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Nossa Capa 
. . 

Tentativa de esterilizar, de forma visual
mente artlstica, a fjguração mental de ' u"ma 
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 mlS-

sionário, 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. ~ envio. É 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". CONVERGf: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. Nao 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 Diversões 
Públicas do D.P.F. sob · o nO 1.714-
P .209173. 
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. EDITORIAL 
. 

o mês de setembro entre nós, 
há vários anos, é conhecido co
mo o mês da Slblia. A nossa 
Igreja quer chamar a atenção dos 
cristãos para a importância da 
Palavra de Deus na sua vida, e 
inseriu na sua Pastoral este mo
mento intensivo de reflexão, de 
estudo e sobretudo de oração e 
aprofundamento espiritual em 
torno à Palavra revelada. 

Esta celebração do mês da Bí
blia pOde ficar na superficialida
de, ou pode constituir, de fato, 
um novo momento de conversão. 
Pode reduzir-se a uma formalida
de a cumpri r, ou pode consistir 
numa sempre renovada atitude 
de escuta à Palavra de Deus, que 
nos questiona e interpela em ca
da momento e em cada situação 
concreta da vida. 

A VR, entendida como uma for
ma determinada de seguimento 
de Jesus, é constantemente ques
tionada posta à prova pela 
Palavra de Deus escrita nos li
vros sagrados e pela Palavra viva 
e atuante de Yahvé no hoje da 
história. E é precisamente esta 
escuta da Palavra que está levan
doa VR por caminhos de reno
vação e de redescoberta de suas 
raIzes evangélicas mais profun
das. Caminhos que se vão con
cretizando de muitas maneiras, 
mas que conduzem todos a uma 
meta comum: permitir que a VR 

seja de fato sfmbolo e inspiração 
para toda· a Igreja e também 
para a sociedade daquilo que 
o cristianismo tem de mais radi
caI. Neste sentido, a primeira -exi
gência para os religiosoS(às)· é 
ser cristãos o mais radicalmente 
posslvel e, para isto, a VR é um 
caminho. Este caminho expressa
se na modalidade de seus votos, 
na vida fraterna, na missão assu
mida e, sobretudo, no fazer das 
opçoes radicais um projeto d.e vi
da para sempre. Por isto, os reli
giosos(as) buscam viver cada vez 
mais em meio do povo cristão, 
participando sem nenhum privilé
gio ·na vida das comunidades, na 
evangelização, na tarefa da liber
tação. O que os deve distinguir e 
dara sua identidade é o radicalis
mo cristão, feito estilo de vida, 
em toda conjuntura e em cada 
situação. Este radicalismo se rea
liza sempre que, de fato, se adi
antam a viver aquilo que o Evan
gelho coloca como ideal para to
dos: nas formas extremas de ser 
pObre e de solidarizar-se com a 
sorte dos pobres. Na realização 
em suas comunidades do ideal de 
fraternidade. Em sua vivência da 
oração e da contemplação. No 
ce.libato como forma radical de 
viver o amor cristão. 

Nesta perspectiva o mês da 
Síblia deve constituir para os Re
ligiosos mais um momento de 
confronto e de conversão, uma 
nova tomada de consciência de 
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-exigências fundamentais de sua 
vocação na . Igreja, tais como: , 

- A liberdade de espírito, raiz 
de todo profetismo cristao; a dis
ponibilidade e a pobreza; a bus
ca apaixonada dos valores do 
Reino; a misericórdia, o perdão 
e a reconciliação; a experiência 
de Deus no coração do mundo, 
a solidariedade libertadora com 
a sorte , dos pequenos e pobres. 

O artigo do P. Marcello de Car
valho Azevedo, S.J., "Oração, dis
cernimento e decisão", oferece 
aos leitores de Convergência pis
tas claras e orientadoras para vi
ver o processo do confronto, das 
tomadas de posição, das deci
sões significativas da sua vida 
crista. Ajuda a viver num contex
to de oração e de escuta da Pa
lavra viva do Senhor a perspecti
va da decisão. Mostra que as 
grandes decisões em nossa vida 
são parte da edificaçao e mani
festação do Reino de Deus. De
vem, pois, ser tomadas ao nível 
de consciência cristã, isto é, da 
orientação e relação de todo o 
nosso ser a Deus e aos irmãos ..... 

Pe. José Selmiro de Melo Fi
lho, SVD, no artigo - "Formação 
permanente ou continua na VR" 
- lembra que ser cristão é ser 
Missionário, é sair continuamen
te de si em direção ao outro, ao 
mundo respondendo aos novos 
desafios e convites que Deus 
continuamente nos faz através 
das pessoas, dos acontecimentos 
da História. Isto exige do Reli
gioso(a), viver em processo de 
formação continua em todas as 
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etapas e em todas as circunstân
cias da' vida. 

"A verdade vos libertará" -
slogan ' da campanha da Fraterni
dade vivida na Igreja do, Brasil 
neste ano de' 82 - é também ó 
titulo de um interessante e lIumi
nador artigo do Pe. Fernando de 
Bastos Avila, S.J., sobre a educa- , 
ção libertadora. Nele o autor pro- " 
cura -responder a perguntas nu- , 
cleares neste tema: "libertar a 
quem"? "Libertar de que"? " Co-, 
mo a educação liberta esse quem , 
de que?" 

"A esperança em meio à , per-
s e g u i ç ã o" - "Considerações. 
eclesiológicas sobre o capítulo 
12d~ apocalipse" - é uma re
flexão interessante e de grande 
atuafidade em torno a esta difícil 
página da Bíblia,que nos Oferec~, 
Paulo ' F. C. de Andrade. Parti ndó - , 
de uma anáílse séria do texto, o 
autor coloca em evidência que 
"a eclesiologia contida no capí
tulo 12 do apocalipse é muito 
rica" . 

O Pe. Agostinho Castejón, S.J., 
no seu artigo - "O Religioso 
educador e sua circunstância" -
analisa as influências que a cir- , 
cunstância-escola exerce sobre o 
reíigioso educador incindindo di
retamente "na sua maneira de 
ser-gente, de ser-religioso, ' e na 
sua vida espiritual"; e aponta al
gumas pistas, em nível pessoal e 
em nível de Congregação ou pro-

, vincia para a superação das difi
culdades próprias desta situação. 

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

, 

REUNIAO CONJUNTA DA PRES DA CNBB 
COM A DIRETORIA NACIONAL DA CRB 

Realizou-se no dia 30/04/82, na Sede 
da ' CNBB, em Brasllia, a reunião da 
Presidência e CEP da CNBB com a Di
retoria Nacional da CRB. Da parte da 
CNBB participaram: D. Ivo Lorscheiter, 
Presidente; D . Clemente Isnard, Vice'
Presidente; D. Luciano Mendes de Al
meida, Secretário Geral; D. João Ba
tista Przyklenk, Bispo da CEP responsá
vel pelo setor de Vida Consagrada; D. 
Angelo Frosi; D. Albano Cavallin; D. Ro
meu Alberti; D. Eduardo Koaik, Bispos 
da CEP. Da parte da CRB participaram: 
Pe. Décio Batista Teixeira, Presidente; 
Pe. Dionisio Schiuchetti; Ir. Claudino 
Falquetto; Ir. Maria' das Graças Martins; 
Ir,. Maria Luisa Piva; Ir. Ernestina Costa; 
Ir. Silvino Fritzen; Pe. José Belmiro de 
Mello Filho; Pe. Manoel Losada, Direto
res e Ir. Maria Carmelita de Freitas, do 
Executivo Nacional. 

Após a oração da manhã, que abriu os 
trabalhos do dia, D. Ivo Lorscheiter deu 
as boas-vindas aos presentes e fez a 
apresentaçao dos Bispos da CEP à Dire
toria da eRB. Por sua ·vez. se apresen
taram os Diretores à CEP. 

Foi feita a apresentação da pauta do 
dia. à qual se acrescentaram alguns 
itens, ficando assim constitulda: 

1. Reflexão sobre o ' discurso do Papa 
aos Superiores Maiores da Companhia 
de Jesus, e sobre a Declaração' !la Sa- ' 

grada Congregação para o clero. sobre 
algumas associações ou movimentos 
proibidos ao Clero. 

2. Ano Vocacional/83. 

3. Relatório sobre a Assembléia Ge
rai da CLAR. 

• 

'4. Continuação dos trabalhos do gru
po misto sobre a redistribuição 'das 
forças apost61 icas 

5. Levantamento sobre os bens da 
Igreja e das Congregações Religiosas. 

6. Mutuae Relationes. Como conti
nuar incentivando o relacionamento 
Bispos/Religiosos. 

7. Envio de pessoal missionário para 
a Angola. 

8 . Diversos: Impressos apócrifos. 
Assunto de liturgia. CENFI/SCAL. Pro" 
cesso em Belém. Nova Ronda Alta. 

Item 1: Reflexão sobre o discurso 
, do ,Papa aos Superiores Maiores da 
Companhia de Jesus. 

D. João Batista Przyklenk fez a apre- , 
sentação do texto, chamando a atenção 
para a natureza do mesmo a- para os 
seus destinatários: uma parte importanC 

te de uma parcela importante da Igreja: 
Os Superiores Maiores da Compa-

, , 
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nhla de Jesus. Lembrou que o texto con
tém particularidades próprias da Com
panhia de Jesus e coerentes com sua 
história e com o carisma Ignaclano; e 
que inclui alguns pontos gerais. Como 
particularidades importantes mencionou 
o parágrafo 3 do n9 2; o parágrafo 4 
do nQ 6 e o parágrafo 1 do n9 3. Tex
tos virtualmente gerais são o n9 7, e 
o parágrafo 6 do n9 8. Fez alguns co
mentários relacionados · com o carisma 
e missão da Companhia, com o seu ca
ráter sacerdotal e com a identidade do 
Jesulta. Terminada a exposição, O 
Pe. Dionrsio transmitiu suas impressões 
sobre a reuniao dos Superiores Maiores 
da Companhia, em Roma, da qual par
ticipou, como Provincial da Bahia. Os 
participantes fizeram várias perguntas 
para uma melhor compreensão do tex
to, e alguns comentários sobre as cau
sas que teriam motivado a Intervenção 
do Papa no governo da Companhia e 
sobre as perspectivas que se abriram 
com o seu discurso. O. Ivo agradeceu 
" D. João Batista sua clara colocação 
do assunto, que tornou posslvel um diá
logo enrlquecedor entre os presentes. 
O. João Batista propOs que se deixasse 
a reflexão sobre o outro texto para a 
tarde. 

Item 2: Ano vocacional/83. 

O. Luciano M. de Almeida introduziu 
o assunto, lembrando que, de acordo 
com o n9 278 do documento 20 da 
CNBB - "Vocação, vida e ministério 

. do Presbítero", o ano 1983 será ano 
vocaclonal para toda a Igreja do Brasil. 
Foram feitas as seguintes observações: 
- é importante que se tenha uma linha 
definida a respeito do que é um ano 
vocaclonal. Igualmente Importante, equa
cionar os diversos aspectos da" vocação 
cristã, nas suas múltiplas diversificações. 
O enfoque do ano deveria ser no sen
tido vocacional amplo, destacando-se as 
vocações de especial consagração e, 
entre estas, a do Presbltero. Foi lem
brado que no mês de julho próximo, de 
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24 a 27, deverá acontecer em Brasllia o 
encontro nacional de Pastoral Vocacio
nal, promovido pelo setor "'vocações" 
da linha 1 e com a colaboração da CRB. 
Deste encontro partlciparao represen
tantes de todos os regionais da CNBB 
e da CRB. Em vista disto, julgou-se 
oportuno não concretizar muito agora 
as sugestões ou diretrizes. Durante o 
encontro se definirá, através de uma 
votação, o enfoque e a abrangência do 
ano vocacional. Além disto, far-se-á sa
ber aos responsáveis pelO setor e pelo 
encontro que, no caso de ser por eles 
julgados oportuno, a Presidência da 
CNBB e Diretoria da CRB estariam 
prontas a constituir um grupo misto de 
trabalho para a real ização de iniciativas 
relacionadas com o ano vocacional, es
pecialmente para a produção e divulga
ção de subsidias para uma reflexao mais 
profunda sobre o tema. Lembrou-se 
também que, para o encontro de Julho 
deveriam ser convocados representantes 
dos Institutos Seculares. Os trabalhos 
foram Interrompidos às 11 horas para · 
a Celebração Eucarística que foi presi
dida por O. Ivo Lorscheiter. Seguiu-se 
o almoço, com a participação de Mons. 
Luigl Bressan e Mons. Ramiro Moliner 
Inglês, da Nunciatura Apostólica, repre
sentando O. Carmlne Rocco, que via
Jara para Roma por motivo de saúde. 
Às 13:30hs. foram retomados os traba
lhos. O, Joao Batista Przyklenk fez uma 
breve apresentaçao do texto - "Oecla
raçao sobre algumas associações ou 
movimentos proibidos ao clero" - da 
Sagrada Congregaçao do clero, sinte
tizando de maneira clara o seu conteú~ 
do. Lembrou que no Brasil já houve 
determinações a respeito do Cânon 139, 
pelo qual os clérigos não devem se fi
liar a partidos pollticos. Estas determi
nações encóntram-se no decreto 25 do 
concilio plenário brasileiro, que inter
preta o Cãnon 139. O. Ivo Lorscheiter 
sugeriu que O. João Batista escreva 
algo sobre estas questões para a CN BB 
publicar. 



Item 3: Relatório da 8'" A~sembléia 
Geral Ordinária Eletiva da CLAR. 

Irmão Silvino Fritzen, que participou 
da Assembléia, como delegado do Sra
sil, juntamente com o Pe. Décio S. Tei
xeira e a Irmã Maria de Fátima M. Ra
mos, leu um breve relatório da Assem'
bléla, destacando os seguintes pontos : 
- a Assembléia realizou-se de 15 a 24 
de abril, em Ypacarai, Assunção, Para
guai. Participaram cerca de 100 reli
giosos vindos de 25 países latino-ame
ricanos, Foram analisados os relatórios 
das Conferências Nacionais, refletindo
se a resposta que os religiosos estão 
dando hoje à realidade da América La
tina. Este trabalho foi assessorado pelo 
te610go Ricardo Antoncich, S.J., Fo
ram também estudados os estatutos da 
CLAR, em nova elaboração. Procedeu
se à eleição da nova Diretoria, que fi
cou assim constiturda: Presidente: Pe. 
Mateo Perdia, 19 Vice-presidente: Irmã 
Silvia Conde; 29 Vice-presidente: Ir. 
Silvino José Fritzen ; 39 Vice-presidente: 
Pe. Gaston Garatea; Secretária Geral: 
Ir . Hermengarda Alves Martins . O cli
ma da Assembléia foi multo posit ivo. 
D. João Satista Przyklenk que também 
participou da Assembléia, na qualidade 
de membro clo departamento de religio
sos do CELAM, deu suas impressões 
salientando o clima de trabalho sério, 
o bom relacionamento entre os partici
pantes, a boa contribuição dos te610gos 
assessores. Pe . Décio S. Teixeira com
pletou a informação, e destacou a ex
celente atuação de D. João Balista que 
causou aos participantes Impressão su
mamente positiva. D. Ivo Lorschelter 
felicitou o I r. Silvino Frltzen pela sua 
eleição como Vice-presidente e lhe au
gurou um bom trabalho junto à CLAR. 

Item 4: Continuação dos trabalbos 
do grupo sobre a redisfribuição de 
forças apostólicas. 

Ir. Maria Carmellta de Freitas Intro
duziu o assunto, lembrando que, de acor-

do com a ata da 4~ reunião conjunta, 
esta reunião de hoje deve decidir sobre , 

a forma de continuidade dos trabalhos 
do grupo misto e as pessoas que pas
sarao a integrá-los . Apresentou o ma
terial que deve ser publicado na cole
ção "Estudos da CNSS"" e que Inclui: 
as pesquisas feitas, uma motivação teo
lógico-pastoral, roteiros para reflexão, a, 
em anexo, o texto do doc .... mento da 
Sagrada Congregação do clero sobre a 
distribuição do clero no" mundo. D. An'
gelo Frosl indicou que, segundo o pa
recer do Pe. Gaetano Maiello o fas
crculo deveria incluir outros dois traba
lhos realizados anteriormente pela li
nha 2, A Isto se respondeu que a in
clusão deste material alongaria muito o 
texto e fugiria ao objetivo do trabalho 
do grupo misto: - sensibilização e mo
tivação de Religiosos e Bispos para a 
redistribuição de forças apostólicas, -
e que constitui também o objetivo da 
publ icação , Ficou decidido que a publi
cação incluirá somente os trabalhos rea
lizados pelo grupo misto e encarregou
se à Ir . Maria Carmelita de Freitas de 
preparar o material para a publicação . 
Este material, antes de ser encaminhado 
à gráfica será revisto por D. Angelo 
Frosi e pelo Pe. Décio S. Teixeira. Foi 
fe ita a sugestão de que os trabalhos 
realizados pela linha 2 sejam publica
dos em outro fasclculo da coleção "Es
tudos da CNBB", sugestão que foi aco
lhida de forma positiva pelos participan
tes. Quanto às pessoas que integram a 
Comissao ficou decidida a continuidade 
dos atuais membros, com exceção do 
Pe. Dionrsio Schiuchet!l que se disse 
impossibilitado de continuar. O Pe. José 
Belmiro continuará integrando o grupo 
não já, como representante do COMI
NA; senao da CRB. 

Item 5: Levantamento sobre os bens 
da Igreja e das Congregações reli-

o glosas. 

D. Ivo Lorscheiter introduziu o assun
to, lembrando que foi pedido a Mons. 

, 
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Z~no, Diretor do , CERIS, um trabalho 
'prévio, e uma apresentação de alterna
tivas para a maneira 'de fazer o levan
,tamento. Mons . . Zerio deixou 'por escrito 
algumas observações e sugestões. Sua 
proposta é um tanto lenta e complexa. 
Indicou que no Regional Sul 111 há uma 
:grande expectativa que confirma o de
sejo do Nacional. Fez o grupo duas 
perguntas: a) Achamos importante en
caminhar um levantamento assim? b) Se 
achamos que sim, fazemos isto através 
.dos . regionais ou encaminhamos dire
tamente umas perguntas simples e cla
ras aos ' Bispos e Provinciais? 

Antes de responder a estas perguntas 
foram feitas algumas observações: a ne
cessidade de esclarecer o conceito de 
Igreja e a expressão bens da Igreja. 
As congregações e irmandades nao são 
reconhecidas pela lei civil como pessoa 
moral com direito a possuir . Devem ter 
uma entidade juridica. Seria bom inda
gar as implicações que isto poderia ter 
no foro civil. Pelo que se refere às 
Dioceses, às vezes faltam liIulos de pro
priedade e documentação adequada. 
'Certos bens ' estao sob denominação ci
vil. Por isto é importante distinguir bem 
o que é bem eclesiástico antes dê fa
zer um levantamento que abarque tudo. 
Poderia abrir flanco para interpretações 
errôneas e prejudiciais. D. Ivo Indicou 
,que no Regional Sul 111, na reunião de 
Bispos e Provinciais, insistiu-se em que 
já se fez muita reflexão. Que seria o 
momento de um confronto entre nós. 
Canonicamente, os bens dos religiosos 
são bens ,eclesiásticos. Surgiram algu
mas propostas: - a) começar por um 
regional que se dispusesse a fazer o 
levantamento e fazê-lo bem; - b) deixar 
a critério de cada regional o modo de 
se fazer o levantamento; - c) levar o 
assunto às assembléias regionais de 
CNBB e CRB; - d) que a Presidência 
da CNBB e Diretoria da CRB estudem 
o assunto separadamente até o ' fim do 
29 semestre, partindo das sugestoes da .. 
das por Mons. Zeno, e na perspectiva 
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de que o regioflal seja a base para o 
' levantamento. Esia proposta (d) ' foi vo
tada e · aceita por unanimidade pelos 
presentes. 

Item 6: "Mutuae Relationes". 

Pe. Décio B. Teixeira ' introduziu o 
assunto, indicando que a finalidade deste 
item é tratar a possibilidade e conve
niência de que uma Assembléia Geral da 
CN8B tenha como tema ' central os Re
ligiosos. D. Ivo lembrou que quem fixa 
o temário da Assembléia é o Conselho 
Permanente. Na última vez foi proposto 
este tema dos Religiosos, mas havia 
muitos assuntos urgentes e o tema nao 
foi escolhido . O próximo ano, por se 
tratar de assembléia eletiva não é o mais 
'indicado para tratar o assunto . Foi su
geridO que a idéia seja veiculada nos 
regionais, para ir mentalizando. Poder .. 
se-ia fazer isto nas assembléias regio
nals. 

Item 7: Envio de Religiosos para a 
Angola. 

D. Ivo Lorcheiter introduziu o assun
to, lembrando o que Puebla diz a res
peito da entre-ajuda nas diversas Igre
jas. Indicou que lhe ' parece que o Bra
sil tem um dever nesta linha. ' Concreta
mente se coloca agora o caso .da An~ 
gola. Os Bispos de lá fizeram apelos 
Insistentes. Por outro lado, algumas Su- , 
perioras Gerais, ao constatar a situação 
de lá se preocuparam . Pensam que deve 
haver certas condições para o envio. 
Isto se evidenciou numa reunião que 
superiores e irmãs de Congregações que 
colaboram com a: Igreja da Angola, rea
lizada há poucos dias. Pe. José Bel
·miro, que participou da referida reunião 
deu seu parecer: A reunião teve uma 
origem espontânea: - A Congregação 
das Servas do Espfrito Santo , vai enviar 
7 Irmãs, que estão se preparando para 
o envio. Convidaram membros de ou~ 
tras Congregações que já trabalham lá 
para uma reunião. O COMINA foi in-



formado e designou a Ir. Nair Donzelini 
e Pe. Belmiro para -representá~lo na 
reunião. Participaram também uma Irmã 
e um Padre angolano, este último pes
soa muito preparada . Ambos ajudaram 
na com preensão da problemática daque· 
la Igreja. Segundo o Pe. Belmiro sen
tiu-se claramente na reunião que há um 
grande desejo de ajudar e, ao mesmo 
tempo, falta de preparação adequada 

' para esta ajuda. Ir. Maria Luisa Piva, 
. também presente à reunião, informou 
que algumas Irmãs ' enviadas à Angola 
há alguns anos deram testemunho po
sitivo, insistindo na necessidade de que 
aumente o apoio mútuo e a solidarie· 
dade entre as Congregações presentes 
lá. Foram dadas outras informações: 
sente-se falta de uma maior definição 
da Igreja frente à situação do país. 
Parece que algumas Congregações pre
cipitaram um pouco o processo de envio 
de pessoal, assumindo esta colaboração 
'sem contar com as devidas condições 
de preparação. Surgiram algumas pro
postas concretas: - a) Que o CENFI/ 
SCAI proporcione cursos de preparação 
específica nesta linha, com a ajuda de 
pessoas capacitadas. As Secretarias 
Executivas da CNBB e da CRB se arti
cularão para encontrar a melhor maneira 
'de levar adiante esta iniciativa. b) Car
ta à Igreja da Angola indicando a pron
tidão das duas Conferências em cola
borar e alertando para certos critérios 
i"ndispensáveis para esta colaboração. 

' Item 8: Diversos. 

, a) Assuntos de Liturgia: D. Romeu AI
berti indicou que se sente uma falta 
grande 'de ' pessoas especializadas na Li

' turgia. Seria bom que os Religiosos que 
sintam vocação · para isto possam se es
pecializar em Institutos especfficos que 
existem na Europa. Em São Paulo está 
se ' iniciando também um Instituto para 
formação litúrgica. t) Impressos apõ
crilos: D. Luciano M. de Almeida in
formou sobre alguns impressos apócri~ 

' fos que estão circulando em algumas 
regiões do pars, atacando determinados 
Bispos e Padres. o) Processo em Be

" ém: D. Angelo Frosi informou sobre os 
últimos acontecimentos relativos ao pro
cesso dos Padres franceses, em curso 
em Belém; d) Nova Ronda Alia: D. AI
'bano Cavalin deu uma breve informa~ 

ção sobre a situação dos colonos de 
Nova Ronda Alta e da atuação da Igreja 

'neste caso. Informou ' ainda sobre o 
, 

texto "Orientações para uma catequese 
renovada!!, em processo de elaboração 
'pela linha 3 da CNBB e que deverâ 
agora ser novamente estudada nas 
bases. 

D. Ivo Lorscheiter e Pe. Décio B. 
Teixeira agradeceram aos presentes sua 
participação. Os trabalhos deste dia en
cerraram-se com uma breve oração· de 
ação de graças por tudo. o que a .reunião 
significou de enriquecimento para as 
duas Conferências, e de serviço à Igreja ' 
e à Vida Religiosa no Brasil. 

PRO-FOCO 
PROGRAMA PARA FORMADORAS CONTEMPLATIVAS 

Essa Programação nasceu dos Encon
tros de Contemplativas promovidos pela 
CRB Nacional, que se vinham realizan
do desde 1968, de dois em dois anos, 
na Abadia de Nossa Senhora das Gra
ças, em Belo Horizonte, sede do Centro 
Informativo para Contemplativas organi
zado, e animado durante todo este tempo 

com muita dedicação pela Madre Aba
dessa Luzia Ribeiro de Oliveira, OSB. 

Durante o VI Encontro Nacional para 
a Vida Contemplativa realizado no mes
mo Mosteiro de Nossa Senhora das Gra
ças, em agosto de 1979 com a presença 
de 113 participantes provenientes de 29 
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cidades e de 10 Ordens Religiosas, re
presentando 42 Mosteiros, foi feito um 

, pedido, por unanimidade, para que a 
CRB programasse um Curso especial 
destinado à preparação das Formadoras 
para a Vida Contemplativa. A CRB re
cebeu, com satisfação, este pedido e 
tomou imediatamente as providências , 
necessárias . A Madre Luzia Ribeiro de 
Oliveira, OSB, a pedido do Presidente 
Nacional da Conferência, entrou em con
tato com os Mosteiros para solicitar su
gestões sobre o projeto quanto à dura
ção, modalidade, matériás a serem da
das, local, etc. De posse de alguns dados 
fornecidos pela Madre Luzia, a CRB Na
cional, através de seu Executivo prepa
rou um primeiro esboço do Curso. Aju
daram na elaboraçao do Projeto a Irmã 
Helena Maria Ferreira, RSCJ do Executi
vo Nacional, D. Paulo Rocha, OSB, 
Abade do Mosteiro de São Bento em 
Salvador (Bahia); Madre Eugênia Teixei
ra, OSB, Abadessa do Mosteiro da Vir
gem, em I"etrópolis (Rio de Janeiro) e 
Frater Henrique van Der Maat, CFMM, 
ex-Provincial da Congregação dos Ir
mãos de Nossa Senhora da Misericór
dia e durante 6 anos membro da Dire
toria Nacional da CRB; Pe. Jayme Sul
IIvan e Ir . Tereza Salles Nunes, FC., 
ambos diretores do Centro de Estudos 
Teológicos e de Espiritualldade (CE
TESP) espeCializado para Formadores e 
Irmá Maria Vilani Rocha de Oliveira, 
FHIC, do Executivo Nacional. 

Objetivos 

1 . Dar Pistas de conteúdo e meto
dologia para a formaçao à VIDA CON
TEMPLATIVA. 

, 2. Aprofundar a dimensão pessoal e 
comunitária das Irmãs que prestam um 
serviço na formação na VIDA CONTEM
PLATIVA. 

3. Oferecer subsldios para transmi
tir e vivenciar o conteúdo do Curso na 
sua própria realidade. 
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Datas das Etapas 

ETAPA I - Março/82. 
ETAPA 11 - Novembro/82. 
ETAPA 111 - Março/83. 
ETAPA IV - Outubro/83 . 
ETAPA V - Março/84. 

Tema de cada Etapa 

- ETAPA I - Situar a VIDA CON
TEMPLATIVA no Mundo e na Igreja de 
hoje . VOCAÇÃO: humana, cristã, reli
giosa e 'contemplativa. 

- ETAPA " - A CONTEMPLATIVA 
como Pessoa Humana: crescer no dom 
da Inteligência e da Ciência à luz do 
Esplrito. 

- ETAPA 111 - Missão da CONTEM
PLATIVA na sua dimensão Orante: cres
cer no dom da Sabedoria e do Conselho 
à luz do Esplrito. 

- ETAPA IV - A experiência ECLE
SIAL na sua expressa0 CONTEMPLA
TIVA: crescer na Inteligência da Fé ali
cerçando a Piedade. 

- ETAPA V - Formação na e para 
a VIDA CONTEMPLATIVA: ajudar a mi
nha irmã acrescer. 

DURAÇÃO DE CADA ETAPA: Cada 
Etapa tem a duração de 15 dias. 

DESTINATÁRIAS: Responsáveis diretas 
pela Formação: Abadessas, Prioras e 
Mestras de Noviças. 

A I Etapa realizou-se de 12 a 26 de 
março de 1982 no Convento Madre Re
gina, em Petrópolis/RJ. Contou com a 
presença de 9 Ordens Religiosas: Or
dem da Bem-Aventurada Virgem Maria 
do Monte Carmelo, Ordem de São Ben
to, Visitação de Santa Maria, Congrega
ção das Religiosas de Nossa Senhora 
do Sion (ramo contemplativas), Ordem 
da Imaculada Conceiçao da Bem-Aven
turada Virgem Maria, Ordem de Santa 
Clara, Servas do Santlssimo Sacramento, 



Ordem do Sanlfssimo Redentor; Congre
gaçao da Paixão de Jesus Cristo.. Par
ticiparam , ,46 Irmãs Contemplativas pro
venientes de 9 Estados' brasileiros assim 
dislribuidas: 

CEARÁ: Carmelitas, 4; Concepcionis-.. ' 

tas, 1. 

PERNAMBUCO: Carmelitas, 1. 

BAHIA: Concepcionistas, 1; Benediti
nas, 1; Carmelitas, 1. 

, ' 

, MINAS GERAIS: Beneditinas, 3; Car-
malitas, 5; Concepcionistas, 6i Servas do 
SSmÇl S,apramento, 1; Redentoristas. 1; 
Clarissas, 1 . 

ESPIRITO SANTO: Carmelltas, 1. 

RIO DE JANEIRO: Concepcionistas, 1;, 
Beneditinas, 1; Carmelitas, 2; Claris
sas, 2. 

, , ' 

, SÃO PAULO: Concepcionistas, 4; Vi-
sitandinas, 3; Passionistas, 1; Redento
rinas, 1; Beneditinas, 1. . ... 
, PARANÁ: Sion 
vas), 1, 

(ramo contemplati-
" 

STA , CATARINA: Clarissas, 1. 

Das 46 participantes, 20 são formado
ras, , 11 abadessas, 3 Prioras, 1 Sub
priora e 2 Superioras. 

As 10:30 horas do dia 12 de março, 
teve inicio a I Etapa com a celebração 
da Eucaristia presidida por D'; Manoel 
Pedro da, Cunha, Cintra, bispo de 'petr6-
polis com a presença do Pe. Décio Ba
tista Teixeira, SDB, Presidente da CRBI 
Nacional. D. Manoel Pedro pronunciou 
palavras de caloroso acolhimento às 
participantes e ao referir-se ao Utulo da 
prag ramação (PRO-FOCO) disse encon
trar nele um belo programa: Ser como 
João Batista, lâmpada que arde e ilu
mina: . 

Na sessão de abertura, Pe. Décio 
Batista Teixeira, SDB, ap6s dar as 'boas-

vindas, traçou importantes consideraçoes 
sobre o Curso. . 

, ' 

, , O .. conteúdo dessa Etapa ficou assim 
distribuído: 

, : a) Dinâm ica e troca de experiência -
Ir. Theresa Sanes Nunes, FC. 

" 'b) Espiritualidade Blbllca e Aliança :
Frater Hen rique Van Der Maat, CFMM . , 

c) Teologia da Vida Religiosa: Prima
do do Absoluto, seguimento de Jesus, 
Votos, Missão - Ir. Maria Carmelita de 
Freitas, FI. 

b) Visão hist6rica da Vida Religiosa -
Frei Fernando Figueiredo, OFM. 

" e) Introdução à Patralogia - Idem. 

f) ,MetOdologia Cienlffica , - Frater 
Henrique Van Der Maat, 'CFMM . 

g) Planejamento do Intervalo - Ir. 
Maria Vilani Rocha de, Oliveira, FHIC. 

, , 

Foram 15 dias de fraterno convivia, 
, , , 

estudo e reflexão. Percorrendo a sínte-, . ' . ' ,- . 
se da Avaliação, pode-se ,lfirmar que 
foram desarmados os temores iniciais. 
As Irmãs ficaram plenamente salisfei
tas com a Coordenação, conteúdo, ' pro
fessores, hospedagem e com a ' OP0rtU-

, , 

nidade de contatos e intercâmbio entre 
as Ordens e Congregações, Partiram 
cheias' de esperança, entusiasmo, deci
didas a transmitir às suas Comunidades 
o que receberam. Numa tentat iva de 
fidelidade transcrevemos a slntese da 
Avaliação. 

Avaliação 

1 . O que esclareceu o desenrolar 
desta H etapa do PRO-FOCO, referente 
à sua' vida ,religiosa contemplativa? 

- papel da V. R. C. no mundo e na 
Igreja de hoje; 

- o primado do Absoluto de Deus; 
, , 



- autenticidade . e relatividade das - Deixar-se ' guiar pelo Esplrito de 
mediações; Deus 0 . , 

- necessidade e Importância da for
mação permanente; 

- distinção entre valores essenciais 
e acidentais; 

- confirmação de . que todas temos 
que caminhar juntas em profundidade. 

. . 

2. Que preocupação significativa você 
continua tendo 'com ' relação à sua vi
vência religiosa de contemplativa? 

- Pessoalmente, perigo de absoluti
zar na prática, as mediações. 

- Desejo de vivê-Ia cada vez mais. 

- Equilíbrio entre vida de oração e 
abertura para o hoje (ou entre vida de 
oração e multiplicidade de trabalhos). 

- Dificuldade de mentallzação das 
comunidades (falta de abertura, de sen
so critico, de ideal, de cultura). 

- Viver cada vez mais o carisma da 
própria Ordem, abertura a todas as ou
tras Ordens. 

- A continuidade de vocações autên
ticas. 

- Falta de tempo para estudo. 

3. Que apelo você percebeu ou está 
percebendo para a renovação da Vida 
Contemplativa? 

- Capacitar as formadoras para for
mar e não s6 instruir. 

- Libertação de conceitos ultrapas
sados. 

- Que somos Igreja antes de sermos 
tal Ordem. 

- Vida contemplativa real e não for
mai (sua dimensão profética e não jurl
dica) . 

- Relatividade e revisão das media
ções. 

394 

- Necessidade de senso critico. 

- Maturidade nas religiosas. 

- Mais cuidado na seleção das can-
didatas. 

4. O que você mais gostou nessa 
I Etapa, ou seja, qual o aspecto mais 
positivo a seu modo de ver? . , 

- Testemunho vivenclal dos profes
sores e de coordenação. 

- TeOlogia da Vida Religiosa. 

- Tudo ou todo o conteúdo da 1ª 
Etapa. 

- Organização, planejamento e mé
todo do Curso. 

- Troca de experiências, confrater
nização entre as famBias Religiosas. 

- Equilfbrlo em termos de renovaçAo; 

- O despertar para a realidade do 
mundo de hoje. 

5 . . A seu ver qual o aspecto maia 
negativo nes.a I Etapa? 

- De cada matéria, muitas exposi
ções em pouso tempo. 

- Alguns professores falaram depres, 
sa demais. 

- Falta de tempo para aprofundar 
os conteúdos. 

6. A que você se sente chamada a 
comprometer-se à luz e na perspectiva 
dessa I Etapa como contribulçio sua? 

- Estudar e aprOfundar mais os te
mas para viver mais a V. C. 

- Transmitir o curso ou dar mais 
formação à comunidade e às noviças. 

- Valorizar cada vez mais o Curso. 



- . Enfrentar com 'mais coragem as dI
ficuldades humanas, na alegria, na ca
ridade fraterna. 

- Procurar mais o Absoluto de Deus 
e a dimensão da serenidade. 

- Ser mais dlsponlvel para colabo
rar na equipe de formação. 

- Dar mais atenção à leitura da Sa
grada Escritura. 

- Voltar nas outras etapas. 

- Abrir cada vez mais nossos mos-
teiros para a comunhão com os outros 
mosteiros e com todo o Povo de Deus. 

7. Diga em poucas palavras o que 
achou do conteúdo dessa I Etapa? 

- Muito bom. 

- Profundo, ultrapassou as expecta
tivas . 

- Equillbrlo e ortodoxo. 

- InterligaçAo do 'conteúdo das di-
versas matérias, fazendo unidade. 

- Interesse e magnanimidade da 
CRB. 

8. Faça · um breve comentário sobre: ' 

a) Equipe de Professores: ' Competen
tes; testemunho de vida como' religiosos 
e entusiasmo pela consagração; exigen
tes no questionamento quanto à nossa 
vivência; apreço com relação à Vida 
Contemplativa . Equilibrados. 

b) Equipe de Coordenação: Competên
cia; organização; disponibilidade; cor
responsabilidade; paciência; alegria; 
unidade entre os membros. 

Madre Eugênia Teixeira, OS8, Aba
dessa do Mosteiro da Virgem, Petr6po
Iis/RJ . 

• 

CARTA DE ROMA 

Sagrada Congregação 
para os Religiosos e 
os Institutos Seculares 

Querido Décio, 

Roma, 16 de junho de 1982 

Quero agradecer-lhe sua carta de 7 do corrente, acompanhada do 
"RelatórIO Geral da 19 Etapa do Programa para Formadoras Contempla
tivas", que se realizou em Petrópolis de 12 a 26 de março último, e a fita 
gravada do "Programa para Formadoras Contemplativas". 

Esta iniciativa empreendida pela Conferência dos Religiosos do Brasil 
(CRB) em benejfcio das religiosas contemplativas já cumpriu a 1'1 Etapa e. 
mereceu uma apreciação altamente positiva da parte das interessadas. Isto 
será, sem dúvida, um estímulo para levar adiante as quatro etapas restantes. 
A segunda etapa tratará de temas delicados. Confio na competência e no 
equilíbrio das pessoas que serão escolhidas parç desenvolver os temas 
propostos. 

Este tipo de curso para monjas contemplativas apresenta sempre um 
problema: as participantes devem deixar a clausura, - e, neste caso, durante 

• 
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duas semanas em cada uma' das ' cinco ~iilpás em um 'período de dois anos 
-"- o que pode ' criar 'uma ' justificada abstenção da parte de certas comu-
nidades. E; preciso ter presente esta dificuldade. ' 

, Peço-lhe tenha a bondade de transmitir meu , agradecimento a todos os 
que organizaram e realizaram esta primeira Etapa. Que o Senhor os recom-
pense abundantemente por seus serviços. " , 

Este gesto concreto, desinteressado e, fraterno, contribuirá, sem dúvida, 
para o enriquecimento pessoal e comunitário de muitas Casas contemplativas 
ao ofereCer-lhes um instrumento eficaz e valioso para aprofundar e viver 
na alegria e fidelidade "sua vida oculta com Cristo em Deus", e ao mesmo 
tempo, fará com que se sintam unidas e amadas ,por' seus irmãos religiosos 
do Brasil. ' 

. .' . ". . 

Minha bênção especial para você li todos os seus colaboradores. 

Coni todo afeto; em 'Cristo e Maria Santíssima. 

E. Cardeal' Pirônio, Pref. 

PELAS REGIONAIS 

CRB- PORTO ALEGRE 

Encontro de Coordenadores ' 
diocesanos dos Religiosos 

DATA: 3 de abril de 1962. LOCAL: 
Sede da CRB - Rua Santo Antônio, 36. 
COORDENAÇÃO: Diretoria e Executivo 
da CRB. ASSESSORIA: Ir. Antônio Ce
chin - Irmãos Maristas. ESPIRITUALI-, , 

ZAÇÃO: Irmã Iracema Schmldt - Dio- ' 
cáse de Santa Cruz do Sul. PRESENÇA: . . .. . 
Membros da Dirétoria' e Diocese de:' Ca. 
xias do Sul, Santa Maria, Novo Hamb.ur
go, santo Ângelo" Porto Alegre, Erexim, 
Pelotas. " ' ' 

, , 
, , , , 

" ' APRESENTAÇÃO: .. Cada ' um, ,teve , a 
' . . . . 

oportun idade de , fazer sua apresentação 
pessoal, especialmente os 'Coordenado-
'res Dioc'esános .novos. ' . .. 

. , , 

DESENVOLVIMENTO: 

Manhã: Estudo sobre as C,omunidades 
EClesla,ls de 'Base, ' trabalho orientado 
pelo Ir. Antônio Cechin; ' Após , rápida 

.. . '. 
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introdução, situando as CEBs como fe
nômeno tipicamente latino-americano, 
desenvolveu a reflexao apresentando os 
três pontos seguintes como canicterlsti; 
cas das CEBs. ' " , ',' 

1 - São Coniun!dacie~na Bas~. i'én(j6 
presente as pirâmides "da Estratificação . , . '. . 
social que apresenta como 50/0 os mui
tos ricos, 15% os meios ricos e 80% os ., . ' .. . 
pobres, tornou claro q'ue as CEBs Se s,le 
luam na base, isto é, entre os 80% . de 
i;obres, geralménte" os 'da ' me'sma cate
garia. 

" -2 ~:'A. CEBs são de,',Base',Comunltá-
ria. Comunidade é o ' ideal que se quer,. 
O que se busca, mesmo é a cÇ>munhli,o, 

. g~nte qUf?! .se conh~ce. , . que .se ~ma" q~.~ 
,se assume .e tem projeto comumj no qual 
luta a partir de critérios evangélicos . 
GeralmentEi é um grupo pequ'enó,100 
pessoas ao máximo, entre QS 'quais sE! 
e~tabelece o relacioname~to primário, 
isto"é; ,relacionamento profundo e de ver
dadeira entre-ajuda. ' 



3 - Comunidade de Base. Será a base 
para a nova sociedade - novo convI
via, nova Igreja. Tudo isto nasce a par· 
tir do povo e com o povo. O cristao 
se organiza a partir do Evangelho, luta 
para conseguir seus direitos e seus ob- . 
jetivos. Na CEB a linguagem, a união 
que nasce, tem. espaço para o Evan
gelho. Os pobres não sao ateus, vivem 
a constante referência ao evangelho e 
aos valores religiosos. Após esta refle
xao, foram abordadas questoes mais 
práticas nas quais os colonos de Ronda 
Alta mereceram' enfoque prioritário. Ir. 
Antônio tentou situar um pouco a ca
minhada deste povo até chegar à fase 
atual em que ocupam os 108 hectares 
de terra compradas pela Igreja. 

Tarde: Trabalho coordenado pelo Pre
sidente e Secretária Executiva da CRB/ 
RS. 

19 momento: Retomada do tema da 
manhã numa tentativa de confronto com 
a caminhada · e experiência das difere"n:
tes dioceses. Notaram-se tentativas e en
saios múltiplos, para este tipo de vida 
evangélica, embora surjam a partir ' de 
motivações diversificadas. Neste sentido 
surgiu o questionamento sobre o lugar 
e a funga0 do Religioso , nesta opção 
prioritária da Igreja do I3rasil e do Rio 
Grande do Sul. 

A partir desta reflexão surgiram do 
grupo as seguintes sugestões: 1 - Que 
a CRB veja junto , às Congregações o 
processo de" formação hoje, para ver se 
realmente vai na linha das opções da 
Igreja 2 - A CRB ajude a acelerar a 
avaliação das Obras. Talvez fornecer um 
quadro de referências e critérios para 
este trabalho. 

2~ momento: Houve trabalhos separa
dos - Diretoria e CoçJrdenadores Dioce
sanos para assuntos mats práticos. Com 
os Coordenadores Diocesanos foram tra
tados os seguintes assuntos: 

" . "" 

1 . Programação do próximo encon
tro: Data: 27 e 28/11/1982, início às 
8:30hs. ' Local: Sede da ' CRB - Rua 
Santo Antônio, 36 - PA. Assunto: Solo 
Urbano - Doc. da CNBB. Sugestão 
para assessores: Pe. JMartinho Lenz ou 
Pe, Agostinho Sauthier. Coordenação: Ir. 
Erin[ta Perius - Diocese de Novo Ham
burgo. Esplrilualizaçao: Ir. Nelso Gon
zatti - Diocese de Erexim. 

2. Colaboração das Dioceses para a 
Revista ANUNCIAR: N9 2 - junho: Dio
ceses de Novo Hamburgo, Porto Alegre 
e Passo Fundo. N9 3 - setembro: Dio
ceses de Caxias do Sul, Santa Cruz do 
Sul e Pelotas . NQ 4 - novembro: Dio
ceses de Santo Ângelo, Uruguaiana e 
Santa Maria. NQ 1 - março/83: Did-

< 

ceses de Frederico de Westphalen, Rio 
Grande e Cruz Alta. 

"j 

3 - Presença da Diretoria nas Assem
b[éias Diocesanas. Diocese de Santa , , 

Cruz, dia 16 de maio - Pe. Isidro Sal
let. Diocese de Pelotas, dias 15 e 16 
de maio - Ir. Rosane Sturm. Diocese 
de Novo Hamburgo, dia 15 de agosto -
nao ficou determinado. 

Antes de Encerrarmos o encontro, áS 
coordenadores diocesanos deixaram para " 
a Diretoria a seguinte sugastão: A CRB/ 
RS programar , um Curso de aprofunda
mento Bíblico, em período de férias, 
aberto para leigos. O Encontro foi eli'
cerrado com a Oração do PAI NOSSO. 
de mãos dadas. 

Ir. AmélIa Marcon, Seco CRB/RS. 

. , 

• 

, < 
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ORAÇÃO, 

DISCERNIMENTO E DECISÃO 

Marcello de Carvalho Azevedo, S.J. 

São muitas ·as decisões em nosso 
dia-a-dia. Falar ou calar, optar por 
um dos lados de uma alternativa, 
escolher entre possibilidades, aceitar 
·ou recusar um apelo ou convite, fa
zer algo ou simplesmente omitir-se, 
são várias faces desta experiência 
elementar que é a capacidade de de
cidir, um traço fundamental de nossa 
condição humana. Muitas opções 
tornaram-se parte de uma rotina 
quase automática que não exige se
quer especial atenção. Mas há na 
vida momentos densos que nos con
frontam com situações difíceis. E 
então de grande alcance a decisão. 
São, por vezes, irreversíveis suas 
conseqüências. Atingem a fundo a 
nossa vida ou talvez o destino de 
muitos. 

. . Quando nestas ocasiões, tendemos 
a aprimorar a estrutura racional de 
nosso proceder: pensamos e refleti
mos mais, consideramos detidamen-

te o leque de perspectivas, pondera
mos os efeitos, avaliamos os riscos, 
tomamos as precauções, consulta
mos outras pessoas. 

Este ai:tigo pretende situar-nos, 
como cristãos, em relação à realida
de das decisões mais significativas 
em ' nossa vida (*).Entendo que 
elas são parte de nossa resposta aos 
apelas de Deus ou dos irmãos, ape
los . que se traduzem precisamente 
neste entroncamento vital de possí- . 
veis bifurcações, das quais somos 
nós, cada um de nós e somente nós, 
árbitros finais e os últimos respon
sáveis. Sim, porque é -inalienável · e 
intransferível nossa prerrogativa pes
soal de decidir. Ninguém pode subs
tituir-se a nós no exercício deste di
reito que é, a um tempo, também 
nosso dever. Ainda quando obede
cemos, temos que, afinal, decidir
nos por obedecer, para que se possa, 
de fato, falar de obediência. Esta 

. , . . . . . 
(*) Este artigo não focaliza técnicas e métodos de discernimento nem o as

pecto operativo de sua prâtica comunitária. Detém-se unicamente no que pode ser 
a estrutura interna e básica de uma experiência de discernimento individual em 
oração. Convém ler este trabalho tendo presente os dois outros que o precede· 
ram e lhe fornecem o pressuposto das idéias e o seu fundamento blblico: "Rezar 
com coração de pobre" (CONVERG~NCIA XVII. n9 153 [jun./1982] 259-267) e 
"Oração: Deus e o Homem se encontram" (CONVERG~NCIA XVII, n9 154 [jul.-ago./ 
1982) 325-337). 
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- ,. . supoe sempre em nos o assumIr por 
nós e como nosso aquilo que nos é 
mandado por quem , pode fazê-lo. 

Como ' viver o desafio das grandes 
decisões? Como ser cristãos nestes 
momentos cmciais da vida? 

O evangelho de Lucas nos apre
senta Jesus em oração em ocasiões 
decisivas de sua vida: no batismo e 
jnício de sua missão (Lc 3,21); ao 
escolher e vocacionar os apóstolos 
(Lc 6,12); antes da profissão de fé 
por Pedro (Lc 9,18); na transfigu
ração (Lc 9,28); antes de ensinar o 
Pai Nosso (Lc 11,1), na última 
Ceia (Lc 22,14-20), no Getsêmani 
(Lc 22,39-46) e na cruz (Lc 23, 
34-46). ' O evangelho de João su
blinha a necessidade que Jesus tem 
de realizar a vontade do Pai, ali
mento de sua vida (Jo 4,34), senti
do de sua missão (10 6,38), fonte 
de sua credibilidade (Jo 10,37). 

'Esta dimensão central na vida do 
Salvador, que é viver num contexto 
de oração sua perspectiva de deci- ' 
são, é um dado evangélico primor
dial. Ele merece atenção em nosso 
esforço de auta-evangelizaç,ão e de 
crescimento na fé. 

As grandes decisões na vida de 
um cristão não podem perder de 
vista o referencial de sua própria 
opçãa fundamental. Elas não devem 
ser, pois, o resultado puro e sim
ples de um processo funcionalmente 
desvinculado daquila que alimenta 
e dá sentida existencial à vacaçao 
cristã. Decidir para o cristãa é bus
car encantrar e explicitar para si 
mesma a vontade do Senhor. Isto 
não é fácil. Não o é sobretudo quan
do ' se amplia a gama das opções 

possíveis ou quando gazamos da li
berdade plena de inclinar-nos para 
um ou outro lado, senda ambos bons 
e recomendáveis. Pois ' é: deste tipo 
de decisão que aqui falamos; 'cujo 
objeto é sempre bam. Não contem
plo a escalha entre um bem e um 
mal. Falo da opçãa entre bens reais, 
eventualmente tão bons que nos é 
difícil chegar a uma" conclusao ní
tida sobre a orientação a tomar. , 

:e. neste quadro que ocarre o dis. • 
cernjmento. Discr,rnir é viver em 
oração a perspectiva de decisão. 
Discernir é a tuar a própria liberda
de, nãa para escolher simplesmente 
isto ou ' aquilo, para agir ouse omi
tir, mas para atinar com a que Deus 
realmente quer de mim, como pes
soa, ou de nós, como grupo, comu
nid,ade ou pava~ Discernir em oração 
é abrir-se na esperança à possível 
sintonia coma vontade do Senhar. 

Discernimento e liberdade. 

O uso recente e intenso da palavra ' 
"discernimento" levou-a a uma ero
são semântica dá qual ' é importante 
resgatá-la a tempo. Quantas vezes, 
decisão já tomada, ouvimos algué.m 
dizer-nas que vai "entrar em disce(
nimenta". :É claro que está em jogo . 
uma simples racionalizaçãa: como ' 
vestir bem,para mim e para os .ou
tras, uma opçãa já feita. Vai-se em 
busca de raZões para respaldar de
cisões que não se intenta mudar e 
diante das quais não se ' está e não 
se quis estar efetivamente livres. O 
discernimento verdadeira e respon
sável supõe que busquemos ser sem
pre interiormente livres em relaçãa 
ao objeto da decisão. Esta liberda-

, , 



çle não se atinge sem nosso esforço. 
Ela é, porém, sobre~udo um dom QO 
Espírito. Encaminhar-nos à liberda
de é uma das finalidades da oração 
que se articula com o discernimento. 

f:, curios6 perceber quao pouco 
livres somos em relação a quase tu
do, a pessoas e cousas, a nós ' mes
mos antes de tudo. Nada nos ajuda 
tanto a descobrí-lo 'como deparar-nos 
na vida com uma séria decisão. To
da decisão , assim precipita em nós 
uma crise de verdade. Ela nos leva 
a detectar a' raiz profunda de nossos 
apegos e a' relutância tenaz de nos
sos limites. 

Como prelúdio ao discernimento,
ajuda anotar o que nos vem à men
te em relação à matéria da decisão; 
o que se nos apresenta sem mais 
contra ela ou a favor dela, tão logo 
somos com ela confrontados. f: uma 
etapa preliminar. Vale a pena es-

• crever o que nos ocorre, assIm como 
vai surgindo, sem pretender elabo
rar ou matizar. Retomando um pou
co mais tarde o que· escrevemos, po
demos tentar captar então a motiva-' 
ção real . que está subjacente. Fazê-lo 
em oração pode ser o ponto de par
tida do processo de discernimento. 
Veremos logo quanto é difícil dizer 
tudo a nós mesmos plenamente. Ire
mos nos dando conta de que só uma 
retidão total na presença do Senhor 
nos permite pouco a pouco indivi
duar este subsolo ,profundo de nos
so querer e .de nosso agir. Tentar fa
zê-lo é já em parte caminhar para a 
liberdade. Pela força do Espírito 
Santo em nós e por sua ação sobre 
nós na oração, iremos apreendendo 
o mais íntimo de nós mesmos e che
gando a perceber, na verdade, o re-
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lativo do que 'não é Deus em nossa 
vida. ; 

, 

Esta liberdade iIiterior é, a um 
tempo, condição e fruto da oração. 
f: um QOs requisitos que o evange~ 
lho de Llicas 'coino' o' de Máteus nos 
apontam para que o homem possa 
encontrar-se com Deus . . Buscá-la" 
pois, e acolhê·la quando ela se faz: 
dom do Senhor, é fundamental para 
decidirmos como cristãos. Pode le
var ,um certo tempo estaiibertação' 
interior. Idas e vindas, altos e bai': 
xos. .. quase sempre muito sofri
mento. Não raro nos surpreendemos 
num movimento pendular, passando 
de um a outro extremo" sein saber
mos bem porque. Pode haver tam~ 
bém um processo düilético, pelo. 
qual Deus gradualmente nos conduz; 
através de alternativas, a uma libero, 
dade madura e integrada, que se ex~ 
pressa sobretudo pela certeza, na. 

, . 
paz, de que estamos afinal dispostos 
a só querer o que Deus , quer. Só 
então atingimos o clima para ,umá' 
decisão cristã, ' " 

Dinâmica do discernimento. 
, 

Dois modos prátiCos ajudam a le
var adiante o processo de discerni
mento. Eles não ' conflitam entre si,. 
antes se completam. Podem mesmo' 
ser usados simultaneamente. Funda
mental é que ambos se desenvolvam. 
num clima de oração e numa atitu-. 
de espontânea e , generosa de aber": 
tura plena à ação , de Deus sobre' 

, 
nos. 

. O primeiro modo é uma serena: 
ponderação à luz da fé. Livres agora 
pelo dom de Deus, podemós ' de nO-o 
vo escrever prós e contras : quantó.; 
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ao objeto de nossa opção. Veremos 
quão diversos eles vao ser se com
parados com os de nossa primeira 
listagem, na etapa inicial de abor
dagem da matéria a decidir. Este 
cotejo nos dá a medida do dom (ja 
liberdade e a certeza da açao de 
Deus sobre nós. 

O segundo módo é uma espécie 
de permanente sintonia com aquilo 
que se passa em nós, no mais pro
fundo de nós mesmos, ao longo de 
todo o processo, quer estejamos em 
oração explicita, quer não. :B como 
uma atenção orante, protraída atra
vés de todo o dia. Qual música de 
fundo, ela aí está, discreta e deli
cada. Não impede nem perturba o 
que temos de fazer. :B impressionan
te como Deus age e fala em nós de 
muitos modos quando menos espe
ramos. Estar atentos aos movimen
tos, disposições, resistências, incli
nações e a tudo o mais que em nós 
se passa é um bom modo de perce
ber a ação de Deus e ir atinando 
com o que Ele quer. Convém, aqui ' 
também, escrever o que vai em nós: 
uma espécie de registro íntimo que 
acusa as pontas e curvas deste "ele
trocardiograma" da ação de Deus 
sobre nós e de nossa resposta a ela. 
Este relato interior é diferente da
quele que lança a simples pondera
ção racional na fé dos prós e con
tras de que falamos no primeiro mo
do. Ter por escrito esta fase de nossa 
jornada pode ajudar-nos depois a 

, uma visão ' de conjunto de nossa his
tória neste tempo de decisão. Vere
mos, não raro, que nao estamos 
diante de uma trajetória linear, cons
tante, progressiva e coerente. Pelo 
contrário, face ao objeto mesmo da 

decisão, podemos surpreender-nos; 
ao longo do processo, em atitudes 
muito contrastantes. Elas se tradu
zem em estados de espírito muito di
versos e não raro inexplicáveis. Ex
perimentamos paz , ou perturbação, 
alegria ou tristeza, disponibilidade 
ou relutância. Podemos nada sentir 
ou quase sucumbir ao peso da re
pugnância e do medb ou, talvez ain
da, colher-nos de repente num ines
perado entusiasmo e animação. 

Tudo isto são sinais de Deus, co
dificados ao nosso alcance, através 
da realidade instável e limitada do 
que somos. Tudo isto são formas de 
presença SU<lj que se filtram pelas 
ambivalências de nossa presença. 
Cada vez que de novo considera
mos a matéria de decisão é impor
tarite observar-nos retrospectivamen
te à luz do Espírito Santo, sob um 
e outro modo: 6 da relação de prós 
e contras e o do histórico de nosso 
estado interior. Liberdade e paz: são 
as duas chaves de leitura para iden
tificar a sintonia entre nossa vonta
de e a vontade do Senhor. , Sentir
nos livres para decidir. Saber-nos 
em paz: com a decisão à qual nos 
inclinamos ou que estamos já para ' 
tomar. 

Discernimento e verdade. 

Nem sempre tudo é claro e ma
nifesto. Podemos viver ao longo do 
processo momentos de perplexidade 
e períodos de obscuridade. Convém 
entao ouvir o Senhor por Sua pala
vra na Escritura. Há sempre passa
gens que nos iluminam em relação 
ao que buscamos. Se o problema, 
por exemplo, é vocação - entendi-
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da aqui no sentido amplo de um · 
apelo, um chamado, . um convite de 
Deus a uma atitude, a um função 
ou serviço, a uma oferta de nós mes
mos para o bem dos irmãos, a um 
modo de viver a vida ou a ·uma no
va orientação de nossa existência -
vale a pena colocar-nos diante de 
alguns vocacionados na Bíblia. Isto 
pode ajudar-nos a identificar melhor 
a natureza e o alcance desta voca
ção que pede decisão. Abraão, Moi
sés, Maria, o próprio Cristo, são 
fontes inspiradoras de atitudes fe
cundas na resposta aos apelos de 
Deus. 

Certas parábolas no Evangelho, 
como a do Banquete, (Lc 14,15-24), 
a dos talentos (Mt 25,14-29) ou do 
dinheiro posto a juros (Lc 19,11-
27); certos episódios concretos co
mo o encontro de Jesus com Za
queiJ, a vocação dos apóstolos, o 
jovem rico, são reveladores de si
tuações ,que nos enriquecem na 
auscultação do que Deus quer. 

Fundamental é que nós sejamos 
nós mesmos ao longo do discerni
mento e que a verdade de Deus se 
encontre sempre com a nossa ver
dade. Esta é feita da totalidade do 
que somos: nossos valores e limites, 
nossa história e o contexto existen
cial de nossa vida aqui e agora; edu
cação, experiência, qualificação ... 
tudo enfim, na intensidade do que 
é vida em nós. Em vista do discer
nimento, podemos compendiar nu
ma palavra este conjunto: a "infor
mação sobre nós mesmos". Ela de
ve ser plenamente referida à mais 
completa informação possível sobre 
o objeto do discernimento e futura 
decisão. 
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Não é possível decidir bem sobre 
o que se não conhece. O fracasso 
ou frustração de muitos discernimen-. . /' . tos, pessoaIs ou comumtanos, se 
prende não raro ao escasso empe
nho em aprofundar os dados sobre 
quem decide e a matéria a ser de
cidida. Precipita-se o processo. Acei
ta-se trabalhar sobre o superficial e 
o desconhecido. Esta forma irres
ponsável de mediocridade traz nao 
raro consigo certa falta de liberdade 
- não se quer, de fato, enfrentar 
a fundo a realidade - ou limites 
na responsabilidade - não se al-- .. cança OU nao se quer assumIr a sIg-
nificação crista de uma decisao. 

Para além do conhecimento pró-' 
prio e da matéria em questão, é imc 

portante ainda levar em conta en
foques e apreciações distintas. Daí 
o valor de ampliar a consulta, de 
ouvir a opinião de outros, daque
les sobretudo familiares com o pro
blema em pauta e/ou que sabem 
bem quem somos nós e são retos e 
livres em relaçao a nós para dizer
nos o que pensam. Quanto mais te
nha crescido em nós o dom da li
berdade interior, tanto mais sede te
remos desta verdade que transcende 
as fronteiras de nossas próprias cer
tezas. 

li também inestimável a perspec
tiva histórica. Ela nos situa na se~ 
qüência do tempo, no entrechoque 
dos processos. Ela nos leva a intuir 
a concatenação de aspectos e acon
tecimentos, dentro e fora de nós. 
São todos fatores que iluminam as 
várias dimensoes do objeto da dec 

cisão e a realidade do que somos 
em relação a ele. 



Tudo isto deve estar presente no 
discernimento. Tudo, vivido e pon
derado na oração, isto é, no encon
tro livre e desarmado de nós conos
co mesmos e com o Senhor. tl im
pressionante como a açao do Espí
rito Santo, em base a toda esta in
formação, cataliza e caldeia em nós 
aspectos subtis e de todo imprevisí
veis, que nos fazem intuir relações 
e prospectivas insuspeitadas. Elas 
podem vir a ser cruciais para o des
fecho do discernimento. 

E imprescindível ampliar e apro
fundar ao máximo este lastro infor
mativo e conjugá-lo com a retidão 
de nossa liberdade, sobretudo quan
do em jogo decisões ponderáveis so
bre pessoas ou mesmo sobre cousas 
(planos e projetos, processos e 
transform.ações, posições e institui
ções, ações de longo alcance) que 
são prenhes de conseqüências sobre 
os outros. Nunca devemos perder 
de vista que as decisões sobre pes
soas ou aquelas que as afetam pro
fundamente vão incorporar-se à sua 
história e entretecer-se no tecido de 
sua vida. Nossas opções podem ser 
libertadoras e abrir as pessoas para 
um horizonte construtivo. Mas elas 
podem talvez levar consigo o sine
te do arbítrio ou. da opressão, da 
injustiça ou da vingança, e condu
zir por aí à revolta ou à depressão - . e, por certo, a uma grave erosao lO-

terior dos que se atingem. Poder ou 
dever decidir sobre pessoas, em 
qualquer nível (pais sobre filhos, su
periores sobre súditos, chefes sobre 
subordinados . . . ) ou sobre causas 
que afetam pessoas é sempre uma 
forma de exercer o poder. Sobre to
do poder pesa a hipoteca de uma 

responsabilidade madura. Pessoa al
guma é indiferente para Deus ou es
tá fora do alcance do Seu amor. 

As grandes decisões em nossa vi
da são parte da edificação e mani
festação do Reino de Deus. Devem, 
pois, ser tomadas ao nível da cons
ciência cristã, isto é, da orientação 
e relação de todo p nosso ser a 
Deus e aos irmãos, em base aos cri
térios e valores fundamentais que 
explica Jesus em sua vida e em sua 
mensagem. Isto não é possível sem 
que vivamos o . discernimento para 
a decisão no contexto da oração. 
Ela nos liberta para referir nossa 
verdade à verdade de Deus, condi
ção incontornável de paz e retidão 
em face da decisão. 

Discernimento e gratuidade. 

Através da vida, das situações, das 
pessoas que O representam ou dos 
apelos simples ou pungentes de ir
maos, Deus nos pode pedir, direta 
ou indiretamente, alguma causa, 
cujo conteúdo e alcance Dão temos 
condição de perceber. Pode não ser 
claro e até mesmo imperscrutável o 
que está implícito no ulterior desdo-. 
bramento da decisão. De certo mo
do, com menor ou maior grau de 
intensidade, isto ocorre em qualquer 
opção humana. Mas eu diria que es
te traço de "mistério" no alcance 
da decisão é paradigmático na qua
se totalidade das decisões que nos 
colocam na linha explícita do ser
·viço de Deus e de Séu povo. A ex
periência interior· de todo cristão 
no-lo confirma. A Escritura no-lo 
ilustra. Que podia saber Abraao do 
imprevisível desdobrar-se da Histó-
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ria da Salvação, na qual Javé o con
vidava a ser tão grande ator? Que 
certezas tinha Maria ao ser chama
da a tecer no seu seio a vida huma
na do Filho de Deus feito Jesus, pro
tagonista desta mesma História, que 
se abre como 'palco de ação de tan
tos que Deus chamou sem lhes di
zer para que nem como? 

É importante no discernimento 
estarmos abertos ao postull!do dI! fé. 
A decisão, que vai ser nossa respos
ta a Deus, talvez deva, em muitos 
casos, constituir-se menos na afir
mação de nossa própria clarividên
cia e comando e mais na expressão 
da segurança na fé, de que é de 
Deus a iniciativa e só Dele, pois, 
conhecer o alcance do que nos pede. 
A nós, lançar-nos, com a certeza de 
quem confia, na segura incerteza de 
quem espera, vinculadas uma a ou
tra pelo dom do AMOR, que nos 
atrai, nos impele e nos sustenta. 

Os grandes apelos do Senhor con
vulsionam quase sempre a nossa vi
da. Deus desbarata planos e proje
tos. Ignora as rotas' que traçamos 
para as nossas jornadas. Subverte, 
não raro, a hierarquia de nossas 
prioridades. Deus atrasa o nosso 
tempo ou aceler8i a nossa inércia. 
Ele parece prescindir sempre das 
nossas metas, daquilo mesmo em 
que pusemos toda a alma, julgando 
que por aí passava o Seu serviço e 
o dos irmãos. Ele nos pega pelos 
cabelos como a Habacuc e nos lan
ça no desconhecido, onde conta pou
co .o que somos e o que temos, onde 
pesa muito a certeza de que é só 
Ele o Senhor de nossa vida. Deus 
desarrumou assim a vida de Abrão 
para dele tirar Abraão. E não me-
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nos agitou a existência de uma jo
vem de Nazaré desde o dia em que 
ela Lhe disse: "Eis aqui a serva do 
Senhor! Faça-se em mim segundo 
a Tua Palavra". 

É neste contexto e à luz de tudo 
isto que ressoa em nós o paradoxal 
do Evangelho: se o grão de trigo 
não morrer, não produzirá fruto. 
Perder a vida, abrir mão do que so
mos e do que temos, isto é o que 
Jesus repetiu tantas vezes ser con
dição para encontrar a VIDA. Isto 
é o que Ele mesmo tornou concreto 
ao vincular num só mistério pascal, 
síntese plena de sua vida e missão, 
a necessidade da MOR'IE para a 
realização da VIDA, sem que se 
possa entender .uma sem a outra. 

No discernimento em oração, 
Deus pode quebrar a resistência de 
nossa lucidez e derrubar-nos pelo 
dom inconfundível e inquestionável 
de Seu apelo e de Sua presença: ' "É 
o SENHOR!" Ele nos pede então, 
no mistério do que não vemos, a 
totalidade do que somos. Isto nun
ca se faz sem imensos sacrifícios. É 
o preço da morte para a certeza da 
VIDA. É o essencial na perspectiva 
cristã das grandes decisões: Decidir 
para o cristão não é, pois, um sim
ples ato de vontade pessoal ou so~ 

ciaI. É a atuação responsável que 
leva adiante, na esfera diminuta do 
que somos, o desígnio iinperscrutá
vel do amor de Deus, que continua 
a Se dar sempre e quer fazê-lo atra
vés de nós. Compreender isto é in
tuir que a realização do Reino pas
sa pela simplicidade das dedisões 
que são grandes para nós, assim co
mo pode também frustrar-se em 
parte por nossa omissão ou fraqueza. 



. Discernir na oração é abrir-se sem 
reservas, na liberdade e na verdade, 
para buscar o que Deus quer. Deci
dir, em discernimento e oração, é 

dispor-se a traduzir, na vida e pela 
vida, a vontade do Senhor, assim 
como foi por nós reconhecida e as
sumida. 

• 

, 
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• 

• 

4()S 



• 

FORMAÇÃO PERMANENTE , 

OU CONTINUA 
NA VIDA RELIGIOSA 

A formação é hoje entendida como o INICIO de uma 
atitude PERMANENTE capaz de articular, 

orgânica e dialeticamente, as várias dimensões 
de um único processo, aberto, provisório e crítico. 

Pe. José Belmiro de Melo Filho, SVD 
São Paulo. SP 

Introdução 

A formação hoje constitue um 
tema candente para todas as Con
gregações religiosas. 

1) Ao refletirmos, pois, sobre a 
formaçao, (' primeiro elemento fun
damental para esta nossa reflexão é 
o próprio conceito de formação: ao 
falarmos de formação está contida 
a idéia de formação permanente, 
Toda formação é processo contínuo, 
i:é: tem um começo com o início da 
existência e um fim ao término desta 
mesma existência. Portanto é perma
nente. Hoje em dia, a não ser por 
razão de caráter didático, ou para se 
acentuar um determinado período 
da nossa vida em contínuo estado de 
formação, é que se pode falar de 
formação inicial. Contudo a forma
ção é em si, necessariamente, per
manente. 

2) Por não perceber isto muitas 
pessoas pararam numa primeira fase 
da formação, a assim chamada ini-
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eial, com sérios prejuízos para estas 
pessoas. Por não conceberem assim 
a formação, muitas províncias não 
criaram condições e mecanismos 
para uma formação contínua de seus 
membros, resultando daí sérios pre-. ~ , . 
JUIZOS para estas provmclas. 

Hoje, lançando um olhar realista 
e cheio de positivo interesse para 
com 'a vida religiosa, devemos re
conhecer: a) que há necessidade de 
reciclagem para pessoas e provín
cias que não caminharam; b) que 
há necessidade de se entender a for
mação como contínua e cuidar de 
uma caminhada ininterrupta. 

3) V árias sao as razões que fun
damentam a necessidade de se en
tender a formação como permanen
te. Destaquemos algumas: 

a) Toda realidade humana é mu
tável. A idéia de historicidade, de 
caminhada, deve acompanhar sem
pre mais a nossa percepção como 
pessoas, a nossa percepçao da Vida 



Religiosa, da Igreja, da sociedade, 
que como realidades humanas são 
passíveis de mudança. 

Se isto vale sempre, vale, de mo
do especial, no nosso mundo de 
hoje, por tantas razões, um mundo 
em contínuas mudanças e rápidas. 

Além disso somos seres vivos, in
seridos numa Igreja e numa Vida 
Religiosa viva, então, como toda e 
qualquer lida, supõe-se caminhada 

• • e cresCimento contmuo. 

Portanto a VIDA RELIGIOSA 
deve ser entendida como algo DI
NÁMICO, como PROCESSO ... 

b) Quem se fecha a uma forma
ção contínua, fecha-se como pessoa 
e como cristão. 

Como pessoa porque ser 
pessoa é ser fundamentalmente 
abertura: de si mesmo aos outros, 
ao mundo e ao Grande Outro: 
Deus; Ser pessoa é ser aberto: aos 
outros, ao mundo, a Deus. 

Como CRISTAO, porque ser 
cristão é ser MISSIONÁRIO, é sair 
continuamente de si em direção ao 
outro, ao mundo, respondendo aos 
novos desafios e convites que Deus 
continuamente nos faz através das 
pessoas, dos acontecimentos, da 
História. Ser CRISTÃO é o con
trário de egoísmo, fechamento. 

c) A formação permanente é exi
gência imprescindível também dian
te da responsabilidade que temos co
mo cristãos e religiosos, de tornar a 
Ff: CRISTÃ e o nosso testemunho 
religioso de significância para o ho
mem e para o mundo. Pois a fé no 
Cristo não se pode tornar obsoleta 

e ultrapassada, ou ser algo indife
rente e sem sabor. Sabemos que ela 
não se manifesta da mesma manei
ra em todas as épocas. Mas deve ser 
sempre de relevância para o mundo, 
devendo portanto ser testemunhada 
com categorias e linguagem novas, 
através de sinais' e atitudes inteligí
veis e significativas para a vida hu~ 
mana a fim de ser ,aceita e valoriza
da pelos homens. 

Teologicamente falando: 

a) Sabemos que vida religiosa, 
como toda vida cristã é Segui
mento de Cristo. Aprender a seguir 
a Cristo servindo aos irmãos de hu
manidade como religiosos é traba
lho de toda a vida, Sabemos tam
bém que o Seguimento de Cristo 
não é algo abstrato e a-hlstórico. 
Ele se concretiza na hlstória, 

A grande pergunta aos religiosos 
de todas as épocas é: O QUE SIG
NIFICA SEGUIR JESUS CRISTO 
HOJE? Diante de um mundo mar
cado pelo pecado, pela injustiça ins
titucionalizada, um mundo de po
breza, como é o nosso mundo lati
no-americano, o que significa ser 
religioso neste contexto? 

Sabemos que a resposta é com
plexa: supõe um conhecimento da 
realidade, do Evangelho, e de dis
cernimento para aplicar o Evange
lho à realidade, 

De outro lado sabemos da Peda
gogia que só há realmente APREN
DIZAGEM quando há MUDANÇA 
DE COMPORTAMENTO. Uma 
coisa é tomar conhecimento de algo, 
outra é aprender. Ora, a aprendiza-
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zem do Seguimento de Cristo supõe 
uma mudança de " comportamento, 
que conforme nos dizem as leis da 
psicologia é, por natureza, um pro
cesso lento, que supõe um trabalho 
contínuo e perseverante. 

Nós devemos nos interrogar sem
pre: 

Como está o processo de apren
dizagem do Seguimento de Cristo, 
em nós e em nossas Províncias? 

Há realmente uma mudança de 
atitude? 

b) Na medida que eu tomo co
nhecimento e me aprofundo numa 
determinada realidade, eu vou mu
dando minha maneira de ver as coi
sas. Assim, a formação permanente 
é verdadeira promotora de CON
VERSA0. Na prática Deus se uti
liza realmente da formação perma
nente para nos ajudar a compreen
der posições novas, para nos aclarar 
idéias e necessidades e nos ir levan
do a uma verdadeira conversão con
tínua. "CONVERTEI-VOS E CRE
DE NA BOA NOVA". Formação 
permanente é metodologia divina! 

c) Também devemos refletir, pa_ 
ra a nossa vida, no conceito bíblico 
de PEREGRINOS (somos peregri
nos, Igreja peregrina neste mundo). 
Ele não deve ser compreendido ape
nas no sentido de passageiro e tran
sitório, mas no sentido de CAMI
NHANTES, VIANDEIROS, sempre 
à procura do melhor, da terra nova. 
Será se estamos dispostos a' cami
nhar, como pessoas, como Congre
gações, na qualidade de peregrinos 
que somos, buscando acertar na ca
minhada? Caminhada esta, muitas 
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vezes, que é empreendida na fé, na 
confiança, na percepção da voz do 
Senhor que chama, embora nem 
sempre estejamos vendo muito claro 
ou saibamos exatamente 'em que da
rá o fim do caminho, sendo assim 
fortemente tentados a parar ou a 
retroceder. Mas sabemos que é o 
Senhor que nos chama, e isto nos de
ve bastar. 

d) A formação permanente é 
condição para o cllmprimento da 
vontade de Deus. Esta é a meta 
constante da vida do cristao, do re
ligioso. Contudo, o Deus imutável 
manifesta sua vontade sempre atra
vés das categorias mutáveis do tem
po e da história. E sem abertura 
a estas categorias, sem discernimen
to a partir destes elementos por na
tureza mutáveis, não há possibili
dade de percepção da vostade de 
Deus. Daí que, olhando para nosso 
modelo Jesus Cristo e desde o tem
po que Ele andava entre os homens 
até nossos dias, devemos continuar 
perguntando: 

- Quais são os "sinais dos tem
pos" hoje? 

- O que significa fazer a vonta
de de Deus, no mundo e nas cir
cunstâncias em que vivemos? 

4) CON'IEÚDO E PROGRA
MAÇAO DA FORMAÇAO PER
MANENTE. A Igreja, que é sinal e 
sacramento do Reino de Deus no 
mundo tem como missão ser fiel aos 
valores do Reino a partir das ne
cessidades concretas e sempre mu
táveis do mundo. O Vaticano II -
pelos Decretos L. Gentium e Gau
dium et Spes - procurou responder 



a esta questão para com o .homem do 
séc. XX e cunhou esta frase tão sig
nificativa: "As esperanças e angús
tias dos homens de hoje são as es
peranças e angústias da Igreja". 

Medellín e depois Puebla procurou 
descobrir e indicar o que significa 
ser fiel aos valores do Reino dentro 
do contexto latino-americano. A res
posta pode ser resumida na frase: 
"LIBERTAR PARA A COMU
NHÃO E PARTICIPAÇÃO". A 
última Assembléia Nacional da CRB, 
assumiu como meta de trabalho es
ta proposta da Igreja latino-ameri
cana. 

Eis aí, portanto, o conteúdo es
pecífico da formação permanente. 
Conteúdo este que precisa ser apro
fundado, trocado em miúdos, anali
zado nas suas implicações, a . fim de ' 
ser maturamente assuoúdo. Assim 
devemos nos perguntar: diante 
de nossa responsabilidade como Igre
ja, como religiosos o que fizemos, 
que estamos fazendo ou que fare
mos para responder ao Seguimento 
de Cristo, para tornar a fé de rele
vância, para cumprir a vontade de 
Deus nesta caminhada do "LIBER
TAR PARA A COMUNHÃO E 
PARTICIPAÇAO"? 

Estamos realmente convencidos 
que a meta é esta? 

Estamos convencidos que é pre
ciso dar passos? 

Que passos demos? 

Como garantir, de maneira refle
tida e responsável o caminho traça
do? 

Hoje, já estamos todos disto cien
tes, na nossa formação na Vida Re
ligiosa e para a Vida Religiosa não 
basta ser piedoso, conhecer Teolo
gia, o Evangelho, e as Constituições, 
o que sem a mútima dúvida é fun
damental, mas é preciso conhecer, 
por exemplo: a realidade brasileira 
em seus aspectos políticos, sociais 

• 
e econômicos, etc. Não somente pa-
ra o uso diário e para não ser ingê
nuo, deixando-se manipular por in
teresses anti-evangélicos, mas posi
tivamente para ser elementos ativos 
na construção da História como 
cristãos, para ser forjadores dos va
lores do Reino de Deus no mundo, 
como nos pede Puebla. 

Isto nos pede uma nova postura 
no entendimento e na missão da Vi-

• 
da Religiosa resultando inclusi-
ve novas maneiras de viver a Vída 
Religiosa e conseqüentemente numa 
imagem nova da Vida Religiosa, 
embora mantendo os valores funda
mentais. 

Como eu e minha província nos 
colocamos diante disto? 

Tenho procurado entender e as
sumir esta caminhada? 

Hoje o Espírito que está sempre 
vivo em Sua Igreja nos leva a en
tender a Vida Religiosa como essen
cialtnente carismática e profética e 
como vanguarda da Igreja con
formePuebla, atenta aos sinais dos 
tempos, . sentindo os apelos de Deus 
a partir da realidade latino-america
na e da caminhada da Igreja ' Par
ticular no Brasil partindo de uma 
opçao pelos empobrecidos e para 
uma inserção nos meios populares. ' 

• 
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Que progresso percebemos em 
nós quanto a isto?' . . 

Que contribuição damos aos nos
sos companheiros de província para 
perceberem estes apelos? 

Que caminhada concreta fazemos 
nós e faz a nossa Província? 

Nós nos propomos a entender a 
formação como um processo que 
quer procurar responder a estes ape
los, fiéis aos valores · permanentes da 
Vida Religiosa e ao Carisma espe
cífico de cada Congregação, 

A partir disto cabe-nos interrogar: 

- Como vivemos e crescemos na 
EXPERlBNCIA DE DEUS uma 
experiência encarnada, que parte da 
vida e nos leva à vida e compromis
so com as necessidades de nossos ir
mãos? 

Que esforço concreto fizemos 
por viver a vida comunitária assu- ' 
mindo nossos colegas de comunida
de e de província e em solidariedade 

. com o povo? 

Vemos um progresso real nisto em 
nós e em nossas Congregações? En
tão realmente levamos a sério a for
mação permanente. Estabelecemos 
um programa, constituímos uma co
MUNIDADE FORMADORA CA
PAZ e em condições de levar avan
te a caminhada nesta visão? 

5) QUEM :É RESPONSÁVEL 
PELA FORMAÇÃO PERMANEN
TE, PELA CONCRETIZAÇAO 
DESTA CAMINHADA? A respon
sabilidade desta formação perma
nente cabe ao mesmo tempo à cada
pessoa, à comunidade, e aos respon-
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sáveis pela província e pela Con
gregação. Isto é: - o indivíduo e 
a comunidade devem querer, pro
curar e propor; a província e a Con" 
gregaçao devem fomentar, motivar, 
criar condições concretas para a 
realização. Tanto o indivíduo, quan
to a província e a Congregação não 
podem se esquivar a esta responsa
bilidade. 

- Tenho assumido esta respon
sabilidade que me cabe, como indi
víduo, como formador que sou, co
mo provincial? 

6) MEIOS PARA ASSEGURAR 
ESTA FORMAÇAO PERMANEN
TE. Além da formaçao da mentali
dade e de cuidar da motivação, que 
sao trabalhos contínuos a serem fei
tos com relaçao a uma formação 

, . 
permanente, e Importante que se 
provejam meios e oportunidades 
concretas, pelos indivíduos, comu
nidades, província e congregação -
a todos os níveis portanto-' 
que garantam a sua' concretizaçao . 

Entre esses meios poderíamos ci
tar: leituras, cursos, encontros, gru
pos de reflexão, reciclagens menores 

• ou maJOres. 

Isto, tanto a nível interno de con
gregação quanto a nível intercon
gregacional e mesmo com elementos 
não-religiosos (leigos, sacerdotes), 
principalmente da Igreja Particular 
onde estamos inseridos, para que se
ja realmente uma formação de 
IGREJA, embora como religiosos 
nesta Igreja. Aqui seria bom lem
brar, usando uma terminologia eco
nômica que talvez não seja a me
lhor, mas que fica claro para todos 



o que se se quer dizer: o melhor . . ' ... . . lllvestlmento e lllvesUr em pessoas, 
isto é: na formação integral das pes
soas. Este é o investimento mais 
compensador. Até poderíamos nos 
perguntar: estamos realmente acre
ditando nisto e investindo na forma
ção? 

7) A FORMAÇÃO PERMA
NENTE :É UMA QUESTÃO DE 
TODA A CONGREGAÇÃO. Em
bora já esteja claro nesta colocação, 
queremos contudo afirmar explici
tamente que a formação permanen
te deve atingir a toda a Congre
gação. Não basta que seja uma preo
cupação de indivíduos, de comuni
dades ou mesmo de províncias. En
quanto toda uma Congregação não 
assume e faz um processo de cami
nhada não há transformação. Por 
exemplo: com relação ao que cha
mamos de formação inicial, quanto 
a seu programa, a seu conteúdo, a 
seu lugar geográfico, etc., se isto nao 
é assumido pela província toda, ou 
pelo menos pela maioria, dificilmen
te, terá chances de dar certo. 

Outro exemplo: com relação à 
questão tão vital para a América 
Latina da "Opção pelos pobres". 
Embora em todas as Congregações 
se encontrem sempre alguns indiví
duos que a gente poderia chamar de 
"proféticos", contudo esta opção só 
impregnará e transformará evange
licamen te as pessoas e as estruturas 
da Vida Religiosa e da Sociedade 
quando ela for compreendida e as
sumida por toda a congregação e 
mesmo por toda a Igreja. Claro que . , -Isto e um processo, mas nao se po-
de esquecer este fato, tanto com re-

lação a um trabalho a ' longo prazo 
e de longo alcance que deve ser feic' 
to (preparação de capítulo, Assem
bléia), como com relação a opçoes 
concretas que muitas Congregações 
estão fazendo no que diz respeito 
ao conteúdo, programa e mesmo ,ao. 
lugar geográfico da formação e da 
vivência da vida religiosa. 

8 ) OBSERVAÇÕES FINAIS AN
TES DA CONCLUSÃO. 19) :É com 
alegria que se percebe cada vez mais 
na Vida Religiosa o entender a for
mação como sendo algO permanen
te, sendo o indivíduo e a comuni
dade preparados para assumir a suà 
formação contínua e a província e 
congregação prevendo e incentivan
do ocasiões de continuidade. :É es
perançoso e louvável perceber como 
muitas Congregações estão motivan
do e proporcionando oportunidades 
concretas para atualizal' as pessoas 
que não caminharam ou não tive
ram ocasião de caminhar, através 
de encontros, cursos e reciclagens 
organizadas pela própria Congrega
ção, pela CRB, pela CNBB ou ou
tros grupos. 

29) Diante de tudo que dizemos 
• 

sobre formação permane'nte acho 
bom lembrar a distinção entre EFI
CffiNCIA e EFICÃCIA. EFICffiN
CIA é fazer certas as coisas. EFI
CACIA é fazer as coisas certas. 
EFETIVIDADE é eficiência 
mais eficácia. 

Que nós procuremos fazer da ma
neira certa a nossa formação, mas 
que nós não deixemos de fazer a 
(,"nação certa, conforme os apelos 
do mundo, dos homens, da Igreja, 
dentro de uma resposta evangélica e 

< 

411 



ec1esial a partir do ~arisma de nos
sas Congregações. 

· 9) CONCLUSÃO. A necessidade 
da formação permanente, por razões 
diversas, se impõe. ' Portanto, todos 
nós, indivíduos e comunidades, de
vemos estar sempre conscientes de 
que n"Ossa vida e vocação - huma
na, cristã e religiosa - tendem a 
um constante crescimento e maturi
dade. 

.' Enquanto vivemos, estamos sem
pre a caminho, somos peregrinos, 
buscando a vontade de Deus na His
tória e para a História, procurando 
concretizar nela, a partir da nossa 
Fé, os valores do Reino. Nossa me
ta cristã e religiosa nos é apontada 
pelo apóstolo Paulo em Efésios 4,13: 
caminhar sempre numa formação 
contínua "para alcançar a maturida
de'· da plenitude de Cristo". Como 
religioso somos chamados a seguir 
o ' . Cristo: "que crescia em idade e 
graça, diante de Deus e diante dos 
homens". 

QUESTIONAMENTO 

- Vamos refletir como é que es
tllmos diante disto: para NOS CON- . 

· 
· '. . · '. 

· . 
'. · . . 

· '. . .' . 
, 
• • • ... , . 
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VERTER. É na medida que . nos 
convertemos, que seremos instru
mentos de conversão de outros. 

- Vamos olhar a nossa Provín
cia, como é que está a formação ini
cial e permanente nela? Que passos 
estamos dando? Que direção estamos 
imprimindo aos nossos passos? 

- Principalmente vamos refletir 
em torno dos dois conceitos e apli
cá-los a nós: 

a) Só há APRENDIZAGEM 
quando há MUDANÇA DE COM
PORTAMENTO. Que mudanças de 
comportamento, de atitude, percebe-

, , . 
mos em nos, em nossas provmc13s, 
a partir de um desejo de fidelidade 
ao Seguimento de Cristo hoje? 

b) Estamos sendo EFICIENTES 
E EFICAZES na formação? Isto é, 
estamos fazendo certo - fazendo 
bem a formação (com pessoas sele
cionadas, com interesse, dedicação, 
responsabilidade), mas principal
mente estamos fazendo a FORMA
çÃO CERTA, aquela que a . Igre
ja, a Vida Religiosa, afinal Deus 
nos está pedindo para sermos sinais 
inteligíveis e de significância para o 
mundo de hoje? 

• 
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A VERDADE 
VOS LIBERTARÁ 

• 

Libertar-se do sistema, deste Estado empresarial, 
grande beneficiário da plus-valía 

do trabalho da sociedade, à qual distribui 
os resultados do esforço comum 

sob forma de outorgas politicas e eleitorais. 

" 

Pe. Fernando Bastos de Ávila, S.J. 
Rio de Janeiro, RJ ' 

A Campanha da Fraternidade do 
presente ano de 1982 fixou-se no 

' tema da educação. O slogan adota
do sugere, sem equívocos, a urgên
cia de uma educação libertadora . 

Apenas ouvido o slogan, as inda
gações se formulam em tom gritan
te: libertar a quem? Libertar de 
que? Como a educação liberta esse 
quem desse quê? 

1. Libertar a quem? 

A resposta a esta primeira inda
gação é condicionada previamente a 
uma referência à realidade brasi
leira. ' 

A sociedade brasileira é uma so
ciedade acintosamente assimétrica. 
De modo, sintético, pode-se dizer 
que ela é composta de uma minoria 
com acesso ao consumo de bens des
de os aprazíveis até os escandalosos, 
e de uma maioria que se estratifica 
nos níveis da pobreza, com acesso 
exclusivamente aos bens necessários 

à vida; da indigência, com carências 
destes mesmos bens; da miséria, que 
apenas sobrevive disputando os de-
jetos da minoria. ' 

Como é fácil deduzir destequa
dro sumário mas realista, a utiliza
çãoda categoria da marginalização 
como , instrumento d,e análise desta 
sociedade conduz a uma falácia . . Ela .. 
insinua, com efeito, a imagem de um 
luminoso círculo de bem-estar envol
vido por uma tênue franja somb~ia 
dos marginalizados, ou seja, dos po
bres, dos indigentes e dos miserá
veis. O esquema visual sugerido' ,pór 
esta categoria pode ser e é utilizá
vel para compreender a realidade 
dos países afluentes 'ou desenvolvi
dos. É totalmente inadequada porém 
para a compreensão da realidade ,de 

, nossa pátria, como a de todos ' os 
países ditos subdesenvolvidos. ' No 
Brasil, a imagem se inverteria: " a 
realidade revela a existência de um 
amplo , círculo sombrio de pobreza, 
indigência e miséria, envolvido por 
uma radiosa auréola de riqueza" e 



opulência. O contraste entre o cír
culo sombrio e a ,auréola radiosa é 
chocante pela própria contigüidade 
no mesmo espaço cultural. 

Ante esta realidade, a indagação 
primeira se desdobra numa dupla 
resposta. Trata-se de libertar tanto . . .. . 
os que se situam na mmona margi-
nal quanto os que se situam na 
maioria central. Ambos são vítimas 
de determinadas formas de servidao; 
ambos estão presos a grilhões, mes
mo que se trate de grilhões doura
dos. 

. 
2. Libertar de que? 

Quais são os grilhões que acor
rentam a minoria afluente? 

A sociedade de consumo, da qual 
os membros desta minoria são os 
maiores fruidores, estimula uma 
ânsia crescente de. padrões de consu
mo sempre . mais sofisticados. 

Por uma influência sub-reptícia, 
subliminar, o ter mais para consu
mir mais, vai se infiltrando na cons
ciência com o próprio fim ou sen
tido último da existência. 

Entretanto, na visão de uma an
tropologia cristã, é imanente ao ho
mem uma abertura ao transcendente. 
O consumismo . é o ópio do. povo, 
mas não há doses, por maiores que 
sejam, deste ópio, que consigam ex
tinguir no homem a expectativa ra
. dical de um sentido que transcenda 
o nível da imanência, dentro da qual 
se processa a escalada frenética do 
consumo. Tal escalada não esgota 
a ânsia secreta de uma transcendên
cia. Daí a perigosa acumulação de 
um potencial de frustrações que 
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pesa principalmente sobre a minoria 
afluente e, de modo especial . sobre 
a sua juventude. As frustraçoes por 
um anseio radical insatisfeito a pre
cipitam no escapismo. das drogas, 
das formas insensatas de violência 
e de libertinagem. 

A minoria afluente aspira e res
pira a poluição da sociedade consu-

. , . 
mista que Impregna nosso espaço 
cultural. Respirando essa poluição, 
ela se torna inconsciente ou insensÍ
vel ao fato que suas atitudes e com
portamentos na realidade se pautam 
pelo princípio ético ou aético da pri
mazia do capital sobre o trabalho, 
princípio diametralmente oposto ao 
critério segundo o qual, na linha da 
encíclica Laborem Exercens, o cris
tão deve procurar reconfigurar a so
.ciedade. Sensível, e com razão, às 
poluições mais subtis trazidas por 
correntes de origem marxista, a mi
noria afluente convive prazeirosa
mente com as aprazíveis emanações 
exaladas pelo discreto charme da 
burguesia. Só isso pode explicar a 
estranha. alienaçao de uma classe 
social que se supõe cristã ante as 
aberrações e injustiças de uma socie
dade organizada de fato para tutelar 
a primazia do capital sobre o tra
balho. 

A maioria desfavorecida sofre as 
opressões de uma injustiça estrutu
ral, para usar a expressão de Me
dellín, Não se trata de um chavão 
demagógico para agitar turbulências 
populares. Trata-se de uma realida
de cruel que os pobres percebem 
com absoluta lucidez porque sofrem 
na carne os seus rigores. É uma si
tuação intolerável para a consciência 
cristã, 



Através da educação, é toda a 
comunidade cristã que deve tomar 
consciência dessa situação, para uma· 
convergência de esforços de todos 
para sua superação. Na medida em 
que a educação não consegue cons
cientizar a todos desta situação, a 
comunidade cristã corre o risco de 
uma ruptura, cujo desfecho só po
derá ser o afrontamento classista: de 
um lado, aqueles que com maior 
·lucidez vêem e sentem a injustiça es
trutural; de outro, aqueles que, me
nores em número mas muito maio
res em concentraçao de poder, ilu
dem-se com a possibilidade de evitar 
"as reformas urgentes e radicais", 
de que nos falava o Papa João Pau
lo 11, com intermináveis paliativos 
assistencialistas. 

3. A educação libertadora 

A educação deve libertar a todos. 
Deve libertar as vítimas do imanen-. . , . 
tlsmo consumlsta, como as vItimas 
da injustiça estrutural. Deve libertar 
a uns e a outros; melhor, deve liber
tar a uns pelos outros. 

Podemos tentar explicar alguns . 
critérios éticos desta açao libertado
ra da educação. 

Em primeiro lugar, importa ter 
presente que os limites, que sepa
ram as vítimas das diversas formas 
de servidao mencionadas, nao coin
cidem com limites classistas. A 
observação vale especialmente para 
o que se refere ao imanentismo con
sumista. Por força do chamado efei
to de demonstração, ele penetra, 
através dos meios de comunicação 
social, em todas as camadas e clas
ses sociais. De outro lado, certos 

mecanismos · da injustiça estrutural 
pesam não só sobre os estratos infe
riores, mas pesam também sobre as 
camadas mais . altas da pirâmide so
cial. Todas são hoje vítimas de um 
capitalismo estatal que concentra 
nas mãos das buxocracias oficiais 
uma centralização política jamais 
atingida do poder econômico. O Es
tado empresarial é o grande benefi
ciário da plus-valia do trabalho da 
nação, à qual distribue, sob forma 
de outorgas políticas e inclusive elei
torais, os resultados do esforço co
mum. 

Recordemos, . a seguir. que a 
Igreja do Brasil, em sintonia com a 
Igreja latino-americana, fez uma 
opção pelos pobres. Esta opção cor
re o risco, dentro da Igrej a, de se 
traduzir na atitude de uma espécie 
de elitismo classista, pelo qual os 
ricos se sintam convocados a inten
sificar sua ação beneficente em favor 
dos pobres. Não se pretende aqui 
condenar ou subestimar as beneme
rências de uma caridade misericor
diosa e assistencialista. O que se 
pretende enfatizar é que a opção de 
Puebla é muito mais exigente. Ela 
exige não só fazer muito pelos po~ 
bres, mas procurar fazer mais com · 
eles e a partir deles. A opção pelos ' 
pobres deve ter um ·efeito de bume
rang. Deve voltar-se na direção . de 
quem a proclama. Ela exige, não 
apenas ajudar a evangelizar os po
bres, mas especialmente deixar-se 
evangelizar por eles. Só quando os 
ricos descobrirem o rosto de Cristo 
nos rostos sofridos e humilhados de 
seus irmaos pobres, só entao é que 
começarão a compr~ender o sentido 
das bem-aventuranças. A verdadeira 

415 



educação libertadora não é unidire
cional. N ao parte de um lado de 
uma elite educada, em favor do outro 
lado, os sem educação. Estes têm 
intuições de fé e valores morais cuja 
riqueza não foi ainda avaliada. 

A educação libertadora, enfim, é 
aquela que deve' saber respeitar a 
criatividade das bases. :a, simples
mente maravilhoso descobrir as ini
ciativas que as, bases mais humildes 
já utilizam na sua própria promoção. 
Elas já encontraram surpreendentes 
caminhos para se libertarem através 
de formas absolutamente originais de 
educação. O povo do grande círculo 
sombrio de nossa sociedade assimé
trica vem criando seus próprios cami
nhos de libertação, vem encadeando 
novas articulações de solidariedade 
que transcendem muitas vezes as 
compartimentações classistas. Seria 
um desrespeito à criatividade po
pular pretender introjetar na cons
ciência das bases cerebrações ela
boradas por aqueles que não com
partilham de seu dia a dia e mode
los prefabricados de estratégias li
bertadoras inspiradas em análises 
marcadas por forte conotaçoes ideo
lógicas. 
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Conclusão · 

A educação libertadora é um de
safio urgente e inadiável. Mesmo sem 
pretensões a avaliações 'quantitativas, 
é de consenso geral que ' o Brasil 
hoje paga mais, em custos humanos, 
sociais e mesmo econômicos, pela 
não promoção educativa de suas 
bases, do que pagaria por Um pro
jeto sensato destinado a garantir , ... ' 

essa promoçao. 

A Igreja está comprometida com 
esse processo e oferece sua colabo
ração através, da extensa rede de es
tabelecimentos de ensino, que ela 
mantém para todas as classes sociais. 

Este comprometimento deve tra
duzir-se contudo através de uma 
educação que anuncia a verdade, as 
grandes verdades, de que a Igreja 
é depositária, fundamentalmente a 
verdade sobre o homem e sobre 
Cristo, o Redentor do homem. A 
verdade que convoque a todos os 
cristãos, especialmente a todos os 
educandos, para a grave tarefa de 
uma organização de nossa sociedade 
que exprima e encarne essa verdade 
sobre o homem. 

• 
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A ESPERANÇA 
EM MEIO À PERSEGUiÇÃO 

CONSIDERAÇÕES ECLESIOLóGICAS 
SOBRE O CAPITULO 12 DO APOCALIPSE 

Paulo F. C. de Andrade 

1, Introdução 

o Apocalipse de São João tem 
despertado sempre grande interesse 
ao longo da história da Igreja, Os 
apocalipses costumam surgir em épo
cas em que a grande roda da histó
ria está por esmagar a fé das comu
nidades, Surgem como uma leitura 
da história feita pelos oprimidos à 
luz de sua fé (1). O apocalipse de 
João que tem origem nas comunida
des jude<rcristãs foi escrito em dois 
contextos históricos distintos, con
forme , a divisão sugerida por ' C. 
Mesters (2). Os capítulos 4-11 foram 
escritos no tempo da perseguição de 
Nero (anos 54-68), ainda sob a imi- , 
nência escatológica, enquanto que ' 
os ,capítulos 12-22 foram escritos 
após a queda de Jerusalém (70), nos 
tempos da grande e sangrenta per-

' seguição movida pelo imperador 
Domiciano (81-96). A queda de 
Jerusalém exigiu uma reinterpreta
ção da expectativa . escatológica. A 
convicção de que o fim estava pró
ximo era para os cristãos perseguidos 
motivos eficaz de consolação. Po-

rém, os últimos acontecimentoS, 
principalmente a queda de J erusa
lém, começam a esmagar a esperan
ça, Devido à precipitação dos acon-

. .. tecimentos, a interpretação dos fatos 
feita em 60 já não servia para 80. 
O autor do apocalipse faz então 
uma reinterpretação da iminência da 
Parusia, compreendendo que a pro
ximidade do fim é um dom teológico 
e não afixação de uma data (3). Sur
gem os capítulos 12-22. 

2. Capítulo 12: o sinal da , 
mulher, a Igreja dos justos, 
de . Abel ao último homem. 

Neste capítulo inicia-se a grande 
releitUIa da história já não sob a 
ótica da iminência temporal do fim 
mas sim do fim imediato como dom 
teológico, João recorre 'ao passado 
para explicar o presente. O capítulo 
descreve a visão de dois sinais: A 
Mulher e o Dragão. A cena descrita 
nos lembra logo a luta entre a Mu
lher e a Serpente anunciada em Gn 
3, 15. A Mulher é descrita como 
estando "vestida como o sol, tendo 



a lua sob os pés e sobre a cabeça 
uma coroa d5 doze estrelas; estava 
grávida e gritava entre as dores do 
parto, atormentada para dar à luz" 
(vs 1 e 2). O Dragão se coloca na 
frente da mulher para lhe devorar 
o filho tão logo nascesse. Porém a 
Mulher dá à luz a um filho que logo 
é arrebatado para junto de Deus e 
de seu trono (vs 4, 5). :B freqüente 
no Antigo Testamento a com pata
çao' de Israel com uma Mulher grá
vida que está para dar a luz. Por 
exemplo Isaías 66,7 diz: . "Antes de 
sentir as dores de parto ela deu a luz, 
antes de lhe sobrevirem as contor
ções ela pôs no mundo um menino." 
Podemos encontrar outras passagens 
que muito provavelmente serviram 
de fonte para Apo 12,1-6: ls26,17: 
54; 60; 66,7 Mq 4,9-10 (4). A coroa · 
de doze estrelas simboliza as doze 
tribos de Israel. Não devemos nos 
esquecer que o Apocalipse nasce no 
contexto das comunidades judeo
cristãs e que estas se entendem 
como o verdadeiro Israel (5). A mu
lher é o símbolo da Igreja que já está 
pré-figurada desde a origem do mun
do (Rom 8,29; LG 1 § 2). :B a 
"Sião ideal dos projetos que dando 
a luz (metaforicamente) ao Messias 
torna-se a Igreja" (6). Ela é o povo 
pobre e humilde deixado no seio de 
Israel que procura refúgio unicamen
te no nome de Iahweh (Sof 3, 12). 
:B o povo de Deus do Antigo Testa
mento que prepara a vinda de Cristo 
ao mundo e torna-se após a ressur
reição povo cristão. :B a Igreja dos 
justos, de Abel ao último homem. 
As dores do parto se referem à 
paixão de Cristo, "prelúdio obriga
tório da Ressurreição e da aparição 
da Igreja" (7). São as tribulações da 
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Igreja militante que está sofrendo a 
paixão na esperança da parusia (8). 

. A fuga · para o deserto lembra o 
:Bxodo. O Deserto é refúgio tradicio
nal dos perseguidos ·no AT (Ex 
2,15). O Novo Povo de Deus é 
povo perseguido que tem de cami
nhar no deserto. Porém esta perse
guição terá fim. Mil duzentos e ses
senta dias significam três anos e 
meio. Três e meio é metade de sete 
que significa plenitude. Assim, o 
autor do Apocalipse quer indicar 
que a Igreja perseguida nao será per
seguida para sempre. Esta persegui
ção terá um fim algum dia. 

3. O perse.guidor da Igreja 

Na Igreja perseguida deveriam 
surgir logo as questões: . 

Quem é afinal o grande persegui
dor? Quem é o Dragão que lhe quer 
devorar? Qual a sua origem última? 
O autor do apocalipse tenta respon
der fazendo um parênteses do vs 7 
ao 12. O dragão que persegue a 
Igreja é a antiga serpente, é o Diabo, 
Diabolos: aquele que perturba a 
ordem de Deus e que inverte todos 
os valores (9). O autor faz uma refe
rência a uma batalha ocorrida no 
Céu entre Miguel (Miguel significa: 
Quem é como Deus?) e o Dragão. 
A narrativa deste combate é abstra
ta e não pretende situá-Ia em ne
nhum momento da história, embora 
nós a coloquemos normalmente nos 
tempos mais remotos possíveis (lO). 
O objetivo do autor parece ser unica
mente o de explicar como o Diabo 
chegou à terra para perseguir a Mu
lher. É interessante notar que tex-



tos relativos ao combate entre Mi
guel e Satanás já haviam aparecido 
no livro apócrifo do AT A vida de 
Adão e Eva (sec. 1 a.C.) e depois 
foram retomados no apócrifo da pai
xao e ressurreição, Evangelho de 
Bartolomé (vs 53 a 59 versão lati
na). Foi o Diabo que, expulso do 
Céu, se poe a seduzir Eva e Adão 
e que persegue a Mulher. Assim a 
perseguição à Igreja é colocada den
tro do contexto global da ação do 
Mal no mundo que pretende destruir 
a ordem e os valores de Deus justa
mente ali onde eles estão mais pre
sentes: na Igreja. 

o versículo 13 retoma a narração 
interrompida no vs 6 para o parên
tese explicativo da origem do Dra
gão. O Dragão é impotente em suas 
investidas contra a Mulher. Ela é 
auxiliada e sustentada por Deus. A 
ação de Deus que sustenta a Igreja 
em meio a perseguição é antecipa
ção do fim, é a Parusia entendida 
como dom teológico. A serpente "vo
mita água como se fosse um rio" 
para submergir a Mulher (vs 15) 

".. " ".. . porem e o propno cosmos que se 
coloca em defesa da Mulher. Assim 
como a natureza comandada por 
Deus ajudou o povo do ATem 
fuga do Egito, ela agora continua 
ajudando o povo cristão (verdadeiro 
Israel) a atravessar o Deserto para 
fugir da destruição. É todo o cosmos 

. que se sente incomodado com a pre
sença do Dragão e anseia pela Li

·bertação presente na frágil Mulher. 
Porém o Dragão não desiste. Quer 
guerrear com todos os descendentes 
da Mulher que são distinguidos por 
um duplo sinal: observam os manda-

mentos de Deus e mantêm o Teste
munho de Jesus. · 

.4. A mulher e Maria 

. Ao longo da tradição cristã, prin-
. cipalmente nas tradições ligadas à 
liturgia, o sinal da Mulher tem sido 
interpretado como o grande símbolo 
de Maria mãe de l esus. Esta inter
prestação é desconhecida nos quatro 
primeiros séculos de nossa era (11). 
Porém, devemos nos lembrar da 
passagem freqüente no mundo semí
tico do indivíduo à coletividade e 
vice-versa. Assim, a história da co
munidade torna-se a história dos in
divíduos do passado ou do presente 
pode ser determinada pela história 
da comunidade (12). Assim, Maria 
encarna nela mesma toda a história 
da Igreja. Ela prepara a vinda do 
Messias, torna-se grávida dele assim 
como o povo de Israel foi aos pou
cos tornando-se grávido do Messias 
e da Igreja. É · perseguida, passa 
pelo exílio no deserto (Mt 2,13-15), 
tema amplamente explorado pelos 
apócrifos da Natividade (Pseudo 
Mateus c 20 ss; Evangelho Árabe da 
Infância c 1 O ss), e após a paixão
ressurreiçao torna-se Mãe de todos 
os homens (Jo 19, 25-27). A ima
gem da mulher é assim multiplamen
te simbólica. Simboliza a Igreja por 
um lado e Maria por outro. O Au
tor assim quer mostrar que Maria é 
pessoa sacramento que encarna 
nela mesma toda a história da Igre
ja, passada, presente e futura. É seu 
membro exemplar. Assim, uma exe
gese eclesial de Apoc 12 não exclui 
uma exegese Mariológica à condição 
de que esta se mantenha secundária 
e suhordina àquela (13). 
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5. Retrospecto 

A eclesiologia contida no Capítu
lo 12 do Apocalipse é muito rica. 
Através da Imagem da Mulher, a 
Igreja é apresentada como sendo o 
desenvolvimento do verdadeiro Is
rael que preparou a vinda do Messias 
e através de sua paixão ressurreição 
se transforma na Igreja de Cristo. 
Esta Igreja possui uma dimensão 
transcendental (A Mulher, sinal 'que 
'está no Céu, vs 1-5, repentinamente 
está na terra vs 6 ss) e é perseguida 
pelas forças diabólicas. Porém Deus 
e todo o ' Cosmos a protegem. Nela 
está a verdadeira ordem de Deus o . . - . -que causa a uI/taçao e persegUlçao 
das forças que querem instaurar a 
ord'em inversa de Deus. Portanto, 
ser perseguida é característica da 
Igreja que vive em um mundo onde 
predomina a ordem inversa à dese
jada por Deus. A condição de per
seguida se enraiz,! no próprio nasci
mento da Igreja no calvário (Apo 
12,2). Mas ela não será perseguida 
para todo o sempre, vencerá um dia 
o combate. A parusia já está se con
cretizando na graça que protege e 
anima a Igreja: é dom teológico. 

(1) C. Mesters, O Apocalipse, mimeo. 
p. 10, s/ d, ·s/l. (2) C. Mesters, o. c. pp. 
3/4. (3) A. Reuillet, L'Apocalypse, DDB, 
Paris 1963, p. 69. (4) A. Feuillet, o. c. p. 
96. (5) A. Lõpple, L'Apocaplypse de Jean, 
Ed. du Cerf, Paris 1970, p. 155. (6) A. 
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6. Conclusão 

A título de conclusão gostaríamos 
de fazer algumas breves reflexões 
sobre a situação da Igreja Latino
Americana à luz dos apontamentos 
eclesiológicos acíma colocados. A 
situação do continente Latino-Ame
ricano é situação de injustiça estru
tural. (Puebla 509). Nestas condi
ções em que ' predominam as forças 
diabólicas, ou seja, as forças que .lu
tam por manter uma situação con
trária a ordem de Deus, a situaçao 
da Igreja não pode ser outra do que 
a de perseguida. Ser perseguida é 
então sinal de compromisso na luta 
contra o Dragão. Mostra que os des
cendentes da mulher continuam fir
mes, não se rendendo à ira do Dra
gão. Nesta perseguição não cabe o 
desânimo mas a esperança. Deus pro

, tege o seu povo. Um dia o Dragão 
será venCido. Devemos manter a es
perança: um dia acabará os 1.260 
dias de glória do Dragão. O povo 
um dia deixará de ser explorado, 
haverá justiça. A parusia enquanto 
dom teológico já está se concreti
zando nas lutas e vitórias das comu
nidades. 

Feuillet, o. c. p. 96. (7) A. Feuillet, o. c. 
p. 97. (8) F. Dattler, O I ivro da Conso
lação, Ed. Loyola, S. Paulo 1977, p. 70. 
(9) A. Lõpple, o. c. p. 158. (10) F. Dat
tler· o. c. p. 73. (11) A. Lõpple, o. c. p. 
161. (12) A. Feuillet, o. c. p. 97. (13) A. 
Feuillel, o. c. p. 97. 



o RELIGIOSO EDUCADOR 
E SUA CIRCUNSTÂNCIA , 

A escola como instituição tende a entrar no sistema 
de repetiçao de f6rmulas, procedimentos, 

e práticas. Tende a criar um instinto de conservação 
e autopreservação. Torna-se reacionária < 

a toda proposta nova, renovadora ou inovadora. 

Pe. Agostinho Castejón, S.J. 
Brasília, DF 

Ortega y Gasset costumava dizer 
que "eu sou eu e minha circunstân
cia". A circunstância-escola não é 
apenas pano de fundo ou campo de 
atuação apostólica do chamado "re
ligioso-educador". Essa realidade pe-

netra a mentalidade, "a psicologia, a 
vida do religioso, influenciando di~ " 
retamente sua maneira de ser-gente, 
de ser-religioso, sua vida espiritual. 
O artigo analisa estas influências e 
aponta pistas. 

I O RELIGIOSO EDUCADOR 

A qualificação de "Religioso-Edu
cador" tem sido reservada aos reli-. . -glOsoS que exercem sua mlssao na 
escola. 

Inicialmente, quero registrar que 
esaqualificação não me parece ade
quada, pelos seguintes motivos: 

a) Essa forma de qualificar o re
ligioso, limita o conceito de educa
ção ao campo restrito da educação. 
formal, institucionalizada. Depois da 
Campanha da Fraternidade de 1982, 

'" . .. parece ser anacromco restnnglr o 
termo "Religioso-Educador" àquele 
que trabalha em escola; e mais ana
crônico ainda se o conceito se limi
tar aos religiosos que trabalham em 
escola católica. 

b) Essa qualificação contribui 
ainda para uma divisão ou classifi
cação dos religiosos de maneira ina
dequada. Em qualquer missão de
sempenhada pelo religioso, ou ele 
faz educação, ou não realiza um tra
balho " de evangelização. No Hospi
tal,. na CEB, na Paróquia, na for
mação de jovens religiosos, na es
cola, no movimento de Igreja, ou o 
religioso é educador, ou não será 
apostólico. 

c) O fato de trabalhar em Edu
caça0, portanto, nao é específico de 
nenhum grupo de religiosos. É ge
nérico, aplicável a todos, seja qual 
for o campo de trabalho. 

O caso não é o mesmo quando se 
fala, " por exemplo no "religioso na 
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área de saúde", nos "religiosos vi
gários", os religiosos contemplativos, 
religiosos inseridos em periferia ur
bana, ou aqueles que vivem em pe
quenas comunidades. Em todos estes 
casos estamos falando em agrupa
mentos de religiosos por alguma ca
racterística que lhes é comum, ' seja 
no estilo de vida, seja na atividade 
por eles exercida, que determinain 
uma série de fenômenos que mere
cem uma reflexão e estudo em co
mum. 

Não há dúvida que há certas carac
terísticas e problemas que são espe
cíficos ou atingem hoje mais direta
mente determinado grupo de religio
sos que trabalham em" educação 
escolar. 

Mas estas características e proble
mas, que tentaremos analisar mais 
adiante, não procedem tanto do fato 
de trabalharem em educação, quan
to das circunstâncias especiais em 
que se desenvolve essa forma de 
educação. Se estas características fo
rem mais concretizadas (educação 
formal-institucional, de adolescen
tes e jovens provenientes em geral 
das classes média e média alta, em 
instituição de propriedade da Con
gregação Religiosa que sobrevive de 
anuidades, dentro de um contexto 
capitalista, etc.) teremos então um 
agrupamento mais correto, e podere
mos tratar de religiosos que vivem 
uma problemática mais afim. 

Duas teses preliminares 

Com esta nota preliminar, eu 
quero destacar duas teses prelimina
res, que considero fundamentais: 
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1 - O conceito de educação 
não pode ficar restrito ao âmbito da 
educação escolar. 

" . 
Parece-me que, entre nos essa 

restriçao foi reforçada pela desco
berta de novos campos de atuaçao 
dos religiosos, em oposição ao tra
balho em obras próprias ou em es
colas próprias que chegou a ser a 
forma de trabalho amplamente ma
joritária em décadas passadas. 

Em certa maneira, essas novas 
formas de trabalho foram sendo 
abertas em oposição e à revelia das 
obras mais tradicionais, e, por vezes, 
enfrentando uma forte oposiçao den
tro do corpo da Província ou Con
gregação Religiosa. O confronto tor
nou-se mais forte quando as novas 
formas de trabalho foram acompa
nhadas de novas formas de inserção 
no meio dos pobres, novas formas 
de viver concretamente a vocação 
religiosa, e, principalmente quando 
acompanhadas de uma opção de po
sicionamento teológico-social por 
parte dos religiosos, ou quando esta 
opçao foi configurando-se gradual
mente como exigência de uma pos
tura existencial ou teológico-social 
mais definida. 

As instituições, como seres com 
vida própria, com ambições, egoís-

• A.' ~. 

mos e concuplscenclas propnas, re-
sistiram e se ressentiram diante dessa 
"fuga do pessoal religioso". Natural
mente, essa resistência ou ressenti
mento não são expressados pela Ins
tituição em si, mas através daqueles 
religiosos que vivem e incorporam a . . '-mstltUlçao. 

Fala-se assim, ainda hoje, dos 
"religiosos que, abandonando o cam-



po da educação, partiram para a 
pastoral, para-as Comunidades Ecle
siais de Base, ou para um trabalho 
com os pobres". As versões iniciais 
de documentos atualmente em ela
boração no CELAM e em Roma, 
ainda utilizam esta terminologia. 

Com isto, estão sendo afirmadas, 
implicitamente, duas teses que não 
creio que ninguém pretenda defen
der: que o trabalho em escolas não 
é pastoral; e que o trabalho em pas
toral, em comunidades eclesiais de 
base ou com os pobres, não é edu
cação. 

Creio que seria mais correto, nes
tes casos, falar em religiosos que 
optaram por outras formas de edu
cação e inserção, por eles conside
radas mais urgentes, mais açlequadas 
ou mais coerentes com sua opção 
de vida, com os apelos do povo e da 
Igreja. 

2 A segunda tese preliminar 
poderia ser formulada nos seguintes 
termos: "Hoje parece ser mais pre
mente e urgente a reflexão sobre o 
religioso educador e a vida religiosa 
em situação, do que a reflexão ou o 
discurso sobre o religioso educador 
ou a vida religiosa em si", 

Com isto não se pretende reduzir 
a importância ou significação da 
reflexão e estudo sobre a teologia 
da vida religiosa, ou sobre a impor
tância apostólica da educação ou da 

escola católica em_ si. Afirma-se ape
nas que a maioria, ou talvez a tota
lidade, dos problemas característicos 
que afetam hoje o chamado "reli
gioso educador" no Brasil, não de
correm do fato de ser religioso ou 
de ser educador, mas da circunstân
cia em que ele desempenha esta mis- 
são específica de educar hoje, no 
Brasil, nesta socieoade concreta e 
nesta Igreja concreta. 

Tentaremos mostrar neste artigo 
que a circunstância concreta em que 
se desenvolve a missão do religioso 
na escola, e especificamente na es
cola católica, não é algo apenas ex
trínseco à vida religiosa ou ao ser
religioso: apenas um pano de fundo. 
As formas concretas em que desem
penha a missão de educador, longe 
dé ser algo periférico, penetram pro
fundamente a vida, atingindo o reli
gioso em sua vida psicológica, em 
suas posições sócio-ideológicas, e até 
em sua vivência espiritual, de ora
ção e de relacionamento dentro da 
Congregação Religiosa. Em uma pa
lavra: essa circunstância atinge a 
própria maneira de ser religioso, por 
dentro. 

Se esta tese é verdadeira, parece 
lógico concluir que ela deverá estar 
presente, de maneira primordial ain
da que não exclusiva, em todo o 
esforço de renovação e reflexão 
sobre a vida e missão do religioso 
educador. 

11- ANIMAR O "RELIGIOSO-EDUCADOR" 
MAS COMO? 

SUA MISSÃO: 

Todo o esforço dedicado à reani
mação da vida religiosa daqueles -que 

trabalham em escolas, e a apoiar seu _ 
entusiasmo pelo trabalho, no campo 

• 
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específico da missao que lhes foi con
fiada, é louvável e 'proveitoso. Mas 
este próprio esforço - em que eu me 
considero vitalmente empenhado -
parece vir adquirindo, em certos se
tores da Igreja, um caráter de sim
plificação, de eliminação do questio
namento, ou reafirmação da impor
tância da educaçao como missão 
evangelizadora em nível de princí-

• 
pIOS. 

A tendência a atenuar, diminuir, 
ou eliminar o questionamento quan
do ele se torna conflitivo, apelando 
para princípios gerais que reafir
mam a importância da educação, o 
valor do trabalho com a juventude, 
ou a importância de uma escola 
como centro de açao evangelizado
ra, poderá propiciar um certo alívjo 
psicológico, poderá diminuir uma 
tensão desagradável. Poderá, até, dar 
origem a uma dedicação ao traba
lho mais leve, mais otimista, mais 
confiante. Mas será que é isto que 
§e pretende? Estas iniciativas não 
representariam uma ocultação do 
impasse, simplesmente supondo que 
ele não existe mais, abstraindo da 

• •• Clrcunstancla concreta em que se 
desenvolve a missão e reafirmando 
princípios gerais de valor universal? 

Creio que, neste caso, estaríamos 
dando um efetivo passo atrás na ca
minhada da reflexão das escolas e 
dos educadores católicos. 

Também é verdade, por ' outro 
lado, que o simples reforço e aperto 
de parafusos questionadores, pressio
nando em cima da missão concreta 
do religioso na escola católica, pode
rá provocar apenas aumento de ten
sões, angústias e isolamento estéreis. 
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A pressão que leve ao "beco-sem
saída" também é improdutiva e até 
esterilizante. 

São duas tendências extremas: de 
um lado Um tipo de questionamento 
que tende a encostar na parede, a 
encurralar em beco-sem-saída; e, do 
outro, uma suposta superação do 
impasse, que pode produzir um 
certo alívio psicológico através da 
re-afirmação de princípios gerais e 
do valor da educação em si. 

Em muitos Colégios e Províncias 
Religiosas do Brasil está sendo en
caminhado um processo de busca, 
ou redescoberta do carisma do Fun
dador, num esforço de atualização 
ou agiornamento do mesmo aos 
nossos dias na área específica da 
educação. A CRB e AEC vêm pro
movendo, já há vários anos, um tra
balho de reflexão sobre educação, 
que se expressa de maneira couti
nua na atuaçao do Grupo de RefIe
xao sobre Educação (GRE) e nos 
Seminários .Nacionais realizados pe
riodicamente sobre o Réligioso .Edu
cador. O CELAM está elaborando, 
com apoio da CLAR documento 
específico sobre o Religioso Educa
dor. Os organismos internacionais 
de Educação Católica (UMEC, 
OIEC, CIEC e outros estão promo
vendo Congressos . internacionais, 
neste período de 1982-83, tendo 
como tema central "A Educaçao 
dos Valores em face das Sociedades 
do ano 2.000". 

Alguns destes esforços podem 
ficar - e creio poder afirmar que 
com freqüência ficam- no nível 
da 'feafirmação de princípios, da 



discussão da educação em ' si; da 
atualização , do carisma em termos 
de terminologia modernizada que 
chega a expressar-se, por vezes, na 
modernização da metodologia peda
gógica, e até em propostas concretas 
de uma participação mais ativa ' e 
consciente dos professores leigos e 
até dos alunos no processo educa
tivo. 

Reafirma-se a importância da edu
cação, apoiando-se na repetição e 
citação de documentos da Igrej a, 
dando maior ênfase à formação da 
consciência social e ao estudo da 
doutrina social da Igreja. 

, 

Alguns colocam a ênfase no cará
ter "evangelizador" da educação ou 
da escola católica, num esforço que 
parece insinuar que a dimensão liber
tadora da educação, com toda a 
sua força questionadora, deve ser 
reduzida a um segundo plano e, se 
possível, até esquecida. 

Para algumas pessoas na Igreja, o 
simples fato de levantar e diséutir 
certas questões estruturais, mais de 
fundo, em torno da escola católica 
e do papel que o religioso nela de
sempenha, dentro do contexto de 
confronto educação-sociedade, já re-

• • presenta um posICIOnamento contra 
a escola católica. Consideram essa 
linha de reflexão, perigosa: atri-

buem-Ihe a evasão dos religiosos da 
escola e o perigo de novas saídas de 
religiosos do trabalho de educação 
escolar. 

, E, rio estanto, é precisamente por 
aí que vai a nossa reflexão nos dois 
títulos seguintes. Se há uma questão 
de fundo, que afeta a educação e ,o 
educador, é precisamente aí que de-

, ' d vera concentrar-se o estu o, a re-
flexão e o trabalho. Fugir dela, para 
proteger o "religioso-educador" seria 
considerar este como inseguro, in
capaz de olhar de frente a realidade; 
alguém que deve ser protegido de 
questionamentos fortes e inquie
tantes. 

Eu acredito que o religioso que 
trabalha em escola tem uma opçao 
de vida, de fé e de trabalho, sufic 
cientemente assumida e madura para 
encaminhar soluções que toquem nos 
problemas mais profundos da edu
caça0, da escola e de seu papel na 
mesma. 

Finalmente, parece-me oportuno 
observar que as análises que seguem 
poderiam facilmente ser desdobradas 
e aplicadas a religiosos que atuam 
em ' outros setores, como editoras, 
paróquias, hospitais, etc. E muitas 
delas aplicam-se igualmente, com 
ligeiras variantes, à atuação no meio 
dos pobres, em obras sociais e auto
denominadas "populares". 

111 O "RELIGIOSO-EDUCADOR": SUA CIRCUNSTANCIA 

Passaremos a examinar agora 
uma série de fatores da missão do 
chamado "religioso-educador" que 
tendem a atingir sua maneira de 
ser e de ,pensar; que tendem a 

condicionar a maneira de ser e 
de viver a vida religiosa, e a deter
minar sua cosmovisão, sua postura 
diante da vida e da sociedade, sua 
ideologia. 

, 
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• 

Ser e fazer 

Diz um velho. ditado da filo.sofia 
que "agere sequitur esse": o agir é 
deco.rrência do seI. Sem entrar em 
questões metafísicas, creio. que po
demos afirmar que também o agir 
vai moldando e redefinindo. o. ser, 
evidentemente, entendido aqui nao 
no sentido. metafísico ou o.ntológico, 
mas no nível psico.lógico e social. 

Aquilo. que fazemos, as circuns
tâncias em que o fazemos e o modo 
de fazê-lo, as pesso.as co.m quem no.s 
relacionamos e o lugar social que 
ocupamos, vão condicionando nossa 
maneira de pensar, a po.nto de po
der dizer que o que nós pensamos 
sobre a vida, a sociedade, a Igreja, 
nossa postura diante da realidade, é 
em grande parte condicionada pelo 
lugar so.cial que o.cupamos e por 
aquilo que vivemos e fazemo.s no. 
dia a dia. 

Toda profissão, o.u a maneira e 
o contexto em que ela é exercida, 
acaba produzindo no profissional 

, . -certos traço.s caractenstlcos, que vao 
desde a linguagem e o. mo.do de 
vestir, até às estruturas mentais, a 
forma de pensar, de relacionar-se e 
até de situar-se na vida e na so.cie
dade. 

Nao se trata de um mero exercí
cio. de psicolo.gia barata: juntam-se 
aqui características psicológicas, com 
traços ideológicos e influências Só
cio.-econômico-culturais, que afetam 
diretamente - se não o "ser" meta
físico. o.u o.ntológico. - pelo. menos 
o mo.do de ser da pesso.a enquanto 
co.ncretamente situada na história e 
na sociedade. 
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Trazendo esta o.bservação para o. 
caso do. religio.so. que trabalha em 
esco.la católica, creio que se pode 
afirmar que certas características da 
"tarefa" o.u "missão." por ele de
sempenhada tendem a influir forte
mente em sua perso.nalidade, sua 
maneira de po.sicio.nar-se diante da 
vida e da sociedade, sua mentalida
de e ideo.logia, e até sua vida espi
ritual. 

Não é minha intenção. criticar o re
Iigio.so ou a esco.la católica, ou levan
tar problemas insolúveis, mas apo.n
tar para questões de fundo, enraiza
das na circunstância o.nde o. reli
gioso trabalha, e que, na minha 
o.pinião, tendem a influenciar dire
tamente sua forma de "ser") sua 
maneira de "ser religioso". 

Acontece que, muitas vezes, as 
tentativas de renovação o.u anima
ção do setor de educaçao, por parte 
das Províncias e Congregações, se 
reduzem a apelos espirituais, à fixa
ção. de horário.s especiais para a ora
çao, à determinação de reunioes de 
comunidade para leituras espirituais 
de documentos genéricos da Con
gregação.. 

Acredito. que a animação de quem 
trabalha em escola católica terá que 
passar necessariamente, pela consi
deração séria destas circunstâncias 
concretas, e dos traços que elas ten
dem a formar tanto em sua maneira 
de ser-gente, como em sua maneira 
de ser religioso e de desempenhar a 
missão. Acredito, inclusive, que as 
próprias experiências de vida espi
ritual e de o.ração., deverão. ser enca
minhadas a partir desta realidade(1). 



1. o Religioso-Educador trabalha 
em Instituição (1) . . Uma instituição 

. é criada como concretizaçao de uma 
idéia, para solidificar um projeto; 
reunindo pessoas para multiplicar 
forças, para dar continuidade a uma 
linha de ação considerada válida; 
para facilitar a obtenção dos fins 
propostos. Pode-se dizer que a ins
tituição é uma mediação entre os 
objetivos que se pretende atingir, e 
a sua realização concreta. Isto apli
ca-se a qualquer tipo de instituição. 

No caso concreto da escola cató
lica, o objetivo geral e genérico seria 
. "educar a infância e a juventude de 
acordo com os princípios cristãos"; 
"anunciar o Evangelho através da 
ação educativa". 

Mas, pelo fato de ser uma "me
diação", integrada no mundo concre
to das realidades terra-a-terra, a ins
tituição Escola Católica entra nesse 
mundo claro-escuro das mediaçoes, 
como aliás qualquer outra instituição 
ec1esial, por mais espirituais que se
jam as suas finalidades (hospitais, 
emissoras 'católicas, pensionatos, pa
róquias, cúrias episcopais, orfanatos, 
movimentos que se institucionalizam, 
etc.) . 

Uma vez instituída, a instituição 
adquire vida própria, por cima e 
além daqueles que a criaram. 

- Por ser instituída, ela tende a 
entrar no sistema de repetição de 
fórmulas, procedimentos e práticas 
já testadas e que deram certo ante-. . 
flormente. 

- Por ser instituída, ela cria uma 
espécie de instinto de conservação, 
de autopreservação que a torna rea-

cionária diante de qualquer .proposta 
. nova, renovadora ou inovadora. 

. 
- E, por isso mesmo, ela tende a 

limitar a dinâmica de "construção", 
do "Fazer novo", substituindo-a 
pela dinâmica do "conserto" e a 
rotina do repetitivo. 

2. Trabalha em Instituição de 
Educação Formal. Esta característi
ca reforça, ainda mais, os traços 
conservadores e repetitivos da Ins
tituição. Neste aspecto, como no 
anterior, a escola católica não dife
re substancialmente de outras esco
las públicas ou particulares . 

Dificilmente a instituição escola 
ocupará a linha de frente em qual
quer área, mesmo nas áreas do saber 
e da pesquisa tecnológica em nível 
universitário. E nos poucos setores 
dó saber em que a Universidade 
ocupa essa linha de frente, isto acon-

• tece mais por ser, ou enquanto cen-
tro de pesquisa, com um mínimo de 
ênfase na educação avançada em 
pós-graduação. 

A instituição escola tende a ser 
repetitiva e repetidora de conheci
mentos já dominados e até empaco
tados. 

• 

Além disto, como instituição de 
educaçao formal, dentro de um de
terminado contexto social, ela tende 
a reproduzir em si mesma os relacio
namentos existentes na sociedade; a 

. ser veiculadora da ideologia domi
nante e a contribuir para a reprodu
ção da sociedade tal como ela existe. 

3. Presta um serviço que é pago 
pelo usuário. Mas a escola católica, 
dentro do mundo das instituições 
escolares, tem ainda um fator estru-

, 
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tural que tende a identificá-Ia ainda 
mais com o sistema ,e a ideologia do
minante: é o fato de que ela sobrevi
ve com os recursos provenientes de 
anuidades. fl uma escola paga. 

Em algumas análises simplistas 
este fato é traduzido, ainda hoje, 
qualificando globalmente as escolas 
católicas como escolas para a elite; 
escolas para a classe dominante. 
Essa qualificação nao leva em conta 
os fatos; é construída com base em 
algumas escolas tradicionais e cen
trais dos grandes centros urbanos. 
No conjunto parece-me mais correta 
a afirmação de que as escolas cató
licas atendem à população de classe 
média, com uma certa abertura para 
as classes média-baixa e baixa (atra
vés de cursos noturnos, supletivos e 
bolsas), existindo ainda um número 
considerável - avaliado preliminar
mente em torno das 450 escolas -
de escolas católicas que sobrevivem 
em convênio com o Estado. Mas 
esta observaçao não reduz em nada 
de forma alguma a problemática aqui 
levantada. 

- A escola católica é instituição 
estabelecida num determinado con
texto sócio-econômica-político e cul
tural. fl um contexto "sui generis". 
Não é simples contexto de contigüi
dade ou justaposição, como um con
junto de pedras agregadas no mesmo 
caminhão. Trata-se de algo muito 
mais penetrante: - Pela escola ca
tólica circula o mesmo sangue que 
corre nas veias das empresas indus
triais: há uma consangüinidade bási
ca que as aproxima e tende a torná
las irmãs. Aliás, ocorre um sistema 
de circulação sangüínea inter-institu
cional. Como instituiçao-empresa, 
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por mais desagradável que nos re
sulte a comparação, nela existem 
patrões, empregados, gerentes, usuá
rios ou clientes. Existe um serviço 
prestado e um preço que deve ser 
pago para beneficiar-se dessa pres
tação de serviço. 

- Em razão desta mesma carac
terística, a escola católica tenderá a 
ser instrumentalizada em função dos 
valores, critérios e ídolos próprios 
de sua clientela. O "cliente", por sua 
vez, poderá fazer algumas conces
sões, limitadas e controladas; pode
rá aceitar exigências da escola por 
ele consideradas "periféricas" (e até 
as aulas de religião, ou mesmo de
clarações verbais em relação à opção 
preferencial pelos pobres, entram 
nesta categoria para muitas famí
lias), mas será intransigente quan
do sentir posturas da escola ou dos 
educadores individualmente que se 
confrontem diretamente com interes
ses por ele considerados fundamen
tais (p.ex. um alto índice de apro
vaçao no vestibular, uma ênfase 

• 

forte nos cursos de ciências e ma-
temática, determinados estímulos, 
critérios e princípios, etc.). ' Neste 
caso, apelará para a imprensa, amea
çará retirar os filhos, ou os retirará 
de fato, como vem acontecendo com 
nma certa freqüência. 

Normalmente, serão encontradas 
outras formas, mais sutis e sofistica
das, de envolver a escola, os educa
dores e, principalmente os religio
sos, numa determinada linha de pen
samento, num estilo de vida, numa 
concepçao de vida e da sociedade 
que acabe por fazer valer o "critério 
do Salim" de que "o cliente sempre 
tem razão". . 

• 



IV A CIRCUNSTANCIA E O RELIGIOSO-EDUCADOR . 

Como dizíamos acima, estas ca
racterísticas da situação concreta de 
vida e trabalho, não constituem ape
nas o pano de fundo, algo extrínseco 
e periférico à vida, à mentalidade, · à 
espiritualidade do chamado reli
gioso-educador. 

É claro que elas também não de
terminam, de forma fatalista e abso-

. luta, a maneira de ser e posicionar
se do religioso que trabalha naes
cola, mesmo porque não constituem 
seu único ponto de referência ou 
única fonte de isfluência. Existem 
outros pontos de contato com · a rea
lidade, outras fontes de informação, 
outros apelos que acabam colocando 
questionamentos fortes e exigindo 
posturas e atitudes concretas. 

No entanto, creio que podemos 
afirmar que esta circunstância em 
que vive, respira e atua o religioso . 
na escola, tende a influenciá-lo numa 
determinada linha. Vejamos, mais de 
perto, como essa circunstância-esco
la, com as características acima de
talhadas, tende a influenciar o cha
mado "religioso-educador". 

1. O religioso na escola católica é 
proprietário. Mesmo que não tenha 
posse legal-individual, e não se sinta 
individualmente proprietário, ou não 
possa vender sua propriedade, ele 
vive a característica de proprietário 
- ao menos corporativo da es
cola. Os matizes ou atenuantes, não . , . 
tIram essa caractenstlca. 

Pode-se argumentar que ele é tão 
proprietário da escola onde trabalha, 
quanto o religioso da mesma congre
gação que trabalha em periferia. 

Objetivamente é verdade. Ou melhor, 
objetivamente nenhum dos dois é 
dono-proprietário da escola. Mas o 
fato de viver, trabalhar e participar 
da administração da escola, como re
presentante corporativo da Entidade 
proprietária e mantenedora, tende a 
levar o religioso a ,incorporar essa 
característica de proprietário, a en
tender-se como tal e a atuar como 
tal. Evidentemente esta característica 
será mais forte naqueles que exer
cem a função de direção geral e/ou 
administrativa do Colégio. 

Na verdade, para nós, religiosos, 
o Colégio é NOSSO; e para os pro
fessores, funcionários, pais, alunos e 
comunidade em geral, o Colégio é 
D~LES, dos Padres, dos Irmaos ou 
das Freiras. Todos os atenuantes 
que possam ser acrescentados, não 
anulam o fato: somos e nos senti
mos proprietários da escola. 

Ora, o espírito de posse e proprie
dade exerce sobre nós uma influên
cia (em nível psicológico, social, 
ideológico, etc.) que nao é substan
cialmente diferente da influência 
exercida sobre os proprietários de · 
terras, negócios, bancos, indústrias. 

2. :É patrão. As funções especifi
camente patronais (contratar e de
terminar o salário de cada um, etc.) 
poderão ser exercidas na escola 
apenas por um ou dois religiosos, 
inclusive, como acontece com uma 
certa freqüência, sem qualquer par
ticipação e/ou conhecimento por 
parte do resto da comunidade. Mas, 
o fato de não participar direta e pes
soalmente na decisão patronal não 
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tira a vinculação corporativa ou de 
solidariedade com aquele que exerce 
a função patronal, por delegação da 
congregação. 

O fato de viver o conflito social 
de um lado da mesa (do lado pa
tronal) na circunstância concreta 
da escola, tende a identificar-nos 
com as posições e ponto de vista 
dos patrões e proprietários na socie
dade, solidarizando-nos muito mais 
facilmente com os sindicatos patro
nais (na área da educação, e, por 
extensão, nas outras) do que com os 
sindicatos de trabalhadores. 

Por outro lado, tendemos a dar 
ênfase ao relacionamento amistoso e 
fraterno entre professores e funcio
nários e direção, ignorando, ou su
pondo que não existe essa outra 
realidade do relacionamento funcio
naI ou estrutural. Para alguns, inclu
sive, o mero fato de pensar nisso 
seria "trazer para dentro da escola 
a luta de classes", e o próprio ter
mo provoca certos arrepios assusta
dores. 

Mas com isto, muito facilmente 
nós, religiosos, passamos a conside
rar como traição, quebra de con
fiança, falta de espírito comunitário 
ou de vocação de educador, qual
quer atitude reivindicatória por par
te dos professores e funcionários. 
"Parecia tão amigo nosso! Nunca 
teria esperado isso dele!" 

Daí a demitir - se possível - , 
professores ou funcionários que se 
sindicalizam ou tomam atitudes mais 
ativas nos movimentos sindicais ou 
nos conflitos salariais, vai apenas um 
passo. E, a experiência tem mostra
do que esse passo é bem curto ..• É 
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, dado, inclusive; para preservar o es
pírito comunitário na escola ... Qual 
seria a diferença com relação às de
missoes de metalúrgicos no ABC? 

3. Tem seguro de emprego. Num 
período conjuntural de alta taxa de 
desemprego, como vivemos hoje no 
Brasil, esta característica aparece 
com maior evidência. Mas não es
tamos trazendo a questão apenas em 
função da circunstância conjuntural. 

O fato de não ser empregado, 
condiciona atitudes psicológicas e 
sociais significativas. 

Trata-se de uma característica 
aplicável aos religiosos em geral, 

• ,..... - • o ; 

cUjas consequenCIaS nao sena VISI-
veis apenas no religioso que traba
lha em escola. 

Talvez esteja aqui uma das cau
sas de um certo espírito de acomo
dação, e até de mediocridade bas
tante freqüente entre nós. Afinal de 

-, . contas, nao e precIso mostrar pro-
dução, não é preciso garantir o sus
tento, não é necessário garantir o 
emprego. Para que atualizar-se? 
Para que trabalhar? O raciocínio 
não é explicitado com esta crueza. 
Mas todos nós conhecemos casos de 
religiosos que, depois da laicização 
iniciam uma roda viva de trabalho, 
estudo, atualização e produção, que 
nunca tiveram ou mostraram na vida 
religiosa. E, por outro lado, todos 
nós conhecemos religiosos cronica
mente cansados, psicologicamente 
sobrecarregados, impossibilitados de 
assumir qualquer tarefa a mais, de
sinteressados diante de qualquer 
oferta de atualização ... 

4. Trabalha intensamente. O re
ligioso na escola, com as exceções 



acima mencionadas, é, provavelmen
te, um dos grupos mais atarefados, 
sobrecarregados, ocupados. 

A escola exige uma atividade 
intensa e continuada durante toda a 
semana, que ainda se prolonga em 
atividades pastorais de fim de sema
na, e ocupam os espaços de descan
so com preparação de provas, corre
ção de provas, preparação de aulas, 
etc. 

Mas esta mesma atividade, dentro 
do horizonte limitado da rotina es
colar e numa única escola, vai con-, . 
dicionando no religioso uma maneua 
de ser. 

Se fizermos um levantamento a 
respeito do nível de leitura dos reli
giosos que trabalham em escola, 
provavelmente chegaríamos. a um 
Índice médio bastante reduzIdo, res-

• • • trito às manchetes dos Jorna!s, ou a 
leitura íntegra e total dos mesmos, 
um ou outro artigo por ano, e algu
~as leituras obrigatórias da própria 
Congregação Religiosa. 

No fim do dia, que às vezes se 
prolonga nos cursos noturnos, so
mente sobra energia para sentar-se 
diante da televisão e absorver as no
velas ou qualquer programação que 
seja oferecida. 

, . 
Com freqüência, entre as cntIcas 

levantadas de dentro da escola aos 
religiosos que partiram para outras 
formas de educação, surgem obser
vações do tipo: "querem uma vida 
mais solta; se quisessem trabalhar 
mesmo, aqui teriam trabalho de 

b " so ra ... 

Em contra-partida, constata-se 
que a rotina escolar é tão absorvente 

que deixa brechas extremamente 
limitadas para ·um processo real de 
revisão profunda ou busca de alter
nativas eficazes no próprio processo 
educativo, ou mesmo para uma re
flexão isenta a respeito do trabalho 
em andamento. Isto acontece não só 
por uma limitação de tempo crono
lógico, mas por uma falta de espaço
tempo psicológico, qúe tende a trans
formar-se, progressivamente, numa 
real impossibilidade e incapacidade. 

5. Tem tarefas definidas. A vida 
na escola é marcada por ritmos pe
riódicos, horários estabelecidos e 
rotinas repetitivas. É claro que isto 
não elimina a necessidade de criar 
caminhos e soluções novas na tarefa 
que, em si mesma, apresenta aspectos 
diferentes todos os dias. 

Mas a repetição de ritmos básicos, 
rotinas, horários e atividades prati
camente iguais ao longo do ano, e 
todos os anos tendem a fazer do . re
ligioso na escola uma pessoa "pro
gramada", repetitiva e repetidora. 

Se ainda somarmos a isto uma 
comunidade religiosa vivendo dentro 
da mesma escola, num estilo de vida 
metódico e programado, teremos 
uma forte carga de influências pe- ' 
sando na mesma linha: da ordem, do 
programado, do já feito ... 

6. Tende a ver o mundo através 
da escola, da "minha" Ilscola. Esta 
característica é agravada quando a 
comunidade religiosa reside no pró
prio prédio ou terreno da escol~ .. É 
bastante freqüente conhecer rehglO-, 
sos que passam semanas e ate mes~s 
sem pisar fora do terreno do C?IC;
gio e, quando o fazem, é para ass!stu 
a uma reunião de religiosos, uma pa-

, 
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lestra, uma consulta médica ... 
lá, e volta para casa ... 

• vaI 

Mas este é apenas o aspecto físi
co-geográfico da questão. 

. Dada a maneira de viver a edu-- . ". . caça0 na clrcunstancll\ concreta, o 
religioso tende a reduzir o mundo às 
dimensões da escola, considerando 
ou desvinculando-se da realidade 
mais ampla da vida, na medida em 
que esta atinge, mais ou menos dire
tamente a atividade escolar. Cercado 
em seu mundo pequeno, a janela 
aberta - talvez a única passa a 
ser o Jornal Nacional da Globo, e 
as manchetes do jornal que a Comu
nidade assina. 

Este horizonte limitado abre-se, 
por vezes, um pouco para incluir as 
"nossas escolas" (referindo-se às 
outras escolas da mesma Congrega
ção), .a "nossa província", e, às ve
zes, a algumas iniciativas da Diocese. 

7. Trabalha em obra que susten
ta economicamente a Provincia. As 
escolas católicas ainda são, em boa 
parte, e apesar da séria crise econô
mica que atravessam muitas delas, 
a fonte de recursos que sustenta 
economicamente a Província Religio
sa, os religiosos em formação, os 
anciãos, e atividades de pastoral de
senvolvidas por religiosos da Pro
víncia em áreas de periferia. 

Este fato ultrapassa o nível indi
vidualou da Comunidade vinculada 

à escola, e traz à consideração um 
problema mais amplo, de estrutura e 
sustentação das próprias Congrega
ções Religiosas. 

Neste sentido, o problema da es
trutura econômica da instituição
escola está profundamente interliga
do com o problema da sobrevivência 
de uma boa parte das Congregaçoes 
Religiosas. Mas não é o problema 

A • • • 

econOmICO em SI que nos mteressa 
co momento. 

Parece-me que os traços da "cir
cunstância-escola", acima menciona
dos, não influenciam apenas o reli
gioso ou a comunidade que nela vive 
e atua. Esses traços extendem a sua 
influência às Províncias Religiosas, 
aos Superiores Maiores, à Congre
gação como tal, como corpo. Afinal, 
ela é a verdadeira proprietária, o 
verdadeiro patrão ... 

Os apelos de renovação, animaçao 
e questionamento dirigidos aos reli
giosos que trabalham na escola pelas 
próprias Congregaçoes e Províncias, 
costumam referir-se à identidade do 
religioso educador, sua ação apostóli
ca, seu testemunho pessoal e comu
nitário, à identidade da escola e às 
características específicas do próprio 
carisma, à fraternidade nos relacio
namentos internos, à pobreza dos 
religiosos, etc. 

Não estaria havendo aqui lacunas 
e omissões consideráveis? 

v - PONTO DE PARTIDA 

A. Em nível pessoal 

Dadas as circunstâncias em que 
se vive hoje· a missão de educador 
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na escola, parece que o esforço de 
animaçao e renovação espiritual do 
religioso que nela trabalha deveria 
concentrar-se prioritariamente na 



busca de' uma c'Onversã'O profunda, 
à luz da Verdade que Liberta. C'On
eretamente, parece-me que esta bus
ca d" Verdade p'OdeCia ,ser expressl! 
nos seguintes term'Os: 

1. A capacidade de ac'Olher seria
mente 'Os , questi'Onarnent'Os que C'Ol'O
cam em juíz'O a própria atividade 
educativa, nas circuustâncias c'Oncre
tas em ,que ela se, realiza . Fugir; es" 
c'Onde! ''Ou matizar estes questi'Ona
ment'Os seda pecar ,contra a Luz; 
seria esc'Onder as próprias inc'Oerên-

, . 
clas; enganar-se a SI mesmo. , 

Ist'O supoe a capacidade e a C'O
ragem de rec'Onhecer e viver aberta
mente as c'Ontradiç'Oes, incapacida
des e inc'Oerências que P'Ossam apa
recer na ação de educar, quer sejam 
desc'Obertas por nós mesmos ou 
ap'Ontadas por 'Outros em nós 'OU na 
esc'Ola. ' 

Creio que, entre nós, esta capaci
dade é, em certa maneira, 'Obstruída 
na medida em que tendem'Os a iden
tificar c'Om'O ataque pessoal qualquer 
questi'Onament'O da obra 'Ou de n'Oss'O 
trabalh'O nela. 

2. A , consciência crítica não é 
reflexã'O crítica 'OU capacidade de 
analisar criticamente. 

Fala-se hoje muit'O na c'Onsciên
cia crítica com'O pass'O indispensável 
na transf'Ormaçã'O e renovaçã'O, tant'O 
da vida religi'Osa c'Omo da açã'O ap'Os
tólica que inclui adimensã'O trans
f'Ormadora da s'Ociedade. 

Mas é precis'O entender' a abran
gência desta c'Onsciência crítica. 

Entendem'Os às vezes a c'Onsciên
cia crítica d'O educador c'Om'O a sim-

pies capacidade de criticar e anali
sar a educação e a sociedade, ou as 
duas juntas, c'Om'O realidade externa. 
A c'Onsciência crítica implica, sem 
dúvida, numa percepçã'O crítica da 
realidade, 'não apenas restrita 'a'O 
mund'O esc'Olar, mas da vida e ativF 
dade esc'Olar n'O c'Ontext'O sóci'O-ec'O
nômic'O-p'Olític'O e cultural em ' que 
ela se insere. Implica na t'Omada de 
c'Onsciência d'O papel que a educa
ção e 'O educad'Or desempenham 
nesse c'Ontext'O. 

Mas até aqui teríam'Os apenas 'a 
capacidade de análise crítica, que é 
indispensável; ao men'Os em nível 
incipiente, no pr'Ocess'O de c'Onsciên
cia crítica, mas nã'O se identifica com 
ela. ' 

Quand'O falam'Os em c'Onsciência 
crítica, n'O meu m'Odo de entender, 
estam'Os supond'O um pass'O a mais, 
que transforma o própri'O pr'Ocesso 
de análise e crítica em posiciona
mento ativo diante dessa mesma rea
lidade, e , em posturas, atitudes e 
atuações c'Oncretas que visem a 
transf'Ormaçã'O da mesma. , 

Assim entendida e vivida, ela se 
transformará n'O aproveitamento de , 
brechas, espaços de liberdade e mar
gem de açã'O no processo educativo, 
sem' perder nunca ,de vista 'O con
texto mais amplo, a dimensã'O s'Ocial, 
o confronto educaçã'O-s'Ociedade. 

,Na minha opiniã'O, seria a expres
são concreta de uma atitude de c'On
versã'O permanente, à luz da Verda
de, e em busca de coerência eficaz 
c'Om essa Verdade. , 

3. A terceira dimensã'O dessa ,ati
tude ,bás.ica seria a Esperailç;a-Ativa: 

, , 



uma profunda confiança no· Cristo
Senhor da História e .na ação de seu 
Espírito na Igreja inserida na his
tória dos homens. 

Neste sentido, a a!<ão educacional 
concreta ou a realização concreta da 
missão pessoalmente assumida, por
que a nós confiada, adquire uma di
mensao muito maior como tarefa 
que quer ser sinal visível da presen
ça do Reino. 

Ao mesmo tempo, a Esperança 
será impulso para caminhar, dando 
sentido aos passos e até aos tropeços 
de uma caminhada maior, histórica, 
salvífica. 

4. Dentro da mesma linha de con
versão pessoal profunda, parece-me 
indispensável a opção preferencial 
pelos pobres, não apenas como pon
t(l de partida necessário, mas como 
opção básica e norteadora eficaz da 
própria transformação interna do re
ligioso educador, de sua ação edu
cativa e da própria escola. 

Uma opção efetiva e não apenas 
uma declaração genérica e vaga; não 
apenas um discurso novo ou renova
do que inclua os pobres. 

Uma opção "solidária", na ex
pressão de Dom Aloísio Lorscheiter, 
que vai além da comiseração ou do 
trabalho pelos ou para os pobres, e 
passa. a assumir a causa dos pobres, 
a colocar-se junto com eles em bus
ca da superação das causas da po
breza. 

Uma opção que é sinal concreto 
da presença do Reino, porque eles 
s}i.o evangelizados, e porque nós 
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mesmos seremos evangelizados por 
eles. 

Não é aqui o espaço para ampliar 
a reflexão nesta linha. A opção pelos 
pobres, como expressãó da opção
voto de pobreza, poderá colocar-nos 
na atitude espiritual de quem não 
tem nada próprio a perder (indivi
duaI e mesmo coletivamente, en
quanto Província ou Congregação), 
e, por isso mesmo, é livre diante da 
Verdade e suas exigências. 

Creio que este é o ponto de parti
da para uma renovação de qualquer 
grupo de religiosos, seja qual for o 
tipo de atividade em que eles se en
contrem. 

5. A educação escolar como ato 
político. 

A primeira vista, alguém pode 
pensar que este título entrou aqui 
por descuido. Eu considero que ele 
é conseqüência lógica e necessária 
de toda a exposição anterior. 

Toda educação, em qualquer 
contexto ou nível, tem necessaria
mente uma dimensão poIftica. Não 
depende de nós que assim seja. Sim
plesmente, é, e não pode deixar de 
ser. 

o problema está em que, por 
todas as características acima apon
tadas, a educação em escola, e mais 
concretamente na escola católica, 
tende a fazer de nossa educação 
um ato p o I í t i c o . continuado, 
mas do lado da preservação, re
petiçl\o e reprodução do atual siste
ma sócio-econômico-político, inclu
sive contribuindo para a ocultação 
de suas contradições. 



Não é solução fugir da escola. 
Porque a fuga não é solução para 
nada e, na fuga, levaremos junto a 
mesma ·ideologia, a mesma postura 
existencial, a mesma postura política 
para qualquer outro tipo de educa--çao. 

. Sair da escola para outras formas 
de educação; poderá ser uma deci
são respeitável, assumida por pes
soas individualmente, e que também 
têm a sua dimensão política. Mas ela 
também não é solução para a escola. 

A simples atitude de criticar de 
fora a escola e os religiosos que 
nela trabalham, pode ser uma atitu
de estéril e esterilizante. Eu diria 
mais: em muitos casos pode enco
brir a atitude de quem achou um 
bode expiatório . para pagar pelos 
próprios pecados e incoerências: 
como se esse tipo .de· problema, em 
dimensões atenuadas, talvez, não 
existisse em toda e qualquer insti
tuição ou obra ou mesmo movimen
to da Igreja. 

A escola está aí. Ela vai continuar 
a existir aí, e não num mundo de 
utopia. 

Ela existe mergulhada na realida
de sócio-econômico-político-ideoló
gica, como qualquer outro tipo de 
trabalho, obra ou missão, existe 
como mediação. E como qualquer 
mediação. 

O GRANDE DESAFIO para o 
religioso que trabalha em escola, 
porque se reconhece com vocação 
de educador, está em: detectar as 
forças condicionadoras ' das linhas 
ideológico-políticas da escola em 

• seu contexto concreto; assUffiU pos-
turas, atitudes bem' concretas (e até 
metodicamente programadas) na 
mudança de ' conteúdos escolares, 
processos e relacionamentos educati
vos coerentes com as propostas de 
uma educação que liberte evangeli
zando, e que evangelize libertando; 
assumir, junto com ·outros educado
res cristãos, em círculos concêntri
cos que se ampliam progressiva~ 

mente, uma atitude ' de busca de 
novos caminhos, novas formas .de 
ser-religioso, de ser escola. 

B. Em nível de congregações 
e províncias 

Toda a atenção dedicada à reno-, 

vação do chamado "religioso-educa
dor" em sua vida, identidade e mis
são é significativa e louvável. Ele 
terá que viver e trabalhar na circuns
tância-escola, na forma como -ela 
existe, empenhando-se pessoalmente 
em transformá-la por dentro. 

Mas, se na hora de procurar 
pistas, ficarmos . apenas no nível do 
religioso em si, individualmente, co- . 
meteríamos novamente o erro de 
reduzir a questão ao nível de pro
blema de indivíduos: mudando ati
tudes individuais de muitos indiví
duos, estaríamos automaticamente 
mudando as estruturas. 

Torna-se necessário indicar outras 
dimensões, mesmo que seja apenas 
em nível de questionamento: 

1. Os problemas que surgem no 
bojo destas refIexoes sobre a escola 
não se resolvem apenas na escola ou 
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na . comunidade religiosa . que nela 
vive e atua. 

. A , .escola não é um caso à parte: 
Longe de serem exclUsivos · da es~ 
cola, esses questionamentos atingem 
a vida religiosa como um todo, e os 
religiosos · em qualquer inissao. Eles 
apontam para problemas . que têll1 
muito a ver com a vid" religiosa .e 
C9m as obras que nossas : Congrega
ções sustentam: comQ 1tn~idades 

Mantenedoras de ·prestação. de servi" 
viços que a própria sociedade vai 
assumindo. Afinal de contas, elas 
são Entidades Mantenedoras no con
texto desta sociedade. 

Os problemas apontados não se 
resolvem apenas mudando atitudes 
pessoais de alguns religiosos, ou 
mudando o ambiente na comunidade 
religiosa ou na comunidade escolar. 
Estes são passos importantes, essen
ciais mesmo, mas só serão eficazes 
se inseridos num processo mais am
plo que envolva toda a Congregação 
e suas obras, e uma proposta de di
reção da mudança na sociedade. 

2. Torna~se necessário encami
nhar uma séria revisão, em nível de 
Congregações e Províncias, de nos
sos conceitos de propriedade das 
escolas. Cumpre perguntar se a atual 
concepção de posse e propriedade 
das escolas e obras (dono; proprie
tário legal e efetivo e patrão) não 
acaba produzindo nas Congregações 
efeitos coletivos ou institucionais se
melhante àqueles que produz nos 
indivíduos (instalaçao, fixismo, rea
ções conservadoras, identificação 
com · gerentes de grandes conglome
rados, conivências, etc.). 

436 

Nosso conceito e prática da pro
priedade ·rião nos estaria levando a 
tomar decisoes vitais para as escolas 
(nomeações, transferências e inclUe 
sive . decisões de ampliar, fechar ou 
vender) em círculos que nada têm a 
ver com as escolas, sem um sério 
processo de consulta e participação 
efetiva da comunidade ou mesmo da 
Igreja local? Não estou referindo-me 
aqui a uma eventual entrevista com 
o Sr. Bispo, ou uma carta comuni
cando o problema vivido, mas a um 

. verdadeiro processo de discernimen
to participado. 

A experiência extrema de fecha
mento, venda ou transferência de 
escolas para o Estado - uma reali
dade vivida por muitas · de nossas 
Congregações e Províncias nos últi
mos anos ....:.. não · seria uma confir': 
mação deste conceito de posse e 
propriedade de quem pode dispor e 
decidir porque é proprietário autô
nomo? 

No fundo, caberia a seguinte 
questão: a escola católica é católica 
em razão do vínculo de propriedade 
e da presença de um certo número 
de religiosos? f: isso que lhe impri
me o caráter de católica? Dá a im
pressão de que essa. situação-Iimit\l 
põe a nu ·nossa relação de proprie': 
dade com as escolas, e ao mesmo 
tempo nossa desconfiança com rés
peito ao compromisso católico dos 
leigos que conosco trabalham.. . 

3. O processo de renovação e 
transformação parte de mudanças 
concretas de nível pessoal, na esco
la, na Província e até na Congrega
ção. Em algumas Congregaçoes e 
Províncias estão sendo deserivolvi~ 



dos processos que ' parecem 
nhados na direção certa. ' 

• encaml-
.. 

No entanto, a partir da observa
ção de vários destes processos, pa
rece-me importante alertar para os 
seguintes pontos: ' 

, , 

, ];; preciso manter horizontes aber
tos. Há um certo perigo de obsessao 
com O próprio carisnia. Essa obses
são levaria ao fechamento. Há um , ' , 

perigo real de ficarmos' excessiva
mente centrados no nosso: nossas 
escolas. Corremos o risco de acabar 
pensando que a característica fundac 
mental que as une e identifica é o 
fato de serem "nossas", ou o fato 
de termos alguns religiosos traba
lhando ' nelas. 

Em certa forma, até a vinculação 
, , 

das escolas à Igreja se faz via-pro-
víncia ou via-congregação. Não es
taria aqui Uma das razões que ex
plicam o isolamento pastoral que 
se observa em muitas escolas cató
licas com relação à Igreja local? 

'Essa mesma abertura de horizon
fes, deverá manter-nos disponíveis 
para uma caminhada mais ',ampla, 
jUnto ' com outros religiosos, outras 
escolas e outras , Congregações: Os 
problemas fundamentais vividos são 
os mesmos, e as brechas de saída 
poderão ser ampliadas em conjunto. 
Neste sentido, ainda, o horizonte das 
escolas católicas terá que abrir-se 
para incluir a preocupação com a 
educação brasileira como um todo; 
para acompanhar as tendências e 
correntes entre os educadores com
prometidos e conscientes, não só na 
Igreja, mas na sociedade civil como 
um todo. 

4; Finalmente, parece-me impore 
tante lembrar ainda o papel central 
do educador leigo em nossa,s escolas, 
e n'a transformação das mesmas. Mas, 
isto, numa perspectiva que tem sido 
pouco destacada entre nós. 

. ' 

Costumamos pensar no leigo em 
nossas escolas como destinatário de 
nossas atividades, como alguém que 
deve ser evangelizado e o dizemos 
com uma certa convicção - "cons
cientizado" por nós, porque ele será 
o agente multiplicador no desempe
nho da missao. E é certo. Há uma 
r.ecessidade premente de multiplicar 
esforços nesse sentido. 

Mas eu gostaria de apontar o 
papel do leigo como agente de evan
gelização e conscientização dos reli
giosos. Quando se consegue superar, 
de alguma forma, a ' relação de sub
serviência e as barreiras empregatí
cias; quando o leigo cristão se com
promete com a missão evangelizado
ra-libertadora da escola, torna-se 
uma pessoa questionadora para os 
própri.os religiosos, incômoda, como 
~' incômodo o pobre, aquele que lJUS

ca ,a verdade; como é incôinodo O 

Evangelho ... 
.-' . : .. . , 

Conclusão 

A animação da vida e da ativida
de do chamado "religioso-educador" 
vem assumindo, freqüentemente, 
nma direção única: do religioso re
novado para a renovação da escola. 

A educação, a escola e a escola 
católica em particular, não são ape
nas pano de fundo ou campo de 
atuação pastoral do chamado "re-

, . 
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Iigioso-educador". Há uma forte 
interação' entre o religioso e a cir
cunstância concreta em que ele atua 
e vive, onde a influência é exercida 
nos dois sentidos (do religioso para 
a escola, e da escola para o reli
gioso, a comunidade e a congre
gação. 

Preocupamo-nos geralmente com 
a motivação do religioso, na expec
tativa de que ele seja agente mais 
eficaz de evangelização. E isto é 
correto. 

Mas no artigo tentamos mostrar 
que a ação inversa também não é 
superficial. Essa influência atinge a 
vida, a maneira de ser, a concepção 
da sociedade, a postura social, a 
mentalidade, a ideologia e até a vi
vência espiritual do chamado "reli
gioso-educador" . 

Argumentamos ainda 
efeito de "bumerangue" 

que esse 
• atmge as 

1. a) Alguns dos traços Identificados 
a seguir, podem não aplicar-se direta
mente em um ou outro caso, mas pare
ce-me que, no conjunto, eles apresen
tam um quadro bastanle realista da cir
cunstância vivida pelo religioso que Ira-
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" ;' '; . -propnas provmclas e congregaçoes,-

a vida religiosa como tal, em profun
didade. 

A realidade da escola católica não 
é problema apenas do religioso edu
cador. f: realidade que reflete di
mensões muito mais complexas da 
relação Igreja-mundo; é mediação 
que, como qualquer outra mediação, 
existe no contexto sócio-econômico
político-culturaL f: mediação que 
também nos condiciona. 

f: nessa circunstância real que 
nós vivemos e é nela que teremos 
que atuar. A utopia é proposta a ser 
construída a partir da realidade em 
que nós estamos. 

. 

A consciência da ação da circuns
tância sobre nós mesmos talvez nos 
ajude a perceber e a assumir a ne
cessidade de mudanças mais radicais 
na própria estrutura e forma de ser 
da própria escola . 

balha em escola, e mais especifica
mente daquele que. trabalha em escola 
da própria Congregação. b) Uma boa 
parte dos lemas aqui abordados foram 
tratados mais amplamente em outros ar
tigos publicados na Revista da AEC e 
em outras publicações. 
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LIVROS NOVOS 

OS RELIGIOSOS, VOCAÇÃO E MISSÃO 
LIBERTAR: DESAFIO DA EDUCAÇÃO 

. FORMAÇÃO PARA A VIDA RELIGIOSA' HOJE 
CRB: DEZ ANOS DE TEOLOGIA 

• 

A Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB) lançou, neste ano de 
1982, quatro livros títulos acima -, todos eles de grande relevância para 
os Religiosos, tomados individualmente, e para seus Institutos, Ordens e 
Congregações. A leitura de todos eles deve ser um compromisso para quem 
quer estar atualizado com o calendário das idéias sobre Vida Religiosa. 
CONVERGENCIA apresentou o primeiro livro em janeiro/fevereiro de 
1982, n.· 149, páginas 61-64 e na terceira e quarta capas de maio de 1982. 
Nas páginas seguintes, Você lerá alguns informes sobre o segundo e o 
terceiro livros. 

• 

. Pe. Marcos de Lima, soe 
Redator-Responsável 

Convergência e Publicações CRB 

Dê alguma característica técnica 
deste segundo livro? 

Título: LIBERTAR: DESAFIO 
DA EDUCAÇÃO. Autores: Frei An
tônio Moser, OFM. Pe. Cleto Cali
man, SDB. Pe. Rogério Ignácio de 
Alm.eida Cunha, SDB. São 144 pági
nas, ou seja, quatro cadernos de 32 
e um de 16 páginas. Formato: 
13,6 em x 21 em. Preço Cr$ 480,00. 

O que é a libertação de que fala 
o título deste livro? . 

g uma perspectiva evangélica que 
perpassa todos os níveis da existên
cia humana e os ultrapassa continua-

mente porque "provém do mais ín
timo da mensagem cristã", Puebla, 
516. São Paulo afirma: "A força de 
Deus liberta a todos", Rom 1,16. 

Por que a CRB lançou um livro 
. sobre Educação? 

Cabe à CRB, pela sua mesma fina· 
lidade institucional, a função de co· 
lIhecer e avaliar a realidade dos Re
ligiosos, da Igreja onde se inserem 
e do país onde vivem. A Vida Reli· 
giosa não é especulação meramente 
abstrata. Ela está, ao invés, intima· 
mente vinculada à realidade. Sem 
temor de exagero: é fator inseparável 
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da realidade brasileira contemporâ. 
nea. Ora, os Religiosos, tomados in· 
dividual e coletivamente, se dedicam" 
à EDUCAÇAO e à ESCOLA. Il nesta 
linha de ilação que se entende a pu· 
blicação deste livro pela Conferên· 
cia dos Religiosos do Brasil. 

Quer dizer que a CRB pretende ••• 

Repensar esta realidade dialética, 
a ESCOLA, como principal agência 
estruturada de EDUCAÇÃO. Preten· 
de ajuizar o caminho percorrido pe· 
los Religiosos, pelo gngulo de análi· 
se de Medellín, de Puebla e do Vati· 
cano 11. Colocar·se do ponto· de-vista 
dos ' povos latino·americanos. Arti
cular a Educação e a Escola com a 
responsabilidade social, " a justiça, o 
amor. Sem "palavras radicais e rastei~ 
ras e respeitando o direito à diver
gência. O " pensamento crítico que 
anima as páginas de Libertar: Desa· 
fio da Educação não entra em polê
mica. Sua linguagem não cai de tom 
nem de som. Busca analisar idéias e 
formas. P r o c u r a surpreender as 
idéias e captar a forma das idéias. 

A Educação e a Escola se prestam 
pa.ra esta tarefa? 

Sim, indiscutivelmente. A CRB 
crê, com firmeza e convicção, que a 
Educação e a Escola estão sendo 
chamadas "a ser parte de uma gran
de epopéia, de um audacioso proje· 
to: "a transformação do mundo, a 
copstrução de uma sociedade nova,. 
iTtais justa e" mais fraterna. Esta é a 
aventura sem fim de nossa época. A 
CRB crê ainda que nenhum Educa
dor Religioso pode desertar desta 
niissão sem trair a sua fé, sem trair 
o" seu povo. Os Religiosos todos, co
mo educadores, por " convicção, por 
temperamento, por vocação, estão 
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diante de uma encruzilhada histórica, 
em sua prática educativa. 

Qual " o tema básico de Libertar: 
Desafio da Educação? 

Minha primeira resposta é um con
vite: Adquira o livro. Examine·o. 
Descubra Você mesmo. Redija a sua 
resposta. Seja testemunha crítica e 
ocular. Libertar: Desafio da Educa. 
ção é um exercício de reflexao, uma 
tentativa de leitura e de compreen· 
são da prática educativa da Igreja na 
esperança de identificar a melhor 
possibilidade real, a alternativa mais 
válida hoje para a Educação e a Es· 
cola. Sei que é um passo pequeno. 
Mas com um pequeno passo se come· 
çam as grandes viagens (Soinerset 
Maugham). " " " ' 

Quais "as duas tendências mais 
" evidentes em Educação hoje? . " ". 

. " " 

" " 

Analisada, em profundidade, '" s 
atual sociedade brasileira, revelam
se duas tendências mais evidentes. A 
primeira marginaliza a maioria da 
população dos benefícios do desen
volvimento e exige da Educação e 
da Escola a reprodução das condi
ções que dêem continuidade a este 
status quo. É uma tendência " e uma 
concepção tecnoburocrápca. " ~ s:~ 
gunda tendência contradIZ a prImeI
ra, 0)1 seja: as classes Inarginaliza-

o' ' . • ' . das se emergem, se orgaDlzam e pro" 
jetam seus interesses. Quereiri " criar 
novas relações na sociedade, o higar 
para a mudança. É uma tendência e 
uma concepçao dialética, dinâmica e 
complexa. Como vê, são tendências 
conflitantes. Libertar: Desafio da 
Educação expõe, com lógica e pro
fundidade, estas duas tendências. 
Não se dispensa de apresentar pro· 



vas factuais. Emite, por fim, sobre 
elas, um juízo de valor. 

Em termos analógicos, estas duas 
tendências não estão presentes tam
bém na Igreja'? 

Sim. Não só na Igreja como ainda 
em nossas Congregações e Institutos 
e, em ponto menor, em nossas mes
mas comunidades · religiosas. Cito 
duas expressões para Você compará
las e aprofundá-las. Medellín fala de 
educação libertadora. Puebla fala de 
educação evangelizadora. A diferen
ça de linguagem não díz muito. Di
rá mais o enfoque determinante. Um 
enfoque está na linha da continuida
de. O tema central é a relação entre 
fé e cultura. O outro enfoque está 
mais na linha da mudança. Seu te
ma central é a relação entre fé e 
realidade social. 

Libertar: Desafio da Educação pa
trocina algum projeto alternativo de 
educação? 

Pergunta complexa. Leia o livro 
para uma resposta cabal. Mas posso 
adiantar aguçando sua curiosidade: 
SIM. O livro tem seu projeto educa
tivo novo. E acredita nele para além 
dos bons desejos e das boas inten
ções, como acredita no povo e na 
sua capacidade de luta e de resistên
cia. A razão desta crença é a força 
do povo, pleno de criatividade e de 
dinamismo. 

Detalhe, um pouco, este projeto 
alternativo de educação? 

A Educação não é problema par
ticular de uma pessoa, de uma famí
lia, de uma classe social. A Educa
ção é, essencialmente, um fato polí
tico. E o fato político é, eminente-

mente, social. A idéia de educaçao é 
justamente a idéia de participação 
global e consciente dos cidadãos no 
processo de interação necessária en
tre o Estado e a sociedade. O próprio 
povo gera a cultura e a qualidade 
de sua vida. A Educação, como prá
tica de liberdade, visa o exercício 
da vida em sociedade. Esta educação 
reserva para o homçm um futuro 
aberto em direção de Deus. O pro
cesso histórico de libertação do ho
mem, a que este projeto aponta, s6 
se realiza plenamente no horizonte de 
Deus. Volto ao meu convite: Adqui
ra o livro. Analise-o em profundida
de. Complete minha resposta. 

Mas esta proposta de Educação já 
não foi oferecida em outras épocas'? 

:B preciso ficar claro que este pro
jeto, educativo NOVO está intima
mente ligado ao modelo de Igreja 
que se vive hoje. Ora, muito se dife
rem, uns dos outros, os modelos his
tóricos de Igreja. De uma forma sim
plificada, porém, fundamentada, po
demos distinguir três modelos histó
ricos de Igreja: modelo de cristanda
de, modelo secularizado o u moder
nizante e modelo de Igreja a partir 
dos pobres. Cada modelo tem o seu 
discurso normativo. Cada modelo 
mantém suas lealdades. Cada um 
expressa, a seu modo, a relação en
tre fé e realidades terrestres. Cada 
um influencia diferentemente a prá
tica pastoral. Cada um, conseqüente
mente, expressa uma concepção de 
educação. As características socioló
gicas destes modelos configuram a 
presença da Igreja no mundo. E, por 
conseguinte, sua presença na Edu
cação. O último modelo de Igreja a 
partir dos pobres quer relacionar-se 
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com uma NOVA prática eelesial que 
haverá de tipificar um projeto NO
VO de Educação, aquele que o livro 
quer apresentar. 

Este entendimento de Igreja, con
finada nestes modelos, não é uma 
abdicação da sacralidade de sna es
trutora? 

Não .. A identidade teológica da 
Igq:ja nao está em jogo. Escapa ao 
poder da instituição ec!esial. Trans
cende-a. O mistério da Igreja é in
devassável. Não é manipulável por 
nenhum poder histórico, nem mesmo 
pelo poder histórico da própria insti
tuição eclesial. Diante do mistério 
profundo d a Igreja cabem sempre, 
o meu e o seu, obséquio de fé e o 
nosso compromisso. A vida do Reli
gioso Educador é, eQl si, um com
.promisso de manter acesa, na Igreja, 
a consciência desta distância entre o 
apelo (ideal) e a resposta (real), en
tre o mistério (da Igreja) e a ina
dequação das suas mediações histó
ricas. Como vê, o que está em jogo 
é a possibilidade de uma NOVA 
fidelidade, pela fé, na ação criadora 
do Espírito. 

Entendo pouco do que Você fala: 
modelo, cristandade, instituição ecle
sial, Igreja a partir dos pobres ... 

. 

Uma razão séria para .você estu
dar minha sugestão: Adquira o livro. 
Leia com· atenção. Vai passar a en
tender muito. E sobretudo a · ver ela-. . 

ro. O estudo com o · debate das 
idéias é o instrumento adequado pa
ra talhar a consciência à altura das 
necessidades sociais. Examine. esta 
passagem da página 45: "No modelo 

. Igreja a partir dos pobres, a Igreja 
se compreende como sinal ou sacra-
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·mento de salvação dentro do mundo. 
Ela estabelece uma .relação dialética 
com os demais .dinamismos presen
tes 'na sociedade. Ela participa, com 
as demais forças sociais, na con'stru
çao de uma sociedade pluralista, es
truturalmente justa, solidária e fra
terna." Uma Igreja que se propõe ser 
uma força com .as demais constitui 
uma NOVA esperança, sobretudo 
para os países periféricos do sistema 
capitalista. 

O projeto educativo é novo e é 
alternativo. Que significa este NOVO 
e este ALTERNATIVO? 

NOVO porque busca superar o 
projeto educativo do modelo de cris
tandade, recnperando, todavia, sua 
visão globalizante de educação. Bus
ca superar t.ambém o projeto educa
tivo do modelo modernizante, 're
cup.erando, também, dele, a visão 
persona1ista da educação. Esta visão 
personalista constitui a famigerada 
"virada antropológica", a passagem 
para a subjetividade moderna, a con
sideração da pessoa humana como 
valor histórico. :a ALTERNATIVO 
à educaçao do sistema tecnoburocrá
tica, autoritária, repressiva. Este é o 
desafio que o livro quer ajudar :a 
vencer. 

Qual a fundamentação para se fa
lar em projeto educativo NOVO no 
modelo de Igreja a partir dos pobres? 

A Igreja reformulou sua autocom
preensão em relaçao ao mundo e à 
representação da salvação na histó
ria. Ela. passou a aceitar que não 
existem duas histórias. ÚNICA é a 
história na qual Deus se revela como 
libertador do homem em JESUS 
CRISTO. A Igreja é sinal ou sacra-



mento que expressa a transcendên
cia da fé e sua secularidade exposta 
ao peso da prática econômica, polí
tica e cultural com suas patologias. 
Esta é uma posição NOVA, uma 
posição. antropológica, isto é, .baseia
se no primado do homem histórico, 
concreto, pessoal, social e aberto ao 
futuro. O Evangelho conduz a Igreja 
a realizar este primado do homem 
na direção daquele que é explorado, 
oprimido, pobre e empobrecido. 

Quer dizer que a Igreja vai rede
finir-se? 

Exatamente. Vai redefinir sua es
tratégia a partir da ótica dos pobres. 
Vai redefinir sua responsabilidade 
missionária como tarefa de todo o 
povo de Deus. Vai redefinir seus ob
jetivos históricos que irão espelhar a 
situaçao .do homem empobrecido. 
Vai redefinir o modo de produção de 
sua vida interna naquilo que, na fé, 
interessa a todos. 

Mas isto não é uI!!, ideal utópico? 

Sim. Essencialmente utópico. ~ a 
grande utopia eclesial do momento. 
Você, como Educador Religioso, es
tá sendo convidado para esta utopia 
de comunhão e particípação. Está 
sendo desafiado. No nível da educa
ção formal o desafio é este: não pa
rece mais ser possível organizar uma 
obra · educativo com ' instrumentos 
criados ou condicionados pela polí
tica de dominação. No nível da pe
dagogia ficam fortemente diminuídas 
as possibilidades de exercer sobre o 
cOPlportamento próprio ou de ou
trem uma influência consciente liber
tadora. Torna-se sempre mais im
possível ,Viver de maneira libertado
n~ ,ilUma sociedade do opressor, viver 
uma pedagogia do oprimido num 

. contexto dominador. Teologicamen
te; o anúncio e a .vivência da Boa 
Nova da libertação integral não são 
compatíveis nem com o uso de ins
trumentos de exploração e repressão, 
nem com a organização social mate
rialista da dominação e da manipu
lação. O Religioso se encontra hoje 
radicalmente dasfiado: como educa
dor, como pedagogo! como religioso. 

O que tem a ver os Religiosos com 
todl! esta problemática? 

Muito. A Vida Religios·a deve re
presentar dentro da Igreja uma zona 
de especial sensibilidade aos apelos 
do Espírito. A Igreja éa consciência 
religiosa. do mundo. Os Religiosos 
sao a consciência profética da Igreja. 

PARA VOCl: RESPONDER , 

1. Como educar numa escola-em
.presa capitalista onde cada atividade 
educativa é comercializada? 

2. Como educar numa escola-em
presa cuja estrutura torna o professor 
sempre mais submisso, quando toda 
a sua atividade visa a autonomia? . 

3. Como promover a libertação 
dentro de estruturas escolares orga- . 
nizadas para produzir bens ideológi
.cos de dominação? · 

4. ~ possível evangelizar dentro 
de estruturas escolares materialistas, . .. .. -1StO e, cUJos mteresses sao apenas 
péculatários, cujo objetivo único é o 
lucro que mercantiJiza todo relacio
namento? 

5; Como tornar .a modernização 
válida 'para a educação evangelica-
mente libertadora? . . 

• • 
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FORMAÇÃO PARA A VIDA RELIGIOSA HOJE 

Dê algum a l:lIracterístka t~oi~a 
deste livro? 

Título: FORMAÇÃO PARA A 
VIDA RELIGIOSA HOJE. Autores: 
Frei Clodovis Boff, OSM. Irmã Ma· 
ria Carmelita de Freitas,FI. Pe. Car
los Palacio, SJ. São 120 páginas, ou 
seja, três cadernos de 32, um de 16 
e um de quatro páginas. Formato: 
13,6 cm x 21 cm. Preço: 400,00. 

Qual seria a linha fundamental 
deste livro? 

Não se trata de um guia pedagó
gico, com precisas orientações faci
litadas e normativas para o processo 
de formar hoje. Uma espécie de so
fisticado roteiro de ensino programa
do sobre espiritualidade. Nada disso. 
O livro procura detectar e identificar 
dois eixos centrais em torno dos 
quais se articula a formação hoje: a 
idéia de formação como pro~esso vi. 
tal, ou seja, profundas e conthlUa
das mudanças a se assumir com ma
turidade_ E o enfoque da mndança 
do lugar social da Igreja, conse
qüentemente, da Vida Religiosa, co
mo processo de conversão. 

Em outras palavras, ~omo se po
deria dizer? 

Formar é caminhar auscultando e 
seguindo os apelos emergentes do 
coração da própria vida. O homem 
se define mais pela sua capacidade 
de assumir responsabilidades em 
processo de evolução do que mesmo 
por aquilo que ele é. Dentro desta 
dinâmica processual evolutiva, uma 
chama vital que vai se amoldando ao 
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habitat, é decisivo, porém, a assim i
Il!ção da identidade de Religioso, ou 
seja, alguém que optou - ou irá 
fazê-lo brevemente - pelo segui
mento de Cristo, de forma sempre 
nova, a partir das expressões feno
menológicas e, por isso, sempre mu
táveis, que a vida vai apresentando. 

A mudança do lugar social, isto 
é, esta decantada opção preferencial 
pelos pobres, não irá interferir na 
formação? 

Creio que decantada, aqui, signi
fique: uma opção longamente medi
tada e purificada de toda interferên
cia espúria. Sim, de fato, já interfe
riu e beneficamente. A experiência 
de Deus que o Religioso busca não 
acontece sem crise pessoal e institu
cional. Deus continua sendo encon
trado na ordem, na paz, na tranqüi
lidade, na intimidade da própria 
consciência, por poucos. A humani-

• 
dade em bloco, entretanto, vive hoje 
no conflito, nos impasses, na tensão, 
na precariedade das situações mais 
contraditórias. Também aí Deus se 
deixa encontrar. Ele não se furta a 
quem o busca de coração sincero. 
Todo lugar pode ser lugar teológico, 
isto é, da experiência de Deus e da 
re-interpretação da história e da rea
lidade. Cada um é chamado a viver 
em tensões irredutíveis mais do que 
em sínteses acabadas. 

O livro fala desta interferência? 

Fala. Fala do peso concreto da 
realidade sobre a formação e sobre 
a Vida Religiosa. Trata das rudes 
lições que se recebem no campo aber-



to da vida. O povo atua diretamen
te na vida e no comportamento do 
Relígioso. E atua ainda como me
diador pedagógico, isto é, propicia
dor de uma tomada de consciência 
aos apelos mais profundos do Evan
gelho. Na expressão original: "O 
povo reeduca o Religioso" pela ine
vitável repercussão dos conflitos so
ciais sobre ele. Os Institutos de Vida 
Religiosa são desafiados biblicamen
te pela evidência de que o c1 amor 
do Espírito não ressoa só dentro de
les, mas, sobretudo, vem de fora. 
Cada um, sem pavor, deve sintonizar 
"o estrondo como de um vento muito 
forte que enche toda casa onde nos 
encontramos", At 2,2. O livro não 
deixa de falar também dos descom
passos desta interferência. 

A forillação inserida no contexto 
do povo não estaria tentada de que
rer ser eficaz? 

Tentados sempre seremos enquan
to vivermos em situações inacabadas. 
A Vida Religiosa, porém, antes de 
ser eficaz no mundo, deve ser fe
cunda. A régua do rendimento, da 
produção e da circulação de bens e 
serviços, não é categoria evangélica 
nem a medida última desejada na 
formação. Os resultados não podem 
ser fins. São efeitos apenas. Não é o 
que se quer. I! o que acontece. A 
Vida Religiosa é importante e signi
ficativa como forma de vida, como 
testemunho eloqüente, mesmo no si
lêncio, na inutilidade aparente e no 
despojamento. 

O que se quer, então, com a for
mação hoje? 

Quer tornar o Religioso sujeito de 
sua formação, ou seja, capacitá-lo a 
responder, livre e maduramente, ao 

processo de descober.ta do mistério 
vivido na Vida Religiosa. Por outras 
palavras: a formação hoje quer re
solver o conflito entre a tradição e a 
fidelidade à liberdade criadora do 
Espírito no encalço de certa unani
midade na interpretação dos aconte
cimentos. A fonnação hoje quer fa
zer do Religioso um homem para to-
das as estações. ' 

A nova figura do Religioso prog
nosticada pelo livro não subestima a 
tradição? 

• 

Absolutamente não. Nem subesti
ma nem manipula. Seria religiosa-

_ mente acintoso. Muito pelo contrá
rio, sublinha-a com letras maiúsculas. 
"Quando o passado deixa de lançar 
sua luz sobre o futuro, a mente hu
mana divaga na escuridão" (Tocque
vilIe). Formar hoje para a Vida Re
ligiosa significa entrar numa história 
que nos precedeu. Inserir-se numa 
longa experiência humana, espiritual, 
eclesial, apostólica, já exposta à pro
va do tempo. Assumir um corpo pré
existente. A história, porém, deve ser 
refeita. Deve ser recriada como lin
guagem própria. Nunca, entretanto, 

- ser reiventada do zero. A Vida Reli-
• • glOsa conserva, assume e lllcorpora 

o passado. E, simultaneamente, abre
se à novidade sempre surpreenden
te do Espírito que sopra onde quer. 
Retrair-se, porém, sobre a tradição, 
agarrar-se cegamente ao passado é 
forma desesperada de afirmar a pró
prja desorientação. 

O que o livro diagnostica neste 
ponto? 

No pré-texto, no texto e em seu 
contexto, desenvolve-se a atitude 
fundamental de busca de lucidez crí
tica e de inarredável e multidirecio-
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nal fidelidade à identidade do Reli
gios() e à continuidade criljdora da 
Vida Religio$ilna Igreja. :É por isso 
que a CRB vive alerta e aberta às 
solicitações permanentes . desta ver
dade. 

Pode-se afirmar que o livro apre
senta novidade neste tema da for
mação? 

Sim. Sem o toque inventivo do ine
ditismo, tem nítida conotação de no
vidade, colocada em infensa luz, a 
novidade que brota do Evangelho em 
confronto· com a vida e que requer 
mobilização interior, isto é, conver
são continuada e liberdade proféti~ 
ca, específica da vocação carismáti
ca da Vida Religiosa. Para ·além des
ta novidade interna, ressaltada com 
vigor, tem esta outra: rompe qual
quer atitude de indecisa expectativa 
ou temerosa observação. O livro não 
se limita à posição cômoda de obser
vador . à distância nem veicula uma 
moção platônica de aspirações, dese
jos . e conselhos. Aponta, expressa
mente, os aspectos importantes na 
formação, redesenhando o perfil e 
esboçando uma figura nova do Reli
gioso e da própria Vida Religiosa. 
Esta novidade representa um passo 
a mais, de largueza inquestionável. 

. O qne é mesmo o novo lugar so
cial que o livro aponta como agente 
polarizador da formação hoje? 

:É uina nova maneira de estar pre
sente e relacionar-se com a socieda
de. Uma nítida mudança nas práticas 
sociais dos Religiosos ressaltando . a 
inviabilidade da suposta neutralida
desociaI: Os Religiosos tomaram 
consciência do caráter interessado de 
suas práticas sociais a favor de deter- . 
minados grupos e forças. E optaram 
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por uma transformação desta reali
dade em direção a um ideàl de jus
tiça e de fraternidade. O novo lugar 
social é ainda uma .nova maneira de 
viver TODO o projeto religioso; com 
estas .duas características marcantes: 
ser ·sinal entre os pobres e antecipar 
o céu numa vivência de comunhão e 
participação. É a extraordinária for
ça de anúncio .e de denúncia Ínsita 
na Vida Religiosil. 

Esta mudança do lugar social tem 
sido freqiiente? . . 

Não tanto quanto seria desejável. 
O medo, a insegurança, a incapaci
dade de libertar-se de pressões afeti
vas, internas e externas, despertam 
sempre o mecanismo racionalizador e 
inconsciente da autodefesa. Sob tal 
pressão, cada um se refugia no cam, 
po das boas intenções. A boa inten· 
ção, como Você sabe, salva as apa
rências e acaba legitimando a rotina. 
É a adoção da estratégia do deixa 
como está para ver como fica. 

Por que se resiste a esta mudança? 

As razões podem ser várias, em ní
vel subjetivo e em nível objetivo. 
Sem explicitar detalhes, apenas para 
enumerar, diria: (1) A suspeita quan~ 
to à vali dez e ao sentido desta mu
dança. (2) A força da ideologoia do
minante. (3) Uma concepção fixista 
da verdade. (4) A auto-segurança 
pessoal e grupal. Você sabe outras - . , razoes. 

A formação de qne se fala neste 
livro é a inicial ou a permanente? 

. . 

Sem adjetivação qualificativa, fala
se simplesmente em formação como 
INICIO de uma atitude PERMA~ : 



NENTE, capaz de articular, orgâni
ca e dialeticamente, as diferentes di
mensões de um único processo. Tem
se, assim, uma consciência clara do 
caráter aberto, provisório e crítico da 
formação como processo, sem delimi- . 
tações cronológicas. 

Quer dizer que a · finalidade dà 
formação_ •• 

:B, exatamente, INTRODUZIR . ~ . ,. 
numa expenencla · UDIca e total -:-
início e fim da formação nao co~ 
mo imposição exterior. de normas e 
esquemas, que só valeriam para o 
penodo de formação e só para os 
formandos. :B, ao invés, e, sobretu
do, . uma configuração interior, de so
lidez e flexibilidade, ao mesmo tem
po, aberta à imprevisibilidade das 
circunstâncias e dos desafios. 

Quais as causas da inquietação 
por que passa a formação hoje? 

. . 
Não será novidade para ninguém 

afirmar que a formação hoje torna
se complexa e paradoxal e atravessa 
um período inquietante. Este proces
so está sendo vivido às claras. Creio 
que as causas, mais decisivas, que ' 
podem explicar, ao menos, em parte, 
as incertezas do momento, sejam es
tas: (1) A progressiva desestrutura
ção do modelo tradicional de forma
ção para a Vida Religiosa. Esta é a 
causa que leva às raízes do proble
ma. (2) A descoberta crescente do 
caráter eclesial da Vida Religiosa in
serida nas Igrejas Particulares. (3) A 
lenta recuperação do caráter missio
nário como algo inerente à Vida Reli- · 
giosa moderna. . 

. O que caracterizou a fonnação 
tradicional? 

Uma concepção monolítica da Vi
da Religiosa. Os modelos que encar
navam esta Vida Religiosa. A seqüên-

• 
Cla coerente . as etapas no pro-
cesso de assimilação. Hoje há ruptu
ras neste equilíbrio. Há desarticula
ção dos seus elementos integradores_ 
Assistimos ao ocaso dos modelos. 
Muita coisa caducou atropelada pe-
los fatos. ' 

. Por que o senhor respondeu a esta 
longa entrevista sobre estes dois 
livros? . 
• 

Primeiro, porque me pediram. Se
gundo, porque sou um homem de 
diálogo fácil e até me considero um 
interlocutor ' de certa loquacidade. 
sempre me preocupei em abrir canais .. 
de comunicaçao. A comunicação é a 
mediação do poder, como ainda, da . 
transmissão e comunhão da fé. O co
ração da dignidade divina do ser hu
mano está em sua capacidade de en
trar em comunhão. Comunhão de 
amor que transmite a vida gerando 
nova pessoa ou forças novas. Comu. 
nhão pedagógica pela 'qual cada um 
assume a responsabilidade de indu
zir, pelo seu comportamento, modi
fícações ou estabilização no compor
tamerito alheio. Comunhão política 
pela qual as formas de convivência 
se tornam estáveis, institucionaliza
das e fontes de poder. Os instrumen
tos desta comunhão são as miríades 
de cClmunicações' de que é capaz o 
homem, entre elas, a palavra escrita. 
A fé · no valor da comunicação me le
vou a responder a estas perguntas. 
Cada idéia desta entrevista é um fio. 
O conjunto dos fios tem uma toma
da comum que lhe fornece luz, força . 
e calor:. A CRB. e sua ação em favor 
da Vida Religiosa atualizada e atuan
te na Igreja no Brasil. 

, 
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(continuação da terceira capa) 

É um fato incontestável que a Vida Religiosa vem se questionan
do, pe lo menos, há duas décadas, sobre o tipo tradicional de sua 
presença na Igreja e na sociedade e vem, conseqüentemente, buscan
do formular nova estratégia em vista de uma Vida Re ligiosa mais 
adequada à Igreja do Vaticano li, de Medellín e de Puebla, mais 
adequada à vida de nosso povo. Viveu-se um tempo de rico entretem
po . Nesta caminhada, época de transiçlío, quando dificilmente se 
consegue ver claro, preencheram-se algumas condições em termos de 
desenvolvimento, de consciência crítica, de inquiriçlío, de arrojo e de 
audácia dos religiosos e das Congregações, que geraram a necessidade 
do aparecimento de uma ref lexlío teológica original . Mais luzes para 
as práticas novas . 

Nascia e se corporificava, entlío, a EQUI PE DE REFLEXAO 
TEOLOGICA da Conferência dos Religiosos do Brasil. Sua produçlío 
teórica comprova que a CRB se tornou um dos lugares mais ricos, 
livres e animadores do pensamento teo lógico. O nível qualitativo do 
pensamento elaborado vem correspondendo às esperanças e expec
tativas que presidiram à sua fun daçlío e às competências que o Gover
no da CRB lhe cometeu no correr destes anos. 

A CRB revendo, hoje, sua história, sente que contribuiu muito 
acenando às prioridades, hierarquizando meios e fins, sugerindo novas 
frentes, oferecendo alternativas válidas, em momentos de incerteza, 
busca e decislío. Sente, igualmente, que a segurança deste seu agir 
repousa muito também no assessoramento teórico dos teólogos de sua 
Equipe de Ref lexlío . A Equipe se tornou uma retaguarda de permanen
te realimentaçlío às necessidades e às defic iências, aos pontos ne
vrálgicos que nossos dias de tantos desafios, conflitos e tensões, as
si nalam ao empenho e à responsabi I idade dos religiosos e de seus ins
titutos . 

Convidamos a Vocês, Superiores e Superioras Maiores, Mestres e 
Formadores, Religiosos e Religiosas do Brasil, a verificar pessoalmente 
nossas afirmações, pe la leitura meditada destes qui nze capitulos de 
CRB: DEZ ANOS DE TEOLOG IA que têm em suas mãos . 

TEOLOGIA é fé que procura entender, distinguir , julgar, tocar-se 
pela realidade divina . VIDA RELIGIOSA é possibilidade aberta de 
plena realização do homem até sua definitiva entrega ao SENHOR, 
sentido de nossas vidas e única razão do que possa ser e fazer a Con
ferência dos Religiosos do Brasil. (Pe, Décio Batista Teixeira, SOB, 
Presidente Nacional da CRB) . 
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