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Nossa Capa 

Tentativa de esterilizar, de forma visual
mente arUstica, a figuração mental de uma 
como explosão centrlfuga de vetores-força. 
A palavra de ordem do Evangelho é esta: 
"IDE por todo o mundo. Pregai o Evan
gelho a toda criatura", Mc 16, 15. IDE, 
amai-vos como Eu vos amei. Quem ama 
cumpre toda a lei . IDE, isto é, ser mis-

sionério, catequista, mensageIro, ban
deirante, diplomata, caminheiro, bate-es
trada , pioneiro . Como vê, IDE traduz força, 
movimento, energia, ação. dinamismo, 
empenho. A Vida Religiosa, nas suas 
raizes, é MISSÃO. É envio. E presença. 
Você, Religioso e Religiosa, ouviu, um dia, 
o chamado do Senhor. E se decidiu : 
"PRESENTEI Aqui estou . Eu vou Te acom
panhar. E com meus irmãos, um mundo 
novo edificar" . CONVERG~NCIA, em 1982 
- como sempre fez - quer ser ajuda para 
este comprometimento seu . Quer teste
munhar o que Você espera. por toda parte, 
uma nova era de vida em plenitude. Creia . . 
Deus é bom. Cada vez que se cansar e vir 
tanta coisa errada , confie. Não está so
zinho. Conosco Deus quer partilhar. Seu 
amor é fiel, .gratuito e forte. Com Deus se 
triunfa sempre. Até da morte. 

Registro na Divisão de Censura e Oiversoes 
Públicas do D.P.F. sob o n? 1.714-
P.209173. 
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EDITORIAL' . . . , . . . . 

Reino de J;>eus - Quaresma ~ Conversão 

. A quaresma nos coroca, de mo
do especial, na perspectiva do 
Reino de Deus que chega e in" 
terpela o homem ' provocàndo a 
sua conversão (Mt 3,2 e 4,17). 
Uma leitura atenta do Evangelho 
nos'faz perceber claramente que 
11. categoria "Reino de Deus" po
lariza toda ·a pregação eas aspi
rações de Jesus. Nela encontram 
explicação sua vida e sua morte. 
Cabe, portanto, perguntar-nos pe
lo significado desta categoria 
central na mensagem de Jesus 
de Nazaré. 

. Na escatologia blblica, Reino 
de Deus significa fundamental
mente uma intervenção divina pa
ra mudar situações inumanas. Os 
hebreus conheciam, ao longo de 
Sua história, situações denigran
tes: escassez, desterros, enfer
midades. Conseguir a superação 
de tantas limitações era para eles 
a salvação: abundância, paz, li
berdade, bem-estar. Explicavam 
o Dia de Javé, quando o próprio 
Deus interviria como libertador e 
salvador. Nesta perspectiva, Rei
no de Deus tem, pois, priorita
riamente um conteúdo positivo. 
Délin'e-se como equidade, justiça, 
paz. Deus quer fazer dos homens 
uma comunidade de irmãos, on
d.e haja justiça e direito. O Reino 
de Deus será a comunidade: to
dos os homens viverão como ir
mãos, unidos pelo. Esplrito de 
Javé (Ez 37,15-28). Já não se 
.. . . 

, • • '. 0'0 

treinari1-o para á guerra que divi~ 
de, senão para a paz que unifica. 
(Is 2,4). , 

'. Negativamente; "Reino" sígnF 
fica vitória sobre as' forças . do 
mal que impedem a fraternidade 
dos homens na história. ' O de-' ,. . " . , 

slgnlo de Deus não seconpagi-
na . com o egoísmo que ameaça 
continuamente nossa liberdade 
inacabada fi introduz rupturas en
tre os hom'ens. · Não se compa
gina também com instituições ou' 
estruturas . religiosas, pollticas 

, A' " • 

ou economlcas - que não ser-
vem à .comunhão e participação 
de todos. Neste contexto, Jesus 
fez sua a esperança de seu povo, 
polarizada pelo. "Reino", impri
mindo-lhe novo signo e amplian
do seu horizonte. Pr.etende uma 
reconciliação universal que su
põe uma mudança total de rela
ções entre os homens. Esta re
conciliação se faz dentro da his
tória e leva consigo a' oposição 
oU .denúncia a tudo aquilo que 
contradiz o deslgnio do Pai cons
tituindo o "não-reino". 

A este Reino de Deus, que ir
rompe na história Com Jesus de 
Nazaré e que reclama a transfor
mação dos corações e a trans
formação das estruturas, é preci
so converter-se continuamente. 

Na Quaresma de 1982, a Igre
ja no Brasil quer focalizar uma 

.. 
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dimensão bem concreta da con
versão ao Reino de Deus e a fra
ternidade: nossas estruturas edu
cacionais. "A VERDADE VOS lI
BERTARA". Somente na medida 
em que Verdade, com maiúscula, 
que é o Verbo feito carne, ilumi
nar concreta e historicamente 

, , 

nossas opções de evangelizado
res no campo, da educação, esta
remos em condições de conver
ter-nos e converter nossas estru
turas a serviço do Reino. Só en
tão nos revestiremos da coragem 
necessária para desmascarar tu
do ' aquilo que nestas estruturas 
personifica o "não-reino", impe
dindo o ' homem de dar cumpri
mento 'ao deslgnlo d~ Deus. 

Nesta linha da Campanha da 
Fraternidade de 1982, o artigo 
do Pe. Francisco Taborda, SJ, 
"EdUCação e Fraternidade", 
ocupa ' um amplo espaço de 
CONVERGI:NCIA. Julgamos im
portante oferecer aos leitoreS um 
texto rico ' de c,onteúdo sobre o 
assunto, que lhes sirva de subsi
dio para a reflexão e a ação, nes
te processo que a Campanha da 
Fraternidade deste ano quer de
sencadear. Como afirma o autor, 
"a preocupação da Igreja pela 
problemática da educação não é 
alheia ao cerne de' sua missão". 
Manifesta-o "o juizo teológico 
sobre os processos e relações 
educacionais vigentes" que o ar
tigo elabora com extrema corn
petência e precisão. "Part\ndo 
da meta de toda verdadeira edu
cação, 'contraposta à educação 
realmente ministrada na socieda
de, este estudo procura explici
tar a pedagogia de Deus na his-
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tória da salvação, para sugerir 
princlpios de atuação, que cada 
um poderá operacionalizar, con
forme o campo educacional em 
que atue". 

A recente enclclica de João 
Paulo 11 - LABOREM EXERCENS 
.,.... suscitou diferentes reações 
nos vários setores da sociedade 
e da Igreja no Brasil. Dada a im
portância e atualidade do do
cumento em relação à nossa rea
lidade, Convergência oferece ho
je aos Religiosos e Religiosas, 
um estudo sério e profundo so
bre a mesma, no artigo do Pe. 
Francisco Ivem, SJ, atual Diretor 
do IBRADES. Seguindo as refle
xões claras e lúcidas do Padre 
Ivern é posslvel fazer uma leitura 
pertinente da enclclica, perceber 
suas Implicações e aceitar seus 
desafios. ' 

O "Levantamento do esforço 
missionário dos(as) religiosos(as) 
no B'rasil", realizado em 1981 
pela CRB Nacional, através de 
um Questionário dirigido aos Su
periores Maiores, é visto e ana~ 
lisado pelo Pe. Martinho Lenz; SJ, 
no interessante artigo que publi
camos neste número. 'Este estu
do levanta uma série de desafios 
para as comunidades religiosas, 
chamadas a ocupar os postos de 
vanguarda libertadora, no sentir 
de Puebla. Todo este material 
aqui compilado e interpretado 
constitui excelente subsidio para 
a reflexão dos(as) reilgiosos(as), 
especialmente daqueles que são 
responsáveis pelas decisões nas 
comunidades. 

, , 

Ir. Maria Carmelita de Freitas, FI 
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CONFERENCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASI,L . . .. . . . . . , . 
, . 

.. .. 
SECRETARIA DE ESTADO DO VATICANO 

por ocasião de sua visita aos Dicas
térios Romanos, em junho de 1981, o 
Presidente' Nacional da CRB" Pe. Décio 
Bátista Teixeira, SOB, e algiJns ' Direto
res enviaram ' ao Santo Padre --'- ' então 
hospitalizada - uma carta de ' visita e 
solidariedade em nome dos ' religiosos 
do Brasil. Publicamos . hoje ' a resposta 
à mesma, recebida através da Secreta
ria de Estado. 

A carta recebida 

Secretaria de Estado. 
Vaticano, 16 de outubro de 1981. 

Prezado Pe. Décio Teixeira, SOB: 

Foi recebida com vivo interesse a 
carta que os quatro signatários da Di
retoria da CRB enviaram ao Santo Pa
dre, com dala de 2 de junho de 1981, 

I.· . 

por ocasião da Reunião dos Superiores 
Gerais realizada em Roma. ' , 

, 

Sua , Santidade acolheu com alegria 
a disposição dos Religiosos de servir 
à Igreja de Crislo e de colaborar com o 
Magislério vislvel. ' A colaboração da 
Conferência dos Religiosos , do Brasil 
com a Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil demonslra o sentido ecleslal 
e o esplrilo de comunhão e particlpa- ' 
ção que anima a ,Igreja neste país. Em 
penhor de graças divinas o Santo Pa
dre concede a esta Conferência dos 
Religiosos e particularmente a seus di-, 
,igentes, . uma espécial Bênção Aposl6-
i ica. 

• Aproveito a oportunidade para lhe 
manifestar sentimentos de estima em 
Cristo. Senhor .. 

E . .Martinez, Subsl. 

CARTA DO CARDEAL SILVIO ODDI, PREFEITO 
,DA SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA O CLERO 

Por ocasião da mesma visita de qu e 
se ' falou acima, o grupo enlregou à Sua 
Eminência, o Cardeal Oddl, dossiê com
pleto do estudo realizado conjuntamente 
pela CNBB e CRB sobre o documento 
"-Diretrizes para a melhor distribuição do 
clero .no munçlo", juntamente com um a 
carta de apresentação. Publicamos tam
bém o lexto da carta dirigida ao Cardeal 
e a resposta dele recebida. 

Carta ao Cardeal Sílvio Oddi 

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1981. 
P; n9 596/81. " 

EminenUssimo e Reverendlssimo 
Senhor Cardeal Silvio Oddi:' 

Estamos encaminhando a Vossa Emcia: 
o dosslê do trabalho realizado conjun' 
tamente pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil e a Conferência dos 
Religiosos do Brasil, em ' resposla ao 
documento "Normas diretivas para' a 
colaboração das Igrejas particulares en
Ire si e especialmente para a melhor 
distribuição do. c,lera no mundo". 

logo que o referido documento .foi 
recebido no Brasil, as duas Conferên-

, . 
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, , 

: :Este ,grupo misto, ,após cinco , meses 
de trabalh'o, ' apresentou às duas Confe
rênci'as, lia" reunião conjun"; do dia 27 , 

de abril de 1981, o resultado ' de suas .. . . . 
reflexões, que inclui ,sugestões concre-
tas para' a Implementação das diretrizes 
do documento na Igreja do Brasil (Cfr. 
bos~ier, doc. ,n9 1). No seu trabalho, o 
i;l~upo partiu ' de uma pesquisa realizada 
recentemente pela linha 2 do Plano' de 
Pastoral Orgânica da C\liBB - Ação 
Missionária - ' sobre a situação das Igre
jas carentes do pais. (Cfr., Dcissier, doc. 
ri9 2). Esta pesquisa foi lida e interpre
tada por um especialista, assessor da 
CNBB, que pôs em evidência no seu 
estudo os dad"s m'ais 'signilicaliv(ÍS da , " 
situação dessas Igrejas e os , princip,ais 
desafios que dela emergem (Cfr. Dos
sler, d"c. n9 3). Toda essa reflexão foi 
complementada pelos dados mais des
tacados 'da outra pesquisa realizada 
pela mesma linha 2 do plano de pastoral 
orgânica, visando uma avaliação do pro
jeto "Igrejas-irmãs"; (Cfr. Dossler, doc. 
n9 4), Completando o ,seu trabalho, o 
grupo elàborou uma relação de critérios 
para a distribuição das forças apostól j
cas, alguns deles tom"dos das conclu
sões de encontros sobre este mesmo 

, , 

tema, ret;lllzado$ em anos ante'riores 
(Cfr. Dossler, doc. n9 5). 

: 'Ná sua ' reunião conjunta, do dia 
27io4/81', as ' duas' Conferências, depois 

de aprec'iar o trabalho do grupo misto, 
', decidiram continuar este esforço de re
flexões e de estimulo às Ordens e Con

, gregações religipsas p.ara Um melhor 
, atendimento às regiões , e, ' áreas mais 

carentes. Para isto, julgaram oportuno 
dar a conhecer, através de publicações, 

, OS dados' da' situação atual da Igreja no 
Brasil, as prioridades missionárias e de 
evangelização, .os critérios para um des
locamento válido e as motivações teol6-
gic'o-pastorais', que 'devem Inspirar , este 
esforçO. , JUlg"rà!'i ' 'também Oportuno ,in
formar a este Dicastérlo 'a respeito desta 
iniciati~a~ çom '8 qu~t" à:speram estar. con
tribuindo, para 'que' o 'documento da Sa
grada Congregação, do , CI~ro alcance, o 
seu objetivo '.. ',' , " 

Aproveitamos a ocasião,'para apresen
tar respeitosos cumpri,mentos e somos, 
in caritate Christl 

t Ivo. Lcirsc!teiler, 
Presidente da CNBB, 

Pe. Décio. Ballsla 'Teixeira, SDB 
Presidente Nacional da CRB .. , , 

, . 
Resposta do Cardeal Oddi ' , '. . 

Sacra Congregazione per il Clero. 
, -, ' - ' , .. . -

, Roma, 14 ollobre 1'981. ' . . .." " _. 
, ' ' 

Reverendlssimo Padre Décio Batista 
Teixeira, SDB, Presidente della Confe-

" ' 

renza Nazionale dei' Religiosi; Brasile: 

Con la lettera n., 596/81, -In data 7 
maggio scorsO, si ê voluto cortesemente 
informare questa 5. Congregazione per 

, . 
11 Clero sulla situazione e sulle pros
pettive delia distribuzione dei Clero e 

, , 

degli allrl effettivi apostollci in Brasile, 
anche a seguito dei documento emanato 
in proposito, lo scorso anno, da' questo 
Dicastero., 

Desidero ringraziare sentitamente per 
la cordiale acóoglienza rlservata ai men
zionato documento e per la ampla e 



deuagljata informaziorie relativa alia 
qUliIstioneo , 

, ' 
, " 

, Ho ',Ietto ' con attenzione ' tuUa la , do
cumentazlone, ' che , m,ette in : luce la 
ampiezza dell'lmp-égno' e la profond ità 
e meticolosità dello studio, corredato da 
dati 5tatistici importanti, che servono 
come utile base per la opportuna pro
grammazione. 

In particolare -ho' ri/evato I'ímpegno 
de lia Chiesa brasiliana a voler planifi
care e risolvere in prospettiva, con mezzi 
proprl sempre piu conslstenti, iI proble
ma della , carenza e ' della equa disiri
buzione degli elfettlvi apostolici, con 
speciale riguardo alie aree rurali ed 
alie periferie delle grandi città, , 

Da 'un lato ê consolante I'impegno di 
tante Congregazioni Religiose éd effetti
vi : sacerdotali ed apostolici stranieri in 
tutto 11 Braslle e speclalmenle nelle aree 
piu abbandonate; d'allro canlo ancor 
piu lodevole ê I'inlento di voler Impeg
nare " personalebrasiliano dove plu 
ma'sslccia ê la presenza 51raniera, in 
modo da" qualificare sempre piu la pre
senza della Chiesa brasiliana in un qua
dro di vera Iral,ernità 'ecclesialeo 

- Circa la presenza di ,stranieri, benché 
la diversa mentalità possa fare problema 
in qualche circostanza, non bisogna 
cessare ,di ringraziare , questi fralelli, che 
in spirito 'di comunione , ecclesiale donano 
,generosamente la loro vila ,ed apportano 
ogni genere di ricchezza spirituale e di 
aiuto , materiale per la dilfusione dei 
regno : deI Signore Gesú ,in Brasile, 

, Purtrcippo la disponibilità , di effettivi 
stranleri, sta ' diminuendo In numero ed 
_aumet;otand'ó In ' etã, per 'cui pare oppor
tuno iI piano a lungo termine, che pre
vede' una certa 'auiosufficienza, 

" Ho ' moita apprezzato' anche 'ildeside
rio ,di organicitã negli impegni aposto
.lid,_ benché su , questo ,punto sia forse . . , -

conveniente , lasciare , una , certa elasti-
cità , per'. gli interventi .. di persone ed 
instituzioni. . 

, ' 

In particotare ',mi, ha colpito: la eSpres7 
slone ,relativa' alia necessilà di , una Im
posiazione "realista;;, 'in vista ,della s07 
luzione ,delia 'carenza di sacerdoti. A 
q'uesto propcisito" mi piace di sottolinea
re ' la éentralità" neila immaglne e nellá 
identità proprla ' dei sacerdote, della fi" 
gura e persona dei Signore Gesu, anche 
nel senso che 11 sacerdote, prima ancora 
che con la Eucaristia ,e con la predica-

' zicne dei 'Varigelo~ coo, la ' '-súa, 'stessa' 
persona, in virtü dei carattere sacerdo
tale, in, modo U'1icO la presente i.l- Signore 
,Gesu ed 6, perclo , iI primo ed insostitui
blle fondamento del/a comunità locale, 

. ' . . 
, Desidéro insistere sul fatio che la per-

, . 
sona dei Signore Gesü la da , specchio', 
con le sue caratteristlche, aI/e qu'alità 
ed altribíJti sacerdotali; per cui grave
mente ' dannosa ' e 'pregiudizie,vole, per ta . . . . 
prom'ozione del/e vocazio;,i 'sacerdotall, 
una frustrante e van'a 'attesa di prose 
pettive diverse -da qual/e che la Chiesa 
propone con fermezza e decisione, comê 
lo ha latlo, dopo ampia, ed aperta dis
cussione, con iI Sinodo deI ,1971 circa 
. ' . . 
la questione deI celibato sacerdotal e, 
che va pertanto ritenuta 'questione 
chiusa, ; 

, ' 
Occorre benevol mente accogliere la 

voce dello Spiritci; che in questo modo 
e nal/a ripetula parola dei Papa in proc 

posito, ci invita ad ' una adesione cor
diale ed a lasciare da parte ogni diverso 
orientaniento' personale, ' 

Nel documento della nostra Congrega
zione sul/a , col/aborazione 'fra le Chiese, 
ci ,era piaciuto infalti ricordare 11 Sinodo 
deI 1971, che richiamava à sua volta 
in Co'ncilioJ .u se 'venisse a man~are . Ia 

• • O". 

prasenza e I'azione , dei suo ministero 
(dai , sacerdote) o " la , Chiesa non , po~ 
trebbeavere la piena certez,za ,del/a sua 
le,deltà e della sua continuità visi!>lIe" 
(no 5). , 

- ' , 

Percià desidero incoraggiare tutli i 
piani di promozi.one · voca~.ionale~ che 
presentino coraggiosamente e ,decisa; 
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mente II sacerdoie · solto la vera luce 
della persona di Cristo. ALui dobblamo, 

',; . " . 
êon fervore, nchiedere, anche ricorrendo 
alie eflicaci preghiere degli uminl e dei 
poveri, il dono delle abbondanti voca
zioni saoerdotal!, come 11 Signore stesso 
ce lo ha insegnato. 

Con quesli senti menti . di adeslone e 
di incoraggiamento, profitto della oir
costanza per oonfermarmi oon sensi di 
religioso ossequio, della Paternità Vostra 
Rev.ma, dev.mo nel Slgnore, 

Silvio Cardo Oddl, Prel. . . 

XII ASSEMBLÉIA REGIONAL, CRB - FLORIANOPOLlS, SC 

Realizou-se no Morro das Pedras, . . 
Florianópolis - SC, nos dias 20-22 de 
outubro de 1981 oom a presença de 77 
participantes: 18 Superio~es Gerais e 
Provinoiais, 26 Representantes de Gerais 
e Provinoiais, 07 Coordenadores Diooe
sanos de CRB, 11 Representantes Dio
cesanos de CRB, 02 Representantes da 
CRB Naoional, Diretoria, Exeoutivo Re
gional, Convidados. 

Objetivos da Assembléia 

1. Enoontro de pessoás que querem 
intensificar a vida e testemunhar a co
munhão e a participação. 

2. A partir do que vem aconteoendo 
(relatórios) e à luz do tema: "Formação 
inioial e permanente para a nova situa
ção da VR", analisar a nossa caminhada 
e buscar pistas para uma ação mais pro
fética e comprometida. 

A. A análise da caminhada da CRB/ 
Sc:.1981 foi feita a partir do Relatório 
Anual. Foi feita leitura e reflexão indi
viduai procurando-se detectar: avanços 
- contradições - desafios, dentro das 
três metas: experiência de Deus, · Vida 
Fraterna e Missão. Posteriormente, em 
trabalho grupal, foram partilhados os de
poimentos e apresentada. uma slntese 
dos mesmos ao plenário. Foram também · . 
elencados os problemas emergentes, as 
novas situações e as conseqüências na 
formação inicial e permanente • . 
• 

· A partir deste levantamento que nos '. . . 
deu uma visão ampla e até certo ponto 
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profunda da realidade, Pe. Carlos Pa
lacio, assessor e explicitador do tema 
citou vários aspectos que ajudaram a 
iluminar e analisar com senso crrtico a 
realidade. 

Sua exposição agrupou a problemãti
ca da VR hoje em alguns núoleos: O 
problema da Identidade da Vida Reli
giosa. A Eclesialidade. A redefinição da 
missão da VR na Igreja e na sociedade. 
A Formação. 

. Feitos os passos do Ver e do Julgar, 
passou-se ao Agir, planejando as Prio
ridades e atividades para 1982. 

B. Planejamento para 1982 -
dades, atividades, cronogramas. 

. . 
prlon-

a) Prioridades. · Os grupos sugeriram 
a oontinuidade de todas as prioridades/ 
81 com acento especial para: Educação 
(CF/82- Educação Popular); Saúde 
(curativa e comunitãria); Inserção; For
mação inioial e comunitária. 

·b) Atividades. Treinamento/Cursos so
bre: .Educação Libertadora, Educação 
Popular, Formação da Consciência Crí
tioa, História da Igreja no Brasil, Aná
lise Critica da Realidade, Educação Se
xual. Enconlros: de irmãs de Hospi
tais, de Educadores, de religiosos In
seridos nos meios populares, de Provin
oiais oom Vigários, Escola x Paróquia. 

. c) Cronograma. Foram apresentadas e 
divulgadas as programações já Inoluí
das no Cronograma/82 e ~oram acres
centadas outras conforme sugestão da 
Assembléia. 



C. Constou ainda da Agenda: Comu
nicações dos vãrlos O.rganiBmos: CRB 
Nacional, CNBB - Regional Sul IV, 
CIER, AEO. Saúde. Alteração do Regi
mento da eRB/SC. Prevlslio Orçamen
tárla/82. 

D. Avaliação da Assembléia. Foram 
alcançados os objetivos propostos con
forme podemos constatar pelos depoi
mentosdos 'participantes: 

Organização: Excelente. Assembléia 
muito bem preparada. Tempo bem apro
,veitado, Não houve sobrecarga nem es
paços vazios. Equipe unida. 

Participação: Boa participação. inte
resse e seriedade nos grupos e plená
;;0. Participação calma, total, integrada, 
espontanea e enriquecedora. Clima fami
liar e de simplicidade. 

Conteúdo: Assunto do momento" inte-" 
ressou a todos. Oportuno, atual, neces
sário. Foi além da expectativa, A dinâ
mica usada ajudou multo. Deu-se multo 
tempo para o relatório e pouco para a 
formação. 

Anátise da caminhada: Válido o tem
po de reflexão pessoal. A equipe da 
ORB é unida, isto foi edlflcante e in
fluenciou na Assembléia. Boa a' análise 
a 'partir dos relatórios previamente pre
parados. Caminhada multo boa, real, 
concreta. Constatou-se uma grande ca-
minhada. ' 

Pistas de Ação: As respostas corres
ponderam às . expec(ativas do grupo. 
Pistas boas e dentro do Plano de Ação, 
oportunas, váliqas, garantem continuida
de. Pouco tempo para planejar o agir. 

Liturgia: Ric!!, participada, preparada 
dentro ' da realidade. Tranqüila, simples 
e proveitosa. As missas sempre ótimas. 
A liturgia das horas poderia ser mais de 
conformidade com a vivência do grupo. 

Outras observações: Há realmente um 
grande ASSUMIR pelas Dioceses. 

.E. Um agradecimento às mensagens 
recebidas: CRB/Porto Alegre, ORB/Belo 
Horizonte, CRB/Brasllia, CRB/Fortaleza, 
ORB/Bahia. 

Ir_ Uva Maria Oglíari, SDS 

ENCONTRO DA DIRETORIA E EXECUTIVO NACIONAIS COM 
OS PRESIDENTES E SECRETARIOS EXECUTIVOS REGIONAIS 

Rio, 06 a 09 de novembro de 1981 

Realizou-se nos dias 06 a 09 de no
vembro de B1, no Rio, o Encontro da 
Diretoria e Executivo Nacionais com os 
Presidentes e Secretários Executivos 
Regionais. O dia 06 foi dedicado à co
memoração dos 10 anos de existência 
da equipe de reflexão telóglca da ORB. 

O dia 07 dedicou-se à avaliação da 
Caminhada da CRB neste último ano. 
Foi uma avaliação da vida da ORB en
quanto organismo nacional e, a partir 
das seis prioridades da XI AGO: - For
mação; - Inserção; - educação e ju
ventude; - saúde; - interlorização geo-

gráfica; - relacionamento · ORB/CNBB. 
Através do estudo dos relatórios, pro
curou perceber-se quais as prioridades 
que estão sendo mais implementadas e 
o porquê; e igualmente as menos imple
mentadas. A reflexão - individuai e gru
pai - fez perceber com clareza que, em 
meio à diversidade de situações, há 
algumas consiantes: formação é a linha 
que mereceu maior 'atenção em quase 
todas as regionais; educaçAo e' saúde 
têm sido menos implementadas. A inser
ção, em multas regionais, tem sido ob
jeto de acompanhamento' e interesse 
especiais. A Interiorlzação geográfica , 
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, ~prJ'ls,!,nt<". ,c\)rta difíc,uldaqe" sobretudo 
em algumas .regionais, especialmente 

.;i\quelas. oncje' as distâncias são grandes. 
O relaci.opamento C(lI3/C.NBB,. sobretu
,do , a ~Ivel nacional, é ml!ito .po~itivo. , . . 

'.' " ". 

: . A , manhã, do dia, 08 foi dedicada à 
interiorização e à oração, e Ilstevé a 
cargo do Pe. Mário F. Miranda, SJ.' A 

. tarde o grupo procurou traçar , perspecti

.vas , de ação para 82; identificando os 
,pontos ' necessitados de maior dinami
'zação e, escolhendo os meios concretos 
,de ' Operacionalizar . esta dinamização. 
Cada Regional ou grupo de, Regionais 
afins fez o seu "projeto;' para' 82. Houve 
~inda uin diálogo 'com o representante 

. da CNBB, D. João Bafista: P,zyklenk, pre
sente -ao' encontro, ' e um"' momento dedi
' cado ao relacionamento CRB Nacional! .. 

• 

CRB/Regiona,is, on<Je foram esclareci
dos vários pontos relativos a ,este rela-
cionamento. " . , .. , " .... . ' 

, , 

O ato' final foi a concelebração euca
' rlstlca; ' em que ' ioi' oierecldo ,a Deus 
mais um ano de caminhada da CRB 
como organismo nacional, a serviço da 

, , 

'Vida 'ReligiOsa no pais, 

Na avaliação a grande maioria ' dos 
participantes expressou, ter o , encontro 
alcançado de manejra muito satisfatória 
seu's 'objetivos que eram: obJellvo geral: 

' Fom'eiltar ' a unidade da 'Conferência dos 
' Religiosos do Brasil, Objetivos específi
cos: a) avaliação ' do andamento da CRB 
durante o ano em curso; b) programa

' ção das atividacies de 82; c) busca de 
linhas comuns para' 82; d) convivência 
c:!e toda a equipe dirigente da CRB . 

• 
, , 

Qual a preócupaçá() primeira da doutrina social. da ,Igreja? . ." . 

o homem, a sua dignidade e os seus direitos. O homem como sujeito 
responsável e principal agente de todo e qualquer processo de desenvolvi
mento. O homem na sua existência histórica concreta, em toda a sua intei
rczae integridade: corpo e alma, natureza e graça. O homem como finali
dade verdadeira dt\ todo o processo de produção. JOÃO PAULO lI, na 
Redemptor Hominls, n9 14, escreve: "O homem, na plena verdade de sua 
existência, de seu ser pessoal e, ao mesmo tempo, do seu ser comunitário 
e social, é o primeiro caminho que a Igreja deve percorrer no cumprimento 
de sua missão". 

.. 
, , 

, • • • 

, Na Laborem Exercens, qu~1 9 pápel do sindicato? 
. . . ' . ' . . ' . . . . . ... . .. 

, ,João Paulo 11 foi claro. ,Toda ação sindical implica política, mas o 
' papel:do sindicato 'não é "fazer política" nem pode ter o caráter de "partido 
' polÍ,tiço". "Não deveria 'nuiica estar sujeito às ' decisões dos partidos polí~ 
, tiços nem, manter, Gom eie~ ligaçoes muitoestreitas'\ , Aos partidos políticos 
' cabe, a, conquista :do', poder ' político. Aos sindicatos cab~ ,a defesa dos direi-
~,tos específicos e legítimos da classe tra1:la1hadora. " " ' " , " ' 



o TRABALHO HUMANO. 
• 

A CARTA ENCicLlCA 
LABOREM EXERCENS , 

Encíclica não constitui, ordinariamente, documento 
definit6rio, ao qual se deva um assentimento 
- de fé. Ela sublinha, entretanto, aspectos 

intimamente relacionados com a fé e a doutrina cal6lica. 

Pe. Francisco Ivern, SJ 
Rio de Janeiro, RI 

As seguintes reflexões sobre a úl
tima Carta Encíclica de João Paulo 
lI, Laborem Exercens, não preten
dem ser um comentário sistemático 
e exaustivo desse longo e importan
te documento. A traduçãoportugue
sa da Encíclica é acessível a todos 
por ter aparecido nos principais jor
nais do país e ter sido publicada por 
várias casas editoras. 

o grande talento de João Paulo 
II como "comunicador" parece ex
pressar-se melhor mediante os seus 
breves pronunciamentos e homilias, 
as suas palavras espontâneas, os seus 
gestos vitais e toda a sua extraordi
nária personalidade, do que median
te comunicações mais longas, formais 
e solenes como são as cartas encícli
cas. O estilo algo abstrato, prolixo e 
as vezes até repetitivo da última en
cíclica não facilita decerto a sua lei
tura. No caso da Encíclica anterior 
"Dives in Misericordia", a edição 

portuguesa do "Osservatore Roma
no" sugeria uma chave de leitura, 
pois reconhecia que o estilo do Papa 
poderia apresentar dificuldades, até 
para os leitores relativamente cultos 
e bem informados que ordinaria
mente recebem o jornal do Vaticano. 

Porém, para os leitores de Con
vergência a maioria dos termos e 
conceitos usados pelo Papa na En
cíclica já são familiares. Aliás, com 
o conhecimento que têm do ensina· 
menta social da Igreja, a mensagem 
central do último documento pon
tifício não precisa de explicações 
pormenorizadas e ser facil m e n t e 
·compreendida. Por esses motivos, li
mitar-me-ei nessa apresentação a su
-gerir alguns pontos que possam aju
dar-nos a interpretar o significado e 
'valor específicos da "Laborem Exer
:cens" em relação com documentos 
-anteriores. Sublinharei a principal 
-contribuição da Encíclica e os as-
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pectos que, na minha opinião, apre
sentam maior interesse e novidade. 
Apenas enumerarei outros pontos, 
em si rião menos importantes, mas 
que, nem pelo seu conteúdo nem pe
lo modo como são tratados, nos 
oferecem novas pistas e novos ele
mentos de juízo para uma melhor 
compreensão da "questão social", à 
luz da fé. Também apontarei alguns 
dos "silêncios" da Encíclica e aque
las passagens ' que talvez exigiriam 
ulterior elaboração. 

Acho que esse modo de abordar a 
última mensagem social de João 
Paulo II pode ser mais útil para os 
leitores do que um simples comen
tário parágrafo por parágrafo. Deste 
modo, também evitar-se-ão os peri
gos aos quais, com certa freqüência, 
sucumbem sacerdotes, religiosas e 
religiosos; quando aparece um novo 
documento social da Igreja, como 
este de João Paulo lI. Por um lado, 
o perigo de simplesmente elogiá-lo 
e exaltá-lo, depois de uma primeira 
e rápida leitura, sem ponderação 
nem espírito crítico; ou o perigo de 
ver nele uma mera corifirmação das 
nossas idéias ou posições. Por outro 
lado, o perigo de ' descartá-lo com 
excessiva facilidade, por considerar
mos que não contém nada de novo 
ou por . não encontrarmos nele aqui
lo que procurávamos. Tanto uma 
-como outra atitude não refletiriam 
o respeito e a seriedade com que de
veríamos a c o I h e l' uma mensagem 
pontifícia, mais ainda uma carta 
encíclica. 

A volta ao homem 

João 'Paulo II quer colocar a sua 
mensagem sobre o trabalho huma-
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no "na linha do desenvolvimento 
orgânico da ação e do ensino social 
da Igreja" (Laborem Exercens, n. 2). 
Aponta brevemente que esse ' ensino 
tem evoluído, acompanhando e ilu
minando a evolução da problemáti
ca social no mundo. Hoje a "ques
tão social" não é mais o "problema 
da classe operária", apenas no âm
bito da empresa particular ou da 
indústria I o c a I ou nacional, que 
marcará as encíClicas sociais de 
Leão XIII · e Pio XI. Com o correr 
dos anos,. a problemática social alar
ga-se, torna-se internacional, mun
dial. Da questão operária e indus
trial passa-se aos problemas do de
senvolvimento agrícola e sócio-eco
nômico em geral; do desenvolvimen
to à nova ordem econômica interna
cional, aliás a uma nova ordem, não 
já meramente "econômica" nem sim
plesmente "internacional", mas a 
uma "nova ordem mundial". Essa 
evolução ·reflete-se nas grandes en
cíclicas sociais, de s d e a "Rel'um 
Novarum" à "Populorum Progres
sio", na constituição conciliar "Gau
dium et Spes" e ' no documento si
nodal de 1971, "Justiça no Mundo". 

Porém, o alargar-se dos horizon-' 
tes e a crescente complexidade da 
questão social, não representou sem
pre um verdadeiro progresso para o 
homem que se encontrava e deveria 
continuar encontrando-se no centro 
daquela questão. Pelo contrário, de
pois de. tantas ideologias e sistemas, 
de tantas teorias sobre o desenvolvi
mento todos eles propostos em 
nome do bem-estar e do progresso 
humano a humanidade parece de 
repente perceber que, de fato, nos 
fomos gradualmente afastando dos 
verdadeiros ' · interesses do ' homem 



que pretendíamos servir e, às vezes, 
'até terminamos por negá-los. Não 
apenas a problemática tornou-se in
ternacional e mundial, mas com, ela 
também as desigualdades e as injus· 
tiças apresentam-se agora no âmbito 
mundial (lbid.) e são bem mais am
plas do que aquelas que no século 
passado motivaram a "carta magna" 
de Leão XIII (Ibid., n. 8). Nos nos
sos dias, em lugar de falar em sim
ples desenvolvimento, prefere-se fa
lar nas "necessidades básicas" do 
homem necessidade tanto mate
riais, como sociais, culturais e espi
rituais cuja satisfação deveria 
constituir o objetivo pl'imário de to
do progresso: refiro-me ao chamado 
"Basic Needs Appraach". 

Nos últimos decênios do presente 
século, estamos testemunhando, se-- .... . nao sempre na conSClenCla e na von-
tade política dos Estados e daqueles 
que controlam os centros do poder, 
pelo menos nos debates internaCio
nais e naqueles setores da popula
ção mais sensíveis e comprometidos 
soCialmente, uma ,vaI ta para o ho
mem não como objetó, nem simples
mente como, o beneficiário principal, 
mas 'como o sujeito responsável e o 
principal agente de todo o processo 
de desenvolvimento. 

Uma evolução semelhante obser
va-se no ensinamento social da Igre
ja. O homem, a sua dignidade e os 
seus direitos, sempre foram o ponto 
de partida e a , preocupação central 
desse ensinamento. Mas durante as 
últimas décadas, os documentos da 
Igreja também refletem a necessida
de de focalizar de novo o homem e 
de reprapor esse mesmo homem 
na visão cristã que a Igreja tem dele ' 

- como o ,primeiro e último critério 
para l'econhecer o verdadeira pro~ 
gresso, a autenticidade e justiça de 
toda ideologia e de todo sistema que 
pretendam servi-lo, 

Paulo VI, ao clausurar o Concí
lio Vaticano II (7 de dezembro de 
1965), colocava "o homem, e só o 
homem, na sua existência histórica 
concreta" o homem em toda a 
sua integridade: corpo e alma, ,na
tureza e graça no centro da mis
são religiosa da Igreja. Na Encíclica 
"Populorum Progressio" era o de
senvolvimento integral "do homem 
todo e de todos os homens", em 
particular dos mais pobres e neces
sitados, que definia o autêntico pro
gresso social. João Paulo ' II adota 

, . 
essa mesma perspectlva e na sua 
pÍ'imeira Encíclica, "Redemptor Ho
minis", lembra-nos que "o homem, 
na plena verdade 'da sua existência; 
do seu ser pessoal e, ao mesmo tem
po, do seu ser comunitário e so
cial. " é o primeiro caminho que a 
Igreja deve percorrer no cumprimen
to da sua missão" (R, H" n. 14) . . 

, 
Conseqüente com essas afirmações, 

na "Laborem Exercens", a primeira 
g r a n d e Encíclica social de João 
Paulo lI, a centralidade do homem e 
da sua dignidade que a "Redemptor 
Hominis" sublinhou, tanto do ponto 
de vista cristológico corno ecle'sio
lógico (Ibid., nn. 8, 14), se traduz 
na centralidade do homem trabalha
dor e da dignidade do trabalho hu
mano. A pessoa humana é o ,sujei
to e autor responsável de todo tra
balho humano , quer considerado 
objetivamente como participação e 
continuação da obra do Cl'Íador, 
quer c o n s i derado subjetivamente 

, , 
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como atividade pessoal consciente e 
livre - não é medido tanto pela 
quantidade ou qualidade das coisas 
produzidas, ou dos .meios materiais 
ou técnicos de que o homem se serve 
no . próprio trabalho, mas sobretudo 
pelo serviço prestado ao homem no 
desenvolvimento da sua dignidade 
pessoal e do seu ser social (L. E., -
nn. 5-6, 25). 

João Paulo 11 fala-nos na evolucão 
da problemática social desde a "Re
rum Novarum". Mostra como o ensi
no social da Igreja "alarga o hori
zonte às dimensões do mundo intei
ro" (Ibid., n. 2). Descreve breve
mente os novos campos, o novo con
texto, em que o trabalho humano 
hoje se desenvolve. A suá Encíclica, 
porém, não constitui de fato uma 
apresentação e exame dos novos pro
blemas que deve encarar esse traba
lho, à luz das mudanças de caráter 
técnico, econômico, social e político 
do mundo contemporâneo. Alguns 
dos problemas que essas mudanças 
provocam são apenas enumerados ou 
descritos muito sumariamente. Eles 
servem como pano de fundo para 
pôr em relevo "o fato de que o tra
balho humano é uma chave, prova
velmente a cbave essencial, de toda 
a questão social" (Ibid., n. 3). 

Em relação com alguns pontos es
pecíficos, a Encíclica, como veremos, 
abre novas e interessantes perspecti
vas e apresenta uma certa novidade. 
O seu principal valor, porém, não 
reside tanto na originalidade dos 
seus conceitos, nem na profundida
de de sua reflexão sobre novos pro· 
blemas, mas na sua insistência sobre 
a necessidade de voltarmos a concei-
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tos fundamentais, como o trabalho 
humano e o lugar prioritário que 
esse · trabalho deve ocupar em toda 
atividade econômica e produtiva, 
para encontrarmos a solução - "ou 
melhor, a gradual solução" - da 
questão social, mesmo sob as novas 
e complexas formas que. eIa assume 
nos nossos dias (Ibid.) ; 

A volta às encíclicas sociais 

Até a publicação da "Laborem 
Exercens", o magistério ordinário 
da Igreja parecia ter desistido de 
servir-se de cartas encíclicas - ca
tegoria mais solene e autoritativa de 
documentos pontifícios - para apli
car os princípios doutrinais deriva
dos da fé à realidade social em con
tínua mudança. De fato, a "Populo
rum Progressio" (1967) podia consi- . 
derar·se a última encíclica social. A 
Encíclica "Humanae Vitae", publi. 
cada um ano mais tarde, embora te
nha importantes conseqüências so
ciais, por tratar aspectos morais e 
religiosos do matrimônio, da pro
criação e do planejamento familiar, 
não era incluída geralmente entre as 
grandes encíclicas sociais. Depois da 
"Populorum Progressio", Paulo VI 
preferiu valer-se de outros gêneros 
de documentos, de tipo mais pasto
ral, para transmitir o ensinamento 
social da Igreja: p. ex. duma carta 
a p o s t ó I i c a como a "Octogesima 
Adveniens", ao completar-se oitenta 
anos da R.N. Mesmo um documento 
tão importante como "E v a n g e I i i 
Nuntiandi", que trata da missão 
evangelizadora da Igreja no mundo 
contemporâneo, apareceu sob a for
ma, não de encíclica, mas de "exor-
tação apostólica". . 



Sabemos que as encíclicas, atos 
do magistério ordinário dI! Igrej a, 
não, são geralmente o meio usado 
para comunicar-nos juízos absolutos 
e definitivos, definições infalíveis 
ou "ex cathedra", como alguns ain
da acreditam. Exceto em, casos es
pecíficos e acerca de maté,rias que 
poderiam ser objeto de definições 
de fé, as encíclicas não constituem 
ordinariamente documentos definitó
rios aos quais devamos um assenti
mento de fé. Porém, desde a primei
ra Encíclica de Bento XIV em 1710, 
os Sumos Pontífices ' recorreram a 
essa categoria de documentos para 
sublinhar aspectos intimamente re
lacionados com a fé e a doutrina ca
tólica, no exercício da sua função 
ordinária, de doutores e pastores da 
Igreja ' universal. Ainda que as en
cíclicas não tivessem um caráter ab
soluto e definitivo, elas d e c e r t o 
distinguiam-se de outros documen
tos, menos formais e solenes, pelo 
respeito interior, pela ' obediência e 
assentimento religioso que exigem de 
todos os membros da Igreja, em vir
tude da maior autoridade que as ca
racteriza. 

As profundas e contínuas mudan
ças ocorridas no campo social du
rante os últimos decênios e a cons
ciência de que esses fatos esses 
"sinais dos tempos" - deviam ser 
percebidos e interpretados não ape
nas à luz da fé, mas também com a 
ajuda das ciências humanas e sociais, 
modificam, gradual mas substancial
mente, o modo de concebermos o 
campo social, Tornava-se cada vez 
mais difícil aplicar os princípios imu
táveis da fé a uma realidade sempre 
mais diversificada, complexa e em 
contínua mudança, mediante direti-

vas univ,ersais que fossem válidas 
sempre e ,em toda a parte. Isso 'não 
suprimia absolutamente a legithni
clade e necessidade do ensinamento 
ou da "doutrina social" da Igreja, 
mas sim contribuía para liberal' esse 
ensinamento de elementos de valor 
mais circunstancial ou conjuntural, 
de pressupostos e < aplicações não 
fundadas necessariamente nos prin
cípios da fé. Essa nova consciência 
também deu ao ensinamento social 
cristão um caráter mais universal e 
duradouro. No futuro, os documen
tos da Igreja universal, sem limítar
se a considerações meramente teó
ricas e genéricas, focalizaria sobretu~ 
do os princípios teológicos e doutri
nais, a visão cristã do homem, das 
coisas e dos acontecimentos que a 
Igreja tem adquirido através da re
velação, da experiência e da refle
xão à luz da fé ("Evangelíi Nun
tiandi", n. 35). Deixar-se-iam as 
aplicações desses princípios a situa
ções mais concretas para o discerni
mento das Igrejas particulares ou 
lo c a i s ("Octogesima Adveniens", 
n. 4). 

Deste modo a "doutrina social" 
da Igreja iria aparecendo mais e 
mais como uma teologia da história 
que se vai realizando, como uma luz 
que ilumina e guia a nossa ação, 
livre e responsável, para transfor
marmos o mundo e a sociedade e .. -assumlrmos os rISCOS que essa açao 
necessariamente implica; 

Talvez por esses motivos, Paulo 
VI nos últimos anos do seu ponti~ 
ficado preferiu não recorrer às car
tas encíclicas nos seus pronuncia
mentos de natureza social. A razão 
não , foi decerto por não acreditar na 
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validezdo ensinamento social da 
Igreja Cu · na necessidade de diretri
zes Claras para orientar o povo de 
Deus nas difíceis, complexas e vitais 
questões de ordem sócio-econômica 
e política. Mas assim evitar-se-ia que 
atribuíssemos a todos os aspectos 
desse ensinamento uma autoridade e 
obrigatoriedade de natureza religiosa 
e doutrinai que a Igreja não preten
dia sempre dar-lhes. Também evitar
se-ia que o ensino social católico 
fosse instrumentalizado e · usa d o 
"dogmaticamente" - em um ou em 
outro sentido - para justificar ou 
autenticar determinadas p o s i ç ões, 
instituições, estruturas ou modelos 
de sociedade. 

Com a "Laborem Exercens", João 
Paulo II recorre de novo ao gênero 
das encíclicas sociais. Isso ' não de
veria ser interpretado como se o 
atual Pontífice quisesse necessaria
mente mudar a concepção mais ma
tizada e "discreta" da doutrina so
cial que se tem ido afirmando, em 
amplos setores da Igreja, estes últi
mos anos. Também não ' implica que 
ele queira atribuir a todas as suas 
considerações e reflexões sobre o 
trabalho humano, a maior certeza 
moral e religiosa que o povo ordina
riamente atribui às declarações con
tidas em cartas encíclicas. As razões 
podem ser outras. De fato, o tema 
central da "Laborem Exercens", o 
trabalho humano, assume uma im
portância fundamental e decisiva na 
concepção cristã do homem e da sua 
vocação no mundo criado por Deus. 
Na Encíclica essa concepção é apre
'sentada' como um ponto de referên
·cia e como um chave de interpre
tação esséndais para todos aqueles 
que se esforçam por resolver os pro-
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blemas sociais da sociedade contem
porânea. O tema é analisado sobre
tudo à luz da fé e documentado com 
a ajuda de textos tirados, na sua 
grande maioria, dos livros sagrados 
e também do patrimônio doutrinai 
da Igreja. Essa abordagem poderia 
justificar o uso do gênero mais sole
ne e autoritativo que o Papa adotou 
para comemorar o aniversário da 
R. N. Porém, não faltam na última 
encíclica afirmações e considerações 
sobre pontos concretos cuja base 
doutrinaI não . aparece com tanta ni
tidez e precisão, e que os estudiosos 
desse documento não deixarão de 
discutir e até de questionar; 

. 
"Coisas novas e coisas velhas" 

João Paulo II reconhece que o te
ma do trabalho humano já tem sido 
tratado repetidas vezes nos documen
tos sociais. da Igreja e não ápenas 
neles. A intenção do Papa não é 
tanto "coligir e repetir" (L.E., n. 3) 
tudo o que já foi dito no passado a 
esse respeito, mas, como já indicá
vamos, colocar de novo o trabalho 
humano e o homem trabalhador no 
centro das nossas preocupações. Os 
variados e complexos problemas so
ciais contemporâneos deveriam ser 
re-examinados do ponto de vista do 
homem, chamado por Deus a "sub
meter" e "dominar" a terra (visão 
objetiva do trabalho) e a realizar-se 

. pessoalmente mediante o trabalho 
(v i são subjetiva). Para sublinhar 
essas verdades, João Paulo II extrai 
da Escritura e da tradição "coisas 
novas e coisas velhas": coisas velhas 
que nos ajudem a descobrir "os no
vos significados" que o trabalho 
humano adquire, as "novas tarefas" 
que o homem é chamado a exercer 



no mundo contemporâneo · (lbid., 
n.2). . . . 

A Encíclica convida-nos a revisar 
as nossas posições, as diversas con
cepções do desenvolvimento ou do 
progresso, as preferências por este 
ou por aquele sistema ou ideologia, 
tomando como norma e critério as 
exigências éticas e sociais que a vi
são cristã do trabalho humano com
porta. Essa é a maior contribuição 
e o · maior mérito da Encíclica. A 
análise da dignidade e nobreza do 
trabalho humano, tanto em termos 
objetivos como sobretudo subjetivos, 
não é certamente nova. Nas décadas 
de 1940-50 floresceu, sobretudo, na 
Europa, uma abundante literatura, 
de caráter humanista e personalista 
e de clara inspiração cristã, que sob 
a forma de "filosofias", "teologias" 
ou "místicas" do trabalho, salienta
vam muitos dos aspectos que o Papa 
desenvolve na sua Encíclica. A falta 
de novidade, porém, não priva a 
análise de João Paulo II da sua re
levância para os nossos dias. 

. Hoje os perigos não são sempre 
os mesmos que no tempo da primei
l'a industrialização. Contudo, como 
aponta· o Papa, a visão materialista e 
economicista da realidade de fato 
não foi ainda superada. Ela assume 
novas formas. O perigo de tratar' o 
trabalho como uma mercadoria, uma 
força anônima ou um mero instru
mento de produção, de submeter ou 
sacrificar o homem às exigências do 
capital e da técnica, ainda persiste, 
mas em outros níveis, sob formas às 
vezes mais sutis, mais difundidas 
por todo o sistema s6cio-econômico 
nacional e internacional, e por esse 

mesmo fato mais difíceis de indivi
dualizar e controlar. 

João Paulo 11 sublinha e desen
volve sobretudo os princípios gerais 
e os conceitos básicos, limitando-se 
a sugerir, sem explicitá-los nem de
fini-Ias, os novos perigos, as novas 
ameaças, as novas injustiças · que , 
agora se apresentam para o trabalho 
humano, numa dimensão mais uni
versal, tanto nos países mais desen
volvidos industrialmente, como na
queles mais pobres ou predominan
temente agrícolas (lbid., nn. 2, 7-8). 

Para o Papa o trabalho humano 
definido objetivamente, isto é, como 
transformador da natureza mediante 
a técnica, tem a sua nobreza e digni
dade próprias, por ser um prolon
g'amento da obra do Criador (lbid., 
n. 25), um serviço fraterno e uma 
contribuição pessoal para a realiza
ção do plano providencial de Deus 
na história (Ibid., n. 56). Essa digni
dade objetiva do trabalho, porém, 
esvaziar-se-ia se mediante o traba
lho, o homem não conseguir reali-. . . zar-se a SI mesmo, tornar-se maIS 
homem, isto é, se por causa do tra
balho a sua dignidade pessoal sofrer 
uma diminuição (lbid., n. 9). Para 
defender a nobreza de todo traba
lho, até do mais escuro e humilde, 
sublinha-se: que o valor deste não é 
determinado, em primeiro I u g a r, 
pelo tipo de trabalho que se realiza; 
que a finalidade do trabalho é o 
mesmo homem e o trabalho é para o 
homem e não o homem para o tra
balho; que o homem se desenvolve 
e educa mediante a laboriosidade e 
o amor pelo trabalho, etc. Subordi
na:~e justamente a dignidade objeti-
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va à dignidade subjetiva do . traba
lho (lbid., nn. 6, 9, 11) . . 

Porém, a Encíclica não desenvol
ve a relação entre o trabalho objeti
va e subjetivamente considerado, 
em particular sob as p e c tos que 
adquirem, nás . nossas . sociedades, 
uma importâricia . particular. A dig
nidade tanto objetiva como subjeti
va do trabalho está hoje ameaçada, 
por exemplo, não apenas pelas con
dições de trabalho, nem pelas exigên
cias ·do capital ou da técnica ao nível 
da empresa ou de um determinado 
setor · produtivo. Num mundo onde 
amplos setores da população não 
têm ainda o mínimoriec·essário e até 
sofrem miséria e fome, muitos ho-

. mens vêem-se forçados a produzir 
·bens para os menos necessitados, 
bens supérfluos, inúteis, aliás noci
vos e destrutivos. Na Encíclica afir
ma-se genericamente que o trabalho 
humano pode ser usado contra o 
homem de diversas maneiras e que 
é preciso instaurar. uma ordem social 
do trabalho para defender a digni
dade do homem trabalhador (lbid., 
n. 9). Também fala-se no trabalho 
como serviço, J;Xlas os fatores, inte
resses e valores que hoje, num con
texto mais amplo e até internacional, 
condicionam o trabalho humano, 
não apenas como um "bem útil" 
(Ibid., nn. 9-10), mas como um 
serviço social, recebem pouca aten
ção· na Encíclica, 

Reafirmam-se os direitos do ho· 
mem trabalhador. Em primeiro lu
gar, o direito ao trabalho, à luz do 
crescente desemprego e subemprego, 
conjuntural e estrutural, que marca 
as nossas sociedades: . problema cuja 
solução não depende apenas dos po
deres públicos, mas exige a partici-
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pação de . to dos . e a colaboração 
internacional (Ibid., n.1 8). O direito 
primário do trabalhador fica sendo 
a justa e eqüitativa remuneração do 
·trabalho, sob a forma dum salário 
familiar que seja suficiente para as 
necessidades da família daquele que 
o executa, e para que a mãe de fa
mília não se veja obrigada a assumir 
um trabalho · retribuído fora do lar. 
Defende-se, porém, . o direito das 
mulheres ao trabalho, embora se 
sublinhe a prioridade das responsa
bilidades maternas e d01Désticas que 
lhes são específicas. Também fala-se 
na necessidade de assegurar a vida, 
a saúde e o futuro dos trabalhadores 
e das suas famílias medial).te aquelas 
subvenções sociais que ordinaria
mente associamos com a previdência 
social ou com seguros ou fundos de 
garantia para a velhice, aposentado
ria ou acidentes de trabalho (lbid., 
n. 19). . 

O problema do lazer é tratado so· 
bretudo em termos do direito ao re· 
pouso semanal e às férias anuais 
l'emuneradas, C o m o indicaremos 
mais adiante, o problema mais vasto 
da relação entre trabalho e · lazer, 
em função da necessidade que todo 
ser humano experimenta de se aper
feiçoar e de tornar-se mais homem 
não apenas mediante o trabalho, não 
entra dentro do escopo da Encíclica 
(lbid.) . 

A Encíclica dedica especial aten
ção àqueles que depois de ter-se pre
parado para o trabalho mediante 
uma educação e formação aprimora
das, ficam desempregados ou não 
recebem um trabalho e uma remu
neração adequadas àquela prepara
ção. O Papa fala na "proletarização" 
progressiva dessa "intelligentzia" da 



classe trabalhadora·· e. que ·· também 
se vê forçada a associar-se para de
fender os seus interesses. Contudo, 
o Papa reconhece que esse proble
ma não depende só· duma · melhor 
organização e distribuição do traba
lho, mas também duma reforma do 
sistema educacional. . 

Os problemas do trabalho agríco
la, das pessoas deficientes e dos tra-
balhadores emigrantes temas to· 
dos de muita atualidade recebem 
e s p e c i a I tratamento na Encíclica, 
·embora não apareçam elementos ou 
abordagens realmente novas desses 
problemas. Porém, dada a situação 
atual no nosso país, merece subli
nhar·se o tom resoluto e incisivo que 
Joao Paulo II adota ao falar sobre 
os problemas da terra e sobre os di· 
reitos do trabalhàdor rural e que 
nos lembram o seu pronunciamento 
em Recife, durante a visita ao Bra· 
sil (Ibid., n. 21). 

As passagens da Encíclica sobre a 
solidariedade dos homens do traba· 
lho, sobre o direito de associação e 
de greve e sobre a importância dos 
sindicatos reiteram a doutrina tradi
cional e não representam um avanço 
em relação com documentos pontifí
cios anteriores (Ibid., nn. 8, 20). 
Porém, é interessante constatar que 
entre os objetivos das organizações 
profissionais, o Papa coloca, não 
apenas a defesa duma remuneração 
e de condições de trabalho justas, e 
dos direitos dos trabalhadores em 
geral, mas também o· controle da pro· 
dutividade, melhoria da legislação 
social, a promoção da educação e 
auto·educação dos trabalhadores, e 
em particular a correção de "tudo 
aquilo que é defeituoso no sistema 

de propriedade dos meios de · produ· 
ção, ou no modo de os· gerir e dispor 
deles" (lbid., n. 20). 

A luta que os sindicatos condu· 
zem em prol do justo bem qUI) lhes 
cOl'responde, não deve confundir-se 
com uma luta de classe: uma' luta 
pela luta, uma luta,. "contra os ou
tros" ou motivada pelo egoísmo de 
grupo ou de classe. A ·solidariedade 
dos trabalhadores não deve fechá· 
los à necessária colaboração e ao 
diálogo com outros grupos e classes 
sociais. "Trabalho e capital são as 
componentes indispensáveis do pro· 
cesso de produção, em todo e qual
quer sistema social", e não elemen
tos necessariamente contrapostos e 
irreconciliáveis (Ibid.). 

. As observações do Papa sobre os 
sindicatos e a polftica também rea· 
firmam princípios já elaborados em 
outras encíclicas, mas talvez pelo 
modo como estão formuladas preso 
tar;se·ão a discussões e interpreta. 
ções divergentes. Depois de salientar 
a necessária dimensão "p 01 í t i c a" 
que toda ação sindical implica -
entendendo por política a "prudente 
solicitude pelo bem comum" - João 
Paulo II afirma que o papel dos sin
dicatos não é de "fazer política", que 
.estes não têm o caráter de "partidos 
políticos", e "não deveriam nunca 
estar sujeitos às decisões dos parti
dos políticos, nem manter com eles 
ligações muito estreitas", · para não 
transformar-se em · instrumentos de 
luta para outros fins que não lhes 
são específicos. Conseqüente com 
esta· posição, o Papa ao falar sobre 
o direito de greve que defende de 
novo como meio extremo, embora 
legítimo, "observadas as d e v.j das 
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condições e nos justos limites" -
condena como um abuso o recurso à 
greve "para fazer o jogo da política" 
(Ibid). 

o ensinamento t r a d i c ional da 
Igreja sempre defendeu a distinção 
entre sindicatos e partidos políticos, 
contra aqueles que pretendiam atri
buir aos sindicatos, como objetivo 
principal, a conquista do poder po· 
lítico e não apenas a ' defesa dos di
reitos específicos e legítimos da clas
se trabalhadora. A afirmação que li 
missão do sindicato não é política, 
já feita por Pio XII, interpretava-se 
geralmente no sentido de que o sino 
dicato não devia transformar-se sim
plesmente num partido político, nem 
sacrificar a sua finalidade específi· 
ca por motivos políticos alheios a 
ela. No ensinamento da Igreja, a 
greve de caráter puramente político 
também não se justificava. Por outro 
lado, até agora o ensinamento social 
.católico também aceitavá a dimensão 
e implicações políticas de toda ação 
sindical, · e não simplesmente em 
termos duma genérica e prudente so· 
licitude pelo bem comum, mas em 
função dos direitos dos trabalhado
res. Os objetivos e interesses legíti
mos dos sindicatos - tais como os 
descreve o mesmo João Paulo II -
supõem uma visão global e "políti
ca" da s o c i e d a d e e não podem 
defender-se adequadamente sem uma 
ação de conjunto e sem o apoio de 
partidos políticos. Entre o transfor
mar-se num partido político ou pros
tituir-se, obedecendo cegamente dire· 
tivas políticas partidárias, e o não 
manter "ligações muito estreitas" 
com partidos políticos, existe, para 
o relacionamento entre . sindicatos e 
partidàs e entre sindicatos e política, 
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todo um leque de possibilidades que 
a Encíclica não explora e que só as 

• A. 

Cll'cunstanclas concretas e um atento 
discernimento podem definir: Hoje, 
em muitas regiões com regimes cen
tralizados ou autoritários, onde a 
participação efetiva das classes tra
balhadoras nas decisões "políticas" 
de natureza sócio·econômica que as 
afetam, é inexistente ou muito .limi
tada, é bastante difícil que muitas 
reivindicações justas e greves, direta
mente relacionadas com os direitos 
dos trabalhadores, não sejam automa· 
ticamente condenadas "por f a z e r 
política" ou "o jogo da política". 

A necessária dimensão política da 
ação dos sindicatos e de outras or
ganizações profissionais, a p a r e c e 
ainda com maior relevo à luz da in
teressante distinção que João Paulo 
11 estabelece entre o dador de tra
balho "indireto" e "direto" (Ibid., 
n. 17). Hoje o contrato, as relações e 
condições de trabalho, não depeno 
demapenas . da vontade do dador 
"direto" de trabalho, do empresário 
individual, mas dum conjunto de 
fatores e elementos, numerosos e 
variados, que definem ou condicio· 
nam a vida econômica e a atividade 
produtiva e comercial, tanto ao ní
vel nacional como internacional.. Ao 
nível nacional, não apenas as orga· 
nizações profissionais de trabalhado
res e de empregadores, mas também 
outro~ grupos de interesse e de po
der, e sobretudo o Estado mediante 
a sua política econômica, monetária 
e salarial, condicionam o comporta· 
·mento do dador de trabalho direto e 
conseqüentemente também os direi
tos concretos do trabalhador. Ao ní
vel internacional, as relações econô
micas e ' comerciais entre Estados, 



mais e menos desenvolvidos, as liga
ções e dependências recíprocas que 
dessas relações resultam, as ativida
des das grandes empresas multina
cionais ou transnacionais, etc., in
fluenciam e marcam profundamente 
as políticas dos Estados Nacionais e, 
através deles, . as condições de vida 
do trabalhador individual. No Brasil 
dos nossos dias estamos muito cons
cientes disso. 

Essa complexa e vasta realidade 
não exime o dador direto de traba
lho da responsabilidade que lhe cabe 
dentro da sua empresa. Por outro 
lado, essa realidade exige tanto dele 
e . das organizações que o represen
tam,como também' dos sindicatos 
dos trabalhadores, uma responsabi
lidade e açao que não se encerram 
dentro dos limites da empresa indi
vidual, nem dum setor industrial ou 
econômico particular, mas se esten
dem ao campo das políticas econô
micas e sociais e dos partidos e for
ças políticas que as sustentam, tanto 
ao nível nacional como internacional. 

Trabalho e capital 

A Encíclica, além de colocar o 
conceito cristão do trabalho no cen
tro da atividade transformadora e 
civilizadora da humanidade e de es
tabelecer os direitos do trabalhador 
como o 'critério "adequado e funda
mental" para avaliar toda a vida eco
nômica (Ibid., n. 17), também for
nece-nos elementos que nos permi
tem definir melhor as relações entre 
trabalho e capital, entre trabalho e 
propriedade, e assim 'superar os con
flitos que essas relações historica
mente provocaram. 

• 

Ao tratar esses temas, João Paulo 
II não apenas reafirma alguns dos . 
princípios básicos e tradicionais do' 
ensinamento social cristão, mas tam
bém abre algumas novas perspectivas, 
e suscita importantes questões. Essa 
parte da Encíclica é a que apresenta 
maior novidade. Ela não deixará de 
provocar animados , debates, pois al
guns dos problemas de fundo abor
d a dos no documento pontifício, 
ainda não encontram nele respostas 
adequadas e suficientemente elabora-o 
das. Abrem-se, porém, novos e inte
ressantes horizontes que será preciso· 
explorar, definindo com maior pre
cisão e clareza as suas implicações e .. " . consequenClas. 

A gradual separação entre, por 
um lado, o "mundo do capital" e o. 
"mundo do trabalho", entre o grupo 
restrito dos patrões e empresários 
ou dos proprietários e detentores dos 
meios de produção e, por outro, a 
multidão dos que participam no 
processo produtivo apenas mediante 
o seu trabalho, transformou-se logo 
em conflito e levou - e ainda leva 
em muitas regiões à exploração 
dos trabalhadores. 

Esses fatos reais separação e 
conseqüente conflito foram ele-
vados à categoria de ideologias e de 
sistemas. De uma parte, a ideologia 
liberal, em nome da liberdade indi
vidual, tentou justificar e defender 
aquela separação e o sistema capita
lista que a encarnava. De outra, a· 
ideologia marxista esforçou-se por 
suprimir a exploração que daquela 
separação de fato resultava, median
te a supressão sistemática e radical 
dos fatores que aparentemente . a 
provocavam: da propriedade priva-

, 
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aa e aas classes detentoras dessa 
propriedade, isto é, do capital e dos 
meios de produçãó. 

Contra o materialismo e economi
cismo, teóricos ou práticos, que têm 
marcado as diversas expressões his
tóricas, tanto do capitalismo liberal, 
quanto do socialismo ou coletivismo 
marxista (lbid., n. 7), João Paulo II 
r e a f i r m a um princípio defendido 
sempre pela Igreja: a prioridade do 
trabalho em corifronto com o capital 
e com os meios de produção em ge
ral (Ibid. n. 12). Para o Papa, não 
apenas nos sistemas chamados capi
talistas, mas também nos sistemas 
socialistas de inspiração marxista, ' 
essa prioridade não é de fato respei
tada. A preocupação principal da 
Encíclica não é tanto a prioridade do 
trabalho humano objetivamente con
siderado, como instrumento de pro
dução, nem sequer do trabalho como 
causa primária do processo produti
vo. Sublinha-se sobretudo a priori
dade ' do homem trabalhador: o tra
balho é o principal meio de que a 
pessoa humana dispõe para transfor
mar o mundo e ao mesmo tempo 
aperfeiçoar-se e realizar-se d i g n a, 
livre e responsavelmente. O homem 
é o "sujeito e autor e, por isso mes
mo" a "verdadeira finalidade de 
todo o p r o ce s s o de produção" 
(Ibid.). 

g mediante o trabalho que o ho
mem se apropria e se serve dos re
cursos e das r i que z a s naturais 
doadas por Deus e postas a serviço 
da humanidade. Todos esses recur
sos, afirma a Encíclica, "não podem 
servir ao homem senão mediante o 
trabalho" (lbid.). O capital, os meios 
de produção, a ciência e a técnica, 
também são frutos do trabalho hu-
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. . ' . ' . mano e, como Instrumentos e meIOs 
que são, ficam subordinados ao tra
balho do homem. 

Para o Papa, o trabalho é o co
mum denominador que valoriza toda 
a atividade econômica, todo capital, 

• e une num mesmo processo econo-
mico tanto os trabalhadores como os 
detentores dos meios de produção. 
Para ele, o conflito entre capital e 
trabalho não surge necessariamente, 
como pretende o marxismo, da es
trutura mesma do processo produti
vo, fundado sob r e a propriedade 
privada dos meios de produção, mas 
do fato que não é respeitado o pri
mado da pessoa humana sobre as 
coisas materiais, o primado do tra
balho, com todas as suas necessida
des e exigências de ordem tanto ma
terial como moral e espiritual, sobre 
o mero capital. 

A dignidade da pessoa humana 
não foi salvaguardada na prática 
econômico-social do liberalismo e do 
capitalismo industrial p r i m i t i v o. 
Também não é nem será salvaguar
dada nas novas formas que essas ou 
outras ideologias e sistemas hoje 
adotam ou amanhã adotarem, a não 
ser que ocorram mudanças adequa
das "quer no campo da teoria quer 
no da prática" (Ibid., n. 13), no mo
do de conceber as relações entre tra
balho e capital. A reação social que 
o capitalismo industrial dos séculos 
XVIII e XIX provocou foi "etica
mente justa" (lbid.). Porém, a ex
pressão concreta que essa reação 
ellcontrou no socialismo marxista, 
também não oferece "bases suficien
tes e definitivas" (Ibid.) para supe
rar a antinomia entre trabalho e 
capital e para atribuir à pessoa do 
trabalhador o primado que lhe cabe. 



Trabalho e prosperidade 

Diante da antinomia entre traba
lho e capital e da exploração da 
classe trabalhadora que essa situa
ção na prática causava, o marxismo 
viu justamente no modo como o di
reito à propriedade privada era en
tendido e exercido pelo capitalismo 
liberal, uma das principais raízes do 
mal. Porém, a solução proposta pelo 
coletivismo marxista a simples 
supressão da propriedade privada 
que p a s s a r i a das mãos privadas 
àquelas do Estado, da coletividade 
ou da sociedade organizada de 
per si não resolve o · problema de 
fundo do primado do trabalho hu
mano nas suas dimensões subjetivas e 
pessoais. Pelo contrário, essa cole
tivização da propriedade pode criar 
Otitras graves problemas. 

A propriedade privada dos meios 
de produção não é um "direito ex
clusivo", um "dogma intocável na 
vida econômica" e nunca pode ser 
usada "contra o trabalho" e menos 
âinda "com o fim ' de explorar o tra
balho" (Ibid., n. 14). Porém, não 
se resolve o problema suprimindo 
simplesmente o direito de proprie
dade, senão interpretando esse direi
to corretamente, subordinando-o ao 
direito superior do uso. comum e da 
destinação universal de t o dos os 
bens, colocando a propriedade a ser
viço do trabalho e esforçando-nos 
para que um número cada dia maior 
de pessoas tenha acesso à proprie
dade, não apenas de bens de consu
mo, mas também do capital e dos 
meios de produção. "O único título 
legítimo para a ... posse (dos meios 
de produção) e isto tanto sob a 
forma da pl'Opriedade privada como 

sob a forma da propriedade públicé 
ou coletiva é que eles sirvam ae 
trabalho" (Ibid.). 

João Paulo lI, embora defenda e 
direito de propriedade, "no contexte 
mais vasto do direito comum de to· 
dos utilizarem os · bens da criaçãe 
inteira", insiste na necessidade dt 
submeter esse direito" a ·uma revisãe 
construtiva tanto em teoria como Ué 

prática" (Ibid.). Contudo, na Encí
clica não aparecem claramente Df 

critérios que deveriam guiar essa re· 
visão e . definir seus limites. Apesal 
de certas reservas e de certas amo 
bigüidades no texto do documento. 
João Paulo II parece ver em um€ 
"socialização" mais ou menm 
pronunciada .dos meios de pro· 
dução e do capital, um caminho para 
superar o 'conflito secular entre ca· 
. pital e trabalho. 

. ~ a primeira vez que ' se fala tãc 
explicita e . repetidamente num do· 
cumento pontifício de "socializa· 
ção", dá possibilidade de "sociali· 
zar de maneira satisfatória" os meio~ 
de produção (Ibid.). Não se trata da 
simples "nacionalização" ou "estati· 
zação" de determinadas indústrias 
ou setores produtivos, e que, sob 
certas condições, sempre foi apresen· 
tada como legítima pelo ensinamen· 
to social cristão (p. ex. na "Quadra· 
gesimo Anna"). Nem ' se . refere c 
Papa ao crescente processo de "so· 
cialização" das relações humanas em 
geral, que encontramos descrito e 
avaliado na "Mater ' et Magistra" 
(nn. 62-73) e na "Gaudium et Spes" 
(nn. 6, 25, 42, 75). Na mente de 
João Paulo lI, "socialização" tam· 
pouco significa a mera coletivização 
ou ' estatização da propriedade dos 



; meios de produção, mas o acesso à 
propriedade dos meios de produção 
por parte dos trabalhadores. 

Para João Paulo lI, a socialização 
não pode ser realizada "com a eli-

· minação apriorística da propriedade 
privada dos meios :de 'produção", 

· mas também não pode ser "a priori" 
e x c I u í d a, "dando-se as condições 
oportunas". A Encíclica aborda esse 

· tema ainda com uma certa timidez 
· e num modo não sempre claro e 
· coerente. Em algumas passagens, por 
exemplo, fala-se da socialização ape
nas "de certos meios de produção" 
(L.E;, n. 14). Em outras afirma-se 
que por motivos certos e fundados 

· podem ser feitas "exceções" ao prin
cípio da propriedade privada, intro

:duzindo o 'sistema da propriedade 
"'socializada" (lbid., n. 15). Quando 
chega o momento de sugerir as for
mas concretas que essa socialização 
ou "co-propriedade dos meios de 
trabalho" poderia assumir, a Encícli
canão propõe novas fórmulas e limi-
· ta-se a repetir algumas das propostas 
já feitas em documentos pontifícios 
anteriores: "a participagão. dos tra-

· balhadores na gestão e/ ou nos lucros 
das elllpresas, o chamado 'aciona
riado' do trabalho e coisas semelhan
tes" (Ibid., n. 14). 

Por outro lado, a Encíclica impli
ca' claramente que se se réspeitarem 
· a dimensao pessoal e subjetiva da 
'sociedade (Ibid.) e a liberdade e 
'responsabilidade de todos os que 
participam no processo econômico e 
· produtivo, à associação progressiva 
.do trabalho à propriedade do capital 
·e dos meios de produção não apre-
· sentaria, de per si, nem objeções 
,nem limites. A socialização ou co-

propriedade dos meios de produção 
seria aceitável, "racional e proveito
sa" se preservar a dignidade objeti
va e subjetiva do trabalho, a cons

' ciência do trabalhador de trabalhar 
"por sua própria conta", de ser "co

' responsável e co-artífice da ativida
de no banco de trabalho, junto do 
qual se aplica" (lbid., li. 15): isto é, 
se respeitar o que o Papa chama o 
"argumento personalista" que subjaz 
ao conceito cristão do trabalho hu
mano (Ibid.). Para o, Papa, o traba
lho "é inseparável do capital e não 
tolera, sob nenhuma forma, aquela 
antinomia - quer dizer, a separaçao . , . 
e contraposição ' relativamente aos 
meios de prodüção - que, resultan
do de premissas ' unicamente econô
micas, tem pesado sobre a vida hu
mana nos últimos séculos" (Ibid.). 

Superação da antinomia 
entre capital e trabalho 

O principal desafio que a "Labo
rem Exercens" nos apresenta é '0 de 
estabelecer e desenvolver as bases 
de um sistema econômico de produ
ção que supere a ruptura e inversão 
de valores que marcam, na socieda
de moderna e contemporânea, as re
lações entre o homem e as coisas 
materiais e, em particular, entre o 

'trabalho, por um lado, e o capital e 
a propriedade, por outro. Estes fato
res e instrumentos materiais em lu
gar de ser "domimidos" pelo homem 
e ordenados para servi-lo, têm aca
bado por dominar e explorar o ho
mem (Ibid., n. 14). 

Ainda hoje, aquilo que imprime 
unidade e dinamismo ao processo 
produtivo, não é tanto o homem tra
balhador quanto o capital que do-
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mina o trabalho e o subordina aos 
objetivos da produção e do ' lucro. 

. . 

Segundo . o Papa, . o único modo 
para restabelecer ' as retas relações 
entre' trabalho e capital é mediante 
a recuperação do primado do tra
balho e, sobretudo, o respeito pelas 
exigências subjetivas, pessoais e per
sonalizantes, do homem trabalhador. 
A revisão e modificação profundas 
das relações entre o capital e o tra
balho e entre este e a propriedade 
dos meios de produção, não impli
caria a supressão da propriedade 
privada cujo direito a Encíclica rea
firma; nem implicaria necessaria
mente a socialização como tal dos 
meios de produção, mas sim a intro
dução de medidas concretas que atri
buíssem ao trabalho uma prioridade 
"substancial e efetiva" no processo 
produtivo" (lbid., n. 13). . 

. Na" Laborem Exercens", porém, 
a nítida separação e contraposição 
entre o trabalho e a propriedade dos 
meios de produção, aparece de fato 
como um dos principais obstáculos 
para superar o conflito secular entre 
os trabalhadores e os detentores de 
capital e para colocar de novo o ca
pital a serviço do trabalho (lbid., n. 
14). A Encíclica sublinha, por um 
lado, o direito nem absoluto, nem 
exclusivo da propriedade privada 
dos meios de produção; por outro, 
os direitos específicos dos homens do 
trabalho e que não incluiriam, como 
tais, o direito à propriedade daque
les meios. Porém, dadas as desigual
dades hoje existentes, a reafirmação 
e respeito recíproco desses direitos 
fundamentais, por parte do capital 
e do trabalho, não conseguiram efe
tivamente atribuir ao trabalho o 

primado que lhe cabe, sem uma pro
funda refórma do regime . da proprie
dade dos meios de produção. 

. Dever-se-ia favorecer - c o m o 
João Paulo II sublinha e a Igreja 
tem sempre advogado - um maior 
e gradual acesso dos trabalhadores 
à propriedade ou co-propriedade do 
capital. Na lógica da Encíclica, não 
se trataria simplesmente dum acesso 
dos trabalhadores à propriedade do 
capital na sociedade global, nem à 
propriedade de meios de produção 
em geral, mas da co-propriedade 
daqueles ' m e i o s de produção que 
constituem o "grande 'banco' de tra
balho, junto do qual, dia a dia, a 
presente geração dos trabalhadores 
desenvolve a pró p r i a atividade" . 
(lbid.). Também pareceria evidente 
que se essa socialização da proprie
dade não atingiu . um determinado 

. grau ou importância, de fato não 
constituiria um meio eficaz para ' 
superar a antinomia entre capital e 
trabalho. A Encíclica deixa-nos en
trever um futuro em que todos aque
les que participarem no processo 
produtivo seriam, antes de mais na
da, "co-trabal h a d o r e s", mas ao 
mesmo tempo também "co-proprie
tários" dos meios de produção, no 
mesmo "banco" de trabalho. 

Sem dúvida, toda a parte da En
cíclica que trata das relações entre 
trabalho, capital e propriedade, está 
marcada pela "experiência socialis
ta" de João Paulo lI. Poderíamos 
dizer, a esse respeito, que ao falar 
de trabalho e propriedade, o pen
samento do Papa se dirige com par
ticular atenção aos países socialistas 
e tenta salvar, no regime de proprie
dade prevalente nesses países, tudo 

• • 
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o· que pode .. ser salvo, sem: sacrificar 
princípios . que considera essenciais. 
Embora ·o Papa afirme que a sim
ples coletivização ou estatização dos 
meios de · produção não resolve o 
problema de fundo; também não a 
condena, nem a exlui inteiramente 
(Ibid.). Menos ainda condena OU 

critica a socialização como tal, mes
mo avançada, da propriedade dos 
meios de produção, mas limita-se a 
definir as condições que a tornariam 
legítima e satisfat6ria. 

Profundo conhecedor dos pro
blemas que devem encarar as clas
ses trabalhadoras nos países chama
dos socialistas, o Papa sabe que 
apenas a propriedade comum não 
basta para salvaguardar a dignidade 
subjetiva do trabalhador. Ainda que 
a propriedade seja c o m u m, uma 
centralização burocrática excessiva 
pode acabar abafando li dimensao 
subjetiva e pessoal do trabalho e 
transformando . o trabalhador em 
simples instrumento de produção: 
"uma peça duma engrenagem num 
grande mecanismo movido de cima" 
(Ibid., n. · 15). A preocupação do 
Papa pelos problemas daqueles paí
ses, também explica a sua defesa de 
corpos intermediários nos quais o 
trabalho estaria associado à proprie
dade do capital, mas que, embora 
subordinados 80 bem comum, usu
fruiriam "de uma efetiva autonomia 
em relação aos poderes públicos" e 
constituiriam comunidades v i v a s, 
cujos membros seriam "considera
dos e tratados como pessoas e es
timulados a tomar parte ativa na sua 
vida" (Ibid.). . 

Por outro lado, o Papa também é 
consciente das vantagens que uma 

88. 

socialização bem entendida poderia 
significar para as classes . trabalha
doras, não só no Leste Europeu. A 
socialização ou co-propriedade dos 
meios de produção - se respeitar 
c e r tas condições - apresenta-se, 
não apenas como legítima e tolerá" 
vel, mas como uma possível e eficaz 
alternativa para superar os conflitos 
entre capital e trabalho, não apenas 
nos países socialistas, mas no mundo 
contemporâneo em geral, especial
mente nos países mais pobres e de
senvolvidos do Terceiro M u n d o 
(Ibid., n. 14). 

. Abrindo as portas para uma socia
lização fundada num conceito per
sonalista do trabalho, que respeitaria 
os direitos ta n t o da propriedade 
como do trabalho, a "L a b o r em 
Exercens" ·estabelece uma base de 
diálogo e n t r e dois sistemas hoje 
contrapostos: o capitalismo e o . so
cialismo de inspiração marxista. Po
rém, para o· mundo ocidental · capi
talista ou neo-capitalista, a impor
tante mensagem do Papa, mesmo 
conservando toda a sua força e rele
vância, precisaria de ser elucidada 
e elaborada ulteriormente. A · tese 
central do documento sobre a prio
ridade do trabalho humano no pro
cesso de produção, não está sempre 
expressada em termos que respon
dam ao recente desenvolvimento e 
às novas realidades que ·apresentam 
os sistemas capitalistas no Ocidente. 
Afirma-se a evolução do capitalismo 
e a passagem gradual a relações cada 
vez mais vastas e complexas entre 
o · trabalho ·e os ou t r o s fatores de 
produção, . tanto ao · nível nacional 
como internacional, mas com fre
qüência as pistas de solução que se 
sugerem .ficam ainda bastante te6-



ricas, genéricas e parciais, e dificil
mente aplicáveis ao sistema econô
mico de tipo capitalista, na sua glo-
balidade. . . 

Embora o documento de João 
Paulo II pretenda tratar do traba
lho em geral e· não apenas do' tra
balho manual, a mensagem do Papa 
está expressada · com freqüência me
diante conceitos mais direta e espe
cificamente aplicáveis aos trabalha
dores sobretudo industriais e tam
bém agrícolas, do que a outras ca
tegorias de trabalhadores: por exem
plo, os que exercem a sua atividade 
no setor dos serviços, um setor em 
contínua expans.ão, particularmente 
nas .sociedades mais desenvolvidas, 
.que apresenta problemas específicos. 
Neste setor o capital ·não aparece 
tanto sob a forma de "meios de pro
dução" ou de "banco de trabalho", 
e faz sentir a sua presença e o seu 
peso em modos mais indiretos, com
plexos e sutis. 

. No documento de João Paulo lI, 
os diversos problemas são aborda
dos numa perspectiva que eu chama
ria "trabalhista". O capital é defini
do sobretudo em termos de instru
mentos ou meios de produção e de 
trabalho e que seriam .eles mesmos 
fruto do trabalho e portadores das 
marcas do trabalho humano (Ibid., 
p. 12). O trabalho aparece de fato 
como a única fonte de . valor do ca
pital, que sempre seria o resultado 
do trabalho, senão atual, pelo menos 
passado: parte do patrimônio de 
trabalho duma sociedade determina
da (Ibid., nn. 12, 14). O problema 
da propriedade sem trabalho, ou 
pelo menos sem trabalho atual, que 
segundo a doutrina tradicional pode-

ria ser fonte ·· legítima de benefícios 
(lucros, . rendas, juros) · para · aqueles 
que a detêm, por causa do serviço 
prestado : e .do risco assumido,. não 
é abordado. O domínio do homem 
sobre o mundo e sobre as coisas ma' 
teriais, exercer-se-ia sobretudo me
diante o trabalho. Não trata a Encí
clica da possibilidade de manifestar 
esse domínio, não apenas aproprian
do-se e transformando os . recursos 
materiais, mediante o trabalho, mas 
também mediante . o . serviço que os 
homens prestariam dispondo dos 
seus bens e colocando-os efetivamen
te à disposição e serviço dos outros 
- e não sempre e necessariamente 
a serviço do trabalho como tal (lbid., 
n ; 14) e assumindo os . riscos e 
sacrifíciOs que isso implica. 

, 

O capital · é concebido principal
mente em termos "produtivos" e de 
estreita vinculação · com o trabalho 
atual. Não se fala no predomínio 
que adquire com freqüência, nas 
nossas sociedades, o capital finan
ceiro ou o capital "anônimo", em 
relação àquele diretamenteproduti
vo e das conseqüências disso sobi:e 
as condições e relações de trabalho 
e sobre todo o sistema econômico, 
do qual a organização e distribuição 
do trabalho, nacional e · intetllacio-
nalmente, tanto depende. . 

No contexto da socialização da 
propriedade, poder-nos-íamos per
guntar se o acesso do trabalhador à 
propriedade mediante a sua partici
pação nas chamadas sociedades ou 
companhias anônimas - embora 
não f o s sem essas companhias o 
"banco de trabalho" em que ele 
exerce diariamente a sua atividade 
- . contribuiria verdadeiramente a 
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superar aquela antinomia entre ca
pital e trabalho. Seria esta uma for
ma válida da socialização a que · o 
Papa se refere? A que nível, em que 
grau e de que modo dever-se-ia rea
lizar a socialização da propriedade 
para que pudesse oferecer uma res
posta efetiva aos problemas dos tra
balhadores? 

A Encíclica fala não apenas na 
necessidade de repouso e de férias, 
mas também na necessidade de que 
o trabalho deixe "um espaço interior 
no· qual o homem, tornando-se cada 
. vez mais aquilo que · deve ser segun
do . a vontade de Deus, se prepare 
para aquele 'repouso' que o Senhor 

• reserva para os seus servos e amI-
gos" (Ibid., n. 25). Contudo, como 
apontávamos antes, a função trans
formadora e humanizante da "con
templação" ou de atividades consi
deradas economicamente não produ
tivas, é apenas sugerida na Encícli
ca. Embora o tema central do do
cumento seja o trábalho, o trata
mento da relação entre trabalho · e 
lazer, trabalho e contemplação, te
ria contribuído a · redimensionar o 
lugar e o significado do trabalho 
num mundo marcado pelo economi
cismo, u tili tarismo e consumismo. 
Também teria ajudado a diminuir 
os perigos dum "trabalhismo" exa
gerado e de antropologias que ten
dem a definir o homem só em ter
mos de trabalho. Esse aspecto adqui
re especial relevância nas sociedades 

mais avançadas, nas quais tende a 
diminuir o tempo dedicado ao tra
balho .~ onde um número ainda 
minoritário, é verdade, mas sempre 
crescente de pessoas consagra ao 
trabalho apenas uma parcela do seu 
tempo e da sua energia. 

Apesar dessas observações críti
cas e das dúvidas e perguntas que 
algumas passagens da Encíclica vão 
suscitar, ela representa um impor
tante ponto de referência para todos 
os que estão engajados na luta no
bre em prol dum mundo mais hu
mano e mais justo . 

A Encíclica convida-nos a não 
nos deixar envolver e absorver por 
ideologias e sistemas que pretendem 
tudo abranger e tudo explicar; a re
tornarmos . a conceitos e verdades 
fundamentais e a descobrirmos ne
las, à luz da fé, toda a sua força 
inovadora e transformadora, quer 
individual . que r socialmente. To
mando como norma e ponto de par
tida o conceito cristão do . trabalho 
humano - conceito velho e ao mes-. . 

mo tempo sempre novo - João 
Paulo 11 questiona os principais sis
temas sócio-econômicos e políticos 
que hoje se afrontam e mostra a 
necessidade de mudanças profundas 
em todos eles, para resporider às 
exigências que aquele conceito com
porta. Deste modo, o Papa abre-nos 
alguns horizontes que talvez nunca 
teríamos descoberto seguindo outros 
caminhos. 

O · Reino é reconhecer. na prática da vida. a· Deus como DElus. O Reino está 
acontecendo · quando os valores de Deus são preferidos a outros valores alcan
"çávels · aperias pela preterição daqueles. 
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EDUCAÇÃO : • " ' 

• 

E FRATERNIDADE 
.. 

JurZQ TEQLóGICQ SQBRE QS ' PRQCESSOS 
E RELAÇÕES , EDUCACIQNAIS VIGÉNTES 

A realidade educacional de ho;e está em aberto contraste 
com a verdade da educação segundo o plano de Deus. 

Pe.Francisco Taborda, SJ 
Porto Alegre, RS 

A Campanha da Fraternidade de 
1982 chama a atenção à ausência de 
fraternidade que vigora nos proces
sos e relações educacionais na socie
dade atual. A preocupação da Igreja 
por essa problemática não é alheia 
ao cerne de sua missão. S o que ma
nifestará um juízoteol6gico sobre a 
realidade educacional. 

• 

A realidade educacional não se re
duz à educação formal, à escola, co
mo espontaneamente se ,pode pensar 
num primeiro momento_ Todas as re
lações en(re pessoas são educativas, 
isto é, veiculam valores que são pro
postos à assimilação dos participan
tes. O mesmo vale de todos os pro
cessos sociais, sejam eles normalmen
te considerados em primiero plano 
como processos econômicos, políti
cos ou culturais. Educa-se na fábrica, 
na rua, no sindicato, nos meios de' 
comunicação social, no clube, no 
grupo de amigos, na famma, na roda 

de samba, na igrejá, onde quer que 
homens se encontrem para qualquer 
finalidade. . , , 

, Haverá quem julgue necessário 
completar: "educa-se ou desedoca. 
se", dando à , palavra "educar" uni· 
camente uma conotação positiva. 
Dentro da amplidão do termo, é pre
ferível inicialmente despojá-Ia de 
qualificação de valor e considerar 
que t a m b é m o deseducar é um 
processo de educação (no caso: pa·, 
ra o ma\). EduCilÇão é tomada em seu 
sentido mais amplo, exatamente para 
se poder deçidir se o que acontece 
sob o nome"de "educação", de fato 
leva a formar um homem bom, justo, 
ou pelo contrário um homem injusto. 

Outra observação prévia impor
tante diz respeito à relação entre pro
cessos educacionais e estrutura so
cial. Todo processo educadonal, na: 
mt'dida em que não for explícita e, 

, . 
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conscientemente crítico, será repro
dutor da sociedade existente. Será 
educação para adaptar-se, de algum 
modo, à sociedade, tal como está es
truturada. 

Essa afirmação baseia-se na pró
pria natureza das estruturas sociais. 
Estruturas - em geral. - são meca
nismos que facilitam ' determinadas 
ações e dificultam outras. Estruturas 
existem em todos os âmbitos do real. 
São simplesmente necessárias e ine
vitáveis. Na natureza existem ,estni
turas, expressas de modo exato no 
que vulgarmente se chamam leis da 
natureza. Quando o homem conse
gue algum progresso na técnica, co
mo lançar um foguete ao cosmo; é 
porque aproveitou de tal forma0 jo
go das estruturas da matéria que con
seguiu realizar uma ação que as es
truturas mais . simples da matéria di
ficUltam. RequeNe um esforçoes
pecial, porque é preciso "contornar" 
as estruturas mais elementares da 
matéria. Se em vez de lançar ao cos
fuo/ Q homem quisesse fazer ' cair, do 
alto da torre 'de lançamento, um 
corpo das mesmas dimensões de um 
satélite . artificial, seria muito mais 
fácil e requereria muito menos es
forço, porque a estrutura da matéria 
facilita a queda dos corpos pela ação 
da gtavidade. 

. Essa "física" primitiva e elemen
tar quer apenas exemplificar como .a 
IÍstrutura facilita determinadas ações 
(a qued.a dos corpos) e dificulta (em
bora não impossibilite) outras (o lan
çamento de foguetes espaciais). Da 
mesma forma se poderia exemplifi
car com a estrutura psíquica do ho
mem. Numa incursão de nível ele
mentar pelos campos do psiquismo, 
se poderia observar que um introvel'-
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tido não precisa grande esforço para 
ficar calado, mas, quando quiser fa
lar, . terá que empenhar-se, contra
riando suas tendências. O contrário 
se deveria dizer de um extrovertido. 
São estruturas psíquicas distintas: fa
cilitam determinadas ações, dificul
tam outras. 

Semelhantemente vale para a so
ciedade. Estruturas sociais sempre 
haverá. A questão é saber o que di
ficultam e o que facilitam. Se difi
cultam ações justas e facilitam injus
tas, serão estruturas injustas. Se se 
dá o contrário, serão justas. As estru
turas da sociedade em que vivemos, 
pertencem ao primeiro gênero(1). 

Que têm as estruturas sociais a 
ver com educação? A consideração 
do processo genético e de conserva
ção das .estruturas sociais permitirá 
descobrir. Podem'se distinguir três 

, . . ~ -
momentos na genese e manutençao 
das estruturas sociais(2). .. . 

O primeiro momento . chama-se 
exteriorização. As estruturas sociais 
são produto do homem. O homem as 
cria segundo seu projeto de socieda
de, suas metas e -idéias. Essas estru' 
turas, uma vez trazidas à luz, man
tém-se por si, pela inércia daquele 
moviment9 que as ' gerou. Elas se tor
nam uma realidade objetiva, inde
pendente do homem. I!, o segundo 
momento, a objetivação; Essa reali
dade objetiva das estruturas passa a 
influenciar a mentalidade dos ho
mens que nelas vivem, que as julga
rão naturais e passarão a reproduzi
las nos diversos âmbitos de sua vida. 
~ o terceiro momento, da intemali. 
zação. Neste sentido o homem é fru
to das estruturas sociais. Estas, uma 
vez internalizadas, passarão a deter-



minar as ações do homem e desta for
ma se tornarão cada vez mais sóli
das e inabaláveis, confirmadas pelo 
prática do homem que as assimilou. 

Dentro desta perspectiva,enten
de-se. a força educadora das estrutu
ras sociais. O próprio viver sob de
terminadas estruturas é um processo 
educativo para, adaptar-se melhor a 
tais estruturas~ E os procedimentos 
formais de educação conduzirão es
pontaneamente a um melhor enqua
dramento do educando nos moldes 
do sistema político-econômico-social 
vigente. Se a sociedade dada é estru
turalmente injusta, também toda edu
cação normalmente (salvo esforç,o 
consciente em' contra) será uma edu
cação para a injustiça, uma educa
ção que instrumentalizará para ven
cer no mundo existente - e, portan
to, de modo injusto e perpetuando 
as' injustiças - ou para conformar
se com sua situação dentro dos qua
dros vigentes. 

Aqui se põe a questão da relação 
entre educação e fraternidade em 

' nossa sodedade. As reflexões teoló
gicas' que se seguem, querem forne
'cer elementos para que o cristão for

' me sua opinião sobre o problema 
educacional hodierno e para que en-
contre nos dados da fé pistas de ação 
no sentido de tornar sua atuaçãoedu, 
cacional mais fraterna e, com isso, 
mais cristã. Como' todo homem, em 
qualquer campo que trabalhe e atue, 
faz obra de educação, as reflexões 
que se seguem, não se destinam ex
clusivamente ' aos profissionais da 
educação. 

Partindo da meta de toda verda
deira educação, contraposta à educa
ção realmente ministrada na socie
dade (parte 1), este estudo procura
rá explicitar a pedagogia de Deus 
na história da salvação (partes 2 e 3) 
para sugerir princípios de atuação 
(parte 4) que cada um poderá ope
racionalizar conforme o campo edu
cacional (no sentido a'mplo da pala
vra) em que atue, partindo deste 
"julgar" para um "agir". 

1. "A VERDADE VOS LIBERTARA" (Jo 8, 32) 

Propugnando uma educação mais 
fraterna, a Campanha da Fraternida. 
de de 1982 tem por lema a frase do 
Evangelho de São, João: "A verda
de vos libertará" (J o 8(32). Que re
lação há entre essa frase e a educa
ção? 

1.1. Que é a verdade? 

Unia breve e símples reflexão so
bre a verdade dará uma pista de so
lução para relacionar J o 8,32 com o 
problema, educacional. , O , tema da 

verdade é dos temas filosóficos mais 
profundos e mais complexos. Não se 
trata de apresentá-lo aqui, muito me
nos de aprofundá.lo ou solucionar o 
problema referente(3). Baste retomar 
alguns dados bem elementares da fi
losofia tradicional sem problemati
zá-Ios em nada( 4). 

Verdade é , a adequação do intele
to com a realidade. S desde Tomás 
de Aquino a definição mais tradicio
nal e corriqueira de verdade. S tam
bém o uso comum da palavra "ver_ 
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.dade". Dizemos que há verdade, se 
alguém afirma o que acontece na 
realipade. Entretanto, está correspon
dência entre entendimento humano 
e realidade é apenas uma face da 
moeda. A verdade inclui outra ade
quação, num nível mais profundo. 
Túdo quanto existe provém de Deus 
que crioú com sabedoria e inteligên
cia o universo. Há, pois, uma cor
respondência entre o intelecto divino 
e a realidade. Ela é anterior àquela 
outra e a base da outra adequação. 
Esta é a verdade no seu sentido mais 
originário: serem as coisas confor' 
me Deus as ,pensou. Teologicamente 
se poderia falar, neste contexto, de 
"plano de Deus". ' 

Entretanto, Deus criou o homem 
livre e entregou a ele a restante cria
ção. Coma liberdade humana intro
duz-se o pecado e com o pecado um 
distanciamento entre a realidade, tal 
como se dá, submetida ao pecado, e 
o plano de Deus. Nesse sentido se po
de distinguir entre realidade e verda
de. Nem sempre a realidade das coi
sas corresponde à verdade do plano 
de Deus. Verdade, dentro de uma 
de situação de pecado, será,portan
to, faier a realidade conforme o pla
nO de DeUS. Recriá-la segulldo o, pla
no d,e Deus, Desta verdade fala o 
lema" A verdade vos libertará", isto 

, ' 

é, o fazer a realidade s~gundo o pla
no de Deus nos há de libertar. Ver-

, , 

dade, nesse sentido, é procurar pôr 11 
vida e o mundo de acordo com o 
que Deus quer. ' , , 

Deixando de lado, por um mo
mento, o que foi adquirido ' nessa 
breve reflexão sobre a 'verdade, volte
~e ao tema ' "educação", perguntando 
que é educação, ' para poder relaeio
{lá-lil com' o tema "verdade". 
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1.2. Que é educação? 

Educação pode ser' defiitidacomo 
o processo de busca da identidade. 
Pela educação cada um busca ser ele 
mesmo. Mas identidade não é algo 
que se tenha pronto desde o nasci,
'mento ou desde o ventre materno, 
Quando nasce uma criança, cada um 
se pode perguntar: "Que ,será desta 
criança?" 11 a pergunta pela identi
dade, que se supõe ,não esteja adqui~ 
rida pelo fato de a criança ter nasci
do e ter recebido um nome. A per
gunta traz implícita a convicção de 
que será a história, será ao embate 
dos acontecimentos que essa criança 
se tornará,ela mesma, adquirirá iden
tidade. 11 um processo que se realiza 
numa dialética entre as situações 
históricas , que advêm a essa pessoa, 
e o que ela faz de si em confronto 
com tais ,situações. E isso é educa--çao. 

Já por aqui se vê que educação 
não é uma atividade especial que 
ocupa determinado período da vida 
humana ou determinadas horas du
rante o dia. Educação é o próprio 
processo da vida humana. O homem 
se educa até a morte, em todas as re
lações que estabelece, confirma ou 
rompe. Só na morte adquire sua iden
tidade, porque aí tudo se torna defi
nitivo. Até então o homem pode mu
d~r sua identidade, converter-se em 
outro do que era. Por isso mesmo, a 
educação é um processo permanente. 
E falar de educação (formação) per
manente seria propriamente uma tau
tologia, se não estivesse tão arraiga
,do o costume de identificar educação 
como educação formal. E se não fos
,se tão comum o homem , petrificar-se 
num determinado 'estágio de sUá 'vi-



da, de tal fonua · que se instala em 
certezas adquiridas, não mais se dei
xando questionar pelo novo e sur
preendente (e, por isso, tamp.ouco 
por Deus). 

Definindo educação por identida
de, fica-se ainda naquele conceito 
amplo e não valorado de educação. 
Também aquele homem que cresce 
de dia a dia nas sendas da injusti
ça, está encontrando por aí sua iden
tidade e assim se educando. Cabe, 
pois a pergunta pela verdadeira 
identidade do homem. Quando se 
pode dizer que o homem adquÍre 
aquela identidade que deve ter? 

1.3. Educação e vercfade 

A resposta exige que se se volte 
ao conceito de verdade antes traba
lhado (cf. acima 1.1). A identidade . . 
do homem (sua verdadeira identida
de) é a verdade de Deus sobre ele, 
isto é, o plano de Deus sobre o ho
mem. E a verdade de Deus se mani
festou em Cristo. "Eu sou a verda
de" (Jo 14,6). A verdade sobre 
Deus: Jesus revela Q Pai. E a verda
de sobre .o homem: . Jesus revela o 
Homem ao homem. Sobre como deve . . 

ser.o homem aos olhos de Deus, qual 
a verdade do homem, encontra-se 
resposta, considerando a vida de Je
sus e seguindo seu caminho. Essa é 
a verdade do homem, sua verdadeira 
identidade. .. 

Desta forma, educação é o proces
so de busca da verdade, a verdade 
da vida de cada um, a busca da rea
lização do plano de Deus sobre cada 
um. Não como se cada um fosse per-· 
guntar o que Deus "escreveu" sobre 
seu futuro, consultando os astros, 
lendo a mão ... ou coisa semelhante. 

. O plano de Deus sobre cada pessoa 
se descobre no decorrer dos aconte
cimentos, ·confrontarido as situações 
cornos . dados da fé, a Escritura, o 
·Evangelho, e pondo.se amorosamen
te a escutar o que Deus quer dizer 

. através. desses · fatos, quando lidos à 
luz de sua Palavra, e ·0 que nos quer 
dizer em sua Palavra, quando lida 
neste contexto; ,. 

Como processo que busca aproxi
mar · a realidade da verdade, a edu
cação é um processo de busca da li
berdade, pois realizar-se como liber
dade é a identidade mais íntima do 
homem. E é à liberdade que Deus 
nos chama (cf. Gal 5,13). A liberda
de é a verdade do homem, a verda
de de Deus sobre o homem é o ho-. . . 
mem verdadeiramente livre. Por isso 
"a vercladé vos libertará;'. . . 

1.4. Que é liberdade? 

Liberdade é um conceito muito 
mal empregado. Faz-se dela comu- . 
mente sinônimo de arbitrariedade ou 
de libertinagem. Pensa-se que ser li
vre é poder fazer qualquer coisa que 
passa · pela cabeça. Talvez se · possa 
conceber melhor o que é liberdade, 
recorrendo não ao uso da palavra no 
âmbito individual, mas no âmbito 
socia1(5). Quando se · diz que há li
berdade numa determinada socieda
de? Não quándo não há leis e cada 
um pode fazer arbitrariamente o que 
bem entender, mas quarido as leis 
são autodadas, isto é, quando o cOn
junto dos membros da sociedade de
termina quais as leis que a haverão 
de reger. Então é livre a sociedade. 
Semelhantemente o homem livre não 
é o que faz o que quer, mas o que se 
autodetermina. A liberdade é, pois, 
indeterminação à espera de autode-

, 
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terminação, abertura infinita à espe
ra de algo . que a sacie. Em si qual
quer coisa a pode determinar, qual
quer coisa a pode .saciar . . A autode
terminar-se por uma das possibilida
des que se oferecem, a liberdade se 
equipara àquilo que ela escolheu. Se 
alguém escolhe o .seu fot6 como sen
tido de sua vida, mostra que ' para 
ele a liberdade é ser. totá, torna-se 
tão irracion~l quanto seu cachorri
nho de estimação. Se álguém põe to
do seu amor no ter riquezas, é tão 
material quanto seu tesouro. Isto sig
nifica . que nãO qualquer coisa éob
jeto adequado da liberdade, realiza 
ao máximo a liberdade •. O que deter
mina adequadamente a liberdade, o 
que sacia devidamente a abertura 
que é a liberdade, só pode ser outra 
liberdade. A liberdade foi feita para 
outra liberdade. A liberdade só se 

. realiza no amor ao outro. Essa .é a 
medida da liberdade. Alguém é livre 
na medida em que ama. Nessa me
dida pode também . auto determinar
se pelo totó .e pela .riqueia, desde que 
a escolha esteja enquadrada num pro
jeto mais fundamental, onde o outro 
(a outra liberdade) está em primeiro 
lugar. . 

Liberdade é, portanto, abertura 
ao outro, amor. Ora, realizar a ver
dade de Deus sobre o homem é rea
lizar seu plano de amor, justiça, fra
ternidade. :a ser livre. "A verdade 
vos libertará." E ser livre no senti
do pleno da palavra (antes explica
do) é encontrar a própria identida
de diante de Deus. A educação como 
processo de busca da identidade é 
processo de busca da verdade e da 
liberdade. Para o homem,identida
de, verdade e liberdade são o . mes
mo, sob diferentes . pontos ' de vista. 
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Alcançá-las resume. o . tornar-se ho, 
mem, o. processo. de educação. Esse 
é o ideal da educação e a educação 
ideal. A verdade da educação, pe-
rante Deus. . . 

1.5. Realidade versus verdade 
na educação 

Qual é a ' realidade da educação 
(em contraposição a sua verdade)? 
Como de fato se processa educação 
na sociedade atual? Quais as rela
ções que formam O homem? São de 
acordo com a verdade? 

A análise dos processos e relações 
educacionais mostram que, de fato, 
tais processos são impositivos, apas
sivadores, adaptam às estruturas so
ciais injustas que aí estão; as rela
ções educacionais, por sua vez, são 
verticais, de ' dominação. A educação 
que está ' sendo realmente exercida 
em todas as dimensões de nossa so
ciedade, não é, portanto, um proces
so de busca da identidade/verdade/ 
liberdade; Ela está sendo antes um 
processo de imposição de uma iden
tidade qUe, por isso mesmo, não é 
conforme a verdade de Deus, já que' 
procura formar injustos, e assim não· 
leva à liberdade, mas à escravidão. 
À escravidão de uma sociedade, on
de as grandes maiorias são oprimidas 
e exploradas e alguns poucos - que 
se pensam livres - são escravos de 
Sua riqueza e de seu poder. 

Que a educação esteja sendo um 
processo de imposição de uma iden
tidade, . deriva-se das estruturas so· 
ciais vigentes. A sociedade atual é 
uma sociedade assimétrica . de pro
fundas desigualdades sociais, onde 
as maiorias "carecem dos mais ele-



,mentllres, bens materiais em contras
te com a cumulaçao, de riquezas , nas 
mãos de uma minoria, muitas vezes 
às custas da pobreza de muitos. Os 
pobres não só carecem de bens ma· 

, teriais, mas também no plano da dig
nidade humana, carecem de uma 
plena participação social e política" 
(Puebla 1135, nota/898)(6). Numa 
sociedade assim estruturada, estabe: 
Ieee-se o fenômeno da ideologia do" 
minante(7). ' 

Ideologia é uma visão ' de mundo 
(cosmovisão ou mundividência) ela
borada desde o ponto de vista de 
um determinado grupo da socieda
de e, portapto; a partir de seus in
teresses e aspirações. ,O problema da 
ideologia é ser parcial , e apelar à 
emotividade. A parcialidade é inevi
tável, pois a visão de mundo própria 
a homens situados social e historica
mente será sempre parcial.. Nesse 
sentido todo homem tem sua ideo
logia. Mas essa parcialidade pode ser 
corrigida pelo distanciamento críti· 
co que o homem pode (e deve) assu
mir frente à visão de mundo de seu 
'grupo social. A "constante revisão e 
vigilância" (Puebla 537/398) corri
ge a parcialidade (não no sentido de 
neutralizá-Ia, mas no sentido de tor
ná-Ia consciente, justificá-Ia, ou pro
curar outra ideologia) 'e corrige tam
bém o aspecto ' emotivo. Ideologia, 
portanto, não é algo mau, mas algo 
a ser assumido com a "condição hu
mana". 

Outro é o problema com a ideolo
gia dominante. E o fenômeno que se 
dá numa sociedade de classes sociais 
rigidamente estratificadas, como a 
atual. Nessa estruturação da socie
dade, as classes dominantes pela ri
queza e poderio que detêm, impQem 

a ,todos ' os grupos da , sociedade sua 
visão de mundo (= ideologia) como .. .. . a umca, a maIs correta, a maIS na. 
tural, a verdadeira. Comó 'têm nas 
mãos todo o ,poder e são favorecidas 
pelas próprias estruturas sociais, as 
classes dominantes estão em condi
ções ,de impor a todos sua visão de 
mundo. Introjetaqa pelas demais 
classes, , faz com que também estas 
reproduzam em sua conduta, em suas 
relações sociais e nos processos em 
que estão engajadas, a mesma ideolo
gia dominante com suas mesmas ca
racterísticas. Desta forma a ideologia 
dominante ajuda a manter e conser
var as estruturas vigentes e, por sua 
vez, é mantida e transmitida pelas ,. - - . .- -

proprtas estruturas SOCIaIS, sem que . ,..- . .. 
seja necessarto mstaurar outros me-
todos de propagação (embora tam
oémse procurem tais ajudas). ' " 

Destá forma a ideologia dominan
te exerce na sociedade uma tríplice 
função: ser engod()" encobrir e justi
ficar. A ideologia dominante engana 
'as classes subálternas, apresentando 
a sociedade atual como a melhor pose 
sível ou, quando muito, necessitada 
de algumas reformas leves que a 
aperfeiçoem. Em contraposição apre
senta o negro quadro dos países onde 
vigoram estruturas opostas, para que 
ninguém seja tentado a ' desejar ' tais 
aventuras. A ideologia dominante en
cobre 'o real, mostrando o ' ideal que 
se pode ' atingir nestasociedade,. -co· 
mo se pudesse ser alcançado por to· 
dos e cada uni. Assim, por exeniplo, 
fala , de direítos talvez efetivamente 
garantidos constítucionalmente a to· 
dos, como se eles de fato pudessem 
ser exercidos, por todos. Ou ainda: 
apresenta a ' possível ascensão social 
de alguns, como se ela fosse ,atingí
vel ,por todos' e 'por cada um, e como 
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se a existência de um exército dere
serva de mão-de-obra barata não fos
se indispensável à sobrevivência das 
estruturas vigentes_ . Finalmente a 
ideologia dominante justifica a · situa-_. . .. , 
çao eXIstente e apazIgua a consclen-
da das . classes dominantes, argumen
tando que a ordem vigente está de 
acordo com a razão e a natureza hu
mana, ou, num país considerado ca
tólico como o Brasil, acenando a pre
tensas aprovações papais ao sistema 
que aí está. 

.. A educação, tal como · se realiza 
hoje, em todos os âmbitos da socie
dade, está a serviço da ideologia do
minante; é um processo de imposição 
daquela · identidade necessária para 
sobreviver dentro das estruturas so
ciais vigentes. A realidade educacio
nal está assim em aberto contraste 
com a verdade da educação segundo 
o plano de Deus, daquela educação 
que liberta, porque é educação para 
a verdade. 

. . 

2. O PROCESSO EDUCATIVO DE DEUS COM O POVO DE ISRAEL 

Para um juízo teológico sobre a 
educação a serviço da ideologia do
minante, convém considerar a ca
minhada de Deus com ·seu povo no 
Antigo Testamento_ Ela pode ser 
apreendida sob a categoria de "edu
cação" ou de "pedagogia"(8), pois 
o povo é conduzido para encontrar 
sua identidade diante de Deus. Como 
foi esse processo de busca da iden
tidade de povo de Deus? Poderia ser 
resumido em três momentos ou três 
quadros(9) . 

2.1. Três momentos da pedagogia 
divina no Antigo Testamento 

A história do povo de Deus no 
Antigo Testamento tem como fulcro 
o acontecimento do êxodo. Seja este 
o primeiro quadro. O faraó oprime 
o ·povo de Israel com a finalidade de 
dominar sobre a realidade material, 
de ostentar luxo, grandeza e poder 
com portentosas construções. O povo 
de Israel oprimido clama a Deus. E 
Deus ouve o clamor do oprimido e 
liberta seu povo por meio de Moisés 
(cf. livro do Exodo): Deus intervém 
na história ein benefício dos ·oprilni-
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dos, para libertá-los. Essa ação polí
tica, econômica e social é sinal da 
presença de Deus. Nessa libertação 
começa o processo de educação do 
povo de Israel para ser povo de 
Deus. 

No deserto Israel se há de consti
tuir como povo, através da aliança 
com Deus. :B o segundo quadro. A 
.aliança com Deus marcará a ·vida do 
povo, criando-o como povo, cuja 
vocação é viver em fraternidade. A 
relação en tre os membros do povo 
é relação de fraternidade e não de 
dominação, para que irmanados na 
prática fraterna dominem todos jun
tos a . realidade material e assim, 
juntos também; possam adorar · a 
Deus. Esta é a verdade do povo de 
Deus, o ideal da aliança, rumo ao 
qual o povo deve caminhar. Nisso 
está o ser povo de Deus, expresso 
na legislação do Pentateuco (espe
cialmente Deuteronômio). Sua fun
damentação última se encontra na 
doutrina da criação, no início do 
livro do Gênesis: Deus criou o mun
do e o entregou para que o homem, 
. todos os homens, dominassem sobre 
ele·. . 

• 



A afirmação de que a verdade do 
povo de Deus, como povo fraterno, 
está contida na legislação do Pen
tateuco, ' poderia sofrer reparo, adu
,zindo-se aspectos menos humanizan
tes dessa legislação. Entretanto, ' é 
preciso considerá-la em seu contex
to histórico. 11 a fraternidade e a 
justiça possíveis na evolução cultu
ral do mundo de então. Nesse senti
do é muito significativa a proteção 
'ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, 
pois numa sociedade patriarcal e na
cionalista eles são os mais desprote
gidos. A atenção a eles mostra a 
'percepção de que a fraternidade só 
é verdadeira, quando os mais de
"samparados 'são privilegiados pela 
lei. Igualmente importan:te n e s t e 
contexto é a instituição do ano ju
bilar. Cada cinqüenta anos as terras 
voltavam a seus proprietários origi
nais (nunca se comprava a terra que 
era propriedade de Deus para lodos; 
compravam-se as colheitas da data 
da compra até o próximo ano jubi
lar), 'os escrávos hebreús eram liber
tos, as dívidas perdoadas (cf. Lev 
25,8-17; Deul 15, 1-11). Desta for-- . - _ . ma nao passarIa geraçao que nao ex-
perimentasse o que significava viver 
em aliança com Deus: ser concreta-
• 
mente (social, política e economica-
mente) irmão, a partir do Deus da 
aliança; e assim ,adorar a esse Deus. 

, , , 

Entre a verdade do povo de Deus 
e a realidade vivida de fato por ele 
havia, no entanto, um abismo. A di
ferença será marcada no terceiro 
quadro da seqüência. A realidade 
,histórica nos mostra' Israel infiel à 
,aliança. ' Em vez de concretizar 'a 
fraternidade exigida pela aliança, os 
poderosos de Israel oprimem seus 
irmãos para melhor dominar o mun
do sozihb.os: Repete-se o esquema' do 

Egito, com a agravante de' que agora 
o homem que domina, sobre 'o outro 
para ser senhor' do mundo material, 
é' também ele alguém que está (ou 
in e I h o r: que pretende estar) em 
aliança ' com Deus. O explorador 
'ousa clamar a Deus e adorá-lo; em
bora viva rompendo a aliança. ' 

, ' 

A anomalia érevidada por Deus 
através dos profetas. Estes denun
ciam a injustiça e desmascaram um 
pretenso culto a Deus que insiste em 
coexistir com a exploração do irmão. 
Os profetas são assim os educadores 
do povo, em nome de Deus. Sua 
missão é, pelo anúncio e pela de
núncia, levar a que o povo chegue 
a sua identidade de povo de Deus. 

Convém, pois, deter-se nessas fi
gllras de educadores, analisando pri
meiro formalmente sua caracteriza
ção e depois o , conteúdo central de 
sua mensagem(l O). 

2.2. O profeta, figura ' 
do educador 

, , 

• 

O profeta é enviado de Deus para 
que o povo retorne à fidelidade da 
aliança,. ,a sua vçrdade de , povo de 
Deus. Mas apresentam-se ao povo 
muitos profetas e entre eles há verda
deiros e falsos profetas. 'Os primei
ros falam ' a palavra de Deus; os se
gundos proclamam seus p r ,ó p r i o s 
s o n h o i; como palavra de Deus. 
Como então distingui-los? 

Os próprios livros proféticos ofe
recem dois critérios externos para 
esse juízo. E ambos os critérios coin
cidirão em última análise. O primei
ro c a r a c I e r i z 'a o conteúdo da 
mensagem: "Os profe'tas que eXlsti
'ram antes de mim e antes de ti -

, . 
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diz Jeremias ao' falso profeta Hana
nias -, desde tempos imemoráveis, 
profetizaram ,a muitos países e a 
grandes reinos, a guerra, a desgraça 
e a peste; o profeta que profetiza a 
paz, só quando se realizar a palavra 
do profeta é que será reconhecido 
como profeta que lahweh realmente 
enviou" (Jer 28,9; cf. 6, 14; 23, 
16-22; Ez 13; 1-16). Justamerite por
que prometem 'paz, dizem aquilo que 
os ouvintes desejam ouvir, eles são 
aceitos (cf; Jer 5,31; ls 30,10). O 
destino do verdadeiro profeta~ pelo 
contrário, é não ser aceito (cf. Mt 
13,57 / / Mc 6,4; Lc 4,24; Jo 4,44). 

, 

O segundo critério é a dependên
cia' ou independência do profeta. O 
profeta que depende dos reis e dos 
poderosos, que deles recebe susten
to, profetizará conforme o que eles 
querem ouvir. Não tem mais liber
dade para anunciar a palavra de 
Deus. Miquéias, num oráculo, os de
fine bem: "Aqueles que, se têm algo 
para morder em seus dentes, procla
mam: 'Paz'. Mas a quem não lhes 
põe nada na boca, eles declaram 
guerra" (Miq 3,5). . . . . 

, . Os dois critérios coincidem em 
que os falsos profétas são ouvidos 
por dizerem o que sua audiência 
quer ouvir, o que agrada 'aos ouvin
tes e àqueles de quem recebem o 
sustento. Moderriamente ' se poderia 
traduzir esse critério da falsa e ver
daàeira ' profecia em termos de ideo
logia dominante (cf. acima 1.5). O 
falso profeta faz eco à ideologia do
minante, está' integrado ao sistema 
vigente, tem nele seu sustento asse
gurado. 'Por isso o que diz é facil
mente aceito por ouvintes domesti
cados ideologicamente no sentido da 
conservação do sistema. O caráter 
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ideológico dos falsos , profetas no An
tigo Testamento é tanto mais paten~ 
te, quanto muitas ,vezes são profetas 
profissionais (profetas de corte). Po,
de-se prever o que dirão: basta, co, 
nhecer a ideologia dominante; jamais 
a contradirão frontalmente, porque 
nela está sua segurança. 

Ao contrário do falso profeta, o 
verdadeiro produz mal-estar, inquie
ta e por isso não é aceito. E, no' eri
tanto, ele é o verdadeiro educador, 
aquele que ajuda , no processo de 
busca daidentidade/verdade/liber
dade, em vez de apresenta~ a identi
dade a ser buscada com mero reflexo 
da realfdade , existente, como mera 
adaptação. 

Caracterizando o verdadeiro pro
feta por sua função contra-ideológi
ca, pergunta-se agora qual o conteú
do da mensagem dos profetas vétero
testamentários. Dois elementos so
bressaem mi crítica dos profetas à 
sociedade de seu tempo: a denúncia 
à idolatria(11) e a denúncia à injus
tiça (injustiça muitas vezes coexis-

. . .,; . . 
tente com ,uma pretensa pratica re-
ligiosa). 

' Os profetas 'criticam a idolatria 
fundamentalmente por duas razões: 
os ídolos exigem sacrifícios humanos 
(cf. Os 13,2;, Miq 6,7; Ter 7,31 e 
19,5; Ez 20,31 e 2:5,39) e, no en
tania, são meras obras das' mãos do 
homem (cf. Is 44, 9-20; 40, 19-20; 
41, 6-7; 45, 16-17 e 20b; 46,5-8; 
Ter 10, 1-16). Embora o Antigo Tes
tamento não especule sobre a relação 
entre ambas as razões, elas estão in
timamente unidas e são interdepen
dentes. Os ídolos exigem sacrifícios 
hum a n o' s, justamente por serem 
obras das mãos do homem. Como 
obras humanas, os ídolos 'são seres 



finitos absolutizados pelos adorado
res. O finito, quando .absolutizado, 
conserva a condição de . todo finito: 
é limitado, isto é, se afirma em opo
sição ao não-ele. · Para um corpo 
ocupar · lugar no espaço, os outros 
precisam ceder, ser deslocados, com
primir-se;porque são finitos, delimi
tados, são eles mesmos· enquanto não 
começa o outro. Um ente desse · tipo, 
elevado à condição de ser supremo, 
continua · com a mesina tendência: 
tudo deve ceder para que ele possa 
ser afirmado como · valor supremo. 
Por isso, todo ídolo esmaga, oprime 

. - . a quem nao o serve, consome seus 
próprios adoradores. É insaciável. 
Mas não apertas os adoradores são ví
timas. Também e principalmente os 
outros .a quem os adoradores não du
vidam em sacrificar para poderem 
aproximar-se mais do seu · deus. 

No desrespeito aos outros a · ido
latria se · irmana à injustiça. Mais 
ainda: a injustiça é sinal certo da 

idolatria do dinheiro, e Di bo ·r a os 
profetas não tenham relacionado in
justiça e idolatria, porque a idolatria 
do dinheiro (pôr a riqueza como va
lor supremo da vida) não assume 
formas explicitamente religiosas. Por 
isso meSmo, injustiça e culto ao Deus 
verdadeiro .não podem coexistir, já 
que o verdadeiro culto a Deus se 
realiza através de uma vida de amor 
e . fraternidade. Essa vida que é o 
culto agradável, pode e deve ser as
sumida também no gesto ritual, mas 
sem a vida de justiça esse gesto é 
oco (cf. SI 50 [49]). 

Denunciando a idolatria e a in
justiça, os profetas estão educando o 
povo para que chegue a sua identi
dade diante de Deus. O que os pro
fetas realizaram, Deus vai a seu tem
po (na plenitude dos tempos) . reite
rar em Jesus, onde o processo peda, 
gógico de Deus com seu povo atinge 
o ponto culminante. 

3. JESUS, CULMINAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO 
. DE DEUS COM OS HOMENS 

Em Jesus chega ao ponto culmi
nante o processo educativo de Deus 
com o homem, porque nele Deus 
mostra plenamente a verdade. 
Deus e homem verdadeiro, Jesus re
vela, ao mesmo tempo, quem é Deus 
e . quem é o homem. "Quem me vê, 
vê o Pai" (Jo 14,9). Jesus é a "exe
gese" do Pai (cf. Jo 1, 18). Mas si
multaneamente, j e s u s "manifesta 
plenamente o homem ao próprio 
homem e lhe descobre a sublimida
de de sua vocação" (Vaticano lI, 
GS 22). Quem quiser saber o que é 
o· homem e sua verdade diante de 
Deus, à qual o homem se deve apro-

ximar para chegar a sua identidade, 
deverá olhar a Jesus, corno ele foi, 
como atuou. Esse é o desafio que se 
impõe a quem quer julgar os pro
cessos e relações educativas de nossa 
sociedade. Eles levam a reproduzir 
nas pessoas a imagem do homem 
novo que é Cristo (cf. 1 Cor 15,49), 
ou não? 

A resposta será dada em dois 
passos: o primeiro, mais descritivo, 
considerando em traços gerais a vida 
e atuação de Jesus; o segundo, esque
matizando partir do · primeiro a lógi-
ca ela prática de Jesus. . 
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3.1 •. A · atuação de: JesU$ 
e sua repercussão . . . 

. . . 

A atuação de '1 esus só po~e .. ser 
descrita a partir de sua relação com 
a missão de sua vida e, através deia, 
da relação com o Pai. A missão de 
Jesus é proclamar que o Reino de 
Deus irrompe no mundo por sua 
atuação (cf. Mc 1, 15). 

Para entender a missão ' de Jesus 
é preciso primeiramente considerar 
o que significa Reino de Deus; Esta 
expressão que Jesus toma da tradi
ção vétero-testamentária e do uso 
corrente em ·seu tempo, pode ser 
analÍsada desde um ponto de vista 
formal e quanto a seu conteúdo. 

Do ponto de vista formal é impor
tante atender que Reino de Deus 
não significa algo estático, mas uma 
ação de Deus que tem por corres
pondente unia ação do homem . . Rei
no de Deus significa unia interven
ção de Deus na história que, quan
do aceita pelo homem, se traduz 
tiuma atitude. de reconhecimento de 
Deus acima de todas as coisas, re: 
conhecimento que vem a ser o opos
to da idolatria. Se idolatria ' é pôr 
como valor supremo da existência, 
algo que não é o valor objetivamen
te mais elevado, Reino é exatainente 
o. contrário: reconhecer na prática 
da vida a Deus como Deus. A pará
bola dupla do tesouro escondido e 
da pérola preciosa ilustra bem o que 
se quer dizer (cf. Mt 13, 44-45). Na 
parábola o Reino é · comparado a 
alguém que encontra um valor que 
aprecia sobre todos os outros. Qual 
sua atitude . lógica? Desfazer-se· de 
tudo para poder alcançar aquele .va
lar. O Reino se dá nessa atitude do 
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homem.,.... que é a verdadeira atitu
de .de adoração: pospor todos . ao 
valor .supremo, Deus. Isso acontece 
muito concretamente na vida quoti
diana, onde tantas vezes surgem con-. 
f1itosde vaI ore s .. O Reino está 
acontecendo, quando .os· valores de 
Deus (amor, justiça, fraternidade ... ) 
são preferidos. a outros valores que 
na circunstância só são alcançáveis 
preterindo. se os primeiros. Um exem
plo: O funcionário público que, 
para subir em sua carreira, aceita 
ser promovido graças a apadrinha
mento, embora em detrimento de 
um colega que teria mais direito, 
está pondo como valor supremo de 
sua vida o "status" (signifique ele, 
no 'caso, mais dinheiro ou mais po
der); está idolatrando o "status" e, 
conseqüentemente, nele não atua 
Deus, está recusando realizar aqui e 
agora o Reino de Deus. 

Com isso já ficou implícito o con
teúdo do Reino ou, em outras pala
vras, o que se passa empiricamente 
quando acontece o Reino. A ação de 
Deus, pela qual o Reino irrompe na 
história, é modificação da situação 
de pecado e instauração de uma or
dem de justiça. O Reino é um novo 
estado de coisas, uma nova ordem, 
novas estruturas, n o v a s relações, 
onde se realizam . mais justiça, mais 
amor e mais fraternidade. O termo 
tem suas origens na literatura profé
tica e designa a utopia de um .mun
do segundo Deus. Reino é uma rea
lidade relaciona!. Acontece na rela-. 
ção dos homens entre si . em solida
riedade. Acontece quando é reconhe
cido e se estabelece o direito dos. 
pobres, .pois para criar fraternidade 
(que deve ser . algo concreto, atin
gindo o econômico, o político e o 



social . senão é pura ret6rica), para 
criar fraternidade repita-se , 
é preciso começar de baixo, do "me
nos irmão", daquele · que é posterga
do nas relações sociais. Enquanto 
este não se seritir e não for conside
rado realmente irmão, não se estará 
construindo um mundo fraterno. É 
o que nos indica a ' segunda raiz do 
termo "Reino de Deus"; a apocalípti
ca(12), cuja espiritualidade era mo
vida pela expectativa da justiça de 
Deus que pusesse fim àquele estado 
de coisas, onde o inocente sofre e o 
• • Injusto goza. 

Pois bem, esse mundo novo, o 
Reino, Jesus declara ter irrompido 
no mundo velho dos homens através 
de sua pregação e atuação. E, no en
tanto, Jesus fala do Reino no futu
ro, como promessa. Ele é realização 
e promessa; já está aí, mas ainda não 
chegou plenamente. Começa a des
pontar como o sol na aurora. Ou, 
numa ·outra comparação, é como o 
"iceberg". Está aí, mas dele se vê 
apenas uma pontinha. Daí a reco
mendação à vigilância, para que os 
acontecimentos não surpreendam os 
• Incautos. 

o centro da pregação de Jesus é 
o Reino e não pura e simplesmente 
um · falar de Deus. Com isso Jesus 
nos revela que a atuação, pela qual 
Deus transforma o mundo não se
parável do ser de Deus. À essência 
da manifestação de Deus no mundo 
e da relação ' do homem com Deus 
não pertence apenas a filiação (rela
ção vertical homem-Deus), mas tam
bém, inseparavelmente, a fraternida
de (relação horizontal homem-ho
mem). O"amor fraterno não é apenas 
decorrência . ética·. de ". uma nobre 
concepção de Deus; é, em si mes-

mo, manifestação de Deus, presença 
do Reino(13), ' ... 

. Aliás, o outro tema teológico fun
damental de Jesus, a paternidade .de 
Deus, implica as mesmas conseqüên, 
cias. Pai tem referência a filhos e, se 
os filhos são muitos, também a ir-o 
mãos. Só somos filhos, se somos . -nmaos. 

, 

Entretanto, mais que nas palavras, 
Jesus ensina por sua ação o que sig
nifica Reino de Deus(14). . . 

Num primeiro lançar de olhos à 
atuação de Jesus o que mais chama 
a atenção são seus milagres. Espon
taneamente se vê neles uma demons
tração de poder. É preciso, porém, 
considerar antes o fato concreto, 
historicamente s i tua d o: Eles são 
obras em favor de alguém necessi
tado. É a transformação de uma si
tuação má em boa. Mais ainda. Na 
mentalidade moderna a doença é 
mero fenômeno fisiológico: há um 
distúrbio qualquer no funcionamen
to de algum órgão. Por isso se vai 
ao médico, para que o organismo 
volte a funcionar normalmente. Não 
assim em Israel. A doença, antes de 
ser problema fisiológico, é um pro: 
blema religioso, tem alguma relação 
com pecado (cf. J o 9,2). E por isso, 
numa sociedade estruturada em bases 
religiosas como povo santo de Deus, 
traz imediata conotação social. O 
doente está prejudicando o povo de 
Deus, pois é mostra da presença do -pecado. Curar um doente tem assim 
repercussão social imediata. É livrar 
do pecado e suas conseqüências ' e; 
com isso, ' reintroduzir aquele margi
nalizado à plena comunhão do povo, 
possibilitar que aquele que é "menos 
irmão", se torne irmão. É criação de . , 
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fraternidade . i : partir debaixo (que 
é a forma de criar fraternidade). 

:. Outro traço típico da atuação de 
Jesus . é sua solidariedade cornos 
desclassificados da sociedade de en' 
tão. Solidariedade que · não se reduz 
a palavras como: "Bem-aventurados 
sois vós os pobres" (Lc 6,23), ou: 
"Os publicanos e as prostitutas estão 
vos precedendo no Reino de Deus" 
(Mt 21,31). A solidariedade de Jesus 
é histórica, concreta. Jesus mesmo 
pertence à classe mais baixa da so
ciedade como carpinteiro/biscateiro. 
Embora· .considerado mestre, não se 
envergonha de sentar à mesa com .os 
marginalizados, repartir o pão com 
eles num gesto de comunhão (cf. 
Lc 15,2), re-criando neles a cons, 
ciência de .. sua dignidade como gru
po social através da . materialidade 
da mesa. . 

. A denúncia' que Jesus fazia, atin
gia toda ação, atitude ou estrutura 
que dividisse os homens 'em pessoas 
de primeira e de segunda classe. Por 
isso seu "ai de vós" 'vale dos ricos 
(cf. Lc 6, 24); embora a preocupa
ção de Jesus não seja .o problema 
econômico (cf. Lc 12, 29-31) e sim 
a injustiça sobre a qual a riqueza se 
constrói (cf. a oposição entre bem
aventuranças e m a I d i ç õ e s: Lc 6, 
20-26). Por isso sua tejtiição de um 
poder espiritual convertido em meio 
de obter lucros, repúdio expresso na 
violência empregada para expulsar 
os vendilhões do templo (cf. Me 1, 
15-17 e paralelos). Por isso ainda 
Seus "ais" contra escribas e fariseus, 
cujo poder intelectual e de "santida
de" era usado para oprimir (cf. Mt 
23). Daí seus reparos ao poder polí
tico que tiraniza 'e oprime, pensan
do até fazer um favor · aos súditos 

(cf. Lc 22,25; : Mt 20, 25; Mc.1O; 
42). ' ' . i ., • 

. . A . morte de Jestisé, pois,. conse
qüência de sua pregação sobre o Rei
noe de sua atuação para realizá-Io_ 
Os tribunllis humanos (judeu e ro
mano) consideraram-no indigno '. de 
continuar' n.o mundo dos homens, 
por nã.o aceitar as estruturas opres
soras:~ • o ,qu!l ,mostra a. causa por 
que .0 condenaram. Os,judeus acusa
ram-no de. blasfemo. A blasfemia - . , . 

consistia em que Jesus valorizava o 
homem mais Que a lei (cf. Mc 2,27; - . . 

compare-se com Mc 3,6): A defesa 
do indefeso, ' quando este era opri
mido em nome de 'Deus (da :imagem 
de Deus criada pelos escribas,fari
seus e outr.os), tornava_se blasfemia 
aos olhos dos ' poderosos. O que es
tava em questão era exatamente o 
Reino que se realizava no voltàr-se 
de Jesus ao desvalido. Os romanos 
condenaram-no por subversivo (a 
cruz era a morte dos revoltosos ·con
tra o império e o título da cruz não 
deixa dúvidas: Jesus morre por ser 
rei - cf. Me 15, 26 e paralelos). A 
acusação de subversão . provém da 
ambigüidade da palavra "Reino" e 
da ligação pessoal de Jesus com sua 
instauração. ' . . 

Mas também considerando não o 
conteúdo da mensagem, mas o as
pecto formal de que o Reino signi
fica que se põe Deus acima de todos 
os outros valores,' é preciso dizer que 
Jesus morreu pelo Reino. Frente à 
morte, Jesus soube ser fiel ao 'Paie 
pôs essa fidelidade acima de sua 
vida. A aceitação da morte mostra 
quais são os valores pelos quais Je
sus morre: os valores do Reino. A 
vontade do Pai, a fidelidade à mis
são de viver e proclamar o Reino é 



a pérola prçciosa que vale · a pena 
possuir, meSmO à custa de tudo o 
mais, da própria vida. 

O que estava . em· causa nl! morte 
de Jesus era, portánto, o Reino. E.ra 
saber se, de fato, Deus se manifesta 
em Jesus que constrói o Rein,o a 
partir dos pobres e desvalidos, ou 
se Jesus era um embusteiro. A mor
te parecia dar razão à última hipó
tese. O Reino e seu mensageiro fo
ram julgados pelos homens e foram 
vencidos. A ressurreição apresenta o 
veredicto de Deus sobre a · questão. 
A ressurreição de Jesus faz resplan
decer a. verdade de Deus · sobre o 
caso. Era Jesus quem tinha razao: 
o Reino é fraternidade, justiça e 
amor e · se constrói, no concreto da 
história, a partir do marginalizado. 
Quando este é considerado efetiva
mente irmão, aí se vai fazendo o 
Reino. Deus o confirma pela res
surreição, não só · mostrando que era 
digno de viver aquele qu.e os homens 
haviam considerado indigno. Mas 
mostrando-o paradoxalmente: Deus 
ressuscita . o condenado à m o r t e, 
aquele que fora crucificado pela in
justiça, considerado o último dos ho
mens, abandonado por todos, até 
por seus amigos. Desta forma Deus 
revela que, de fato, pelo marginali
zado passa a salvação, que o homem 
só se realiza quando for capaz de 
aceitar os desprezados, os rejeitados 
e ver no ser irmão deles e isso 
significa aceitá-los, reconhecer sua 
dignidade a saída, a salvação. 

3.2. A lógica da prática de Jesus 

Pelo caminho de Jesus, Deus edu
cou o homem para a fraternidade a 
ser realizada num mundo. não frater
no · e, por isso, em contradição. Toda 

conduta humana . tem sua · lógica, 
uma linha de coerência que perpas
sa todas as ações de cada um. É o 
quepermtie aquela experiência tão 
éorriqueira de que, ao narrar-se · o 
que outro fez, alguém estranhe ou 
ache normal. Quem. conhece a outra 
pessoa, sabe intuitivamente ·que ati
tudes e ações são coerentes e que 
outras causam estránheza. É a lógi
ca da prática de uma ?essoa. Depois 
da consideração mais descritiva .so
bre a vida de Jesus, cabe tirar a li
nha de coerência inerente a suas 
ações e a suas palavras. Ela facilita
rá o seguimento de · Jesus para nós 
hoje. Jesus não deixou receitas de 
conduta. Explicitar a lógica de sua 
ação permitirá compará-la com a ló
gica de nossa prática e provar assim 
o nível cristão ou não-cristão de 
nossa própria prática. Jesus é a ver
dade de Deus sobre o homem. Tra
çar as grandes linhas do caminho 
pelo qual ele buscou sua identida
de, facilitará a busca de identidade 
de seus seguidores, o processo edu
cativo cristão(16). 

Toda prática humana, qualquel' 
que seja sua natureza e qualquer que 
seja a intenção do agente, tem três 
níveis .dti articulação: o nível eco
nômico, o nível político e o nível 
ético-social. O primeiro é o da pro
dução e circulação de bens; o se
gundo, o da gestão da sociedade e 
das forças de poderem seu interior; 
o terceiro é o nível dos valores. A 
ação mais corriqueira, .como também 
a mais p l' o f u n d a, se desenvolve 
nesses três níveis e sobre eles tem 
repercussão. A leitura deste traba
lho, por exemplo; tem seu significa
do econômico, enquanto o leitor está 
à procura de elementos para a aula 
que deverá dar e da qual tira seu 

• < 
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sustento, ou pelo menos enquanto 
neste momento da ' leitura não está 
produzindo bens mais úteis... O 
próprio fato de ter este escrito nas 
mãos é possibilitado por toda uma 
trama de circulação de bens, incluin
do a editora, as livrarias, a venda de 
papel, etc. A leitura pode ser tam
bém vista num nível político. As 
idéias aqui veiculadas - aceitas ou 
não , tem um potencial de reper
cussão política. Por fim também se 
pode considerar a ação de ler este 
trabalho sob o ponto ~e vista ético
social dos vitlores. Entre as muitas 
possibilidades de ocupação do, leitor 
neste momento, ele preferiu a leitu
ra, uma atividade formativa, cultu
ral. Isso supõe uma escala 'de vaIa
res e a opção por este valor de pre
ferência a outros. Embora se possa 
analisar o ato de ler este trabalho 
sob os três pontos de vista, um deles 
é o mais próximo e mais adequado. 
No caso talvez o último: o ponto ' dé 
vista dos valores. 

Assim também a prática de Jesus, 
mesmo que se considere em primei
ro plano como uma prática no nível 
etico-social, pode e deve ser anali
sada sob os outros pontos de vista. 
E sua lógica pode e deve ser consi
derada em todos os três níveis, para 
que o cristão hoje possa seguir inte
gralmente a Jesus, em toda e qual
quer atividade que desenvolva e 
possa penetrar do espírito de Cristo 
todas as suas ações em qualquer 
âmbito que seja, já que o Deus re
velado em Jesus, é Deus de toda a 
realidade e não apenas de uma parte 
dela (a espiritual, por exemp.Io). 

, Toda prática humana se desenvol
ve em situa~ão e, conseqüentemente; 
em confronto (ou em adaptáção) a 
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uma prática "comum", 'aquilo que 
"todo o mundo faz". A partir do 
que foi considerado antes (cf. acima 
1.5), em confronto ou em confor
midade com a ideologia dominante. 
Também ela tem sua lógica, ' que se 
poderia denominar a lógica do "im
pério", a lógica do mundo onde rei
na o pecado social. Para ficar màis 
clara a lógica da prática de Jesus, 
que é a lógica do Reino, deverá ser 
confl'Ontada com a lógica do "im
pério", da ideologia dominante. 

No nível econômico, a lógica de 
Jesus é a lógica do dom;' da partilha. 
O Reino é graça, dom de Deus ao 
homem. Este corresponderá ao Rei
no, . amando gràtuitamente (cf. Lc 
6, 27-35) . .e justamente no amor aos 
economicamente desamparados, os 
pobres, que se mostra mais sobeja
mente o Reino. Deus ama os pobres 
e lhes dá o Reino e o Reino os fará 
felizes, porque eles nada têm (cf. 
Lc 6, 20). E o amor se manifesta na 
comunhão com os pobres, visível na 
classe social a que Jesus pertencia e 
naqueles com quem ele convivia. .e 
a atitude oposta à das classes domi
nantes: os ricos que p r o c u r a m 
acumulár dinheiro (cf. Lc 12, 16-21), 
os fariseus que querem acumular 
méritos (cf. Mt 6,1-6.16-18), os es
cribas que desejam acumular saber 
(cf. Lc 11, 52). A lógica do "impé
rio" é a acumulação, a riqueza ex
cludente que cria devedores e pro
voca escassez. Esta é a base de todo 
sistema econômico de acumulação. 
Quanto menos disponível uma mer-

" ' 

cadoria; tanto mais cará e, portanto, 
tanto mais possibilita acumular ri
queza. Onde, pelo contrário, se vive 
em comunhão, como Jesus, há sem
pre abundância, pois nunca alguém 
tem, sem que o outro também tenha. 



Repartir, partilhar, eis ',o priricipio 
supremo. , Por isso na oração do Se
nhor se pede o "pão nosso" _ Não se 
pede apenas "pão", porque o "pão" 
só tem sabor, quando é nosso. 

No DÍvel.político, a 'lógica do Rei
no é a lógica da autoridade exercida 
como serviço numa comunidade de 
iguais. Esse é o verdadeiro poder 
,(cf. Lc 22, 25-27; Mt 20, 25-28; Mc 
10, 42-45), baseado no amor. Jesus 
o contrapõe ao poder tal como é pra
ticado no , mundo: dominação das 
massas para vantagem própria. Por 
isso Jesus , se compadece do povo 
'que são como "ovelhas sem pastor" 
(cf. Mt 9,36), pois seus pastores são 
na ' verdade mercenários (cf. Jo 10, 
12s). Importam-lhes só suas próprias 
vantag~ns. ' Seu poder se justifica 
pela força, pela violência ' com que 
mantém a divisão estratificada entre 
os que têm poder e riqueza e seus 
devedores. " 

, 

No nível ético-social, os valores 
,do Reino são a liberdade e o amor, 
pois o Reino manifesta ao homem 
a verdade de Deus. É a chamada a 
que o homem e todos os homens se 
realizem plena , e, portanto, frater
nalmente. Por isso, o Reino desperta 
para a coragem e ousadia de lutar 
com esforço e tenacidade pelos va
lores verdadeiros (cf. Lc 9, 57-62; 
tambéin Jesus: cf. Lc 9; 51). A ideo
logia dominante, pelo contrário, pa-

ralisa a criatividade por medo de 
ousar uma nova ordem soCial. Um 
tenior muito natural em quem ,segue 
uma lógica, cujo valor central é o 
egoísmo ' (raiz ' da acumulação exClu
,dente e do poder baseado na força). 
O valor central do Reino é o oposto: 
o amOr a Deus e ao próximo numa 
unidade inseparável (cf. Mt 22, 
36-40). 

Resultado de uma prática segundo 
a lógica do Reino é o homem novo, 
o homem em sua verdade, tal qual 
Jesus o revelou; seguindo a lógica do 
"império", a identidade que o ho
mem alcança é a do ' homem velho, 
radicado no pecado. Jesus viveu o 
homem novo sob as condições do 
mundo velho e, por isso, foi levado 
à morte pelos seguidores da lógica 
do "império". "No fato desta con
tradição. .. ter-se-ão para sempre os 
critérios objetivos de conversão à 
prática do Senhor em meio à história. 
A prática de Jesus se apresenta as
sim como a norma crítica concreta 
e com a prática fundadora de uma 
comunidade, origem de uma tradi
ção histórica, s o c i a I e espiritual, 
oposta à pendente inercia do im
pério. O já do Reino que nela adqui
re contornos determinados, se traduz 
no germe de uma nova organização 
social, por uma dialética que o mun
do não poderá conter depois da 
Páscoa, e que anuncia o ainda não 
da plenitude 'do Reino"(17). 

4. DIALéTICA DA FRATERNIDADE NUM MUNDO CONFLITIVO 

A oposição entre a lógica de J e
sus e a lógica do "império" deve e 
pode ainda ser aprofundada. A fra
ternidade que é antecipação do Rei
no, 'se faz em confronto com o mun
do e sua ideologia dominante. A re-

flexão anterior mostrou a linha ge
raI do confronto. Trata-se agora de 
dar um passo adiante, explicitando, 
a partir de nosso hoje, a dinâmica 
desse confronto, de forma que não 
seja . mero choque de opostos. Ex-
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clui-se este último, po~que fraterni
dade só se cria a partir de fraterni
dade,no exercício do ser irmão. A 

,. . -
pergunta e, pOlS, como ser !rmao 
num mundo conflitiv07(18) 

, , 

Ponto de partida é a estrutura da 
sociedade tal como existe, dividida 
em classes sociais antagônicas. As 
classes sociais são um fenômeno 
objetivo. :B por razões de ordem 
objetiva, estrutural, que alguém per
tence a uma ou outra classe social. 
Não depende da boa ou má vontade 
de cada um. Essa observação é im
portante, quando se considera que 
numa sociedade de classes há funda
mentalmente dois grupos classifica
mente' designados como opressores e 
oprimidos. Essas duas palavras não 
são um juízo ético sobre as pessoas 
pertencentes às duas c.Iasses. São um 
juízo c.onstatativo da situação. A 
desigualdade crescente e n t r e um 
grupo e outro (cf. Puebla 28/17, ci
tando João Paulo 11) é estrutural, 

, , 

baseia-se nas' leis, costumes, institui
ções, relações, etc., que são de natu
reza a facilitar a injustiça e a explo
ração exercida pelos que têm acesso 
ao dinheiro e ao poder sobre os de
mais. Quem não se quiser subme
ter ' a isso, terá que "transformar as 
estruturas ou viver na mais total 
miséria. Opressores e oprimidos são 
uma realidade objetiva na estrutura 
social dada. Graças à força propaga
dora da ideologia dominante, mesmo 
os que estão à margem do processo 
econômico, reproduzem o esquema 
de opressor-oprimido, que eles tra
zem introjetado. Dessa forma todos 
os processos e relações educativas da 
sociedade de classes, tendem a edu
car cada um para ser opressor, quan
do puder, e para aceitar a opressão, 
quando não puder ser de outra ma-
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neira. Nesse , sentido, embora opres
sor-oprimido se' j a uma 'realidade 
objetiva a nível de macrossistema, 
torna-se, a nível de microssistema, 
uma atitude subjetiva, o mais das 
vezes inconsciente (porque é próprio 
da ideologia dominante apresentar 
como "natural" e "desejável" o que 
é de vantagem da classe dominante: 
que todos se acomodem ,dentro do 
esquema opressor:oprimido, julgan
do que tem de ser assim). 

Opressor e oprimido é, pois, uma 
opos,ição obje,tivamenteexistente em 
nossa .soCiedade. Nem o opressor en
quanto tal, nem o oprimido enquan, 
to tal" serão capazes , de criar frater
nidad,e, porque não vivem fraterni
dade. Poderão desenvolver uma re
tórica de fraternidade, mas não ins
taurar aquilo que pregam. O irmão 
não é, 'pois nem um nem outro, en
quanto tais. E dentro de uma estru
tura injusta o lugar do irmão tam
pouco está delimitado objetivamen
te, como se , constituísse outra classe 
social, entre as duas fundamentais. 
Ser irmão numa' sociedade em con
flito é uma função, fruto de decisao, 
de conversão e, portanto, subjetiva. 
O irmão é um terceiro entre opres
sor e oprimido, não por ser uma 
outra classe social (= realidade obje
tiva) ou por haver caído do céu. ,o 
irmão é ou o oprimido que se une 
ao outro oprimido em solidariedade, 
na' mesma luta; ou o opressor que 
põe tudo quanto tem (seu poder, 
sua riqueza ou seu saber) a serviço 
da causa do oprimido, para que este 
realize sua libertação. Ser irmão é -
em termos de Puebla - fazer a 
opção pelo pobre. :B sabido que a 
opção , pelo pobre não é um luxo 
optativo para o ' cristão, mas uma 
obrigação, se quiser continuar sendo 



cristão. A opçao significa, na feliz 
expressão da Mensagem aos Povos 
da América Latina (n.o 3), emitida 
pela Conferência de Puebla, assumir 
II ·causa do pobre como sua. Os bis
pos, ao fazerem este apelo, sabem 
poder dirigir-se a todos: "convida
mos a todos, sem distinção de clas-

• ses, a que aceitem e assumam a cau-
sa dos pobres, como se estivessem 
assumindo e aceitando sua própria 
causa, a própria causa de Jesus Cris
to" (Mensagem n.O 3). Qual seja essa 
causa, fica claro ao mencionarem 
pouco antes o "processo político e 
econômico de nossos países"_ A cau
sa é política e econômica: iI pobreza 
que é condenada solenemente no 
Documento como "anti-evangélica" 
(Puebla 1159/924)(19). Ser irmão" 
é, pois. tarefa do cristão. Mas. como 
alguém se torna· irmão? Como al
guém chega a encontrar sua identi
dade como irmão num mundo tão 
pouco fraterno? A dialética a ser 
desenvolvida agora,· pretende dar al
guma pista. 

Trata-se de relacionar opressor, 
oprimido e irmão. Como são três os 
elementos a relacionar. resultarão 
três relações de dois membros cada 
uma: oprimido-irmão. irmão-opres
sor. opressor-oprimido. Como · cada 
relação consta de dois membros. de
verá ser considerado o movimento 
nas duas direções, isto é: oprimido-. _. '-
Irmao e Vice-versa, Irmao-opressor e 
vice-versa, opressor-oprimido e vice
versa. Cada relação tem, pois, dois 
momentos. 

Primeira relaçaó: . oprimido-irmão 
e vice-versa. Fraternidade só se cria 
a partir de baixo, daqueles que são 
"menos irmão· ... pois só quando estes 
passam a ser considerados concreta-

mente em·· sua dignidade. há uma 
modificação real no panorama de 
falta de fraternidade. Por isso não é 
de estranhar que a dialética da fra
ternidade num mundo assimétrico 
comece pelo oprimido. E é ele que 
tem a iniciativa. Não talvez ativa
mente, pois o oprimido é. por defi
nição, o sem voz e sem vez. Não 
tem consciência da sua dignidade. 
Acostumado a ser escorraçado por 
toda parte; já introjetou uma auto
imagem de homem sem valor, con
forme ditado pela ideologia domi
nante. As relações sociais o educa
i·am · para ISSO. São aqueles rostos 
que o Documento de Puebla descre
ve tão realista e pateticamente, ape
lando a que o cristão descubra neles 
o rosto do Cristo sofredor (cf. Pue
bla 31-39/ 20). Eles não gritam nem 

• 
se revoltam; mas sua própria exis-
tência clama a Deus e aos homens 
por justiça. Alguém se torna irmão 
ao ouvir esse clamor sufocado, o gri
to surdo desses rostos · humanos e 
descobrir neles um apeIo ético. O 
irmão não existe, tal o opressor e o 
oprimido, como resultado das estru
turas vigentes. Elas são. por defini
ção. não-fraternas. Irmão é o opri
mido que se .converte a seu compa
nheiro e assume sua consciência de 
classe, unindo-se ao outro oprimido 
para reivindicar seus direitos. 11 o 
oprimido que não quer "subir" sozi-· 
nho na vida (por exemplo, pelo "mi
lagre" de uma loteria esportiva), 
mas quer junto com os demrus uma 
situação mais humana para os com
panheiros de infortúnio e para si. 
Irmão é também o opressor que se 
converte e põe a serviço dos movi
mentos de reivindicação das classes 
populares aquilo que ele tem, seja 
rique,:a. poder ou saber. Tanto opri-
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mido como opressor tornam-se ir
mão, convertem-se, por mediação do 
rosto do pobre percebido como apelo 
ético para transformar a situação_ A 
constituição do irmão como respos
ta ao apelo ético do oprimido é o 
primeiro momento desta primeira 
relação: parte do oprimido e influen
cia o irmão, constituindo-o como taL 

O irmão é assim convidado a agir_ 
A ser irmão do oprimido. Como ele 
o concretiza? A tua n d o junto ao 
oprimido para que este descubra sua 
dignidade, sua identidade verdadei
ra e assim caminhe para a libertação. 
Por isso o segundo momento desta 
primeira relação é o modo como o 
irmão retribui ao oprimido o que 
dele recebeu: ter sido despertado 
para a gritante injustiça vigente. 
Pode-se resumir este momento com 
o t e r m o "educação libertadora", 
desde que se perceba este termo em 
toda sua força. Para tanto, duas ob
s e r v a ções. "Educação" etimo!ogi
camente deriva do latim e+ducere. 
A preposição (respectivamente, o 
prefixo) e/ex designa um movimen
to de dentro para fora. O verbo du
cere significa "conduzir, I e v a r". 
Educar é trazer para fora as poten
cialidades do educando. É, pois, algo 
que não se faz a partir de fora, mas 
desde o educando. Como a educa· 
ção que realmente se ministra, é a 
iinposição de uma identidade (cf. 
acima 1.5), esquece-se o sentido ori
gina! de educação e a palavra passa 
a ser usada em vez de outra que se
ria mais correta: "iuducação", deri
vada da preposição latina (respecti
vamente, . prefixo) in · que denota o 
movimento de fora para dentro, e o 
verbo ducere. O habitual, quando se 
fala de educação - aqui está de 
novo a força da ideologia dominante 
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, é que se entenda "inducação". 
Por isso é importante acentuar que 
aqui se trata de educação e esta é 
sempre libertadora, isto é, é busca 
de identidade que, por ser a verda
de do homem, o liberta (cf. acima 
1.1 a 1.4). Essa é a atuação do ir
mão frente ao oprimido. Não levar 
a ele um "pacote" pronto, prescre
vendo o que ele deverá fazer e sa
ber, mas acompanha-os criticamente 
a caminhada do povo, pondo-se a 
seu serviço, quando necessário. A 
vocação do irmão não é ser a van
guarda "iluminada" que sabe o que 
é bom para o povo e o que ele tem 
que fazer, que, por isso, exige pas
sos maiores que as pernas populares 
o permitem. A vocação do irmão é 
ser presença crítica e catalisadora, 
para que o povo mesmo se eduque. 
descobrindo sua identidade naquele 
momento histórico e assim encon
trando já a liberdade. 

Segunda rela~ão: irmão-opressor 
e vice-versa. O irmão, querendo ser 
irmão, deverá ser irmão de todos. 
Portanto também do opressor. Por 
isso, o primeiro momento da segun
da relação vai do irmão ao opressor. 
Entretanto, ser irmão não significa 
tratar a todos da mesma forma, pois 
há diferença entre tratar a todos 
igualmente e tratar a todos dames· 
ma forma. Para tratar igualmente a 
desiguais é preciso tratar de fonua 
diferente. Ou será que Jesus não 
arriou igualmente a publicanos e fa
riseus? E, no entanto, os tratou desi
gualmente. Uma comparação muito 
simples elucida a questão. Se alguém, 
de estatura m é d i a, .. quiser tratar 
igualmente duas · pessoas que lhe 
vem falar, ·uma de dois metros de 
altura, outra, uma criança de quatro· 
anos, terá ·que · tratá-las de modo di-



ferente: deverá levantar a cabeça 
para falar com o mais alto e baixá
la, ou até abaixar-se, para falar com 
a criança. Nessa forma desigual es
tará respeitando igualmente os dois. 
Da mesma maneira o irmão com re
lação a oprimido e opressor. Para ser 
irmão de ambos, deverá atuar desi
gualmente com relação a ambos. O 
opressor não necessita educação li
bertadora, pois ele já está consciente 
de sua dignidade, - e até demais-, 
pois pensa, pelo menos na prática, 
ter mais direitos que os 'outros. O 
irmão exercerá sua função junto ao 
opressor através da denúncia profé
tica (cf. acima 2.2), advertindo-o da 
situação de opressão reinante. Essa 
denúncia não são meras palavras, -
estas poderão ser ouvidas até com 
interesse e deleite pelo opressor, 
sem comprometê-lo ,mas poderá 
ser, o próprio gesto da atuação junto 
ao oprimido na educação libertado
ra deste. 

E quàl a resposta do opressor à 
denúncià profética? :É o segundo 
momento desta segunda r e 1 a ç ã o. 
Aqui é preciso distinguir o opressor 
enquanto pessoa e o opressor en" 
quanto classe social. Enquanto pes
soa, o opressor se poderá , converter 
ao pobre e assim fazer-se irmão, 
pondo aquilo que o torna opressor, 
a serviço da transformação da so· 
ciedade. Corno foi dito antes, tam
bém de entre os opressores, Deus 
pode suscitar a vocação de irmão, 
mas essa vocação significará opção 
pelo pobre e será considerada pelos 
opressores que não , se 'convertem, 
traição à classe. Enquanto classe 
social, no entanto, a reação à denún
Cia profética será a repressão: per
seguição contra o incômodo que 
pretende roubar a boa ' consciência e 

a paz. Se for necessário, a' repressão 
vai ao ponto de dar morte ao irmão. 

Terceira relação: opressor-oprimi
do e vice-versa. As duas relações 
anteriores' estão a serviço desta últi
ma, pois não se pode prescindir do 
confronto entre os dois grupos. A 
função do irmão vi~ava a que o en
frentamento não fosse carregado de 
ódio, mas de fraternidade. É preciso 
advertir que, ao falar de opressor e 
oprimido neste contexto da terceira 
relação, já se supõem as duas ante
riores e, portanto, trata-se do opres
sor empedernido (não convertido pe
la denúncia profética do irmão) e do 
oprimido conscientizado (já conver
tido em irmão). Nesta relação o 
primeiro momento é a reação do 
opressor denunciado frente ao opri
mido. A opressão continua. Fará tal
vez concessões, quando se sentir 
fraco; reprimirá, quando se sentir 
forte. 

O segundo momento da terceira 
relação é a resposta do ' oprimido 
conscientizado ao opressor. Pode ser 
resumida na expressão "luta pela li
bertação", abrangendo toda reivin
dicação de direitos que o oprimido 
-venha a fazer, através de sindicatos, 
associações de bairros, movimentos 
específicos (por exemplo: contra a 
carestia, pelo equilíbrio ecológico, 
etc.), partidos políticos genuinamen
te populares, etc. Como o oprimido 
nesta fase, pela ação do irmão, edu
cou-se no sentido de fraternidade, 
a luta não assumirá como motivação 
o ódio ao opressor, mas o amor ao 
outro oprimido que se concretiza na 
construção de uma ' estrutura social 
'alternativa, mais justa e simétrica, 
onde ' também a pessoa que hoje ,é 
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opressor, tenha seu lugar, desde que 
desiste · de oprimir.· Em outras pala
vras: não uma luta pela inversão da 
pirâmide social, mas sim por outro 
modelo de sociedade, onde todos te
nham lugar em posições de simetria. 

A vocação de irmão não é um mar 
de rosas. O opressor o reprimirá (é 
o destino do profeta). Mas também 
pelo oprimido ele será incompreen
dido, pois é mais . cômodo permane
cer ignorando a injustiça de que é 
vítima. Pode-se ficar tranqüilo com 
sua cachacinha para esquecer, o te
levisor para distrair, e a loteria es
portiva para sonhar. Assumir a edu-

NOTAS 

(1) Cf. Francisco TABORDA. Educa
ção e justiça. Tentativa de juizo teoló
gico sobre a questão, em~ Revista de 
Educaçao AEC 9 (1980/n. 37) 36-56. 
Agora também em: AA.VV., Educação 
para uma sociedade Justa, São Paulo, 
Ed: Loyola, 1981, 61-84. (2) Cf. Peter L. 
BERGER - Thomas LUCKMANN, A 
construção social da realidade, Petrópo
lis, Vozes, 1973, 77-95. (3) Sobre a pro
blemática hodierna da verdade no cam
po de filosofia, cf. Lourencino Bruno 
PUNTEL, Wahrheitstheorien in der neue
ren Philosophie: elne kritlsch-systematis
che Darstellung, Darmstadt, Wissenschaf
tliche Buchgesellschaft, 1978. (4) Para 
o que segue, cf. Tomás de Aquino, S. 
Th. I q. 16; De veri!. q. 1. Não se entra 
aqui na problemática do conceito bí
blico e especificamente do conceito joa
nino de verdade. (5) Sobre o conceito 
de liberdade, cf. Hermann KRINGS, 
Freiheit, em: Hermann KRINGS, - Hans 
Michael . BAUMGARTNER - Christoph 
WILD (di r.). Handbuch philosophischer 
Grundbegriffe (Studlenausgabe), Muni
que, Kosel, 1973, vai. 11, 493-510. (6) 
O Documento de Puebla é citado atra
vés da sigla Puebla, segUida de dois 
números separados por barra:. O primei
to Indica a numeraçao do texto oficiai 
publicado no Brasil por Vozes, Loyola 
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cação . libertadora e o trabalho de 
conscientização significa desinstalar
se, comprar incomodações, lutar por 
metas não imediatas. Por isso, o ir
mão p o d e ser incompreendido e 
abandonado por aqueles a que ele 
deu preferência. Jesus, abandonado 
pelas multidões que o haviam aco
lhido com entusiasmo d u r a n t e a 
"primavera da Galiléia", e reprimido 
a ponto de ser condenado à morte 
pelos poderosos de seu tempo, ' foi 
por excelência quem realizou avo' 
cação de irmão. Por isso mesmo pô
de tornar o Pai presente entre os 
homens. O educador verdadeiro é 
um irmão. 

e Paulinas; o segundo a numeração do 
texto provisório publicado pelas Pau Ii
nas, logo após a Conferência, e ampla
mente divulgado. (7) A respeito de ideo
logia e ideologia dominante, cf. Fran
cisco TABORDA, Apontamentos sobre o 
conceito de ideologia, em Renovação 
134 (março 1980) 2-5; ID., Puebla e as 
ideologias, em: Srntese 6 (1979/n. 16) 
3-25 (aí se encontra uma bibliografia 
mais ampla). (8) É uma categoria pos
sível, mesmo que não seja bíblica (cf. 
Georg BERTRAM, paideúo kll., em: 
ThWNT V 596-624; aqui especialmente 
624, nota 188), já porque educação/ 
paidela não é um conceito de raízes 
vétero-testamentárias. O termo corres
pondente hebraico que aparece só em 
capas mais recentes do Antigo Testa
mento, implica antes IIcorreção" (no 
sentido de educar através de castigo 
corporal) que "educação" no sentido 
entendido acima. uÉ patente que no AT 
se pensa essencialmente · no lado nega
tivo da educaçao e só no Deuteronômio 
há um esboço de tentativa de uma am
pla subordinação de toda a história da 
salvação sob a Idéia de educação" (ib., 
606). (9) Devo a esquematização dessas 
três quadros à exposição oral feita pelo 
teólogo e sociólogo peruano Pe. Ricar
do ANTONCICH, SJ. Estes quadros 
abstraem das diversas épocas do sur
gimento dos textos, são uma esquema .. 



tização de processos · históricos mais 
complexos, e consideram os textos co
mo estão hoje na blblia, o que é · legí
timo, não só porque assim como estão, 
eles são Palavra de Deus, mas também 
porque "grosso modo" correspondem à 
caminhada do povo. (10) Sobre o pro
fetismo na perspectiva a ser apresenta
da, cf. Francisco TABORDA, O religioso 
e a política, em: Convergência 12 (1979) 
75-85. (11) Sobre a idolatria, cf. art. cito 
na nota 1. (12) Chama-se apocalíptica 
uma corrente da .religião judaica, pos
terior ao exUio babilônico, que se ca
racterizava pela expectativa de uma in
tervenção de Deus na história · para jul
gar os povos, de forma a que os .maus 
fossem castigados e os bonsrecompen
sados e assim se instaurasse um "novo 
mundo", em que Deus fosse reconhe
cido como rei e senhor. (13) Cf. · Jon 
SOBRINO, Cristología desde América 
Latina (Esbozo a partir dei segulmlento 
del Jesús histõrico), México, CRT, 1977, 
2~ ed., 36-40; ID., Jesús y el Reino de 
Dios. Significado y objetivos últimos de 
su vida y misiõn, em: AA.VV., Iglesla 
de los pobres y organlzaciones popula
res, San Salvador (EI Salvador), UCA, 

1979, 87-103 (aqui: 90-95). (14) Cf. Jon 
SOBRINO, art. cito na nota anterior, 96-
98. (15) . Então como hoje: cf. CNBB, 
Reflexão cristã· sobre a conjuntura poli
tica, n9 26. (16) A 16gica da prática de 
Jesus foi explicitada por Hugo ECHE
GARAY, La práctica de Jesús, Lima, 
CEP, 1980, 197-201 . O desenvolvimento 
a seguir baseia-se nesse autor. (17) 
Hugo ECHEGARAY, ob. cit. na nota an
terior, 201. (18) O que aqui é chamado 
de dialética da fraternidade num mundo 
conflitivo, foi elaborado ·sob o título de 
"dialética de um processo autenticamen
te libertador" por Juan Carlos SCAN
NONE, Hacla una dialéclica de la Iibe
raci6n. Ontologia dei proceso autenti
camente liberador, em: Juan Carlos 
SCANNONE, Teología de la Iiberaci6n y 
praxis pop,ular, Salamanca, Srgueme, 
1976, 133-186. (19) Cf. Francisco TA
BORDA, Mensagem aos Povos da Amé
rica Latina. Tentativa de Interpretação, 
em: PerspTeo! 11 (1979) 75-82 (O resu
mo em inglês que precede o artigo, foi 
feito por alguém que não entendeu o 
artigo e assim não corresponde ao con
teÚdO). 

Trabalho versus capital 

Assim, o prinCípio da prioridade do trabalho em relaçao ao capital é um pos
tulado que pertence à ordem · da moral social, Laborem Exercens, n9 15 . 

• 
Onde está a dignidade do trabalho? 

o trabalho humano, definido objetivamente, como transformador da 
natureza mediante a técnica, tem a sua nobreza e dignidade por ser um 
prolongamento da obra do Criador, um serviço fraterno e uma contribuição 
pessoal para a realização do plano providencial de Deus na história. O 
homem foi chamado por Deus para submeter e dominar a terra e realizar
se digna, livre e responsavelmente, mediante o trabalho. Creio ser este o 
principal valor da Lahorem Exercens: a insistência sobre a necessidade de 
se voltar a conceitos fundamentais, tais como: a dignidade do trabalho hu
mano e o lugar prioritário que ocupa em toda atividade econômica e pro
dutiva. O trabalho é a chave essencial de t<!da a questão social. 
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LEVANTAMENTO DO ESFORÇO 
MISSIONÁRIO DOS RELIGIOSOS 

DO BRASIL 

Os dados deste levantamento indicam que os religiosos 
responderam de forma pronta e, até certo ponto, 

generosa, aos apelos da Igre;a 
no sentido da redistribuição das forças evangelizadoras. 

Pe. Martinho Lenz, SJ 
Brasília, DF 

A.Observações introdutórias 

1. Os dados que aqui apresenta
mos vão lhe i n t e r e s s a r, porque 
trazem uma informação nova e sig
nificativa para nós. Eles tratam do 
esforço realizado pelos(as) religio
sos(as) do Brasil para redistribuir 
suas forças apostólicas, responden
do a apelos e diretrizes da S. Sé, da 
CNBB e da CRB Nacionais. 

Qual tem sido este esforço, em 
número de pessoas? Que situações 
têm sido atendidas? O que fazem os 
missonários? Que dificuldades têm 
enfrentado e que frutos alcançaram? 
Para termos a resposta a estas e a 
outras perguntas, as presidências da 
CNBB e CRB, em reunião conjunta 
do dia 27.04.81 - acolhendo suges
tão do grupo misto criado por am
bas as Conferências para o exame 
desta questão - decidiram que se 
fizesse um levantamento do esforço 
missionário dos religiosos do Brasil, 
nos últimos 10 anos. 
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O levantamento foi realizado nos 
meses ,de junho e julho de 1981, 
através de questionário enviado aos 
Superiores Maiores do Brasil. Fo
ram expedidos 700 questionários e 
até o final de julho haviam chegado 
180 respostas, o que dá 25,7% so
bre o total de questionários enviados. 
Não tivemos controle direto sobre 
esta amostra, para saber até que 
ponto ela é representativa do conjun
to. Mas foi possível constatar que as 
respostas vieram de todos os Estados 
do Brasil e que não vieram só de 
Congregações m i s s i o nárias ou de 
congregações que enviaram muita 
gente para áreas de missão. Assim, 
estes dados, colhidos em fonte segu
ra, são pelo menos indicativos .para 
o conjunto. 

Após a apuração do questionário 
(em meados de agosto),chegaram 
mais 23 respostas. Constatado que li 
tendência das respostas era seme
lhante ao conjunto dos questionários 
já computados, resolveu-se aprovei-



tar apenas algumas sugestões novas 
que eles apresentavam, e que acaba
ram incorporados a este relatório. 

2. O objetivo do levantamento 
era avaliar o volume e a qualidade 
do esforço missionário dos (as) reli
giosos(as) do B r a s i 1, no período 
abrangido entre 1971 e 1980. Pro
cumu-se saber também em que a 
CNBB e a CRB nacionais poderiam 
contribuir para melhorar a ação mis
sionária dos religiosos. 

3. Por se tratar de uma amostra, 
os dados aparecem também sob a ' 
forma de percentagens, não só no 
seu valor absoluto. Muitas questões 
admitiam resposta múltipla. Por isso, 
atenção: nessas tabelas, a soma das 
porcentagens ultrapassa a 100%, 
pois ' as mesmas pessoas podem en
contrar-se em várias situações indi-
cadas. ' 

4. Alguns dos respondentes tive
ram dúvidas quanto aos conceitos 
de região carente, área rural caren
te, etc., conceitos que não foram 
definidos na enquete. Embora esta 
indefinição possa ter levado a algu-. . -ma Impreclsao nas respostas, pare-
ce-nos não ter sido afetado o princi
pai: a verificação do esforço missio
nário global. Um pormenor serve 
para mostrar como foi bem entendi
do o objetivo da avaliação: algumas 
congregações, que têm sede em uma 
região carente (diocese ou prelazia 
pobre), preocuparam-se em registrar 
o envio de pessoas para áreas mais 
carentes dentro da' sua região, de si 
já pobre e já incluída na estatística 
das regiões carentes. 

5. A preparação e expedição do 
questionário foi feita pela CRB Na-

cional. A 'apuração e , a análise do 
levantamento realizou-se em colabo
ração entre CRB e CNBB (setor mis
sionário). ' 

B. Comentários às tabelas 

1. Volume do esforço realizado 
(Tabelas 1 e 2). 

:E: considerável o esforço missioná
rio dos religiosos realizado nos últi
mos anos. A amostra deu 413 lugares 
atendidos, nos quais estão presen
tes 2.755 religiosos(as). Nestes últi
mos 10 anos foram enviados(as) 
para estes lugares 3.401 religiosos 
(as). Uma estimativa modesta nos 
leva a supor que os 75% que não 
chegaram a responder a enquete en
viaram pelo menos outro tanto de 
missionários. Neste caso, teríamos 
6.802 religiosos enviados em missão, 
o que representariaaproximadamen
te 15 % dos religiosos do Brasil. Isto 
seria um esforço notável, já que 
muitas , Congregações se encontram 
com seu pessoal em diminuição e 
com muitos idosos. 

O levantamento mostrou que 211 
(ou 51 %) dos lugares foram atendi
dos por congregações de sacerdotes 
religiosos; nos I' e s t a n t e s 49% o 
atendimento foi feito por congrega
ções femininas ou por congregações 
de itmãos. Quanto aos lugares mais 
buscados pelos religiosos, estão em 
primeiro lugar as regiões carentes 
(prelaziàs e dioceses pobres), com 
42,6%, vindo logo a seguir as áreas 
urbanas carentes com 31,9% do pes
soal enviado. Isto revela ' a cons
ciência de que não só a Amazônia 
e Nordeste são áreas missionárias 
no Brasil, mas o são também as peri-



ferias de nossas metrópoles. e os cor
tiços no coração das . nossas cidades. 
Dando da sua pobreza, os religiosos 
do Brasil também colaboram com a 
missão universal da Igreja; 9,4% 
dos lugares atendidos e 4,8% dos 
religiosos a tualmen te em missão es
tão em missões fora do país. 

Na tabela 2A aparece dimensiona
do o esforço do envio de sacerdotes 
religiosos para áreas de missões. Os 

. -
r e I i g i osos sacerdotes constituem 
25,3% sobre o total dos religiosos 
atualmente em missão (698 pessoas 
na amostra), e 21,8 % sobre o total 
de religiosos enviados entre 1971 e 
1980 (744 pessoas) A maior concen
tração de religiosos sacerdotes se dá 
em situações carentes (prelazias e 
dioceses pobres), onde se encontra
ram 35,5% dos sacerdotes religiosos 
atualmente em missão e para onde 
foram enviados 45,5% sobre o total 
de sacerdotes enviados por congre
gações. 

2. Tipo de trabalho exercido pe
los(as) religiosos(as) missionários(as) 
(Tabelas 3 e 4, atenção: respostas 
múltiplas). 

~ um trabalho variado, mas com 
uma área de concentração: a pasto
ral paroquial (92,2%). Em seguida 
vem a ação social (58,9%), a educa
ção (56,1%) e a saúde (44,4%). 
Estas três últimas, além de suporem 
em geral qualificação específica, são 
também para muitos um meio de ga
rantir li subsistência. Este quadro su
gere duas coisas: primeiro, que uma 
proporção considerável dos religio
sos em missão tem formação especia
lizada, e segundo que o trabalho dos 
religiosos é um trabalho de colabo-
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ração com a pastoral do lugar e in
tegrado nela, via pastoral paroquial. 
A tabela 4 . nos dá outras 17 ativida
des em que se .ocupam os religiosos 
em áreas de missão, com destaque 
para trabalhos de formação sacerdo
tal ·e religiosa e a pastoral vocacio
nal, a pastoral social · rural e o aten
dimento de paróquias sem padre. 

Em vista do fortalecimento da 
Igreja local, parece interessante a 
cláusula que algumas congregàções e 
dioceses inseriram nos seus convê
nios e segundo a qual a congregação 
se compromete a não criar obra pró
pria, mas de inserir-se na pastoral 
da diocese ou criando obras cuja 
propriedade esteja em mãos da dio
cese ou paróquia locais. 

Outra prática recomendável é que 
a congregação que tem algum caris
ma e s p e c íf i c o ou que fez algu
ma opção pastoral própria informe 
claramente. o bispo sobre o sentido 
deste carisma ou opção, para que 
não haja surpresas mais tarde. 

3. Tempo de permanência e ava
liação (tabelas 5, 6 e 9). 

Uma das recomendações das 
"Normas diretivas para a colabora
ção das Igrejas entre si e especial
mente para melhor distribuição do 
Clero no mundo", da Sagrada Con
gregação para o Clero (25/ 03/80), 
é que se . estabeleça a "duração do 
serviço", observadas para os religio
sos as Constituições do próprio Ins
tituto (cf. n.o 27). O presente estudo 
revelou que apenas em. 28,3% dos 
lugares definiu-se um limite de tem
po de permanência. Nestes casos, o 
mais comum é terem compromisso 
por três anos. 



Este ponto talvez deva ser ques
tionado. Se tivermos em conta que 
o objetivo da ajuda missionária é 
contribuir para a maturidade da· co
munidade ajudada, para que esta 
possa aos poucos valer-se a si me·s
ma (AG 6) parece recomendável que 
o trabalho de missionários vindos de 
fora seja temporário e que se con
centre em pontos especializados e de 

, . urgencla. 

Isto significa que ele deveria ter 
um limite de. tempo e objetivos bem 
definidos. Por outro lado, a necessi
dade de aculturação e entrosamento 
exige um tempo mínimo de presen
ça num lugar. Em vista desta neces
sidade, a linha missionária da CNBB 
deu, em 1977, a orientação que o en
gajamento em atividades de pastoral 
nao seja inferior a um período de 5 
anos, em se tratando de pessoas e 
de ·7 anos no caso de organismos ou 
Institutos. Uma das queixas freqüen
temente ouvidas de bispos é em rela: 
ção à elevada rotatividade dos reli
giosos que vem trabalhar nas suas 
dioceses. 

. 

Por quem é feita a avaliação do 
trabalho missionário dos religiosos? 
As próprias Congregações fizeram 
avaliação em 78,3% dos casos; em 
43,3 % dos casos a avaliação foi fei
ta também a nível da Igreja que re· 
cebeu. 

4. Formas de acompanhamento 
(tabelas 7 e 8). 

A forma mais comum de acompa
nhamento dos religiosos em missão 
(além da epistolar, que é geral), são 
as visitas "in loco", realizadas em 
81,6% dos casos, seguidos · dos en-

contros locais (54,4%). Nas outras 
formas de acompanhamento parece 
interessante destacar a assessoria da 
pastoral popular que 9 províncias di-

• zem proporCIOnar, ou os encontros 
com uma equipe de apoio. Para 
quem vive longe de qualquer recur
so ou em meio muito carente, tais 
ajudas qualificadas çostumam ser de 
grande valia. 

Entretanto, é preciso alertar para o 
risco de se darem orientações para
lelas. Nenhuma orientação ou asses
soria pastoral deveria ser dada sem 
a participação ou, pelo menos, a 
concordância do bispo e dos sacer
dotes do lugar. 

. 

5. Dificnldades e n c o n t radas e 
frutos alcançados (tabelas 10 e 11). 

Entre as dificuldades, sobressaem 
a falta de recursos humanos e finan
ceiros (17,7%), as distâncias e a 
dispersão dos agentes (16,1 %) e fal
ta de unidade na pastoral (13,9%). 
Enquanto a responsabilidade pela 
unidade pastoral cabe sobretudo à 
Igreja local, a falta de seleção e 
preparo dos enviados (13,9 %) é de 
responsabilidade sobretudo dos pró
prios religiosos e parece que deve
ria receber maior atenção por parte 
dos superiores. Os problemas pes
soais dos missionários ocupam um 
lugar modesto (6,1 %). A manuten
ção das comunidades inseridas não 
é encarada como problema pelas 
direções provinciais dos religiosos 
no Brasil. 

Em questionário que chegaram 
após a apuração, apontaram-se al
gumas dificuldades específicas: ten
são entre profissionalização e pasto
ral; tensão entre vida comunitária, 

• • 
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compromissos da c o n g.r e gação e 
compromissos com a diocese; . des
preparo para a inserção; falta de in
tegração no trabalho com leigos; fal
ta de presença do sacerdote; presen
ça de religiões e seitas protestantes; 
distância do resto da Congregação. 

Quanto aos frutos alcançados, a 
resposta que apareceu em primeiro 
lugar é significativa; "trabalho reali
zado a partir das bases leigas, com
promissos dos religiosos com as ba
ses, religiosos aprendendo das ba
ses" (37,7%). Neste se n t i d o vão 
outras, como a que fala da opção 
pelos pobres assumida pela comuni
dade (12,2%). Nestas respostas está 
claramente expressa a consciência 
dos religiosos de que não só dão de 
si, mas muito recebem e aprendem 
no trabalho missionárió. Entre o que 
as congregações dizem ter recebido 
e s tão vocações provenientes dos 
meios populares e a ' reanimação e 
nova visão da vida religiosa. 

Algumas outras respostas mere
cem registro: maior exigência no 
relacionamento fraterno, atitudes de 
libertação do povo e das irmãs, bus
ca de uma pedagogia libertadora da 
mulher marginalizada, vivência da 
pobreza a partir do povo, consciên
cia da necessidade de superar o as
sistencialismo. 

6. Envolvimento e motivação da 
Congregação (tabelas 12 e 17). 

A tabela 12 dá uma informação 
muito positiva: em 88,3% dos casos, 
nos dizem os provinciais, a expe
riência missionária foi assumida tan
to a nível de governo ·· como pelo 
corpo da congregação. Num passado 
não muito distante isso talvez não 

118 

• 

fosse assim, com muitas Congrega
ções presas às próprias obras e com 
pouca disponibilidade para novas . -mlssoes. 

Na sustentação deste e s f o r ç o 
missionário das Congregações apa
recem dois grandes motivos: em 1.0 
lugar, o apelo da Igreja (em 85,5% 
dos casos) ' e depois, a valorização 
do próprio carisma da Congregação 
(em 65,5% dos casos). 

7. Como se estabeleceu o primei
ro contato (tabela 13). 

Os contatos têm-se estabelecido 
preferencialmente . de forma direta: 
através do pedido da Igreja carente 
à Congregação (86,1 %) ou através 
de membros da Congregação. Em 
alguns casos a CNBB (11,6 %), a 
CRB (6,6%) a Nunciatura (2,2%) 
têm servido de intermediários. Se 
bem que os contatos diretos possam 
ter levado a boas opções, há o risco 
de, por este processo, não se levar 
em conta as situações mais carentes 
e de maior urgência missionária. A 
CNBB, através da linha de ação e 
animação missionária, está em con- . 
dições de acolher pedidos de auxí
lio e de comunicá-los aos interessa
dos, que entrariam então ' em contato 
direto. . 

8. Apoio qne as Congregações 
gostariam de receber da CNBB e da 
CRB para seu esforço missionário 
(tabelas 14, 15 e 16). 

Há nítida consciência da necessi
dade de preparação específica dos 
religiosos que irão a regiões missio
nárias (76,1 %). A forma desta pre
paração .. seria em ' primeiro lugar 
através · de cursos específicos, em 
várias áreas de pastoral (ver a lista, 



na tabela 16). Outra forma que as 
pr6prias direções provinciais pedem 
é a de receberem orientações sobre 
situações mais necessitadas de auxí· 
lio. Ainda, alguns cursos sugeridos: . 
orientação da ação missionária no 
plano pastoral diocesano, pedagogia 
da . libertação e comunicação ' POPU" 
lar. 

novação e até em vocações, se acei
tassem o desafio de se jogar em mis
sões mais árduas e tarefas evangéli
cas em regiões mais distantes e de 
condições adversas? S bom lembrar: 
Deus não se deixa vencer em gene· 
rosidade. É dando que se recebe. 

o . ". ••• • _ '" ._ ••• 

É bom ainda lembrar que há 
muitas formas de áção missionária 

Conclusão que estas estatísticas não revelam: 
. .. . . . ...... '." _ .. . . ' . , orações ... e. sacrifícios. pelas missões; 

De modo geral, os dados deste apoio material e humano aos missio· 
levantamento indicam que os . reli- nários, apoio ao clero, religiosos e 
giósos do B r a s i I responderam de agentes de pastoral naturais da pr6· 
forma pronta e até certo ponto ge. pria área missionária e que lá dedi· 
nerosa aos apelos da Igreja no sen- cam suas vidas ao serviço do Evan
tido da redistribuição das forças ' gelho. Todo · este trabalho, muitas 
evangelizadoras. As falhas existen. vezes anônimo, mas essencial, e de 
tes, sobretudo, na preparação espe- ime?so valor · diante de Deus, seja 
cífica .. do . pessoal, . . parece ... poderem .. aqu~ . representado pela ~ e s p o s ~ a 
ser corrigidas por uma melhor orga- en,:'lada por .uma comumdade de Ir· 
nização das pr6prias . ·Congregações, ... ··ffiil.S ... ~!!~ºlC;I\t!ls ... Elas . resll1P-~m .~'1a 
pela a i u d a intercongregacional e contllb~l~ao ao esforç~ mISSIOn~I10 
com o apoio conjunto da CNBB e dos religIOSOS do ~rasIl no s~gulDte 

testemunho de fe e humIldade: 
CRB. "Nossa cooperação e trabalho mis-

Entretanto, é. lícito suspeitar que sionário têm sido somente pela ora· 
entre os mui tos não·respondentes ção e sacrifício oculto, como Santa 
deste levantamento, há não poucas Teresinha do Menino Jesus, que 
Congregações .. com . . um .. FotencjaLcle . . sendo ,carmelita, é a 2.~ .Padroeira 
evangelização subutilizado, ou que das missões. Continuaremos com a 
ainda não despertaram para as ur- . nossa missão na Igreja de Deus, pela 
gências missionárias da Igreja no oração e sacrifício, a levar a força 
Brasil. Não seria .. 9 . çasQ. de . xefleti,. _ ~.ºe PelJ.s . ..l! JQQÇlS, .e.. a, J\1,do". (Carme
rem um pouco sobre o quanto eles lo Coração Eucarístico de Jesus, Pe
poderiam ganhar em vitalidade e re- lotas, RS). 

Estatísticas da página 20 

(*) Estas estatístieas foram. elaboradas sobre 180 questionários respondi
dos, perfazendo 25,7% do conjunto dos(as) superiores(as) maiores de reli
giosos.(as) no)3rasil . (Pro.vínciaU~.elig~~sa~),.A_I!Ellra.Çªo . dos questionários 
foi feita pela Ir. Doralina Tedesco, que contou com a ajuda do P. João 
Melato .. e_ de...AdalcLMeneses.Maia. _ _ n ____ _ ,,~." .. . _ _ . _~ __ _ • .••• _n ... _ , . . • . .. • . . . . , 
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. ESTATiSTICAS (*) 

Levantamento do esforço missionário dos(as) religiosos(as) no Brasil CRB 

TABELA 1: Situações missionárias e· número de lugares atendidos por 
situação. 

Situação para onde houve envio lugares atendidos 
absoluto 

. -por sltuaçao . 

regiões carentes (prelazias, 
dioceses pobres) 

, . 
areas ruraIs carentes 
áreas urbanas carentes 

(periferia, cortiços ... ) . - . . sltuaçoes especIaIs 
(índios, migrantes ... ) 

missões fora do país 

TOTAL 
-

128 
92 

125 

29 
39 

413 

• 

% sobre o total 
de casos 

31,0 
23,3 

30,3 

7,0 
9,4 

100 

TABELA 2: Religiosos(as) atualmente em situação de missão e religio. 
sos(as) e enviados(as) a situações missionárias entre 1971 
e 1980. 

. - " ". sltuaçao mlsslonarla 

regiões carentes (prelazias, 
dioceses pobres) , . 

areas ruraIs carentes 
áreas urbanas carentes 

(periferias, cortiços .•. ) 
situações especiais 

(índios, migrantes ... ) 
missões fora do país 

TOTAL 

120 

religiosos(as) atual
mente em missão 

absoluto % 

1.126 40,8 
471 17,1 

924 33,5 

105 3,8 
129 4,8 

2.755 100 

• 

religiosos(as) enviados 
entre 1971 e 1980 
absoluto 0;.0 

1.440 42,6 
618 18,2 

1.087 31.9 

109 3,2 
139 4,1 

3.401 100 



TAI!ELA 4A.: . Religiosos de. congreg~ções clericai.s. (de sacef!lotes)' atual~ 
mente ' em missão e enviados a situações .mi$sionárias entre 
1971 e 1980. 

• . .... .. , •• • • _ '" _ _ _ ,_ . , _,~ __ •• __ • __ ~_ •• ' _ _ • __ ' ___ " _' __ __ __ ' _ _ " " 0 ' ,_o, o," •••••• •• o •• • •• •• • •• __ " 0.0. ,_ • ••• • • 

situação missionária _ . ... . , ' 0 o •• • _religiosos ... sacer4otes .. ... religiosos . sacerdotes 
atualmente em enviados entre 

missão 1971 e 1980 
absoluto % absoluto % 

regiões carentes (prelazias, 
dioceses pobres) 248 35;5 339 45,5 

áreas rurais carentes 84 12,1 79 10,6 
áreas urbanas carentes 

(periferias, cortiços. o o) 225 32,2 214 28,8 . _ . . . 
sltuaçoes especIaIs . 

(índios, Jiiigrantes o o o) 75 10,7 41 5,5 
missões fora do país 66 9,5 71 96 , 

TOTAL 698 100 744 100 . 

• . . 
o " " .. . . . . . . . .... ... ......... .... . . .. . . ' • •• •• _ . _ •• 

TABELA 3: Tipo de trabalho exercido pelos religiosos na ação missio
nária (resposta múltipla). 

tipo de trabalho absoluto 
••• •• _ •• _ . ' •• o • • • ••• _ • • _ • •• • _ •••••••• __ _ • • • •••• • •• • • • • • ,' . ' , • •••• "," • •• • _ 

% 
sobre o total 

de .respondentes 

. ,_ . . . . .... - . , ... ... . .. . . .. ... . .. . .. .. . . - . . ... , .. _-.-.~._. __ .. __ ... -.. '._ ... """"-'- ' " ' . 

Pastoral paroquial (inclusive CEBs) 
Assistência I ação social 
Educação 
Saúde 
Outra 

• 

166 
106 
101 
80 
55 

92,2 
58,9 
56,1 
44,4 
30,5 

(Continuam as Estatísticas à página 122) 
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,TABELA 4: Outras atividades exercidas pelos religiosos na ação missio. 
nária. 

atividade" ., . . ...... _ ... _ .... ... __ .... _--_ .. . . . . , ... _ .. ...... .. ...... . -

formação sacerdotal e religiosa, pastoral vocacional 
CPT, pastoral rural 
par6quia .. sem .padre, .. desobriga ,. ", . "' , ',' " , .. , . , '.. .. , 
educação popular, saúde comunitária . - .., . ammaçao mlsslonana 
ensino religioso e catequese 
CPO, direitos humanos 
missões populares 
agentes pastorais 
hansenianos 
família 
orientação contemplativa 

• 

favela, menor abandonado, ' pescadores .. , .. " .... " , , 
alcoólatras anônimos, mulher marginalizada 
Panib (pàsforalcolii: os japóne'ses)" " ., , , , " , , . -- ... 
planejamento pastoral 
Assistência religiosa e asilos 

• 

casos 

11 
6 

,6 , ,, ' , 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
l ' 
1 
1 

... . -" .. . . . . ... . ,. . . - . . 
TABELA 5: Duração do compromisso de permanência (para os religiosos 

com previsão de limite de tempo na missão). 

duração , absoluto % 

1 ano 3 5,9 
2 anos 4 7,8 
3 anos 17 33,3 
4 anos 3 5,9 
5 anos 14 27,4 
7 anos 1 2,0 

10 anos 1 2,0 
3 a 5 anos 6 11,7 
5 a 6 anos 1 2,0 
5 a 10 anos 1 2,0 

TOTAL 51 100 
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TABELA 6: Existência ou não de compromisso quanto ' ao : tempo ci:eper~ 
manência dos religiosos no lugar de trabalho • 

compromisso de permanência 

----_._. _ .. .. . 
com limite de tempo 

. . 

sem limite de tempo 

TOTAL 

. absoluto 

.. . .. , - " '-"'- ~'- ....... ... . -
51 

129 

180 

, 

% 

28,:} 

71,7 

100 
••••• •• .• ••• • __ •• • _~ • • , ••••• _ ••••• • _ _ ___ •••.••• • • •• •• ••• o. " •••••••••••. •••• 

• 
TABELA 7: Formas mais comllns de acompanbamento sistemático do 

pessoal religioso em missão (resposta múltipla). 

forma de acompanhamento . 

. , • o. , . • • ••••• 

por visitas "in loco" 
por encontros locais 
por outra forma 

. . . . -

• 

. absoluto' % sobre o total 
dos respondentes 

147 81,6 
98 54,4 
46 25,5 

TABELA 8: Outras formas de acompanhamento do pessoal religioso em . -mlSsao. 

forma de acompanhamento 

• • encontros congregaclOnals 
reciclagem 
assessoria da pastoral popular a nível 

provincial 
revisão e planejamento 
encontros interprovinciais por setores 
encontros regionais 
encontros de equipe de apoio 
retiros 

TOTAL 

n.O de casos 

14 
9 

6 
5 
4 
3 
2 
2 

45 

% 

311 , 
20,0 

13,3 
11,1 
8,8 
6,7 
4,5 
4,5 

100 
•••• _ • • • • • • ••• ••• •• •• •• • • • , •• '0_" _____ •• __ _ ••• _ •••• _ • • "-r"' -"""" • ___ "'0 •••• • " . . . • 
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.TAB~LA ?; : NívelelP . que: telP $;~O ' IIvali"dll, 11 . exped~n~!a . (reSp.ost.a 
. . DllÍltipla).. . . .' . . . . .... . . ' 

. ' 

nível em que se fez avaliação absolúto .% .sobre o total 
. - • ••• • • - •••• •• - . . ... . . . .... .. ... _ _ • • • •••• - . _ o •• • • •• • • - •• - -.- • • - • • •• • • - - • dos- respondentes ' 

. . 
' . 

a nível da Congregação q,ue enviou 141 . . . 78,3 . 
a nível da 19reja que recebeu_ _ .. . _.. . _____ ]8 ,. _ _. . '_ .. _: __ ._. 4.3,3 . . 
até agora não se fez avaliação 17 9,4 

• • • • _ _ _ ._ • - •••• • •• • • o •• • ••• •• • • • • • • •• _ • • • _ _ _ _ __ . ....... . . .. . . . .. . _ _ • •• •• 0_ . .... ... .. " __ ' • 

• 
TABELA 10: Principais dificuldades . 'encontradas no trabalho' missionário 

dos(as) . reJigiosos(as). 
__ _ _ . _ . . . . . .. ... ... . . . . . . _ _ - ••• __ • • •• • • •••••• • • • • • •• •• • .. . o • • ••• o -o " , • • • •••• • ••• 

dificuldades absoluto % sobre o total 
. .. . , ... . ... .. - . ..... .' - . . -.- .. .... ...... . .... -. -.-, .. -.---- ---- . .. -.dos . respondentes . 

. '. 

falta de recursos humanos e 
financeiros, falta de MCS . 32 17,7 

distâncias -e dispersão"'dos" agentes .. ".-.---- -- ---29- --- -- --' 0 • . • .. - --~ • . 16;2 . 
falta de unidade na pastoral 25 13,9 
falta de seleção e preparo 

dos enviados . . 25 . .13,9 
situação sócio-econômica; política 

e religiosa do povo 11 ' . 6,1 
problemas pessoais ·dos··missionários: . .. . . - . -. .. - " .. . ---.. ---- - ---- .- ... . .. . 

problérilas de saúde, assistência 
. espiritual·-e -solidão ··--'-- ·- ....... .. - . - .--- ----11.-.----.-... - -- .. ... . -. ·-6,1 - . . 

clero acomodado, falta de 
relacionamento 

desconhecimento e falta de 
adaptação à realidade · 

ativismo 
transferência freqüente de 

religiosos(as) 
povo descrente e acomodado 
dificuldade de manutenção das 

11 

. ' 9 

6 
, . 

5 
5 

• 

6,1 

. -5,0 
3,3 

2,8 
. 2,8 

... ". 

. . 
• .. . 

- ·comunida:áes- -in·setidas -.·· .. ·- ----· ----· ~_· -·---- ·· "4·· ... -- .... -... . . .... " '2;1 '. . . - .. : 

• - _ • •• ••• • •• • __ o .,"", , _ . . .... . _ ••• • • -' ... , . ...... _ _ , • _ _ ~ . . ...... __ _ .... < •• _ .... _ . _ _ .~ '-' • • _ .. _ ••• " - . ..... 0 •• _ ........ ' 0 .' • • _ •• •••• ,~ 
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T ABEL<\ · 1 U Principais frutos alcançados DO trabalho missionário dos(as) 
religiosos(as) (rll8postamúltipla). . . 

..• • . •.• • . • • .• • . • • • _ .... - .• ~_, • • _ • • _ .• _ _ ._ • . __ •• __ .. _ _ • • ______ ._, ••••. . , . •• ' . ' ••. . ,_ . ••• __ , .'., " " r' " • • •. , ___ ..•. • 

frutos alca~çados .. . . . ' . . , , ~ .... . . 
',~ . n." de casos . % sobre 'o total 

dos respondentes 
. ....... - . --_.~--_ . - '. " _ ....... .... " ,. __ .,., ..... __ .... . , ".'-- . . ' ...... . ... __ ..... '." . .... ..... _ . ... _ ... . . 

trabalho realizado a partir das 
bases leigas, compromisso dos 
religÍósos com as bases, religiosos 
aprendendo das bases .. 

• 

• 

'. . 
, 

68 37,7 
promoção dos operários, 

trabalhadores, jovens, família 
. e cOmunidade. . .. ... ... .. 
caminho certo para a criação 

das CEBs 

. .............. .... 3.0..... . ..... . .. :1(;,6.. .. 

compromisso com a Igreja missionária 
opção pelos pobres assumida . 

pela comunidade . . 
possibilidade de maior nÍlmero 

24 
23 

22 

. dê vócações,támbéiíq,!óvenienles ' " . .. . ... 
de !lleios populares .: .. 20 

oração, fée vida integradas 19 

• 

reanimaçãtn1a 'vida dá 'congregação; .............. _-0 ......... . . 
nova visão de vida religiosa 16:' : 

melhoria 'e inserção nos planos 
de pastoral 

satisfaç~o geral 
valorização do trabalho das 

religiosas 

9 
7 

6 

· 

experiência de trabalho em equipe . ... . .. .. ... .......... . ...... .. . . 
em todos os níveis da comunidade 

conhecimento da realidade 
maior força às denúncias 
'. contra os opressores . 
maior preparo psicológico para 

o martírio . . .. . . ' . . •• , • • 0 ....... _ • •• • _ . , ... . ..... . 

. ' • 

5 
4 

4 

4 · . 

• ••• • • __ o • • ~ •• • • • • _., ' ___ • • • _ • ••• _ • • -

11,3 
12,7 

12,2 

. . . . .- . " ' .. _... .. 
11,1 
10,5 

. ' '" • • _ • 0'0 

88 · , . 

5.0 
2,9: 
. 

3,3 . 

2,8 
2,2 

2,2 

2,2 

(Continuam as Estatísticas à página 126) 
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TNJELA 12: ~rau de enyolvimentodaÇong.-~&açãona ellPeri~ncia mis
sionária (~ostam!Íltipla); . , _ . . 

___ o • • __ ._ . . ... .... . ... ........ .. ___ ..... ~_' •• 4 · ·, •• ····• __ ···· _ _ · . •• ••.. " • .• • •...•. • . . . ... 

grau de envolvimento 
.. 

absoluto % sobre o total 
dos respondentes 

. • •••.•.. _. . - .. ..1 __ •. ~. . , . " .•..• __ o, _ _ • • ••••• • 0 _ • • • _ , .. ... _ _ • _ • •• •• •• • ••• • •• _ • _ _ _ • •• _ • _ 

a experiência foi mais resultado do 
esforço de alguns membros, 

aceito depois pelos superiores 
foi assumida a nível de governo 
foi assumida tanto a nível de 

goverrio como pelo corpo da 
congregação 

• 

· 8 
104 

159 

. 4,4 
57,7 

88,3 

TABELA 13: Forma como se estabeleceu o primeiro contato com as várias 
situações missionárias (resposta múltipla) • 

forma ' 

através de pedido vindo da ' 
própria Igreja carente 

através de membros da Congregação 
através da CNBB 
através da CRB 
através ' da Nunciatura 

• 

absoluto 

155 
98 
21 
12 
4 

.. 

% sobre o total 
. dos respondentes 

86,1 
54,4 
11,6 
6,6 
22 , 

. . . 

TABELA 14: Você sugeriria 1Ima preparação específica para as pessoas . 
que irão futuramente? 

, 

. . . . . .. . 
Sim- .. . ... 136 76,1 
Não 18 10,0 
Não respondeu 25 13,9 

TOTAL 180 100 
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TAaELA 15: AP()io que gostaria dereçeber da ou .da CRB para 
o esforço missionário (resposta múltipla), 

tipo deapóió ' ~ " '" ... , .", ' " " , . , ' aosólutõ "" - '" .. .. % sobre o total 
dos resEondentes ' 

através de cursos' específicos " 
orientação sobre situações mais 

necessitadas de auxílio . 
outra forma 
não parece haver necessidade, 

além do que já se faz 

. 106" . ...... ....... , ..... 58,3 

58 
36 

47 

,. 32,2 
20,0 

26,1 

Obs.: Nestas "outras"formas aparecem, entre outras as seguintes suges-
tões: divulgação das experiências, assessoria a encontros provin

ciais, intercâmbio de agentes de pastoral, regionalização dos cursos da CRB 
nacional (Cerne e CETESP), intercâmbio intercongregacional, ajuda no 
nacional.(Cerne. e CETESP), intercâmbio. intercongregacional. . . ..... . . 

• 
TABELA 16: Cursos eSl'ecíficos solicitados para melhor preparação dos ... ,... . 

mlsslonanos. 

tipo de 'curso absoluto % sobre o total 

ação pastoral, pastoral popular 
e de formação política . . - .. ~. conSClentlzaçao mlSSlonaIla 

vida religiosa e pastoral de 
grupo inserido 

realidade brasileira . 
religiosidade popular 
pastoral específica: da saúde, de 

juventude, indígena, rural, da terra 
comunidades eclesiais de base 
cursos bíblicos com enfoque social, 

teologill a nível do. povo. 
catequese . . . 
realidade da Igreja 
metodologia de trabalho . 
meios' de comunicaçãq social, 

23 
17 

15 
11 
8 

7 
7 

6 
5 
2 
2 

2 
1 

'dos respondentes . 

12,8 
9,4 

8,3 
6,1 
4,4 

3,9 
3,9 

3,3 
2,8 
1,1 
1,1 

1;1 
0,5 

comunicação popular 
enfermagem para Hansenianos 
--------------------~~~---------~. 
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TABELA 17 : MotivaçÕes da ·Congregaçãopara . ·étes(órço missionârio 
(resposta "múltipla). . . ,,". , . . " . 

, . . . . - . 
motIvaçao 

. 
. .". . 

, 

o apelo da Igreja 
a valorização do próprio carisma 
o 'crescimento da consciência 

• • i' 

mlsslonarIa 
a opção pelos pobres 
a aspiração das religiosas, . . . 
. aos cansmas pessoais 

a carência de sacerdotes e 
agentes de pastoral 

.. 
atenção 

, 

a situação ~o povo de Peus 

• 

absoluto 

154 
118 

)2 
11 

7 

5 
. 3 

. '. . . o que são estruturas? 
, 

• 

% sobre atoiar 
dos respondentes 

• 

85,5 
65,5 

6,6 
6,1 

3,9 

2,8 . 
1,6 

São mecanismos que facilitam determinadas ações e dificultam outras . . As 
estruturas são necessárias e inevitáveis. Se dificultam ações Justas e facilitam 
ações injustas; s.erão estruturas injustas. As estruturas da sociedade em que vive
nios são ássim: injustas. Leia o que está ã página 91. Encontrará ótimas informa
ções a respeito. 

'. 

• 
Passado e futuro 

(; caminhando para o futuro que somos fiéis ao passado, como na imagem de 
Jauras, é. correndo para o mar que o rio se conServa fiel à· sua fonte. . . 

• 
Na Laborem Exercens se reconhece o direito de propriedade? 

SIM. Mas a Laborem Exercens não fica aí. Ensaià um passo em 
frente. João Paulo 11 insiste ' na necessidade de submeter ·este direito a uma 
"revisão construtiva na teoria e na prática". Apesar de certas reservas e 
ambigüidades, o Papa vê na "socialização" dos meios de produção e do 
capital, . um caminho para superar o conflito ' secular entre o trabalho e o 
capital. Ele entende a "socialização" como acesso à propriedade dos meios 
de produção por parte dos trabalhadores. . 
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• 

OS RELIGIOSOS: 
VOCAÇÃO E MISSÃO. 

UM ENFOQUE 
EXIGENTE E ATUAL 

PE. MARCElLO DE CARVALHO AZEVEDO, 5J 
Ex-Presidente da CRB Nacional 

Terceira edição ampliada e melhorada. 

Pe . Marcello de Carvalho Azevedo, SJ. é ex-Presidente da CRB Nacional 
(1%8-1978) . Licenciado em Teologia pela Theologische Fakultat S. Georgen, 
Frankfurt, Alemanha . Mestre em Antropologia pela New York School of 
Social Research . Membro associado do Woodstock Theological Center, 
Washington, EUA. Neste livro , acolhido como esboço perfeito de atualizada 
teologia da Vida Religiosa, caucionada pelo Vaticano li, por Medellin e 
Puebla, o Autor , como alguém que se deu conta de que as coisas se mudam 
e sabe por que elas mudam, pela mudança na motivação profunda das ações 
humanas, releva, em linhas firmes, o PERMANENTE da Vida Religiosa como 
idéia e inspiração, em meio à sua fenomenologia, naturalmente, breve e 
transitória . Na Vida Religiosa , tudo continua podendo ser esboço, exceto a 
prioridade absoluta de Deus e a conseqUente relativização de tudo o mais . 

Lê-se uma primeira vez e se gosta. Relê-se e descobrem-se novos porme
nores. Lê-se pela terceira e quarta vez e prende-se, não tanto a isto ou 
àqui lo, mas à fé naquilo que se leu. ~ importante transmitir confiança no 
que se faz e revestir de sinceridade o que se diz e escreve. Quando se ter
mina, parece que se está convencido do preço de todas as peças do mosaico 
da Vida Religiosa e do seu valor também . A Vida Religiosa se revela viável e 
possivel sempre . E vale a pena decidir-se porela . . 

OS RELIGIOSOS, VOCAÇÃO E MISSÃO. UM ENFOQUE EXIGENTE E ATUAL 
merece sua admiração preventiva, ou seja, que antecede à sua reação ob
jetiva. ao seu impulso individual , suscitado pela leitura. Convém tomar a 
sério livros como este (Pe. Marcos de lima, 508). 
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