cação como algo que afeta todas as 
relações hum a nas e a própria 
pastoral. Salienta o reduzido apro
veitamento da comunicação e a ne
cessidade de uma formaçao do senso 
crítico, como também o valor dos 
meios de comunicação grupal ou 
"mini -mediaH

• 

. Exercer · a pastoral da comunica
ção· social, como qualquer outra 
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pastoral, é tarefa que exige ampla 
visão e coragem de assumir riscos e 
perigos. Na celebração dos 50 anos 
de presença no Brasil, a Família 
Paulina sente que deve prestar con
tas à comunidade eclesial da missao 
e do lugar que lhe foi conferido na 
pastoral. 

O Brasil foi a primeira nação a 
receber os missionários paulinos, 
hoje presentes em 31 naçoes e em 
todos os continentes. Se se pudesse 
fazer um paralelo com outros paí
ses que receberam paulinos e pau
linas, posteriormente, e se a atua
ção pastoral pudesse ser medida 
pelo que simplesmente emerge das 
obras, diríamos que aqui, por moti
vos a serem cuidadosamente anllli
sados, o passo foi mais lento. 

O mundo das comunicaçoes e, 
particularmente a nossa realidade 
brasileira questiona profundamente 
toda a Igreja. Muito mais a pauli
nos e paulinas. E os inquieta. Como 
inquietou a Alberione. Como ele, 
sentem que devem "impregnar tudo 
de Evangelho" para que haja mais 
justiça e fraternidade. 

"Se as pessoas não vão mais à 
Igreja, a Igreja vai às pessoas. Trans
formem-se em Igrejas as salas cine
matográficas, as salas de televisão, 
os lugares onde se ouve um transsís
tOf. Todas as invenções têm uma. vo
cação específica, precisa: anunciar 
a presença de Deus no nosso mun
do". Estas eram as convicções de 
Pe. Alberione. O Fundador, a His
tória, a Igreja interpelam hoje a 
Família Paulina e a convoca para 

• • • uma maIOr smtoma com o seu tem-
po. É preciso renovar, é preciso 
sentir nas vidas que o carisma pau
Uno continua vivo e dinâmico. 



• 

• 

, 
• 

• 

COMUNICAÇÃO 
DE 

EXPERIÊNCIAS 
, 

SfNTESE DO CONTEODO DA FORMAÇÃO INICIAL . 
MISSIONÁRIAS DE JESUS CRUCIFICADO, 

SÃO PAULO, SP 

1. Introdução 

A experiência que a Congregação 
das Missionárias de Jesus Crucifica
do está fazendo com relação à For
maçao Inicial, foi iniciada em 1972, 
com: 

- Encontros Nacionais de For
mandas, que vivem em Pequenas 
Comunidades inseridas em meios 
populares e que, numa tentativa de 
Formação na Ação, preparam o te
ma dos Encontros Anuais com suas 
Comunidades. 

- Encontros Regionais prepa
rando o tema que será apresentado 
nos Nacionais. 

Temas e Conteúdos a partir 
das necessidades das 'Formandas e 
da realidade do Povo., 

Envolvimento de Formandas 
e Professas na preparação dos En
contros. 

Assumir de uma pedagogia li
bertadora, baseada no diálogo, no 
respeito mútuo e na busca comum. 

- Apó~ uma experiência de mais 
ou menos 3 anos no meio do Povo, 
o Ano de Aprofundamento (Ano 
Ca,nônico Congregacional), intensi
ficando os ' elementos ' fundamentais 
da VR: oração, vida fraterna, . co
nhecimento pessoal, da , Congrega
ção e da Realidade. 

F o em a ç ã o Cristocêntrica, 
Ec1esiológica e Antropológica, pro
curando sempre a síntese entre a Fé 
e Vida. 

- Formação que desperta para 
a consciência de Ser Povo, que pro
cura conservar as raízes culturais das 
Formandas, partindo sempre ' de ca
da uma e engajando-as na luta do 
Povo por sua Jibertaçao, junto com 
a Comunidade Missionária. 

- Formação dentro do caminhar 
da História, no processo Igreja
Mundo. 

2. Conteúdo da experiência 

2.1. Temas dos encontros nacio. 
nais. Objetivo para todos os encon-

, . 
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tros: Convívio, aprofundamento da 
oração, vida fraterna e apostólica. 

1976. Tema: Iniciação bíblica e ca
risma da Congregação. Sexto: Local, 
Salvador. Data: de 18 a 22 de julho 

Primeiro: Local, Soroeaba. Data: de 1977. Retomada do VIII Capítu-
9 a 18 de novembro de 1972. Tema: lo Geral. Tema: A nossa missão es
Seguimento de Cristo. Segundo: Lo- pecífica como Missionárias de Jesus 
cal, Rio de Janeiro. Data: 8 de de- Crucificado. Sétimo: Local, São 
zembro de 1973. Tema: A fé em Je- Paulo. Data: de 5 a ]2 de fevereiro 
sus Cristo. Terceiro: Local, Belo de J 979. Tema: Consciência de ser 
Horizonte. Data: 14 a 19 de feve- povo. Oitavo: Local, Goiânia. Data: 
reiro de 1974. Te,ma: Oração de de 23 a 30 de julho de ] 980. Tema: 
Cristo nos quatro evangelistas. Quar- Consciência crítica. Filhos, Irmaos 
to: Local, Rio de Janeiro. Data: 24 c Senhores. Método: Contemplação 
de janeiro a 1<) de.fevereiro de 1975. na ação. Nono: Local, Belo Hori
Tema: A pessoa, a missão e a men- zonte. Data: julho de 1982. Tema: 
sagem de Jesus Cristo nos quatro Realidade brasileira econômÍco"sO
evangelistas. Quinto: Local, Vitória. (' cial-~~lítica. A Mi.ssionária ~e ~esl1s 
Data: de 7 a 13 de dezembro de (I,. CrucIfIcado: IdentIdade e Mlssao . . 

2.2. Programa do ano de aprolundamento~ O Programa do Ano de AprOfunda
mento é analisado e reestruturado pelas Turmas que dele participam, a partir de 
suas próprias experiências e necessidades. Há porém uma espinha dorsal, comO 
se pode petceber ao comparar os programas de 1976 e 1980: 

ANO DE APROFUNDAMENTO - VITÓRIA - ES: 06/02/76 a 07/02/77 

Objetivo: Buscar a IIberlação em Jesus Cristo, sendo fraternidade, partilhando 
a vida, a serviço da Igreja. 

Programa: 

1. Jesus Cristo Esperado 

Projetol ou Atividades 

1.1. Introdução ao mundo da Blbli,a ................. . 

1.2. Vocação crlatural: 

1.2.1. Antropologia Biblica .................. .. 
1.2.2. 11 TeOlógica . . . . ..........•... 
1.2.3. fi Filosófica . . . . ............. . 
1.2.4. " Psicológica . . . • .....•..•.. .. 
1.2.5. Noções Fisiológicas ....................... . 
1.2.6. Educação p/o Ser Mulher .....•..•..•..•... 

1.3. Treinamento Pastoral ........................... . 

1.4. Celebração do Mistério de Cristo: 
Páscoa • • • • • • • • • • • • • • • • 

2. Jesus Cristo Anunciado 

2.1. Profetismo no Ant. Testamento • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Responsáveis 

Pe. André 

Pe. Edênio 
Pe. Mulier 
Joren! 

Ma. Amélia/Marina 
Formandas/Form. 
Equipe Arquid. 

Pe. Pereira 

Frei Beta 



2.2. Profetismo hoje: 
- realidade Latino-Americana 
- desenvolvimento consc. critico-profética 
- carisma profético de D. Barreto 

2.3. Celebração de Tempo Litúrgico: 
Pentecostes .. ....•..... . •... . 

2.4. Acompanhamento e Assessoria ... . ..•. . ...•...... 

3. Jesus Cristo Presente 

3.1. Pessoa de Cristo: Mensagem a Missão ........ . _" 
3.2. Seguimento de Cristo: VR . 

Frei Beto 

Pe. Pereira 
ir. Edwiges 

Pe. Carlonne 
, 

Pe. Pivallo Conselhos Evangélicos .... . .. . ..•.. .. ........... 
3.3. Acompanhamento e Assessoria . ........ .. ...•.• . . 
3.4. Carisma da Congregação .. . . _ ... ....•....•.•..•. 
3.5. Celebração do Mistério de Cristo: 

Ir. Edwiges 
Formandas/Form. 

Advento ...•........• . •. 

4. Jesu8. Crl.lo Continuado 

4.1. Eclesiologia 
Teologia e História ....... . ....... . .... . . . ...... . 

4.2. Missão . . . . ..... .... .. . ... . .............. . . . . 
4.3. Síntese global ..... . ..........••. . ..•...•....... 

Pe. Pereira 

Pe. Geraldo 
Pe; Ivo 
Pe. Geraldo 
Ir. Edwiges 

ANO DE APROFUNDAMENTO - VITÓRIA - ES - 1980 
• 

Obletivo: Aprofundar a vida missionária da experiência vivida, em comunhão 
com a caminhada libertadora da Congregação, na Igreja, intensificando-se a ora
ção, vida fraterna, conhecimento pessoal, da Congregação e da Realidade. 

o QUE 

REALIDADE SOCIAL: 
Consciência critica 
Raizes de nosso povo 
- cultural 
- econômico 
- sócio-político e R. 
Visão global da A.L. 
Sist. e suas diferentes fi· 

losofias 
REALIDADE 

PSICOLÓGICA: 
Análise transacional 
Relações Humanas 
Psicologia geral 
SiNTESE E AVALlACÃO 

O QUE 

SIBLIA 
Caminhada de um povo -

PRIMEIRA ETAPA • 
PARA QUE 

Aprolundar a consciência 
critica e o conhecimento 
pessoal em vista a uma 
ação pastoral transforma
dora 

SEGUNDA ETAPA 

PARA QUE 

Visão de fé s/a caminhada 
do povo judeu na Bíblia 

QUEM 

Equipe Assess. Arquid. 
Ir. Olivia B. 
Ir. Neusa Moreira 
Ir. ZlIda Duarte 

Comunidade 

QUEM 

Ir. Ma. Hylma Lopes 
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Etapas: 
- formação do povo -

, Abraão 
- Exodo - Moisés 
- Rei no - Profetas 
- Exílio _ . Neemias e 

Esdras ' 
Daniel - Macabeus 

- Maria e suas prefigu
rações no An!. Testa· 
mento . 

- SL - um povo que 
reza 

SiNTESE E AVALIAÇÃO 

o QUE 

JESUS CRISTO 
Jesus Cristo no seu tem" 

po: 
contexto sócio-econômi

co polflico e religioso 
sua pessoa, mensagem 
e missão · 

Anúncio profético: 
--'-- vida-paixão, morte e 
. . ressurreição 
SiNTESE E AVALIAÇÃO 

o QUE 

IGREJA 
Síntese dos momentos 
importantes da história 

da Igreja no mundo: 
Igreja - Am, La!. - 8r. 
Religiosidade popular 
Puebla opção - pobres 

CEB's e jovens 
Teol. da Igreja - Sacra

mentos. Sua missão no 
mundo hoje 

SíNTESE E AVALlAÇAO 

o QUE 

Visão geral Vida Religiosa 
- história 
- teologia • 
- espiritualidade 
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- Povo de hoje: suas lu
tas e a fidelidade ' de 
Deus 

TERCEIRA' ETAPA 

PARA QUE 

.. 

Conhecer Jesus Cristo pa
ra assumir seu projeto de 
vida 

. , ' 

QUARTA ETAPA 

PARA QUE 

Tomar consciência de que 
somos Igreja, para maior 
comunhão e compromisso. 

QUINTA ETAPA 

. :PARAQUE '" 

Conhecer mais : profunda
mente a Vida Religiosa e o 
catisma Congregacional, em 
vista de" uma opção eans· 

, ' 

.. . 

Ir. Elza M''''iuez 

.. 
• 

Comunidade' 
• 

QUEM 

Pe. Joaquim Pereira 

QUEM 

Pe. Geraldo Lyrio 

Ir. Ma. Luiza Melo 

Ir. Terez. Gallarreta 
D. Luis Fernandes ' 

• 

QUEM 

. , 

Ir. Welma 'Wanderley 



- votos ciente, comprometendo·se 
Instituto MJC Fundadores: com sua história. Fr. Angelino 
- contexto histórico 
- traços marcantes -

MJC 
- sua missão específica 
- Constituições 
- Normas Capitulares Ir. Margarida B.das Cores 
SiNTESE E AVALIAÇÃO 

Estudos complementares: Treina
mento Pastoral IPA V. "Inst. Pas
toral da Arquidiocese de Vitória". 
Curso de 1 ano 4 aulas semanais. 
Encontro "Chegantes" "Cefi
nho". Realidade Estado ES. e Igre
ja de Vitória. Seminário sobre Mi
graçoes e Problema da Terra no 
Brasil, D. Moacyr Grechi e Dr. Jo
sé de Souza Martins, (Assessor CPT 
Nacional). Encontro Nacional de 
Formandas 23 à 30 de julho 
Goiânia. 

Comproinetimento com o povo: 
Participação em algumas Comuni
dades da Paróquia "Bom Pastor" -
Campo Grande. Participação na 
JOC. Acompanhamento de algumas 
Comunidades da Paróquia "Viana". 
Participação em Encontros, Assem
bléias e outras programaçoes da 
Pastoral Diocesana, para confronto 
c troca de experiências. ' 

2.3. Encontros nacionais de for
madoras 1977. Em 1977, senti
mos uma falha no processo de For
mação devido a falta de preparo das 
Formadoras. Convidamos então as 
Coordenadoras da Formação Inicial 
em todas as Províncias, para um es
tudo sistemático da Bíblia e da Rea
lidade ' da América Latina. O Obje
tivo desse Encontro era descobrir
mo-nos numa caminhada libertado
ra, visando o próprio crescimento e 

, 
procurando ajudar as Formandas a 
fazerem a mesma experiência. 

Visávamos também aprofundar a 
educação como prática libertadora 

revisao dos nossos conceitos de 
Formação criar mecanismos ge
radores da consciência crítica. (cf. 
Normas Capitulares "Justiça e Po
breza" n'? 3). Para isso estudamos 
os livros de Paulo Freire: "Pedago
gia do Oprimido" e "Educação da 
Liberdade", num Encóntro em Sal
vador. No mesmo ano; com as mes
mas participantes, continuamos es
ses estudos, com a assessoria dos Pa
dres: Oscar Muller, Joaquim Pereira 
e Nelson Carlone. 

As etapas foram: Conhecimento 
Pessoal. Missão do Formador e Pes
soa de Jesus Cristo. 

No Conselho Geral ,Ampliado de 
1978, surgiu a idéia de Reciclagens 
Inter-Provinciais para as Equipes de 
Formação. Foram realizados em 
1979. três Encontros dos quais par
ticiparam 120 Irmãs. Um dos Obje
tivos deste Projeto, foi buscar um 
assumir em conjunto, na caminhada 
da Formação. Podemos afirmar que 
isto estamos atingindo, constatando
se o envolvimento cada vez maior 
neste assumir. 

Cresce a consciência de que cada 
lima de nós é responsável pela inte-
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gração dos novos membros em nos
sa Congregaçao. 

O conteúdo dos três Encontros 
foi o seguinte: Um retrospecto da 
caminhada da Formaçao desde 1972. 
Revisão dos 8 (oito) Encontros Na
cionais de Formandas com os seus 
respectivos temas. Retomados tam
bém os Encontros de Formadoras de 
1977 com os Projetos de estudos e 
aprofundamento. A Metodologia 
que leva a uma Formaçao Liberta
dora. O Ano de Aprofundamento 
com seus objetivos e programação. 

Cada Província partilhou o como 
tem concretizado esta caminhada 
sendo apresentada a vida de algu
mas Comunidades onde as Forman
das estão inseridas. 

3. Acompanhamento das 
formandas nas províncias 

Tópicos do Relatório da Equipe de 
F.I. - Província de São Paulo 

1978 - 1980 

Relatório de atividades 

I - Introdução: "Em vista da 
complexidade do mundo atual e das 
exigências pessoais e de cada For
manda, o encargo da Formação é 
assumido por uma Equipe especiali
zada em que um dos membros inte
grantes é responsável principal", 
(Const. 88). 

11 - Objetivos: Geral: Acompa
nhamento das Formandas possibili
tando engajamento na Missão espe
cífica da Congregaçao: '" "ir em 
busca dos mais necessitados" e le
vá-los a crescerem na consciência 
de sua Consagração a Deus e aos 
irmãos. Específico: Formação na 
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Ação, promovendo a unidade entre 
Contemplaçao e Missão. 

111 - Critérios para a formação 
em equipe: Sejam Irmãs que: 1. Es
tejam inseridas no Carisma Congre
gacional: - Conversão ao Povo. -
Consciência de Ser Povo. 2. Tenham 
abertura para o NOVO, visão crí
tica da realidade e capacidade de 
discernimento. 3. Acreditem nas 
pessoas e tenham facilidade para 
trabalhar com os jovens. 

IV - Política de ação 

1. Educação libertadora - Le
vando as Formandas a assumirem a 
sua auto-formação (Consl. 83). Par
tindo de onde a Formanda está, no 
processo de Formação. Conhecendo 
a família das Formandas e suas raí
zes. Aprimorando a cultura sem 
perder as raízes de povo. Consciên
cia de que todas nós, Irmãs da Re
gião, estamos em Formação, supe
rando o binômio formadora-forman
da, (EC 4, 1-3). 

2. Formação na ação. Promoven
do a unidade entre Formação e Con
templação na Ação possibilitando o 
engajamento na Missão específica 
da Congregação: ... "aos mais ne
cessitados". Conhecendo sistemati
camente a realidade como embasa
mento da Açao Pastoral onde a For
manda está inserida. 

V - Atividades desenvolvidas: 

Acompanhamento e apoio às Comu
nidades que estão assumindo as For. 
mandas. 1. Visitas e avaliações pe
riódicas, levando em consideração 
as mudanças das etapas de Forma
ção. 2. Reuniao específica de estu
dos para Formadoras: 

a) Na Província. Temas: Relação 
de ajuda. Troca de experiência no 



trabalho c/ Formandas. Assessorcs: 
Pc. Joaquim Figueiredo Pereira, Ir. 
Mercedes Lopes, Ir. Zilda Duarte. 

b) Outros recursos. Cursos: Ini
ciação Teológica. Missiologia. Ma
riologia. Consciência Crítica. Encon
tros: Formadores . CRB e COMI
NA. Seminários de Formadores -
CRB. Reciclagem p/ Formadoras -
Congregaçao das MJC. Estudos es
pecíficos: Formação libertadora. 
Consciência de Ser Povo. CEB's. 

4. Acompanhamento das 
formandas nas diversas etapas 

4.1. Discernimento e avaliações 
com as Formandas na mudança de 
etapas da Formação. Avaliação: in
dividuaI (auto avaliação), comuni
tária, com a Equipe de Formação 
Inicial. 

• 

4.2. Preparação da Formanda ao 
assumir uma nova etapa de Forma
ção: a) nos Retiros, b) nas Comuni
dades, c) com o povo: tríduos, vigí
lias, etc. 

4.3. Contato com o Noviciado 
Congregacional para dar continuida
de à Formação: visitas convivên
cia correspondência e conheci
mento do Programa do Ano de 
Aprofundamento (canônico). 

4.4. Programaçao de Encontros, 
Cursos, Retiros, novas etapas na 
Formação. De agosto à novembro de 
1978, as Postulantes reuniram-se to
dos os sábados das 8,30 às 12,30 
hrs. para um Curso de Formação Bí
blica, Teológica, Vida Religiosa, Ca
risma, Espírito e Espiritualidade da 
Congregaçao. Assessoras: Irmãs da 
Equipe de Formação Inicial. 

Curso Intensivo para Postulantes. 
Objetivo: Fundamentação Bíblica, 
Teológica, Eclesial e estudos da 
pessoa humana. Data: 5 à 20/ 1/ 79. 
Participantes: Postulantes das Re
giões de S. Paulo e Porto Alegre. 
Assessores: Pe. Cláudio Trudelle, Ir. 
Heloísa Gouvêa, Ir. Maria Luiza de 
Melo, Ir. Maria Hylmil Lopes Ceva. 
Datas: maio à novembro de 1980. 
Tcmas: realidade histórica da Igreja, 
sacramentos, Congregação, Funda
dores e Carisma. 

• • 5. Encontros congregaclonals 

Foram preparados pélas Forman
das, assessoradas pela Equipe de 
F.I. e outros ass., cf. o tema. Estes 
estudos de preparação durante qua
se 1 ano, foram feitos individual
mente, comunitariamente e em âm
bito de Região. Datas: 23 à 30/7/80 

Goiânia. Tema: Consciência Crí
tica, Filhas, Irmãos e Senhores; Mé
todo: Ver, Julgar e Agir; Contem
plação na Ação. Assessores: Pe. 
Ulisses da Silva, Pe. Cláudio Tru
delle, Ir. Edith C. Barros, Ir. Maria 
Rylma, Ir. Mary Donzellini. 

6. Participação no noviciado 
intercongregacional 

Em 1980, as Noviças participa
ram de Noviciado e Juniorato inter-
congregacional CRB. 

a) Semanas intensivas. Temas: Psi
cologia pessoa humana. Psicolo
gia vida religiosa. Relacionamen-. , . 
to comumtano. 

b) Noviciado regular. Temas: Sal
mos. Teologia da Vida Religiosa. 
Liturgia. Vida Religiosa em Puebla. , 
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c) Juniorato Intercongregacional 
- .CRB. Tema: Cristologia. 

d) Curso de Iniciação Teológica. 
c) Preparação para os Votos Per

pétuos: encontro congregacional, re
tiros em 4 etapas. Assessoria: Pe. 
Joaquim Pereira, Ir. Mercedes Lo
pes, Ir. Maria Luiza Melo. 

7. Retiros anuais 

Orientadores: Pc. Jack Vallers, 
Pe. Oscar Mullcr, Pe. Cláudio Tru
delle. 

8. Tríduo dos fundadores 

As Formandas participaram do 
Tríduo sobre os Fundadores, reali
zado em âmbito congregacional. 
1978. 

VI - Subsídios para estudos e 
reflexão: Boletim especial da Reci
clagem de Formadoras: Porto Ale
gre, Goiânia e Recife. 

VII - Envolvimento da provín
cia no processo da fomlação inicial: 
a) visita das Formandas às várias 
Comunidades; b) envolvimento da 
Região nos Encontros de Formandas 
e Formadoras feito pelas próprias 
Formandas, nos Mini-Plenários; c) 
participação de todas as Formandas 
nos Mini-Plenários; d) publicaçao 
nos Boletins da Região nas datas de 
mudanças de etapas na Formação. 
Participação das Irmãs nessas mes
mas datas. 

As Irmãs · assumiram o compro
misso de visitarem as famílias umas 
das outras, com o objetivo de um 
conhecimento maior entre si, estimu
lando uma vida fraterna mais com
prometida. 
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Conclusão 

Dentro do processo novo de For
maçao há elementos válidos como: 

- A presença do Povo como 
Agente Formador. São os pobres 
que nos levam a reencontrar as raí
zes do nosso Carisma. 

- Há dinamismo questionador 
quc provoca mudanças necessárias 
na própria Congregação, despertan
do-a para assumir em conjunto sua 
Missão específica. 

A caminhada com a Igreja, 
procurando responder aos seus ape
los, assumindo os desafios da reali
dade atual. 

- O respeito ao ritmo de cres
cimento de cada Formanda. 

Constatamos que esses elementos 
provêem do esforço em realizar uma 
Formaçao na Ação, buscando a sín
tese entre Fé e Vida, Contemplação 
e Ação. 

Há também conflitos e tensões 
normais em toda caminhada, como 
sempre dolorosos. São a marca do 
Mistério Pascal em nossa vida. Ma
nifestam-se muitas vezes, pela difi
culdade de compreensão do NOVO 
por parte das Irmas Professa~. Tal
vez falte também comunicação e 
busca de diálogo de nossa parte, in
formando melhor toda a Congrega
ção, sobre as diversas fases do pro
cesso. Outras dificuldades são im
possíveis de serem evitadas, pois fa
zem parte de um processo normal 
da caminhada histórica. Assim 
acontece também na Igreja, nas fa
mílias, na caminhada do Povo. :.;; 
nesta dinâmica de morte e Ressur
reição que vamos crescendo na Fé. 



LIVROS 
NOVOS 

M. DE FRANÇA MIRANDA, SJ, Liber
tados para a Práxis da Justiça (Coleção 
"Fé e Realidade", 8), Ed. Loyola, São 
Paulo 1980, 185 pp., 21 em x 14 em. 

Trata-se de mais uma valiosa contri
buição do mesmo autor que abriu a 
Coleção "Fé e Realidade" com a publi· 
cação de sua tese doutoral sobre a dou
trina da Trindade na teologia de Karl 
Rahner sob o titulo: O Mistério de Deus 
em Nossa Vida. A caracteristica das 
obras publicadas nesta coleção tem sido 
não só a seriedade e exatidão científica 
de grandes teólogos brasileiros, mas 
também o interesse que tem despertado 
nos leitores tanto pela relevância dos 
l emas apresentados, como pela profun
didade da reflexão e a sua incidência na 
pastoral da Igreja em nossa realidade. 
O livro de M. de França Miranda apa
rece, pois. muito oportunamente, na Co~ 
leção "Fé e Realidade". 

Apresenta-se a obra como expressão 
de uma reflexão teológica rigorosa e 
amadurecida. M. de França Miranda é 
professor de Teologia Sistemática na 
PUC-RJ onde, entre outros cursos, le
ciona o "Tratado da Graça". Atualizan
do constantemente a sua reflexão com 
a ajuda das mais recentes obras teoló
gicas publicadas na Europa e na Amé
rica latina. o autor tem também pro
curado confrontá-Ia com a realidade de 
nosso povo por meio de múltiplas con
ferências, cursos e retiros espirituais 
para sacerdotes, seminaristas, religiosos 
e leigos em diversos lugares do nosso 
pafs. 

O livro que agora nos oferece é uma 
sfntese muito bem elaborada do seu 

pensamento que se caracteriza pelo ri
gor conceitual, densamente carregado 
de dados da Sagrada Escritura, da Pa
tristica, do Magistério da Igreja e da 
grandes teólogos de nossos dias, e pela 
preocupação em elaborar uma teologia 
aberta para as necessidades pastorais 
de nossas Igrejas. Sem ter a pretensão 
de esgotar todas as questões relativas 
aos temas tratados, com estilo claro e 
exposições breves o autor escreve em 
linguagem acessível e existencial sobre 
a realidade da graça divina que atinge o 
núcleo. mais fundamental da existência 
cristã. Partindo da noção de liberdade, 
situando·-se no atual contexto Latino
Americano à luz da vida e pregação de 
Jesus Cristo, O autor reflete teologica
mente os dados neotestamentários sobre 
a salvação do homem no que consiste, 
em última instância, a graça divina. 

O dinamismo interno da obra é har
monioso e encadeado. Na Introdução 
aparece uma compacta "síntese histó
rico-critica das teologias da graça". Se
guem-se apuradas observaçoes sobre 
"os fatores principais que levaram a um 
repensamento do tradicional tratado da 
graça" e, conclui com alguns traços do 
horizonte · cultural cristão aos nossos 
dias onde se deve exprimir o discurso 
sobre a graça de Deus. 

As quatro partes que compõem a obra 
devem ser consideradas duas a duas, em 
dois movimentos distintos mas ordena
dos um ao outro. As duas primeiras par
tes: "Todo homem é intrinsecamente in
terlocutor de Deus" e "O homem que li
vremente acolhe o reino de Deus" for
mam uma espécie de bloco de susten
tação, de alicerce teórico (antropológi-

, 
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co) para as duas partes seguintes: "Di
mensoes do compromisso cristão" e 
<IA existência cristã no Espírito". Esta 
dislinçao que propomos visa alertar o 
leitor que não esteja muito familiarizado 
com a linguagem teológica do autor e 
com os graves problemas com os quais 
ele se defronta no primeiro movimento 
de sua reflexão. 

Na primeira parte destaca-se, de iní
CIO, a apresentação da mensagem e rea
lidade do reino de Deus, seguida de 
uma reflexão teológica que desemboca 
em importante conclusão para todo o 
estudo que se segue: "na ordem con
creta da economia divina, a criação (ho
mem) está intrinsecamente voltada para 
a encarnação (reino de Deus, ordem da 
graça)" (p. 36). Depois de estudar a 
concepção tradicional da relação nalu
reza e graça com seus pontos fracos, o 
autor apresenta a concepção unitária a 
partir das elaborações teológicas de H. 
de Lubac e K. Rahner como superações 
dO dualismo tradicional entre natural e 
sobrenatural, para concluir que "todo e 
qualquer homem, por ter sido criado em 
Cristo, está intrinsecamente afetado pela 
graça, está constantemente sob o apelo 
do Deus de Jesus Cristo, está marcado 
pelo existencial sobrenatural" (p. 44). Na 
ultima etapa desta primeira parte apre
senta a "elevação em Cristo", carregan
do a reflexão sobre aspecto comunitá
rio desta realidade da graça, superando 
assim a eventual impressão de individua~ 
lismo que possa ter suscitado os funda
mentos antropológicos da sua reflexão. 

A segunda parte completa o primeiro 
movimento. Ao refletir sobre a acolhida 
livre do reino de Deus por parte do ho
mem, o autor desdobra teologicamente, 
em momentos bem concatenados, a sua 
antropologia teológica fundamentada an
teriormente. Esta é a parte mais densa 
da obra. A questão do primado da açao 
de Deus e da liberdade do homem é 
apresentada com enorme riqueza de da
dos das diversas escolas teológicas e 
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suas propostas de solução. A noção de 
"liberdade profunda" (pp. 72-73) emer
ge como a "pedra de toque" para a su
peração das deficiências do enfoque tra
dicional da relação entre a ação de 
Deus e a liberdade humana. O autor en
frenta também o espinhoso problema da 
justificação levantado por Lutero, e tan
tas vezes mal interpretado pela hipertro
fia da doutrina de Trento a este res
peito. Depois de uma bem fundada re
flexão o autor deixa claro o "acordo de 
fundo" (pp. 92-94) que se pode ver ho
je entre católicos e protestantes rela
tivamente a esta questão, baseada nu
ma interpretação mais correta do pen
samento de Lutero e dos cânones do 
Concilio de Trento. 

A reflexão sistemática que conclui es
ta parte recupera a problemática da jus
tificação na sua relevãncia atual e na 
sua especificidade teológica. Emerge no 
final desta parte uma espécie de refrão 
que unifica o primeiro movimento da re
flexão do autor, harmonizando-o com o 
segundo, tornando-se a chave de com
preensão do conjunto da obra: o com
promisso com o irmão é a expressão da 
realidade e ação da graça de Deus no 
interior da liberdade humana situada 
num mundo de injustiças. O "estado de 
graça" será, então, o de uma vida com
prometida com a luta pela justiça que 
se realiza de diversas maneiras, mas 
que sempre está presente onde atua a 
graça divina. 

O segundo movimento composto pe
las duas últimas partes do livro pode 
ser considerado como variações ou des
dobramentos do refrão que harmoniza o 
conjunto do livro. A terceira parte abre
se com uma riqulssima exposiçao da 
"dimensão martirial" do compromisso 
cristão. As oportunas referências ao Do
cumento de Puebla, aos dados da Escri
tura e da História da Igreja separam uma 
reflexão teológica cuja conclusão bro
ta como a água de sua fonte: "todo cris
tão, enquanto cristão, deve ter neces-
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sarlamente uma atitude de mártir, uma 
disposição de entregar a sua vida para 
não traír seu compromisso com Cristo 
e com o reino" (p. 124). Seguem-se as 
apresentações das dimensões Trinitária, 
Experiencial e Mistérica do compromis· 
50. É talvez aqui um dos momentos em 
que mais se nota o vigor dos fundamen
tos lançados nas duas primeiras partes 
do livro. O autor se defronta com a pre
tensão de universalidade do caminho 
cristão e com o problema da salvaçao 
fora da Igreja. Apresenta os dados da 
Escritura e da Tradição até o Vaticano 
II e, na reflexão sistemática final, toca 
de cheio no problema central que é a 
tese de fundo de sua obra: "no fundo 
o que está implícito nesta argumenta
ção é a convicção de que, para o cris .. 
tianismo, a salvação resulta não tanto 
de uma confissão explícita da fé, quan
to de uma vida que encarne e realize a 
atitude fundamental da existência de Je
sus Cristo" (p. 160). 

Profundo conhecedor da teologia de 
Karl Rahner, o autor esboça as linhas 
de uma autêntica compreensão da ex
pressão "cristão anônimo'\ cunhada por 
aquele teólogo para traduzir a realida
de de uma vida que realize a atitude 
lundamental da existência de Jesus Cris
to. Conclui esta parte com oportunas ob
servações do Concílio Vaticano 11 so
bre o valor salvífico das comunidades 
não cristãs e o sentido da Igreja Cató
lica como sacramento da salvação ne
cessária, sem dúvida, mas como melo 
que se ordena ao imperativo absoluto 
de compromisso com o irmão. 

A quarta parte fecha a obra com dois 
títulos extremamente sugestivos da exjs~ 
tência cristã no Espírito: "Uma existên
cia que se reconhece ameaçada" e 
ClUma existência em busca de maior au
tenticidadell

, Sob o primeiro apresenta 
a necessidade da conversão continua 
como imperativo da vida cristã, uma vi
da libertada para a liberdade, mas que 
está liam situação", isto é. o homem é 

um "espírito encarnado" , um esplrito no 
mundo e, é na sua "natureza" que ope
ra a graça poiS aquela é, ao mesmo 
tem po, lim itação e possibilidade para a 
realização da liberdade_ Sob o segundo 
titulo enfoca primeiro "a problemática 
tradicional em torno ao mérito" e "0 

crescimento na autenticidade", con
cluindo com a apresentação da vida sa
cramental e da vida de oração como te
matizações autênticas ê inequívocas da 
existência crístã no Esplrito, quando 
realmente são celebrações e expressões 
dO compromisso com o irmão. 

Ao terminar a leitura desta obra fica 
a nítida impressao de que o autor al
cançou os objetivos a que se propôs no 
início: traduzir em linguagem acesslvel 
a teologia da graça no atual contexto 
Latino-Americano. A clareza no desen
volvimento de seu pensamento, a rique
za dos dados e o vigor da reflexão sis
temática, marcados pela cadência de um 
refrão extremamente expressivo do con
junto da obra - o compromisso com o 
irmão -, justificam o titulo e o subtftu
lo do livro cuja leitura certamente muito 
ajudará os cristãos de nossos dias, em 
nosso contexto, a crescer na liberdade 
para a práxis da justiça. 

Pe. Marcelo Perine, sj 

EDUCAÇAO, SOCIEDADE, JUSTiÇA. 
Um enfoque antropológico-cultural. pe. 
Marcello de Carvalho Azevedo, S.J. Col. 
Realidade Educacional 8, Edições Loyo
la, São Paulo, 1980, 62 pp. 

Eis um livro estimulante para a re
flexão e provocador para a imaginação 
de todos aqueles que militam na educa
ção_ Livro despretensioso e despojado, 
que não oculta as suas origens (expo
sição oral a um grupo de professores) 
nem pretende ter esgotado o problema 
(texto de estudo como ele mesmo se 
chama p. 9); livro consciente dos limites 
que lhe sao impostos pelas próprias 
opções de campo (inevitável concentra-
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ção na mediação "escolar" excluindo 
outras como a " popular") e de método 
(enfoque antropológico-cultural); livro 
-sereno nas análises e realista nas pro
postas, que ousa apostar pela possibili
dade da reestruturação do processo 
educativo, sem cair na Impaciência dos 
"tudo ou nada" de plantão, nem sucum
bir ao desânimo da inevitável lentidão 
histórica de. toda transformação em pro
fundidade. Por isso mesmo, talvez, é um 
livro que nos abre à esperança de ma
neira ativa e criadora. 

Uma convicção atravessa estas pági
nas: a qualidade educativa - e de uma 

. educação estendida a todo o povo -
é a chave na ~onstrução de uma nação. 
Mas para que a educação seja elemento 
transformador da sociedade e não ins
Irumento da sua conservação e repro
dução (p. 57 e passim) é indispensável 
tomar consciência dos condicionamentos 
sociais de todo sistema " educativo. É o 
objetivo da primeira parte: visão antro
pológica do processo civilizatório e seu 
nexo com a educação (p. 23-39). Numa 
espéCie de prova ou verificação histó
rico-antropológica, o A. descreve em 
grandes traços a evolução da civilização 
ocidental. Dessa panorâmica se despren
dem duas conclusões: 1) a educação é 
função ou coordenada da sociedade glo
bal e não pode ser tratada como um 
tópico isolado, mas inserida no comple-

" " " ." " " " 

XO processo da históda; 
. 

2) desde as origens, e de maneira pri
vilegiada ' com a constituição do Estado 
moderno, a educação constitui um dos 
mais válidos instrumentos de toda socie-

"dade para a justificação e reprOdução 
. dósislema (seja ele de inspiração liberal 
ou de extração marxista: p. 31), porque 
é o melhor canal de explicitação, cons
'cientização e reprodução das ' compo
n"ê:mtes estruturais da sociedade: à 'con
cepção do homem, a organização social 

que dela decorre e a lei que, explicitan~ 
do-a, tutela e garante a ordem, requisito 
de estabilidade social (p. 17). 

Ao postular a transformação profunda 
do nosso processo educattvo, " o A. o 
faz na convicção da sua precariedade 
e deformação, tributário como ele é da 
mesrrya história e dos mesmos condicio
namentos do processo civilizatório oci
dental. Precariedade e delormação que 
atingem igualmente a educação católica 
(pp. 35-37) e que se tornam particular
mente manifestas diante da nova cons~ 
ciênc"ia do cristianismo na América La
tina após Medellín e Puebla. A opção 
pelos pobres exige um processo educa
tivo totalmente orientado para a cons~ 
trução de uma sociedade Justa. É a fj

nalidade da segunda parte (pp. 41-56), 
na qual o A. depois de acenar para os 
requisitos fundamentais desta empresa, 
apresenta algumas linhas estruturais, 
metodológicas e de apoio para a viabi-

. lização do processo. 

Em resumo: eis um texto de estudo, 
que requer ser prolongado na rellexão 
e discussão - individual e de grupos 
- e que será extremamente útil àqueles 
- religiosas, religiosos e leigos - que, 
sensíveis aos desafios da missão edu
cadora hoje, conscientes dos seus im
passes e torturados pelas exigências de 
uma justiça nova implicada na compre
ensão da consciência cristã atual, que
rem descer às· raízes do problema e abrir 
caminhos novos para a educação. A se
gunda parle, sobretudo, oferece farlo 
material de reflexão mas exige - da
queles que estão diretamente implicados 
nesta tarefa - o esforço ulterior de 
prolongar as sugestões até as aplica
ções concretas, proporcionadas à reali
dade variada e impreviSível na qual vive 
cada um. 

Carlos Palecio, SJ 

Formação não é utua etapa transitória mas uma dimensão de vida inteira. 
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CONFERENCIA DOS RELIGIOSOS 
DO BRASIL: o SER E O AGIR 

A Confer~ncia dos Religiosos do Brasil (CRB) é uma socíedade civil, 
de direito privado, apolitica e sem fins econômicos, fundada em 11 de 
fevereiro de 1954, por tempo indeterminado e com número ilimitado de 
sócios, com a finalidade de PROMOVER e ANIMAR a Vida Religiosa no 
Brasil e COORDENAR as atividades que visam este objetivo . 

A CRB é um organismo de presença, de serviço e de apoio, dentro da 
Igreja do Brasil , para promover e animar a Vida Religiosa e coordenar as 
atividades intercongregacíonais que a isto conduzem, proporcíonando 
subsidios de crescimento e renovação aos seus membros. 

Organismo de Religiosos, para Religiosos, com estrutura flexível , 
adequada à natureza carismática da Vida Religiosa, o que garante ampla 
participação nos respectivos níveis de orientação e de decisao. 

Organismo necessário ao dinamismo interior e apostólico da mesma 
Igreja, sobretudo num país onde a grande maioria dos agentes de Pastoral 
são religiosos e que reconhece que a iniciativa pastoral e coordenação da 
mesma são atribuiçoes do Episcopado . 

Organismo que, por sua natureza, detém um acervo de informações 
sobre a Vida Religiosa no Brasil e que a torna potencialmente capaz de ser 
uma instãncia válida de integração da Vida Religiosa, no país, no seu todo, 
e não a partir do enfoque singular de cada congregação . 

Organismo, por isso mesmo, que se pode constituir um dos fatores de 
indigenização da Vida Religiosa na linha recomendada pelo Sinodo de 
1971 , indigenização essa que, pelo alto percentual de Religiosos, na pas
toral, incíde inevitavelmente, sobre todo o corpo da Igreja. 

Organismo subsidiário que sabe construir e fomentar na unidade a 
riqueza do pluralismo em todos os seus niveis, constituindo-se um incen
tivo de inserção dos Religiosos na realidade diversa das Igrejas Particu
lares . 

Organismo de direito pontificio que se constitui no intertocutor 
qualificado da Sagrada Congregação dos Religiosos com o Brasil , no que 
toca à Vida Religiosa e é instrumento para fazer compreender à mesma 
Sagrada Congregação muitos aspectos assumidos pela Vida Religiosa no 
pais . 

Fidelidade à Igreja, incentivo à expressão carismática da Vida Reli 
giosa para esta mesma Igreja e o respeito ao ritmo diverso de cada Con
gregação devem caracterizar o serviço da Conferência dos Religiosos do 
Brasil . Tudo isto numa abertura acolhedora a todas as famílias religiosas , 
c iente de sua autoridade moral , junto a pessoas e organismos , a fim de 
dimensionar a sua responsabilidade . 


	CAPA
	SUMARIO
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	ULTIMA

