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Nossa Capa 

Uma simples SETA retorcida e em 
trejeitos a indicar duas direções. Roland 
Barthes propõe dois elementos de medida 
para se avaliar o interesse de um desenho 
ou de uma foto quaisquer: o studium , ou 
seja . o esforço e inclinação cultural de cada 
um ; e o punctum, isto é, um detalhe que 
parte da imagem e atinge, de imediato, a 
consciência . Coisas óbvias se revestem, 
por vezes, de mai or complex idade . 
Aceltando·se, todavia. a regra deste jogo 
semiológico de avaliação, pode· se concluir 
sobre nossa éapa: a SETA, como fiÇlurada, 
é o emblema da indecisão , da ambigüidade t 

da indefiniçao, do gosto da pesca em águas 
turvas. O sig nificado é evidente demais 
para ser tido como definitivamente apreen ~ 
dido . Para baixo ou para cima? Muito pelo 
con trário . Avançar ou retroceder? Nem 
uma nem ou tra al ternativa . Permanecer. 

IYIClIl,;ClI "'d :>:;:iU. t: ~~cH': l u rl i::l r . uenunCIClr 

(direção inferior) avivando a consciência 
dos erros? Ou, anunciar (direção superior) 
os caminhos a percorrer? Nada disso. 
Omitir·se, esta forma sinuosa de dourada 
irresponsabil idade. Hà con flitos campa· 
tíveis com a Vida Religiosa . E, por isso, 
fecundos. Outros há, entretanto, irrecon· 
ci liáveis com ela . E, por isso, estéreis e 
dopanles. A indecisao e a ambigüidade são 
espéc ies deste gênero . O Evangelho é 
ca tegórico: "Ninguém pode servir a dois 
senhores" IMt 6, 241 . E o Apocalipse, ao 
anjo da Igreja de Laodicéia, registra: "Por· 
que és morno. nem frio nem quente, co· 
meçar·te·ei a vom itar da minha boca" 
IApac 3, 161. CONVERGÊNCIA, a revista 
dos Religiosos e Religiosas do Brasil, 
veicula um discurso afirmativo. revelador 
de coragem e de fé na Vida Religiosa . A fal
ta de audácia de nossa parte pode paralisar . 
o Espírito . CONVERGENCIA, leitura útil ' 
pa ra qualquer momento e na formulação do 
fu turo . A larga o espaço onde os Religiosos 
se irmanam aos seus ideais. numa co· 
munhão mais freqüente e mais fácil. 
aprimorando ° traço de união por que tanto 
se empenha a Conferência dos Religiosos 
do Brasil (Pe, Marcos de Lima, SDB) . 

Registro na Divisão de Censura e Diver
sões Públicas do D.P.F. sob o n? 1.714-
P.209173. 
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EDITORIAL 
A Igreja, desde o evento PAS

COA-PENTECOSTES, é o Sacra
mento maior do Cristo Jesus. 
Sinal de sua Presença Liberta
dora na História ela o será en
quanto vivificada pelo Espírito 
do Senhor que n~la e por ela 
age, transforma e suscita multi
formes dons. 

Por sua constituição cristoló
gica e dinâmica pneumatológica, 
a Igreja é enviada para anunciar 
e testemunhara Boa Nova, ·inse
rindo-se no contexto humano das 
nações e povos. Assim fez em 
sua primeira grande e difícil de
cisão, tomada em reunião con
ciliar, em Jerusalém (At 15,6-21). 
Na coerência com o essencial, 
teve a sabedoria de romper ali 
com certas tradições religioso
culturais · judaicas, para mais li
vre e abertamente · servir o Rei
no em meio aos gentios. E as
sim agiu em outras · circunstân-
cias, ao longo dos témpos'- . 

Hoje aindéi, · em nome do es
sencial sempre," o Esprrito do 
Cristo Jesus a impele a rever 
atitudes pastorais, a reestrutu-

orar serviços eclesiais, a mudar 
de linguagem teológica, a pas
sar a outro lugar social para ga
. rantir à sua missão, confiabili
dade e significância aos olhos 
dos · homens de hoje. Ao fazê
lo, torna-se "luz : dos. povos" 
cuja maioria é hoje constiturda 
de pobres e oprimidos. 

_ -A Vida Religiosa, forma de es~ 
pecialcbnsagração a Deus e si
nal da imensa variedade de dons 
que o Espírito derrama em sua 
Igreja. tem papel de vanguarda 
a exercer. Opção pelos pobres e 
jovens, inserção nó meio do po
vo, organização de comunida
des esclesiais de base, agiliza
ção dos laços e mediações de 
comunhão e participação nas 
Igrejas Locais, educação popular, 
e muitos outros são os passos 
decisivos a serem dados nesse 
final de século, pela· Vida Reli
glosa e pela Igreja como um 
todo • . 

Para Pe. JOSé CARLOS PE
DRINl,em "CAMINHADA li
BERTADORA E ORAÇÃO", . a 
oração é um "espaço em que a 
gente se toma nas . mãos, con
templa Deus que nos chama 
desde o ventre materno ... _" A 
oração é também abertura à rea
lidade, . ao clamor dos pobres 
dentro da história, na perspecti
va do serviço gratüito. .Ela se 
.faz. também de esperança e bus
ca do Novo Céu e da Nova Ter
ra, fazendo germinar as semen
tes do Reino · nas situações que 
O negam. Por isso, a oração · é 
também compromisso profético 
na caminhada da libertação_ 

Frei LEONARDO .BOFF OFM, 
em "OS MINISTéRIOS NUMA 
IGREJA POPULAR" ,lê a prática 
,?clesial de nosso povo que se or

. ganiza em· CEBs. Nela percebe 
"a vontade fundadora de Jesus· e 
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de seu Esplrito: constituir um po
vo que conheça a Deus na verda
de e santa mente O sirva". Na 
América Latina hoje, "a forma 
como se concretiza a história dos 
seguidores de Jesus e dos ouvin
tes de seu Esplrito, é a consti
tuição de milhares de comunida
des e de grupos que, unidos en
tre si, e em coniunhão universal 

. com todos os demais que cami
nham por outras estradas, mas 
não em outra direção, formam .a 
Igreja Popular, Igreja Apostólica, 
Igreja de Cristo e do Esplrito 
Santo". Nesse contexto o auto'r 
explicita . a relação entre minis
térios e .. comunidade. Numa Igre
ja feita · de. comunhão e .partici
pação, além ' dos ministérios ecle
siásticos, surgem outros serviços 
reclamados pelas necessidades 
da comunidade. Se aqueleses

. tão ligados ao mistério cristoló
gicci, . estes expressani o mistério 
pneumatológico . da Igreja. 

Em "A PARTICIPAÇÃO COMU
NITARIA NO Nr', Irmã DELlR 
BRUNELLI PIDP questiona a re
duzidaparticipilÇão do Leigo na 
Igreja. Para tanto se . dirige ao 
NT e ali se depara com varia
da · e intensa prática de partici
pação da comunidade na vida 
eclesial. . Na Igreja Primitiva o 
destaque atribuldo a ' alguns mi
nistérios não elimina . a respon
sabilidade de todos na tarefa 
eclesial. . Feita essa constatação, 
a autora busca os fundamentos 
teológico-bíblicos dessa carac
terlstica das Comunidades Apos
tólicas. E confirma a necessária 
participação de todos os batiza
dos na vida e missão da Igreja. 
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Irmã IVONE. GEBARA, em "VI
DA RELIGIOSA E EDUCAÇÃO 
POPULAR", balança nossas cer
tezas e aquisições de "educa
dores" do povo. O povo, na sua 
fé e teimosa esperança, tem 
muito a nos ensinar. Sobretudo 
quando vive na aflição que cla
ma ao Senhor porque fruto da 
injustiça humana; Irmã IVONE 
constata a . aflição do povo fa
minto do Nordeste e o desafio 
que ela representa para os Re
ligiosos voltados à educação 
popular . .. ' 

Em "PASTORAL DA JUVEN
TUDE O AGIR PASTORAL", 
Pe. JOÃO BATISTA L1BÂNIO 
SJ, depois de tratar da condição 
juvenil e das grandes metas da 
Pastoral da Juventude, na CON
VERG~N,CIA de junho último, 
abre ' um vasto leque de villo
res, situilções e mediilções ' para 
a "milcropastoral juvenil". Ace
na fortemente pilra essiI dinien
são pilstoral. Não basta a i'mi_ 
cropastóral juvenil". ~ preciso 
também surpreender O ' jovem 
enquanto imerso nas .massas 
atuais, para ali, . anunciar-lhe ' a 
Boa Nova. "O trabalho da mi
cropastol'al é mais ' rápido é ' di
retamente viável. Por isso ' pode 
·mais facilmente : atrair 'as aten
ções dós agentes de pastoral. 
Insisto na sua precariedade, sem 
uma atuação simultânea no · ní-

. vel maior das ' niediaçõesso
ciais. O futuro da' pastoral da 
juventude estará na feliz arti
culação entre esses dois planos 
de pastoral". ' . . 

. . . 

Pe. ATICO FASSINI ms 
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MENSAGEM DO PAPA • • • . . • 

• 

A VOCAÇÃO ' RELIGIOSA 

João Paulo 11 
• aos Religiosos e às Religiosas 

. 

O Santo Padre tem falado com invulgar freqüência sobre a fida Re
ligiosa, em seus pronunciamentos habituais e em· suas viagens apost6licas. 
A 25 de março, como mensagem do Ano Jubilar, João Paulo II enviou aos . 
religiosos de todo o mundo, portanto de forma mais explícita e solene, a 
Exortação Apost6lica "Redemptionis Donum", como "expressão do amor 
que a Igreja tem pelos religiosos e religiosas" (16). A CRB, aq publicar, 
nesta rubrica de C01'lvergência; dois números de "Redemptionis Donum". 
manifesta o agradecimento dos religiosos do Brasil ' pela solicitude paterna 
do Papa, e convida a todos para que conheçam e meditem as palavras do : 
Supremo Pastor. '. ' 

"O chamamento paia. seguir. o 
caminho dos conselhos evangélicos 

"nasce do encontro ÍDfimo com o 
amor de Cristo, que é .amor reden
tor. E. com este amor exatamente 
que Cristo chama. 'Na estrutura da 
vocação, '0 encontro com este amor 
torna-se ' algo especificamente pes
soal. Quando CrÍsto, "depois de vos 
ter fitado, vos amou", chamando ca
da um de vós, amados Religiosos e 
Religiosas, aquele seu amor redentor 
foi dirigido a uma detel;lllinada pes
soa, adquirindo ao mesmo tempo 
caractel'Í$ticas espoDsais: tornou-se 
amor de eleição. Tal amor abrange 
a pessoa toda, alma e corpo, seja .ho
mem ou mulher, com o seu único e 
irrepetível "eu" pessoal. Aquele 
que, doado eternamente ao Pai, "se 
dá" a si próprio no mistério da Re-

• . ' . 

dehção; eis que chama o homém, a 
fim de que este, por sua vez, se dê 
inteiramente a' um serviço parti~ 
cular da ohrada Redenção, median~ 
t~ . a . agregação a uma Comuiridade 
fraterna, . reconhecida e .aprovada 
pela Igreja. Não serão, porventura, 
uin eco deste chamamento as pala
vras de São Paulo: "Não sabeis que 
o vosso corpo é templo do Espírito 
Santo .. : e que. vós não sois senho
res de vós · mesmos? Na verdade, 
fostes comprados a elevado preço 
(lCor 6,19-20). 

Sim, o amor de Cristo assenho
reou-se de cada um' e de cada uma 
~e vós, amados Religiosos . e Reli
giosas, por aquele. mesmo "preço" 
da Redenção.- .E em conseqüência 
disso, vós apercebestes-vos de que . . . 

• 323 



já não pertenceis a vós mesmos, 
mas a Ele. Esta nova consciência 
foi o fruto do "olhar amoroso" de 
Cristo no íntimo dos vossos cora
ções. E vós correspondestes a o esse 
olhar escolhendo Aquele que pri
meiro vos escolheu a cada um e a 
cada uma de vós, chamando-vos 
com a imensidade ,do seu amor re- , 
dentor. Chamando "pelo nome", o 
seu chamamento faz sempre apelo à 
liberdade do homem. Cristo diz: "Se 

, , 

qúeres .. ,", A resposta a' esté 'cha-
mamimto, portanto; é uma escolha 
livre. Escolhestes a Jesus de Naza- ' 
ré, . o Redéntor do mundo, ao esco
Iherdes o caminho que ele vos indi-
cou( ... ). ' 

• o ' 

'. A vocação encerra em si a res
posta à pergunta: para que serho
mem e como sê-lo? Esta resposta 
confere à vida toda uma nova di
mensão e determina o seu sentido 
definitivo. Este sentido emerge no 
horizonte do paradoxo evangélico 
acerca da vida que se perde quando 
se quer salvá-Ia, e que, ao contrário, 
se salva perdendo-a "por causa de 
Cristo e do Evangelho", como le
mos em São Marcos (8,35). 

, À luz destas palavras reveste-se 
de plena evidência o chamamento 
de Cristo: "Vai, vende o que tens e 
dá-o aos pobres e terás um tesouro 
no céu. Depois ,vem e segue-me" , 

(Mt 19,21). Entre o temIO "vai" e 
o sucessivo "vem e ,segue-me" esta
belece-se uma relação íntima. Pode
se dizer que estas últimas palavras 

, 

determinam a própria essência da 
vocação; com efeito, trata-se de se
guir as pegadas de Crísto (sequi = 
palavra latina, de onde vem a se· 
quelaChristi). Os termos "'vai ..• 
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vende... dá-o" parecem determi
nar bem a condição que precede a 
vocação. No entanto, esta condição 
não é, por outro lado, algo que es
teja "fora" da , vocação; mas já se 
encontra "no interior" da mesma. O 
homem, efetivamente, faz a desco
berta do novo sentido da própria 
humanidade, não apenas para "se
guir" a Cristo, mas na medida em 
que O segue. Quando "vende o que 
possui" e "o dá aos pobres", é en-

o tão que ele descobre que aqueles 
bens e aquela "vida na abundância", 
de que já dispunha, não constituíam 
o tesouro junto do qual pudesse 
aquietar-se: ofesouro está no seu 
coração, por Cristo feito capaz de 
"dar". os outros, dando-se a si pró
prio. Rico não é aquele que possui 
mas aquele que dá, aquele que é 
capaz de dar. 

Aqui neste ponto o paradoxo 
evangélico adquire uma expressivi
dade particular. Torna-se um pro. 
grama do ser: ser pobre, no sentído' 
dado a , este "ser" pelo Mestre de 
Nazaré, significa tomar-se um dis
pensador de, bem cQm a própria hu
man'idade. Isto quer dizer, igual
mente, descobrir "o tesouro". Este 
tesouro é indestrutível. Conjunta
mente ao homem ele prolonga-se na 
dimensão da eternidade, ' pertence à 
escatologia divina do mesmo ho
mem. Mediante este tesouro o ho
mem passa a ter o seu futuro defi
nitivo em Deus. Cristo disse: "terás 
um tesouro: no céu"; E este tesouro 
não é "um prêmio" 'somente depois 
da morte, pelas boas obras pratica
das a exemplo do divino Mestre; 
mas é sobretudo o completamento 
escatológico daquilo que se escondia 
por detrás dessas boas obras, já 



aqui na terra, no "tesouro" interior 
do coração. O próprio Cristo, aliás, 
no Sermão da Montanha, ao exor
tar a angariar tesouros no céu, 
acrescentava: "onde está o teu te
souro, aí estará também o teu cora
ção" (Mt 6,21). Estas palavras in-

dicam o caráter escatológico da vo
cação que se realiza seguindo o ca
minho das núpcias espirituais com 
Cristo, mediante a prática dos con
selhos evangélicos." 
, ' , 

Exortação Apostólica ''Redemp" 
tionis donnm", ne;> 3 e 5. 

Trabalho, característica do religioso? • 

A este respeito, transcrevo, aqui, a página 42 do livro Os Religiosos, 
Vocação e Missão. Um enfoqne exigente e atuaI, do Pe. Marcello de Car
valho Azevedo, SJ. Verifique se Você conhece uma situação parecida com 
esta constatação. 

"Mas há uma outra dimensão que se tem perdido tambêm na vivência da 
pobreza: e a inserção nossa de religiosos no mundo do trabalho, com todas as 
SUas conseqüências. E, no entanto, esta .parece ser, no mundo marcado pelo 
trabalho, uma das grandes incoerências que vive hoje a vida religiosa em face 
de sua pública profissão de pobreza evangélica. A grande massa dos homens 
e mulheres que trabalham e que vivem do trabalho não têm como conceituar a 
vida de trabalho de grande número de religiosos. De fato. fomos capazes de 
conduzir muitos jovens religiosos a uma vida tal que, mesmo sem trabalhar à 
altu ra de seus coetâneos, continuam vegetando em nossas cásas, cercados, à~ 
vezes, de requintadas condições de vida. e Incrrvel verificar como um bom 
número de religiosos em idade produtiva consegue escapar à lei universal do 
trabalho. Mesmo nos parses desenvolvidos e, mais gravemente ainda no terceiro 
mundo, muitos religiosos vivem, por vezes, à margem das exigências do trabalho 
e das, coordenadas econômicas do mundo atual, em tudo o que elas trazem e 
comportam de austeridade, de disciplina, de privaçoes, de dificuldades, de inse· 
gurança ' e de riscos. Temos garantida a sustentação e, Com isto, 'podemos exi
mir-nos Irresponsavelmente do que é hoje o dia-a-dia do habitante de nossas 
cidades. A passividade, a não combatividade, a ausência de criatividade, o não 
ter que lutar para sobrevIver, tudo isto foi de certo modo, eliminando em nós a 
inspiração heróica de nossas vidas. Fomos nos mediocrizando e nos alienando 
num mundo que é competitivo, onde sobrevivem os que arduamente lutam, onde 
as funções são atrlburdas mediante concurso e mantidas por avaliação de qua
lidade. e impressionante ver como muitos religiosos que tiveram oportunidades 
incomuns e singulares de estudo e qualificação se acovardam diante da vida ' 
e se acham cronicamente incapazes para tarefas que leigos desempenham com 
menores condições de formação e preparação ou que os mesmos assumem quando 
abandonam a vida religiosa. Não menos impressionante a freqüência corri que os 
religiosos, . aparentemente responsáveis, Jogam com suas comunidades e saltam 
daqUi para ali, ao sopro de rmpetos e inspirações que fenecem tão depressa 
quanto caprichosamente se apresentaram. A acomodação de muitos e despreparo 
de outros constituem muitos Institutos Religiosos .numa espécie de casta, à parte, 
incompreensrvel no mundo' real em que vivemos". ' 
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I 'NF O: R ME 
• 

CONFERENCIA DOS RELIGIOSOS , DO BRASIL . ' 
, , 

. , .' . 

V ETAPA DO PRO-FOCO 
. .....• ~. .. . ... -

Realizou-se na Fazenda Sao José 
das Paineiras, em ,Mendes, a V, etapa 

' . .. . . 
dO carso para Formadoras Contempla-
tivas , Números anteriores {n9 155 -

, Set., 1982; n9161 ~ Abr" 1983;: n'9 17.1 . , , 

'~ . Abr., . 1984)dà . ' : Conv.e (~ência'~ de· 
.ram noUcias do., desenrolar desta pro
gramação da CRB que oferece conteú
do, pista e subsidies para a formação 

. e revitalizllção no .crescimento integral 
.da Vida Religiosa Contemplativa. 

, . 
A Eucaristia de abertura do curso foi 

presididà 'por O, Waldyr Calheiros de 
, , 

Novais, Bispo de Volta Redonda, Dizen-
do-se fe liz em acolher durante quinze . , , 

dias, em sua diocese, representantes 

das casas contemplativas " do norte ao 
sul do pais, o celebrante fez uma breve . ' 

apresentação geral da realidade vivida 

na porção do rebanho que lhe é con
fiado, mostrando_nos plahos ' de ação, . . 

desafios e problemas. 

Dando inicio àOS trabalhos, Ir, Clau· 

dino Falquetto, ' Presidente Nacional da 

CRB, lembrou o objetivo principal desta 

etapa: a Formadora, no seu ser e mis· 

são. Nestes" dois pólos se deve arti· 

cular a animação da vida religiosa, na 
busca incessante da vontade de Deus 
para nossos dias, 

Em seguida, Ir. M' Vilani Rocha .de 
Oliveira, como coordenadora do PRO· 
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FOCO, expôs a dinâmica da fase con
clusiva do curso. Frisou dois objetivos 
muito claros: 1. as matérias a serem 
dadas; 2, uma atenção especial à visão 
.de conjunto de todo o curso, em vista 
à sua continuaçãQ ' num PRO-FOCO 11. 
Cóm ,es.te fim distribui ram-se questioná
rios, desde a primeira hora, para que 
se pudesse estudar e refletir para uma 
real avaliaçao. Em relação aos anseios 
das participantes deste plano pioneiro 
de formação realizado numa Conferên
cia de Religiosos, no mundo, seria di
rigido um olhar mais especiar. 

. Os últimos cinco dias foram reserva
dos para um retiro dirigido, sob a ori
entação principal de O, Vital Wilderink 
O, Carmo 

Dias 10 e 11: "Pedagogia de Deus na 
Bíblia". No t~ma muito ' amplo, de mui
tas abordagens, Pe . Luiz Alves de 
Lima, no Instituto Pio XI, de São Paulo, 
desenvolveu dois pontos principais: 1. 

Teologia blblica; 2, Revelação. No pri

meiro, a ação educativa de Deus que 

se manifesla em loda a Biblia e foi le-. 

vada a termo como um· processo, con

'duzindo os homens alé Deus. Da evo
lução do conceilo da pedago'gia de 

Deus, no Antigo Testamento, Pe, Lima 

passou ao Novo, com a figura de Jesus

Mestre, relatando o- seu método de en
sino, a pedagógla do' exemplo e do les-



'temunho. No segundo ponto, conslde
orou a Revelação divina; através da pe
dagogia .. da .comunicação. Deus se re~ 

vela por palavras, gestos e ações. Para 
a formadora, a pedagogia de Deus se 
torna· um programa de açao: é' preciso 
que testemunhe a partir do próprio ser, 
sc quer formar. e só assim poderá sen
tir-se participante do mesmo processo 
de salvação . 

Dias 12 e 13 - Fr. Alberto Beckhau' 
ser afm, Professor nos Franciscanos de 
Petrópolis, deu "Formaçao litúrgica". O 
curso constou de: "Fundamentação teo .. 
lógica e Introduçã.o ao conceito de li
turgia; sua Importância na formaçao 
inicial e na vida comunitária; o misté
rio do culto de Cristo e da Igreja; a 

'Liturgia das Horas. Numa densidade de 
conteúdo, Fr. Alberto Beckhauser di
rigiu suas exposições fornecendo-nos 
elementos de grande valor para que a 
formação litúrgica seja um fator essen
cial para a espiritualidade. cristã, tanto 
a individual, como a das comunidades ~ 

Sendo "fonte e cume da vida da Igreja", 
um embasamento sólido sobre a Litur
gia se torna condição da inspiração e 
expressão desta mesma vida contem
plativa . ' 

Dias 14, 15, 16, 17, 18 - A 'Forma
ção propriamente dIta nao podia deixar 
de ser a parte de muito peso do curso, 
po is da reflexão séria de sua importãn
eiai ~os meios para ser levado a termo, 
da formulação clara dos objetivos a 
que se orienta, vai depender a concre .. 
tização do curso, em sua a'plicação à 
realidade das formandas e ao processo . 

. que nun.ca deverá interromper-se para 
o crescimento i n,tegral que toda a vida 
supõe. 

Pe. Jaime Sulllvan OMI foi-nos apre
sentado como o "cérebro principal do 

• 

Pro-Foco" que lhe deve, em . grande 
parte,. a programaçao. Foram cinco 
dias de muita riqueza sobre' os temas: 
Formação como processo integral e in
teW"dor; equipes 'de formação; papel e 
aptidões da formadora; filosofia da · for-
mação; objetivos e pressupostos. Por 
fim, a Direção espiritual mereceu tam
bém .um destaque partic.ular. As parti
cipantes tiveram ocasião de apresentar 
-o que no sentido da formação é rea
I izado nos respectivos Mosteiros, de for
mular suas perguntas, apresentar difi, 
cu Idades, . ter trabalhos em grupos e 
plenários . Depois de fazer-nos exercitar 
'na formulação de objetivos, premissas 
teológicas de planos de formação, Pe . 
Jaime deixou-nos a tarefa de ' elaborar 
até o fim dO corrente ano um trabalho: 
"A . Filosofia da Formação; pressupos
tos; valor~s do carisma. Princípios de 
.apre(\dizagem., Objetivos gerais e . espe
.cificos e programa de formaçao" . Jun
tamente com o Pe. Jaime, atuou inten
samente a Ir. Celeste Gaion. __ . 

. Dia 19 - Esse dia foi vivido na ale
gria da confraternização ao mesmo te'm
po em que ' se pôde ter um descanso 
'dos ' trabalhos para se crIar um clima 
'propicio para o retiro que se iniciou à 
noite com a celebração da Missa. 

,Dias 20, 21" 22, 23 e 24 - Fornece
'ram a sfntese ' do curso fazendo-nos vi
venciar o Absoluto de Deus. Depois de 
termos recebido o conteúdo e metodo'" 
logia para a formação da vida contem
plativa, tudo foi revisto à luz da gra

,tuidade divina, num retiro dirigido, que 
teve como ·. orienatdores: D . Vital Wil
der,ink O. C .arm, Pe . Armando Cardoso 
SJ, Fr. Hugo Baggio ofm; Fr. João Bon
tem OCD, Fr. Celso Teixeira ofm. As 
conferências foram feitas por D. Vital, 
com sucessão de esclarecimentos em 
grupos, partilhas e orientações indivi-
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duais. O horário comportou também lar
gas horas dedicadas à oração. Temas 
desenvolvidos: O mistério da vocação, 
suas exigências e desatiosi os votos, 
aspecto . místico e formas concretas 
dentro do contexto histórico; vida con
templativa na Igreja atual; Oração en
carnando o rosto e situações do ho
mem, moderno. A sexta·feira, dia 23, foi 
reservada à celebração da Penitência, 
comemorando o Ano Santo da Reden
ção. 

, Vivemos momentos de muita inten
sidade sobre o sentido do perdão e as 
graças que nos são oferecidas dentro 
do Ano Santo da Redenção. 

Dia 24 - Sábado, à tarde, houve a 
Eucaristia presidida .por D. Vital WiI
derink concelebrada pelos orientadorea 
do retiro. Em todos esses dias, numa 
tônica forte de espirltualidade, contem
plativas que somos, percebemos Deus 
como o Mistério Maior, a gratuidade 
absoluta. ,Conscientizamo-nos mais de 
que só poderemos ser "sinais" que o 
povo de Deus espera, a partir da Inte
gração de todo o nosso ser, no mais 
fntimo de cada uma de n6s, no centro 
do castelo, como diria Sta. Teresa, a 
assim podermos responder aos desafios 
da fé, às tensões do mundo de hoje. 

, Um dos pontos altos do retiro foi a 
simplicidade e a transparência dos di
versos grupos, em que, nas caracterfs
ticas muito marcantes de cada famflia 
religiosa, houve a sintonia da mesma 

busca: o primado do Absoluto de Deus, 
e a necessidade de traduzi-lo, encar
nando a realidade concreta de' hoje. 

, ' 

, Dia 25, - Encerramenlo do curso_ 
D. Vital , Wilderink e concelebrantes: 
,Dom Paulo Rocha - Abade do Mostel
,ro São Bento, de Salvador, membro da 
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coordenação do PRO-FOCO e Fr. Celso 
Teixeira ofm. celebraram a Missa. A 
homilia, falou, Fr. Celso que se deteve 
na simbologia da água e, da luz, em co
mentário ao Evangelho do dia: o diá
logo de Jesus com a samaritana. Ter
minou com um convite: que todas pos .. 
samos 'abeberar-nos sempre mais da 
água viva do mistério de Cristo, que nos 
oferece a vida contemplativa, e transmi
tirmos !'lOS irmãos a luz, o calor, con~ 

forme evoca a sigla do PRO-FOCO. 

Ao Ofertório, as participantes, por re
giões, ofereceram alguns dons com uma 
'mensagem, referente à etapa do curso 
que representavam e a característica 
especial da mesma. 

, , 

A sessão final realizou-se na sala de 
aulas obedecendo' à seguinte progra-

, ' 

mação: 

, . Como expressão de louvor e gra
tidão as participantes entoaram o Mag
nlficat em várias vozes. 

2. Interpretando os sentimentos das 
cursistas, falou Me. Cecflia Vasconcel
los OSB. Fez uma retrospectiva do cur
so: o planejamento, a realização o ob
jetivo alcançado; o valioso conteúdo de 
cada etapa; as pessoas, desde a gênese 

' do curso, quando Me. Luzia Ribeiro de 
Oliveira OSB abriu o UMosteiro e o co" 
ração", nos encontros de Nossa Senho- · 
ra das Graças, que prepararam o PRO
FOCO. Também assinalou os marcos da 
ação salvadora: as bênçãos das Inicia
tivas da CRB; a partida para o "face-a
face de Me. Violeta - falecida logo 
após a I etapa do curso; a retificação 

' da generosa entrega de Me. Teresa de 
, Jesus; as escolhas: Fr. Fernando Figuei
redo, um dos .professores, elevado ao 

episcopado e três das formandas, elei
tas Abadessas. Agradecimentos espe-



ciais a todos os que colaboraram mais 
de perto para a. concretização do curso: 
A CRB, na iniciativa do Pe. Décio, le
vada a termo por Ir. Claudino; a pre
sença de Ir. Vilani, que como coorde
nadora principal de todo o curso, sou
be fazer-se toda para cada religiosa, 
no profu ndo respeito às peculiaridades 
de cada carisma, tornando-se O u cora-
ção" do PRO-FOCO. O olhar de grati
dão .percorreu todas as pessoas que 
colaboraram para que se chegasse a 
bom termo: professores que não medi
ram esforços e nos deram as m.atérias 
e o testemunho de amor à vida religio
sa contemplativa; lugares, Convento 
Me. Regina e Fazenda São José das 
Painei ras, na hospedagem verdadeira
mente cristã; Congregações: a do Fra
ter Henrique Cristiano e Ir. Gentil, pro
vincial dos Maristas, nos seus gestos de 
generosidade; D. Vital e dedicados co
laboradores do retiro; Me. Eugênia, pre
sença amiga de coordenadora e de co'
lega; Ir. Teresinha e colaboradoras nos 
completos relatórios apresentados. Me. 
Cecília definiu a conclusão do curso 
como um ponto de partida e de chega
da. A última etapa fixou o olhar atento 
da formadora no seu ser, no agir e no 
como agir de sua missão especIfica. 
Unidas a partir do ser, as participantes 
continuarão, num Upact~ de aUança"J 
os laços fortes de amizade e realização 
do que o Padre Décio definira: "a co
munidade do Pro-Foco". Dispersando
nos aos pontos distantes, às realidades 
diversas de cada carisma, permanece-

. , 
remos unidas na busca Incessante do 
"único necessário", ao qual nada deve 
ser preferido, o amor de Jesus Cristo 
- grande objeUvo da nossa vida. 

. 3. Composições em ' versos enalte
. ceram o PRO-FOCO, processo que não 
. termina, na harmonia de união das fa-

-
míllas religiosas, no dinamismo que nos 
Impele a resposta na caminhada. 

4. Precedendo à entrega dos cer
tificados, Ir. Claudino Falquetto se disse 

.surpreendido pelo significado e exten
são que tomara o curso em sua reali
zação e nas perspectivas que trouxe 
para maior aprofundamento da vida re
I igiosa contemplativa em nosso país. O 
dia de Nossa Senhora, no mistério da 
Anunciação, era um convite para que 
proclamássemos as "maravilhas opera
das pelo Senhor" e repeUssemos o "Fa
ça~se em mim" com novo entusiasmo e 
esperança no futuro. Que a vida con
templativa possa continúar a ser um 
sinal luminoso na Igreja, como ·presença 
do Senhor junto aos irmãos. 

5. Com a entrega dos certificados, 
encerrou-se o PRO-FOCO I. Com imen
sa gratidão as participantes formularam , 
votos para que o projeto da CRB possa 
ter continuidade e prossiga sua missão 
de ajuda e animação à vida religiosa 
contemplativa no Brasil. 

Ir. Maria Margarida, OCD . 
Carmelo N. Senhora Aparecida 
Belo Horizonte, MG 

CRB- NACIONAL 
A CRB/Nacional tem oferecido aos 

religiosos da área da Saúde apolo, in
centivo e subsídios, tendo em vista re
vitializar o SER RELIGIOSO, descobrir 
novas dimensões e dinamízar o sentido 
de . serviço num aprofundamento rimo
vador, pastoral e técnico. Essa tarefa 
tem sido realizada, especialmente, atra
vés do GRS/Naclonal (Grupo de Refle
xão de Saóde) criado em 1976. Inó
meros ENCONTROS, JORNADAS e SE
MINARIOS já foram realizados. Em 
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princIpio; essas atividades se prendiam 
às Irmãs engajadas em obras tradicio
nais, com reflexão visando mais a pas· 

' toral e a 'problemática da SAÚDE vivida 
, 'nos 'hospitais.' Com o de'senrolar da 

reflexão, passou-se a focalizar a missão 
, do reli'gioso na AREA da SAÚDE a par

tir de ' seu CARISMA e IDENTIDADE, · . . . . 
procurando atingir também os religiosos 

, , 

, que , atuam 'no campo da SAÚDE PRE-.. ' 

VENTIVA. 

Em ,comunhão com a Campanha da 
Fraternidade, será ' realizado de 18 a 24 
de novembro p.f. um ' SEMINARIO cujo 
tema cen\,ral será: "OS RELIGIOSOS A 
SERViÇO DA VIDA." Na última reunião, 
o Grupo refletiu sobre o valor da CO
MUNIDADE como SINAL do REINO . 
Queremos partilhar com os nosso!3 ir
mãos que atuam na área de Saúde, o 

· conteúdo de nossa reflexão. 

A experi,ência de Cristo Ressuscitado 
se faz em comunidade: As aparições de 
Jesus Ressuscitado se fazem quando 
os discípulos ,estão reunidos (Jo 20,19-
31); o nascimento da Igreja se deu a 
partir de uma comunidade que, coloca 

.. Cristo Ressuscitado no meio dela: a 
, , , 

partilha, a fraternidade, a paz (At 2,42-
47), A Igreja existe só como comuni
dade, sinal da presença de Cristo no 
meio dela., Não há Igreja sem comu
nidade. Comunidade significa comun-

" gar, participar da vivência de um grupo 
' ·da - pessoas. 

o "ser cristão" nao tem valor fora 
, , 
, da comunidade-Igreja. , ,Só através da . .' . 
, comunidade a pessoa pode se dizer 

"Cristã", Assim ,podemos perceber a 
· ,importância, para o cristão, de partioi-

, ' 

, par de uma comunidade, quer seja pa-
, roqu,lal, quer seja eclesial de base, onde 
, ' deve se' manifestar ,a presença de Cristo, 

géllcos: fr~terni.dade, caridade, justiça, 
; pal, alegria e perdão. 

A partir dáí, p0gemos entender a i'm-
,portãncia, para ci Cristão, ,de participar 
de uma comunidade, e nao s6 assistir 
'aos ritos sacramentais, qu~ aliâs, não 
têm valor sem a participação e vivência 
dentro de uma comunidade. 

Dal ,todo o valor da vida religiosa co· 
· munitária, onde pessoas convivem para 
' testemunhar ' esta presença de Cristo 

, Ressuscitado e do seu Esplrito vivifica-
dor, e para demonstrar a possibilidade 
em viver os valores evangélicos, através 

, dos carismas dos fundadores a serem 
etuslizados seguindo a dinâmica e de
safios da vida, 

Sabemos que a saúde do nosso povo 
, depende desta descoberta da vivência 
· em comunidade, de um se preocupar 

pelo outro, de se lutar pelos mesmos 
, objetivos . Como religiosos a serviço da 
, saúde, como é que estamos , vivendo 
esta preliminar do viver em comuni-

· dade, par~ testemunhar a importância 
da Comunidade como sinal do Reino 
de Deus, como sinal de Vida? 

Todas as soluções para os problemas 
' de Saúde tem que ser procuradas atra
, vés de uma Comunidade e não através 

, 

, de indivíduos. A força da comunidade 

(favelas, bairros,. ,) testemunha isso. 
, , 

Como não é possfvel ser crist~o sem 
participar da ' comunidade "Igreja", é 

, , 

impossível ser "curado" sem participar 
, de, uma comunidade, porque sozinhos 

não somos nadal 
, " 

é a ,riqueza do viver e lutar dentro 
, , 

de uma comunidade que faz crescer as 

· pessoas: Use r mais". Assim .pod.emos 

' encontrar soluções para os : problemas 

:'àtravés da vivência dos 'valores evan- . que se · apresentam. Torna-.se· pois, im" 
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prescindível a existência da SAúDE CO
MUNITARIA onde se procuram soluções 
para a comunidade (povo), e não so
ment~ pa~a um 9fu.pinho de pessoas. 

A força da Saúde Comunitária se me
dirá na força das comunidades (favela, 
bairro, hospital, Igreja) em procurar· o 
bem-es.tar físico, pSlquico, social e es
piritual de todos os membros das mes
mas enquanto se reúnem. refletem, par
tilham ' os problemas, e procuram uma 
solução viável para os mesmos _ Neste 

,sentido, os cristãos devem esforçar-se 
cada vez mais para que "todos tenham 
vida e a tenham em abundância". Só 
a Comunidade Igreja pode nos propor-

· cionar esta verdadeira .vida que deve .. 
o mos experimentar, aos poucos, dentro 
das nossas comunidades religiosas. e 

· assim nos tornaremos sinal do Reino 
de Deus. 

É neste sentido que a GRS/Nacio-
· nal (Grupo de Reflexão sobre a Saúde) 
· está refletindo sobre os problemas' cru

ciais pelos quais os homens estao pas-
· sando hoje, a nivel da saúde, e sobre 
como . os : religiosos que atuam nessa 
área, . podem ser sinais de vida, colo
cando-se a serviço da saúde e da evan
gelização; quer seja nos hospitais, quer 

. seja atuando na periferia e nas favelas. 

Pe. Christian de Paul 
de Barchifontaine 
Membro do GRS/Nacional 

CRB 0....-. MANAUS 

Encontro da ' diretoria com os 
encarregados : dos núcleos el ou· áreas 

o Encontro realizou-se "em Manaus 
"nos dias -29 de fevereiro e 19 de març"o 
de 1984 _ A finalidade foi estabelecer 

um contato com . os representantes dos 
· núcleos e ' de outras áreas' ·não ·nuclea .. 
das; fazer ' uma reflexão' sobre a inser" 
'ção dos . religiosos na :Regional, a for" 
· mação e reflexão em · torno' das comu" 
' nidades isoladas; e finalmente estudar 
a dinamização ·dos núcleos' 'e ·a possi .. 
·bilidade de constituição de outros, bem 
como a animação deles. Foram 17 09 

'participantes com representação de: 
· Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manaus, 
Uacoatiara e Tefé _. Também houve 'quem 
falasse por Coari, Parintins e ·Alto· Soli' 
·mões. CIMI e AEC também estiveram 
representados _ 

A Presidência da CNBB Norte I -
• 

Dom Moacyr, Dom Aldo e Dom, Mário 
- participaram de um diálogo ' com os 

· encontristas. Expuseram seus ' pontos 
de vista quanto à presença ' dos Reli
giosos na Igreja Local. Na Região 

· Norte I essa presença adquire conota
ções particulares. A fidelidade ao ca
ri;:;m'a deve levar em cons.ideração as 
exigências da realidade, da cultura e 
do mO!llento histórjco_ Constatou-se a . . 
urgência de uma melhor distribuição 

dos religiosos pelo regional e de maior 

diversidade de cong'regação numa mes-. . 
"ma região. 

, , .: Com relação à .inserção, constatou-se 
, 

que os religiosos constituem uma ·força 

na evangelizaçao. Devem estar atentos 
. ' . . . c 

ao carisma e atentos às exigências da 
. . 

Igreja Local. A força secularizadora é 
:~ma am~aça co~stante. As situações 

. . . 
especiais da Amazônia. levam os re· .. 

. . . .. 
ligiosos a 'an'gustiar-se' ent.re a fideli-

, . 

· ~ade. 'aos carismas e os ªpelos a novas 

·inserções. 

~ NoCjue toca ' à for",áção, vê-se cla

ramente que as congregaç®es estão 
optando pelo estabelecimento de suas 
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casas de formação, denlro do Regio
.nal. Islo não Impede que os candida
lOS possam realizar parte de seus es
tudos fora do Regional. Isto acentuaria 
não só a característica missionária mas 

. seria uma comunicação de cullura. 
Conslata-se o aumento do número de 
vocacionados e o Interesse pela VR. 
Na formação é necessário, ao menos 
na etapa in icial, fortalecer os valores 
locais e destacar o valor da cultura 
regional . Sem esta sólida formação, os 
jovens amadurecem desarraigados de 
seu contexto. A Equipe Formadora deve 
promover o intercâmbio cultural. a Iden
tidade de cada cultura e não praticar 
um nivelamento cl,ltllral na área da for
mação. 

o tema comunidades isoladas mere
ceu um aprofundamento. Constalou-se 
que no Regional existem muitas dessas 
comunidades e com problemática pró
pria. Uma atenção especial por .parte 
da CRB e dos superiores atenuaria 
muito os problemas de prostração. de
sânimo, saídas, problemas morais e ou" 
trás doenças crônicas que podem sur
gir desta situação . O importante é o 
testemunho da felicidade da vivência 
comunitária. Situações de fracasso 
causam repercussões profundas e pro
longadas. 

Para uma atuação missionária nesta 
região é necessário uma boa prepara
ção e formação. Oulra exigência é a 
abertura para as diversas formas e 
chances de VR na região. As congre
gações religiosas devem ver com alen
ção a formação do clero secular local. 

CRB- PORTO ALEGRE 

Curso para fOl'llladores ·e aniinadores 
de comunidade - CFAC. 

De 1Q a 31 de janeiro de 1984, rea
lizou-se o 10Q Curso para Forflladores 
e Animadores de Comunidades - CFAC, 
promovido pela CRB-RS, que teve como 
objetivo: "Proporcionar elementos (con' 
teúdo e vivênCia), que possibilitem uma 
slntese vital entre vida de oração, vida 
comunitária e serviço· apostólico, como 
resposta aos apelos da Igreja de hoje". 
Foi no Centro de Espiritualidade Cristo 
Rei - CECREI, situado na Rua Regina 
Mundi, s/n, em São Leopoldo - RS, 
que se desenvolveu este Curso. Con
tou com a participação de 47 religiosos 
(45 irmãs e 2 irmãos), representando 19 
Congregações, provenientes dos seguin
tes Estados: Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e Bahia. 

O dasenrolar do Curso sa processou 
conforme cronograma proposto na Cir
cular nQ· 16/1983 da CRB-RS, entregue 
a cada participante no ato de sua ins
crição. Como se tratasse de um Curso 

. destinado, exclusivamente, para Forma
dores e Animadores de Comunidades, 
a CRB procurou oferecer conteúdos que 
correspondessem às necessidades do 
grupo,. servindo como motivação, incen~ 
tivo e encorajamento para um assumir 
sempre maior as exigências da árdua 
e, ao mesmo tempo, maravilhosa tarafa 
de coordenar. 

Durante uma semana, aprofundamos 
o tema PSICODINAMICA DA PERSONA
LIDADE, com o objetivo de adquirirmos 
um malhor conhecimento da nossa rea· 

Ir. Sebastião Fenarini, · FMS . lidade pessoal, através de elementos e 
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Para nós, Fo·rmadores e Animadores 
de Comunidades, este conteúdo foi de 
uma importância vital, porque não só 
proporcionou-nos condições para uma 
reestruturaçao da nossa personalidade 
e uma redescoberta de nossa identidade 
pessoal, mas também, adquirimos capa
cidade para compreender e auxiliar na 
caminhada daquelas pessoas que inte
gram as nossas comunidades. 

Ir. Gentila Richetti (I.C.M.), dentro 
do tema TEOLOGIA DA VIDA RELIGIO' 
SA, oportunizou-nos um aprofunda
mento sobre aspectos importantes da 
nossa vida de consagrados. Discorreu 
sobre o significado da Aliança que Deus 
fez com o Povo de Israel, no A. T. e 
a Nova Aliança que aconteceu no N. T. 
através de Jesus Cristo e esta mesma 
Aliança que se repete na história de 
cada um de nós. Foi dada ênfase es
pecial à vivência dos Votos, numa di
mensão mais positiva, de doação mais 
do que de renúncia. 

No estudo deste conteúdo, o que gos
tarlamos de ressaltar, não é tanto o 
"novo" que nos foi apresentado, mas 
sim, a convicção que impregnaram as 
palavras da apresentadora do tema. 
Conscientes de que o Senhor fez esta 
Aliança conosco, num amor mais pro
fundo, esperamos poder corresponder 
a este amor, vivenciando-o, concreta
mente, com os nossos irmãos. 

Dentro da temática VOCAÇAO A LI
BERDADE, Pe. Lodomllo Mallmann, SJ, 
baseado na afirmação de São Paulo: 
"Vós fostes chamados à liberdade" 
(Gal 5,13), fez-nos descobrir O verda
deiro sentido da nossa vocação de cris
tãos e, acima de tudo, de religiosos. 
Dentro dessa dimensão, ressaltou a su
premacia da Lei de Cristo, que é a Lei 

do Amor: "Amai-vos uns aos outros, 
como eu vos amo" (Jo 15,12). Portan
to, . o que vale é a nossa autenticidade 
no ser e no agir, a fraternidade e o res
peito pelo outro. E a Vida Religiosa se
ra mais autêntica, à medida em que ti
vermos a coragem de nos libertar dos 
"acréscimos" (leis) e procurar viver o 
"essencial", isto é, a" CARIDADE, resu~ 

mo de toda a lei. 

Se nós, como Formadores e Anima
dores de Comunidades, colocarmos co' 
mo norma de vida esta grande verdade, 
forçosamente, nossas comunidades se
rao mais autênticas e, em conseqüência, 
mais fraternas. 

BIBLIA E . REALIDADE - abordando 
esse tema, Pe. Oscar Nedel, SJ, levou
nos à conclusão de que não podemos 
viver alienados · da conjuntura sóclo-po
Ift,ico-econômica e religiosa, isto é, da 
realidade em que estamos inseridos, 
pois construindo a nossa história e o 
que representa a PALAVRA DE DEUS 
nesta mesma realidade, se está cons
truindo também a su.a História, a exem
plo do Povo de Israel. Conforme a ex
pressão de um cearense, pessoa muito 
simples, mas cheia da sabedoria do Po
bre de Javé: "Deus fala misturado com 
as coisas". é preciso descobrI-Lo: nas 
pessoas, nos acontecimentos, na natu
reza, etc. 

Nestes dias de estudo, pudemos per
ceber a Importância da releltura dos fa
tos blblicos, encontrando neles um pon
to de referência para os acontecimen
tos da nossa realidade, pois, os fatos 
daquela época se repetem hoje. Irmão 
Roque Ari Saiet, Marista, focalizou o 
tema MINISTÉRIO DA COORDENAÇAO 
como um serviço aos irmãos, como uma 
missão ecleslal, auxiliando a Comuni-
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dade na· vivência do Carisma d.a .. Con· 
,gregação. 

Tanto na teoria como nos exemplos 
concretos a, principalmente, na expe .. 
riê(1cia de .coordenaçao '(na formação, 
.c"o.ordenador de 'comuniçtade 8, atual
!'lente, çorilOProvincial) o Ir, Roque deu
nQs pistas mais . humanas e .mais evan· 
gélicas para exercermos o nosso minis
tério da coordenação, ' Tudo' o que foi 
apresentado, fez surgir dentro de nós 
'um profundo questionamento e, ao mes
,mo tempo, um? grande"esperança, que 
·deve animar a nossa caminhada. 

Pelo' tema INTEGRAÇAO: SER E 
AGIR, orientado pelo Pe. Isidro Sallet, 
'S ,J . , constatamos que, durante toda a 
'nossa vida; temos necessidade de AI· 
guém, comoPres'ença Viva. E paia que 
'o nosso Ser e Agir sejam ' resultado da 
:'internalização dos Valores pelos quais 
,optamos; imprescindrvel se faz a pre· 
"sençá ' desse Alguém· que nos ama pro
:fundamerite. hii.dalmente; como instru
mento ·· para -a pessoa ·podet conhece'r 
·a sua êstrufura 'interior e 'fazer uma in~ 

1egrllção dos Varores: Gradativamente, 
'esta ' preSença, do Absólut,i irá nos 'mo
'dilica"ndo :, ,pela , conversão, ', 'Integrando· 
,nOS ,numa:-,unidade ,onde é,""iJilportante 
:possu,ir-se',!iy.remente, par" d'oar,se" o.u
,ma ação " co,~cret~"no Apostolado . . Se :> 
nossa oração não produzir em"nqs,es,sa 

integração, deve-se questionar tal ora-
." , •.. .... ' . .• . • . ', - ' ,- - 'o 

ção. E' ess,,: inté\Jraçãii fará ' nbSsa his· 
. ',.. _ ~·c .... ,' .. ... ' .... 

't6riai "ddpás~adi:i 'e dó ' présenle: proje
'fú-s~: '.parà olutu,';. : ' ." " ' ' 

- -- _.o' __ -; '-": ,: f'·;:. ', ' t· ,:.;-: '" .' . 

,: , RETIRO ,ESPIRITUAL .,.-Apó.s três Si!· 

'fJlan~s , de, ~studo, apro.fqnda,mento, . tro-
, , ' 

oCa ' de' ; experiênçi.as: e; ':iqéias, ,,_ convivio 

1("terno, chegou o, momento · de uma 

,"parada"', . P,arad!l ..-esta ,que ,não sign;

·ficou ~ estaciQnamentOJ maSi .. ·UI)1 encon~ 
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_- tro mais proJundo consigo mesmo, com 
.Deus. e, os irmãos. As, reflexões, as ce
,Ieb(açóes, os textos ,biblicos, os cantos, 
'enfim, to~a- dinâmica convergiu em tor
,no ' de uma palavra: ESPERANÇA. 

, Pe . . João Corso, Carlista, nosso orien
tador do Retiro: através de suas colo· 
cações e, principalmente, pelo seu tes
temunho, ajudou-nos a redescobrir esta 
presençá maravilhosa de Deus em nos
'sa vida, de um Deus que nos ama, pro
fundamente. 

, 

eRB 

Ir. Dirce SCbneider, I.C_M. 
Participante do Curso 

- ' SALVADOR 

, ." Realizo';-se na tarde do -dia 19 de 
'fevereiro de 1984, no Convento N: s. 
'da Piedade, SALVADOR, BA, uma reu· 
nião dos Superiores Maiores com a Di
retoria da CRB-NE '111, sob a coordena
ção de Pe, ', BRUNO SCHIZZEROTTO, 
. Vice-Presidente desta , Regional. . Esti-
" ' . . . '.. ' 

yeram , presentes os Superiores de 13 . , . ' . 
Congregações femininas' e 2 masculinas. 

- - , . ' . . -

- - - - '-

O tema, explicita'do pelo Pe. BRUNO 

sj: f61: ' 'VOCAÇ5ESPOPULARES'': , is· 

'to é, jovens que ~e apresentam às Con-
, ..... - - '". ... - . 

g'régaçóeS, 'é provenientes 'do ' interior, 
. , " . . .... . ., ' 

c'om o ' mínimo 'de cultura "à 'de -condi-., . . 
ções patà: dêsEmvolvereffi '~ilgurh talen'to, 

,ma~-, engajados em: 'atividades ,apostóli

,ca.s , em ' suas- qpITJunidades e:,clesiais. O 

:q~e , l:aZe(?, Cpmo:: ªpompanhá-Ios? ',São 

'~Jes 'o fruto :da ,maior inserção ' das 'Con
,gregaçóes,: Re,ligiosas : no,s.' meios', popu

·Iares -dnter.ioranos.' ,Como situar o voca-- - , - - . ," -

.ciona<:ioo, no_"· s~u .çontexto, · -ao mesmo 

-tempo em: qu~ se- ' Ih~ favor~ce ·.um · nível 

:de for,mação religiOSa 'cQnveniente? , 



A reflexão foi feita em grupo, segun
do o método Ver-Julgar-Agir, desenvol
vendo as seguintes questões: 1) Fazer 
levantamento de casos concretos de vo
cações deste nível; 2) Analisar as cem
seqüências positivas e negativas no 
acolher e acompanhar estes jovens; 
3) Citar o q~e cada. Congregaçao fez 
e está fazendo 'nestes casos. . 

Foram feitas, em síntese, ·as seguin
tes colocações: , 

1ª QUESTÃO: A maioria das Congre
gações tem significativo número dessas 
vocações. 

2ª QU ESTÃO: Conseqüências positi
vas que elas estão a exigir dos Religio

sos: mu(jança para uma vida mais sim
ples, pobre e partilhada; um profundo 

çliscernimento para que se conheça me
lhor o povo na solidariedade e na par
tilha; mesmo· quando essas vocações 

não perseveram, formam-se assim, me
lhores líderes de comunidade eclesial; 

estas vocações são mais capazes de 
atingir o próprio povo. 

Conseqüências negativas: estes jo

v~ns _ ex.igem paciência histórica, saber ' . 
esperar e profundo respeito aos limites; 
uma formaçao apropriada por parte dos 

, . . 

formadores e demais; há forte influên
cia da desagregação e desestruturaçao 
familiar; conseqüências da deficiência 
da educação escolar no interior; risco 
de afastamento do jovem de seu meio 
'ambiente; tendência dos Religiosos su
perprotegerem os vocacionados; o am
i?iente das comunidades religiosas con
tribui para perda de identidade desses 
jov.ens; búsca de promoção humana 
como motivação profunda; dificuldade 
intelectual em acompanhar a reflexãe 
no Intercongregacional; lenga perlode 
de preparação devido ae atraso na pre
paração cultural; os bloqueios e revol
tas dos que não se adaptam e veltam 
à família. 

3~ QUESTÃO: As experiências se fa
zem ' da seguinte forma: uma primeira 
acolhida dos jovens nas comunidades 
locais; acompanhamento através de 
contatos pessoais, em visitas e encon
tros, antes da entrada na comunidade; 
engajamento nas atividades apostólicas 
ou pastorais durante o perlodo de es
tudos; experiência na comunidade, por 

" 

algumas semanas; formação por grupe 
com mesmo , nivel cultural; formação 
quanto pc;>ssrvel, individualmente.: No
va reunião ficou marcada, para 3 de. ju
ntlo do corren~e, para o aprofundamen
ia' 'e conclusoes 'destá reflexão,' 

• 

• , ' 

, . . ... ' 

Dimensões essenciais ' do. ecumenismo ' • 

, 

, Não , $eria, genuíne, um , ecumenism9 .. que, em nell).e d!! , unid,ade, acei
tasse transigir a respeite de cQnvicções-esséilCiàis;' cóilsideraSse -irrelevanteS 
crenças fundamentais; fizesse cencessões·. sobre 'questõ'es de consciência; fe, 
chasse .os elhQs, em atitude de , fácil irenisme, em 'matérià de , deutrina, .ou 
quande está em jegQa verdade. TedQ .ecumenismQ, verdadeirQ tem por 
base a verdade e a caridade cristã. 
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CAMINHADA LIBERTADORA 
E ORAÇÃO 

Todo apelo de Deus passa pela realidade e é feito 
em vista da comunidade. Em JESUS CRISTO Deus 

se parcializa no pobr.e. 
Assume as suas aspirações de mais vida dos pobres. 

Pe. José Carlos Pedrini 
São Paulo - SP 

o momento eclesial latino-ame
ricano, a caminhada da Igreja a 
partir da opção pelos empobreci
dos e de seu compromisso cO,m eles, 
traça um determinado modo de ser 
cristão, de ser Igreja e de ser re
ligioso. 

Está nascendo um novo modo 
de ser Igreja, um novo jeito de 
ser religi.oso hoje. Há uma mudan
ça de perspectiva, . um novo modo 
de viver a fé, a esperança e a ca
ridade, de viver a consagração re
ligiosa. 

Esse . novo modo de ser Igreja 
e de viver a vida religiosa, para que 
seja duradouro, convincente e fiel 
ao Evangelho, comporta uma espi- . 
ritualidade adequada e profunda. 
Também no campo da espiritua
lidade é preciso construir um no
vo caminho. Há um caminho a ser 
construído e por isso mais do que 
desapi:ender f6rmulas e esterióti· 
pos; mais do que desfazer-nos de 
espiritualidades "apócrifas e triden
tinas", . é preciso construir com se'
riedade um novo caminho. Sendo 

336 

que não é suficiente "estar no ca· 
minha", é preciso "fazer caminho". 
O que conta não é chegar a um 
novo ponto onde a gente possa se 
sentar; importa caminhar sem nun· 
ca parar. A meta não é um fim e 
sim uma etapa da caminhada. Ora
ção é procura de sentido, itinerá
rio, caminho. A história se faz a 
partir da dinamicidade da vida e 
não com discursos e belas idéias. 

Há muita coisa boa escrita por 
aí a respeito do tema da ORA
çÃO. Neste artigo apenas dese
jamos fazer uma abordagem . par
cial, levantando algumas pistas e 
características da oração na vida 
consagrada, dentro da caminhada 
libertadora. Fazemos isso porque 
achamos que a origem é um dos 
aspectos básicos de nossa tarefa 
formativa. Tarefa formativa que é 
permanente. 

A oração é graça, é dom de Deus. 
Il pelo Espírito Santo que pode
mos clamar ' "ABBA" Pai (Rm 
8,15); mas a oração também é ta
refa nossa, fruto de um esforço, de 
uma · ascese. 



Se Deus é realmente o eixo da 
vida consagrada, tudo o que se 
passa conosco é posto em relação 
a Ele, dele nasce e para Ele volta. 
Se Deus é esse ponto vital, a Ele 
dedicamos gratuitamente tempos 
preciosos do nosso dia-a-dia e não 
migalhas, sobras e restos. Com o 
amigo fica-se , gratuita e incondicio
nalme.'lte. 

Dizer "tudo é oração" parece
nos uma evasiva fácil, um lavar-se 
as mãos. Só se poderá chegar à 
"viver em estado de oração'; na 
medida em que se privilegiar "es
paços de oração". Uma coisa não 
exclui a outra, aliás são dois mo
vimentos de uma única respiração. 

Oração: espaço de encontro 
consigo mesmo e com Deus 

No quinto encontro de CEBs, em 
Canindé, foi perguntado a um lei· 
go engajado, Manelão: "Como vo
cê reza?" "Procuro a cada dia 
ter momentos de solidão, afastar
me do sufoco. Quase não falo, ana~ 
liso a situação do mundo e coloco 
Jesus Cristo dentro dela. Contemo' 
pIo o Espírito Santo despertando' 
por aí sementes ' de comunidade"~ ' 

Esta afirmação de Manelão é sig: 
nificativa. Apresenta a oràção co
mo um espaço em que a gente se 
toma as mãos, contempla Deus que 
nos' chama ' desde ' o ventre mater
no, o Deus que quer , ter uma ,his
tória de amor conosco. Deus se' 
apresenta na: medida em que cria
mos um espaço e lhe abrimos a, 
porta. Ele quer ter comunhão com a' 
nossa pessoa. Deus .não tem comu
nhão com as estruturas e sim com 
as pessoas. ' 

Mas como Ele poderá ter comu
nhão conosco se estamos sempre 
atarefados, preocupados conosco 
mesmo, com nossos planos e pro
jetos, se não fazemos um pouco de 
silêncio, se não criamos um espa
ço de gratuidade para que Ele nos 
fale o que Ele quiser e do jeito 
que Ele quiser? 

Oração: Espaço 
de solidariedade radical " 
com os homens em Deus 

A oração não nos afasta da his
tória, da vida, pelo contrário, nos 
torna atentos e capazes de ouvir 
em profundidade o "clamor dos po
bres" dentro da história, pobre que 
é "o primeiro após o único"; To~ 
do apelo de Deus passa pela rea
lidade e é feito em vista da comu
nidade (serviço). Moisés (Ex 3) 
tem um encontro com Javé em seu 
íntimo (sarça ardente), mas em vis
ta de um serviço. Jl um apelo si
tuado na história que se dá na pri
vacidade e atinge o núcleo da pes
soa. Em Jesus Cristo Deus se par
cializa no pobre, assume as 'aspi~ 
rações ' de mais vida dos pobres. 

Quem reza faz crescer em , si a 
capacidade de escutar o clamor do 
empobrecido e com ele se solida
riza na perspectiva de um . serviço 
desinteressado e · gratuito ... Quem re,- ' 
za lança em Deus, na fonte; o sen
tido primordial do seu engajamen
to, do seu ser, existir e agir. A ca
minhada libertadora, através de 

, ' 

suas lutas, gozará de estabilidade, 
durabilidade., será, acolhedora se .. . . . -msenr em SI a oraçao como um es-
paço de solidariedade radical. Sem' 
uma comunhão profunda ·com 
Deus, acabamos por instrumenta: 
lizar os pobres. 
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Oração: Espaço 
de gratuidade e abandono 
no único absoluto 

, 

A sociedade de produção e con
sumo, 'a sociedade do "Time is 
Money" e do útil, mina nossas re
lações com as pessoas, corrói por 
dentro nossas atitudes. O Evange
lho nos mostra que é do grão de 
trigo que ', morre, do fermento que 
se perde na farinha e do sal que 
se dissolve na' água que vem a vi
da. ' A graça se dá no gratuito e no 
aparentemente inútil. A vida acon
tece no espaço de, gratuidade, no 
improdutivo, no estéril (Sara, Isa
bel. ' .. ). O único qUe dá a vida é 
Deus. 

, Parece-nos que sofremos ,hoje 
lima grande tentação, a tentação de 
usar ' Deus. ,' Engaiolá-lo, colocá-lo 
no nosso bolso e usá-lo para justi
ficar nossas posições e visões. 

, , ' 

Deus não é propriedade nossa, 
não somos nós ,que ' salvamos com 
Ele. ~ Ele que salva e nesta sua 
missão salvadora nos designa uma 
missão. Deus é presença gratuita, 
está aí, está aí, mesmo, Ele não fa
lha. Mas o jeito de Ele estar aí não 
depende de nós. Não somos nós 
que vamos conirolá-Io. 

Oração: Espaço de utopia 
e busca do reino 

A oração nos despoja, revela a 
nossa pobreza que em Deus , se tor
na riqueza, reforça a consciência 
de que ' somos relativos, isto é, so
mos, existimos e agimos em relação 
a J;:le;gera uma atitude que nos 
leva a oferecer-nos sem exigir na· 
da em troca. 
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, O Reino de' Deus anunciado por 
Cristo aos pobres e sua realização 
na comunidade primitiva (At 2 e 
4), mais do que uma concretiza
ção histórica foi um sonho, uma 
utopia. Ninguém acorrenta o so
nho; no sonho somos livres. E 
preciso sonhar "UM NOVO CEU 
E UMA NOVA TERRA" (Ap 21). 
Sonhar que as espadas se , transfor
mam em , arados e os desertos vão 
florir. Só a oração pode nos aju
dar a sonhar desta forma, pode nos 
dar ' esse sabor de vitória dentro da 
aparente derrota da caminhada. Só 
na oração é possível fazer o sal
to di! ' fé e espetar, contra toda a es
perànça. ' O "Novo Céu e a No
va Terra", o "Reino de Deus", já 
em erupção na histpria, não po
dem ser provados; só podem ser 
criados e acolhidos. 

.,' Uma oração utópica e de busca 
nos lança para o futuro, evita cris
talizações, nOjl mantém em processo 
de contím,la mudança (Iiletánoia). 
A oração, sem verdades definitivas 
e cris,talizadas, nos 'mantém abertos 
ao novo, nos questiona, incomoda 
e desintala. O Deus de Jesus Cris
to e nosso não é o Deus estático, e 
<1a segurança; é sim o Deus dinâ
mico e da busca constante. 

O , migrante, tangido num vai
vem constante e roubado em tudo, 
carrega consigo a esperanç,a: "se 
Deus quiser, um dia vai ,melho
rar". ~ a última força interior que 
lhe resta. Quando roubado também 
na esperança, desespera ' e s6 lhe 
resta a morte. A oração utopia e' 
busca ' nos põe em ,comunhão pro
funda com o migrante" nos leva a 
uma atitude , onde, como os , reis 
magos, precisamos ter o coração 



em busca de uma estrela a nos 
guiar . . 

Oração: Espaço de escuta 
e silêncio contemplativo 

Somos discípulos e seguidores do 
Senhor; o caminho se faz com Ele. 
O discípulo descobre sua missão na 
escuta, encontra forças para a ca
minhada na ligação com Deus e 
confia num final feliz não por si 
mas em Deus (Is 50,4;8). 

O Deus bíblico se revela não 
com declarações, e sim no agir his
tórico. ~ num espaç.o de silêncio 
que é possível escutá-lo, contem
plá-lo dinamizando e fazendo cres
cer por aí as sementes do Reino. 
Falar muito abafa a voz de Deus, a 
voz do pobre angustiado. Quem le-. . -vanta mUita .poeua nao enxerga 
mais o caminho. O próprio Jesus 
nos deixou. o exemplo: retirava-se 
à noite para prolongadas orações. 
Convidou ' .os apóstolos a fazer o 
mesmo com Ele. Ele quer estar co
nosco em 'nossa casa (Lc 19,5), quer 
estar com nOssa pessoa. Mas nós, · 
geralmente, estamos fora de casa, 
muito atarefados, cheios de preo
cupações; daí é impossível écutá
lo. O Senhor não pode nos encon
trar e portanto não pode nos ques
tionar. 

Oração: Selva para : 
um compromisso profético 

A oração contemplativa é uma 

. . 
O sistema sócio-econômiCo e po

lítico que aí está é exatamente o 
contrário do projeto de Deus. A 
situação atual . da América Latina 
é a negação da Aliança e do . Rei
no de Deus. As migrações maciças, 
forçadas e sem proteção . são um 
pecado, não dos migrantes, sim das 
estruturas injustas e da classe que 

,. A . . 

as mantem. 
- . 

Os profetas (tivemos e temos 
muitos em nossa Igreja hoje) com
batem o empobrecimento, a desgra
ça . do P'ovo, lutando por · uma mu
dança estrutural da sociedade. Mas 
a seiva, a energia ·para esta luta, o 
profeta a haure na experiência de 
Deus. Os profetas sentem na si
tuação de morte do povo como uma 
negação do próprio Deus que é 
Vida.. Sentem o contraste entre 
aquilo que é a situação do povo 
e aquilo que deveria ser conforme 
o projeto de igualdade e fraterni
dade do Reino anunciado por Je
sus. Cristo. O fundamento da pala
vra e da ação do profeta é a "justiça 
de Deus" . . 

. .. . . . ' . " . . "' . . 
O ponto de partida, a base para 

a ação transformadora é a sua "ex
periência de Deus". Um novo c6-
meço é . . como uma · nova . criação 
e' criar é' tima ação divina. O pro
feta sabe de poder ,contar com 
Deus, esta confiança e seiva para 
a, sua luta. Tem consciência clara 
que o Reino é um DOM dado aos 
pobres e partiCipado a ele por pu
ra liberalidade de Deus. 

oração interrogativa, aberta, acolhe- Os sucessos e os fracassos, os 
dora do novo e do utópico; ela dá avanços e os retrocessos, as vit6-
à pessoa a capacidade ' ôe ' inai.-ãvi; ''' fíiiii-'é 'a's 'ôerrotas são rezadas sem 
Ihar-se, descobrir, agradecer e , aço- nunca cair em d,esânimo. Ele acre
lhêi o' R'eiÍlo: de Deus acontecen- dita firmemehté queapàlavra fi
do nas pessoas e na história. nal é a palavra da Vida sobre a 

-
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morte. "SE ME MATAREM, RES
SUSCITAREI NA LUTA DO MEU 
POVO" (Dom Oscar Romero). 

O profeta, na fé alimentada pela 
seiva da oração, vê as sementes do 
"Novo Céu" e da "Nova Terra" 
(Ap 21,1), sente que apesar das 
aparências em contrárIo "as coisas 
antigas já se foram" (Ap ,21,4) e 
por isso não desanima e jamais 
"pára de profetizar" (Ap 10,11). 
Para ele a oração é a atitude vital 
que conduz a um compromisso com 
a realidade. Ele vivencia essa rea
lidade em momentos fortes de ora
ção, assumindo desta forma "o rase 
to do Povo" (cf. Puebla 727). 

Concluindo 

Desfazer·se de uma oração de 
fórmulas, estática, tridentina e 
apócrifa até que pode ser uma ta
refa' fácil. Reconstruir um novo 
arcabouço renovado, onde pos
samos diz e r "enfim cheguei ..... 
também pode ser uma tarefa re
lativamente fácil. O difícil é ence
tar um caminho dinâmico e histó
rico, que se revela na prática, exi
gindo de nós um "EU CREIO" au
to·implicativo e sempre renovado. 
Este Cristo exige de nós constantes 
passos, sucessivas e novas sínteses 
até que cheguemos a contemplá-lo 
face a face. 

Os evangelhos nos mostram os 
apóstolos fazendo sucessivas e cons
tantes sínteses de sua maneira de 
ver Q , S,enhor. A principal delas se 

dá no momento da morte e da Res
surreição de Jesus. "Roubaram o 
meu Senhor e não sei onde o pu
seram" , Oo 20,13), confessa Mada
lena. 

A oração nos abre espaços para 
que as nossas visões de Cristo se
jam questionadas constantemente. 
Só assim evitaremos o risco de nos 
apossar de Cristo, de Deus e de 
filtrá-Ias em tudo à maneira que 
nos convém. Dentro da dinamici
dade da vida cristã e da vida reli
giosa, não será oportuno que ex
perimentemos também nÓs, com os 
apóstolos e Madalena, o "roubaram 
o meu Senhor"? 

Sem o 'suporte de uma Oração. 
Caminho, história de amizade e 
experiência de Deus, a caminhada 
libertadora, a opção pelos pobres 
não resistirá ao tempo. Os pobres 
acabarão sendo usados e instru
mentalizados, com muita probabi
lidade, de uma forma inconsciente 
e sutil, para preencher vazios peso 
soais ou desejos de poder e sucesso. 

Quanto mais uma árvore cresce 
para fora, para a frente e para o 
alto, mais necessita lançar raízes 
e crescer para dentro, para o pro· 
fundo. Caso contrário, o primeiro 
vento a arranca e a leva qual folha 
seca. 

A oração é um caminho de pro
fundidade e liberdade, liberdade pa
ra o outro (próximo), liberdade pa
ra o Dom (Deus). 

Cego que conhece sua cegueira não é de todo cego, porque, ao menos, 
vê o que falta (pe. Antônio Vieira). 
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OS MINISTÊRIOS 
NUMA IGREJA POPULAR 

A emergência da Igreja Popular concretiza, para 
hoje e dentro das ,condições ' 

históricas próprias de nosso tempo, 
a vontade fundadora de Jesus e de seu Espírito. 

Frei Leonardo Boft, OFM 
Petrópolis, RJ 

A Igreja Popular constitui um fe
nômenosocial e teológico complexo 
que demanda um esclarecimento 
prévio (1). Por esta expressão 
Igreja Popular se quer traduzir o 
seguinte fenômeno: do seio das mas
sas populares, sem consciência, sem 
um projeto definido e sem uma prá
tica social de participação ou de 
transformação, começam a surgir 
comunidades e vários tipos de asso
ciações (sindicatos, grupos de cam
poneses, associações de bairros, clu
bes de mães, centros de defesa dos 
direitos humanos, grupos de refle
ção/ação). A grande maioria épo
bre e simultaneamente cristã; da 
massa de fregueses de uma paróquia 
ou de uma capela, sob a influência 
de distintos fatores (um líder caris
mático, uma religiosa que faz pasto
ral popular, um pároco preocupado 
com a situação de pobreza dos seus 
fiéis) começam a emergir círculos 
bíblicos, grupos de evangelização c 
comunidades eclesiais de base. En
tão se verifica o seguinte fenômeno 
socialmente relevante: a massa, 

mediante as associações, se trans
forma num povo que começa a re
cuperar a sua memória histórica 
perdida, elabora uma consciência de 
sua situação de marginalização, 
constrói um projeto de seu futuro e 
inaugura práticas de mobilização pa~ 
ra mudar a realidade circundante; o 
povo resulta deste processo de' cons
cientização e de participação. Algo 
semelhante ocorre com a Igreja: de 
uma massa de fiéis, mediante a re
de de comunidades, eclode um Po
vo de Deus que se sente Igreja, nu
ma caminhada de fé, participante 
na construção da comunidade cris~ 
tã; o Povo de Deus resulta de um 
processo de gestação de comunida
des, sem as quais o Povo de Deus 
deixa de ser o que é, e se vê redu
zido 'a uma massa de fregueses de 
uma instituição cristã (sociedade 
perfeita) feita, controlada e condu
zida pelo clero. Pertence ao fenô
meno da Igreja-Povo-de-Deus a in
serção de significativas frações da 
institucionalidade eclesial: cardeais, 
bispos, sacerdotes, teólogos e reli-
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. I.. glOSOS que apOlam, se mserem e ca-
minham junto com a vasta rede de 
comunidades eclesiais de base. Igre
ja Popular significa, então, uma ex
pressão histórica do conceito teoló
gico de Povo de Deus, assim como, . 
por exemplo, foi elaborado pelo Va
ticano 11. Vai se superando lenta
mente uma .concretiZação de Igreja 
dividida em clérigos, . religiosos e 
leigos, e vai emergindo uma fomia 
de Igreja mais .. igualitária e com . 
modalidades de participação mais 
diversificadas (2). 

O primeiro modelo de Igreja se 
constrói ao redor do clero, o deten
tor dos meios de produção simbóli
ca; ,a ele cabe a hegemonia na con
dução da. igreJa. Este tipo de Igreja 
se ,. encarnou preferenCialmente na 
,cultura dominante, científica; ilus
Jrativa e filosófica, cujo sujeito his
;tórico principal é constituído pela 
burguesia", classe que promoveu as 
grandes revoluções modernas. As
sim surgiu um . cristianismo com ca
·racterísticas burguesas, ,pois ' assumiu 
os valores e o ethos burguês (3). 

, . O segundo modelo, aquele da 
Jgreja Popular, se constrói sob a 
.participação de todos, sob a hege. 
:monia do povo organizado, novo su
jeito histórico emergente na socie
dade e na Igreja. Basta participar de 
alguma assem.bléia 'ou celebração da 
Igreja Popular para dar-se conta da 
presença maciça do povo, geralmen
te trabalhadores pobres, negros e 
mestiços. No meio deles estão bis
pos, padres, religiosos e teólogos. 
Mas, normalmente, a condução é 
feita pela equipe ' de coordenação 
,qu.e mOnt!1 os debates, conduz a dis
cussão, organiZa a celebração; nesta 

" . 
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equipe poderá estar o bispo ou o pa- , 
dre presente, mas como alguém que . 
não se sobrepõe ao grupo, senão 
que se insere nele, ao lado de ou
tros igualmente participantes (4). 

Esta Igreja Popular, exatamente 
por causa de suas características so
ciológicas populares, expressa uma 

. encarnação da fé nos meios popula
res . . Assume a .mentalidade própria 
do povo, '. orientada pelo símbolo 
mais do que pelo conceito, pela nar
ração mais do que pela disquisição, 
usando os condutos de comunicação 

• comuns ao povo, como a poesIa, a 
canção, a dramatiZação, as procis
sões e o trabalho comunitário. 

As tensões que, ' aqui e ali, na 
América ' Latina, se manifestam, en
tre a Igreja encarnada na cultu'ra do
minante burguesa e aquela inserida 
'rio universo popular, são primaria
mente de. caráter social e derivada
mente de caráter teológico (5). Num 
e: noutro tipo de Igreja existem op
ções de ' ordem ' social distintas: no 
primeiro, a Igreja participa dos inte
'resses ' dos ' grupos hegemônicos, ge
'ralmente, não interessados na mu-

o ' - -

<lança da sociedade; no segundo, 
predominam os interesses libertários 
com os quais a Igreja . comunga, os 

. lygitima e apóia. O primeiro tipo de 
Igreja tende' a reproduzir os com
portamentos por vezes autoritários, 
pgc vezes paternalistas, próprios dos 
grupos dominantes; no segundo ti
po, da Igreja Popular, facilmente se 
revelam atitudes democráticas, par
ticipatórias e libertárias, . próprias 
dos grupos populares. O lugar social 
dos agentes condiciona não apenas 
os acentos postos nos conteúdos da 
fé e da eV!1ngeliZação, IDas também 
os processos mediante os 'quais a fé 



se elabora e se comunica; as foi:mas 
de . CentraliZação; respectivamente, 
de participação, estão: ligadas e con-

. ' 

dicionadas pelos grupos sociais cujas 
práticas políticas possuem estas ca
racterísticas . . 

• 

1 . . REDEFINIÇAO DOS MINISURIOS OFIC1AIS 

Os ministérios encontram seu lu
gar na vida e na, missão da Igreja 
(6). Na sua concretiZação histórica 
dependem da concepção de Igreja 
que previamente se possui. Uma 
Igreja 'que se entende como Povo de 
Deus supõe, para conferir um míni
mo de realidade · histórico-social ao 
. conceito teológico, um povo consti
tuído por uma rede de comunidades 
e associações, e que, no seio delas, 
haja também · comunidades cristãs 
articuladas entre si, cujo princípio 
inspirador seja a comunhão e a par
ticipação, em formas diversificadas, 
dos seus membros. Nesta concep
ção, toda a Igreja-Povo-de-Deus se 
entende como 'sacramento pe Cristo 
" portadora de sua mensagem e mis
.são. 'Os três clássicos ' serviços mes
siânicos de Cristo, profético, sacer~ 
dotal e pastoral, encontram, na co
munidade, seu sujeito coletivo, antes 
de se canalizar aos ministros pes
soais. Os Doze, na sua significação 
simbó.lico-representativa de todo o 
Povo de Deus do AT, configuram a 
comunidade messiânica originária, o 
verdadeiro e novo Povo de Deus do . . - -. 
Novo Testamento, Esta c,omunidade 
se expan,diu e gerou historicamente 
a Igreja apostólica que nos alcança 
até os dias de hoje. 

Na Igreja Popular ocorre, inicial
mente, uma . re-definição dos minis
térios .clássicos, antes vividos à par
te . dos fiéis e num cOntexto de Igre
'ja-so~iedade, com . relações funeio-o . . •• . . ••• 
nals e mmunamente parttclpatlvas. 

, , 

Agora, inseridos 'na caminhada do 
povo, que se faZ pela Palavra, pelo 
Sacramento, pelo Agapé e pela Mis
são em povo ,de Deus, não deixam 
de ser o que são: bispos, sacerdotes 
e religiosos. Mudam de estilo e es
tabelecem relações de colegildidade 
com todos os .membros ,dás comu
nidades . , , 

:" Assim o bispo . anteriormente se 
definia, com prevalência, como au
toridade eclesiástica, mestre .da ver
dade para os fiéis e, não raro, ' aci
ma dos fiéis. Agora, aparece princi
p,dmente .como pastor no meio das 
comunidades, aprendendo dá . expe
nência: de fé e do testemunho de 
seus irmãos, e atestando a fé comum 
da Tradição. O pároco, mais que um 
s,acerdote que administra o s'agrado, 
'aparece como animador de todas as 
forças vivas presentes na comunida
de, coordenador em função da uni
dade' e da construção ,do mesmO Po
vo de Deus, e elo de coinunhão para 
com tódas as comurudades. Os(as) 
religiosos(as) não se situam. mais fora 
dos circuitos do povo, mas muitos 
deles(as)se inserem nos .meios popu
lares, participam da oração do povo, 
de seus hábitos de vida, de suas lutas 
pela' justiça, e aí testemunham sua 
vocação de cunho profético-escato
lógico, em pequenas .comunidades. O 
teólogo não sé entende . apenas como 
'o intelectual da instituição e da teo
logia da grande ' tradição, mas com,o 
um intelectual orgânico da fé do po~ 
vo de quem ajuda a esclarecer; apro-
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fundar ' e sistematizar 11 reflexão fei
ta ' coletivamente, num aprendizado 
mútuo e frutuoso para ambas as 
partes. 

As comunidades (o conjunto de
las compõe concretamente o Povo 
de Deus) , querem os ministros em 
seu seio; não os rechaçam, porque 
não alimentam uma afeição negati
va ao caráter tradicional e institucio
nal de suas funções; têm-nos em 
grande apreço; mas querem que ca
ininhem com elas; assumam suas 
buscas e , problemas; participem de 
suas expressões populares e respei
tem as demais funções que vão sur
gindo no seio do Povo de Deus. II 
comovente ver o Cardo Aloisio Lors
cheider, ou mesmo ' seu confrade 

Cardo 'Paulo Evaristo Aros,. ou o Ar
cebispo Dom . José Maria Pires, ou. 
o Bispo Dom Moacy . Gtecchi no ' 
meio do povo, participando dos gru
pos de reflexão, sentados no plená
rio, pedindo a palavra .e esperando 
a sua vez de intervir, ao lado de um 
camponês, de um trovador, de um 
metalúrgico, de uma .religiosa e de 
um teólogo. Sentem-se membros do 
Povo de Deus ao lado de outros 
membros; são aceitos como compa
nheiros de caminhada e irmãos 
maiores que confirmam a fé de to
dos e corporificam a conversão de 
toda uma Igreja que se faz mais sim
ples, mais pobre, mais fraterna e 
mais comprometida com a causa .do 
povo que é vida, justiça ellbeitação. 

2. NOVOS MINISTtRIOS NA IGREJA POPULAR 

Toda comunidade cristã, seja lo
cal seja universal, se estrutura ao re
dor de quatro eixos . ou campos de 
ação. Em primeiro lugar, emerge O 
eixo do anúncio evangélico: concre
tiza-se em toda prática evangélica li
gada à Palavra, à reflexão, à produ
ção de textos esimbolos, em função 
de anunciar a . boa-nova de Jesus. 
Em segundo lugar; aparece o eixo 
da celebração: a comunidade feste
ja a presença do Ressuscitado e de 
seu Espírito na comunidade, magni
fica a gesta Dei na história dos ho
mens, especialmente nas lutas dos 
pobres que buscam sua justiça. Em 
terceiro lugar, assoma o eixo da 
ação no mundo: trata-se do serviço 
que os cristãos prestam na constru
ção da sociedade humana, para que 
contenha mais e mais bens do Rei
no, particulannente, numa perspec
tiva de 'respeito aos direitos de cada 
pessoa humana, · na 'atenção para 

. 'com os "irmãos 'menores de Jesus", 
e no compromisso para com a justi
ça social. Por fim, há o eixo da co
ordenação em função da unidade: 

, . 

precisa-se . de instâncias que tenham, 
sob seu encargo, a animação e a ar
ticulação de todos os eixos,em fun
ção . do bem da comunidade e da 
inissão no mundo; esta tarefa é assu
mida pelo Papa, pelos bispos,pelos 
párocos, pelos coordenadores das 
comunidades e pelos animadores dos 
grupos de reflexão. 

Numa Igreja, de cunho popular, 
verificou-se, ' nos últimos anos, uma 
impressionante efervescência de mi
nistérios leigos, .em todos estes qua
tro eixos; esta riqueza de. expressões 
'se mostrava mais significativa lá on
de minguavam os ministérios clássi
cos ligados ao sacramento- da Or
dem (7). Assim, surgiram por todas 
as partes, ministros da Palavra, 



evangelizadores 'populares; cantado
res que em rima e .verso, de praça 
em praça, proclamam as verdades 
da fé; surgiu toda lIma literatura po
pular em quadrinhos, dramatizações, 
e arte religiosa popular. Há os que , 
'sabem preparar as celebrações, ou
tros que as presidem com sentido de 
gravidade e respeito, outros que 
compõem músicas; estoutros prepa-

• oram as cnanças para os sacramen-
tos, outros ainda para o matrimônio; 
já outros assumem funções comuni
tárias, com referência à caridade: vi
'sitar os doentes, cuidar dos velhos, 
organizar a subsistência dos desem
pregados; há outros encarregados da 
alfabetização de adultos, outro que 
organiza cursinhos de estudo das 
leis trabalhistas, do estatuto da ter
ora; outro anima o grupo de ação, 
justiça e paz; ainda alguém repre
senta a comunidade dentro do sin
dicato; há a equipe coordenadora de 
'toda uma região de comunidades, 
reunindo-se com os coordenadores 
locais; há também, em alguns ' luga
res, alguém que circula por todas as 
comunidades, levando e trazendo 
'notícias; servindo de elo de comu
nhão com todos. 

A característica fundamental des
tas tarefas (ministérios) comunitá
rias reside niss'o: são pessoais e 
exigem tão somente um conhecinien
to prático (8). São pessoais porque 
estão vinculadas às qualidades das 
pessoas. Não há propriamente minis

,térios, mas ministros, conhecidos na 
comunidade. Assim, a comunidade 
conhece o Cícero que é bem versado 
na Bíblia, sabe ler bem e explica 
com bons recursos os textos domini
cais. A comunidade encarrega o Cí
cero de fundar um grupo bíblico. 
Maria da Paz é excelente cantora, 

sabe preparar uma liturgia, é inven
tiva nos símbólos tirados da vida do 
povo. A comunidade confia à Maria 
da Paz, a criação de um grupo litúr
gico que se encarrega das celebra
ções nas reuniões e nas festas. José 
Cândido é conhecido na comunida
de por sua liderança, sua coragem, 
sua força de argumentação nas lutas 
pela posse da terra; é um homem 
honesto e possui uma autoridade 
moral por todos reconhecida. Faz
se a eleição para coordenador da 
comunidade. José Cândido assume 
a coordenação, e sempre preside as 
celebrações. Na Quinta-feira Santa , 
se dramatiza, na comunidade, a úl
tima ceia de Jesus; e é ele que presi

,de e lê, do evangelho, as palavras 
que Jesus pronunciou sobre o pão 
e o vinho. Apenas que aqui, na, co
munidade, há mandioca e suco de 
carambola"muito apreciado por to
dos. Com respeito, todos tomam a 
sua porção, e se sentem unidos à 
presença .de Jesus. 

O importante é que a comuni
'dade se sente representada e servi
da por todas estas tarefas. Sem a, co
munidade, cada ministro não seria 
nada; sem o ministro, a comunida
de se sentiria empobrecida. Há uma 
fusão entre comunidade e serviços, 
sendo que a comunidade é o elemen

,to permanente e portador de tudo. 

A segunda característica reside 
no conhecimento prático; para o 

,exercício da tarefa (ministério) se 
,exige que a pessoa saiba realizá-la, 
quer dizer, domine os esquemas de 
pensamento e tenha o savoir.faire. 
A comunidade reconhece a capaci
tação da pessoa em realizar esta ou 
aquela função. Não há uma investi
dura que cristaliza o saber-fazer e 

, . 
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que implica uma transmissão de po
der. Se uma pessoa não desempenha 
bem sua função, é logo substituída 
por outra e vai fazer o que sabe e 
pode fazer. Em outras palavras, o 
poder religioso que a pessoa detém, 
deve legitimar-se continuamente pe
la prática; seu poder está sob a per
manente ameaça de contestação, 
pois pode ser destituído, caso não 
satisfaça mais às exigências da co
munidade. Por isso cada pessoa pro
cura fazer da melhor forma possível. 
Diferentemente ocorre com o sacer
dote: porque recebeu uma investidu
ra sagrada já não depende, em seu 
exercício, do juízo da comunidade· 
. ' 
a legitimação não vem pela prática 
mas pelo título de "pároco". A fun
ção se distingue da pessoa e seu sa
voir-faire; quando alguém fala como 
"pároco" (função), demonstra mais 
autoridade do que quando fala como 
pessoa (Francisco que faz evangeli
zação). Na grande maioria das co
munidades que compõem a Igreja 
Popular, não se verificou um pro
cesso de institucionalização do po
der. Há, isto sim, ritos de reconhe
cimento comunitário, especialmente, 
quando alguém é · escolhido como 
coordenador, ou quando se elege, 
como é. mais freqüente, a toda uma 
equipe de coordenação. Fazem-se 
orações, para-liturgias com rica ex
pressão simbólica, para realçar o 
caráter religioso da função e sua 
significação para o bom andamento 
de toda a comunidade. Mas tal ceri
niônili não possui, segundo os crité
rios sociológicos, as características 
da investidura. A comunidade é o 

sujeito do poder sagrado e não tan
to o ministro que recebe oficialmen- . 
te a comunicação do poder, median
te um rito oficial. 

Há a tendência, na Igreja Popular, 
de não conferir um significado insti
tucional e oficial aos ministérios que 
vão surgindo no seio da comunidade. 
O reconhecimento eclesiástico dos 
novos ministérios submeteria as lide
ranças leigas ao controle institucio
nal das autoridades eclesiásticas. Já 
não seria mais a comunidade eclesial 
que controlaria os ministros, a partir 
de sua prática, mas sim a autoridade 
eclesiástica, a partir das normas esta
belecidas canonicamente. O que se 
verifica é o seguinte fenômeno: os 
ministérios clássicos, ligados ao sa
cramento da Ordem, são reconheci~ 
dos pela comunidade ec1esial popu
lar, e, por força da inserção, mudam 
de estilo, despem-se da titulatura que 
representava poder e privilégio, e 
assumem um poder que, mais do que 
pela investidura, se legitima pelo ser
viço, pelo amor ao povo, e pela co
munhão com todos os demais ser
viços. A hierarquia da Igreja mais e 
mais penetra no mundo dos pobres 
e nas comunidades populares, se 
faz ela mesma popular e se sente na 
mesma caminhada com todos os 
fiéis; reconhece os vários carismas 
que animam as comunidades, incen
tiva o surgimento de outros que 
atendem às necessidades concretas, 
e zela, pois esta é sua missão espe
cífica, para que tudo concorra para 
o benefício de todos. 

3. A ECLESIOLOGIA SUBJACENTE A ESTA REALIDADE ECLESIAL 

A função da teologia consiste, 
com os recursos do saber teológico 
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já acumulado pela Tradição, e den
trode uma fidelidade fundamental 



. 

ao dado . bíblico e ao Magistério, 
compreender e desentranhar o mode
lo de Igreja que se realiza neste 
fenômeno eclesial acima referido. 
Primeiramente, cabe assinalar que a 
Igreja não está construída uma vez 
por todas; é dom de Deus, mas tam
bém produto da história que pro
cura responder ao dom de Deus. 
Assim, devemos logo reconhecer que 
esta eclesiogênese, quer dizer, a gê
nese de uma Igreja Popular, põe a 
descoberto as duas pilastras que su
portam, teologicamente, a Igreja: 
Cristo em seu mistério total: sua 
vida, sua prática, sua morte e res
surreição; o Espírito Santo que per
manentemente insufla, na comuni
dade, carismas novos, face a situa
ções novas. A Igreja Popular se sen
te herdeira da comunidade apostóli
ca, criada por Jesus e, ao mesmo 
tempo, animada pelo Espírito de 
Pentecostes. O equilíbrio destes dois 
momentos se manifesta na forma 
como integra os ministérios tradicio
nais (bispo, presbítero, diácono), 
dentro da caminhada eclesial, e, ao 
mesmo tempo, se abre para a aco
lhida de novos serviços que emer
gem do seio da comunidade. Os mi
nistérios tradicionais, segundo nossa 
tradição teológica latina, estão liga
dos ao ministério cristológico; os 
serviços comunitários, de cu n h o 
carismático, remontam ao mistério 
pneumatológico. Poder e Carisma 
não precisam se inimizar: ambos 
constroem, a seu modo, a riqueza 
da comunidade eclesial. 

Em segundo lugar, a emergência 
da Igreja Popular, nos faz descobrir 
a . estrutura básica da Igreja: a co
munidade. A Igreja não é funda
mentalmente, um corpo sacerdotal 
que cria a comunidade, pela Palavra 

·e pelo Sacramento. Ela, em sua de
finição real (não analógica ou me
tafórica), é a comunidade dos fiéis, . . 
dos que responderam, com fé, à con
vocação de Deus, em Jesus Cristo e 
em seu Espírito. A rede destas co, 
munidades constitui o Povo de Deus. 
Povo de Deus resulta de um proces
so comunitário e participatório. :íi 
mediante as comunidades que o Po
vo de Deus· se concretiza, ganha vi
sibilidade e densidade histórica. Do 
seio da comunidade surgem as vá
rias funções: algumas de caráter per
manente, como a necessidade de 
anunciar, de celebrar, de atuar no 
mundo, no espírito das bem-aventu
ranças, de criar coesão e unidade 
dos fiéis e dos serviços; surgem, en
tão, serviços de caráter mais institu
cional, porque atendem a necessida
des peimanentes que são melhor 
atendidas pela institticionalidade das 
funções; emergem também outras 
funções mais esporádicas, mas igual
mente importantes para a animação 
da comunidade: os serviços da cari
dade, a preocupação para com os 
pobres, a promoção e defesa dos di
reitos humanos, a articulação com 
outros movimentos populares (sindi
catos, grupos de mães, de jovens, 
etc.), evangelização nos meios mar
ginais (prostitutas, drogados), ani
mação peJa música e pela poesia. 
Um e outro carisma vitalizam a co
munidade; fazem que ela não seja 
a p e nas organizada e disciplinada, 
mas principalmente criativa e irra
diadora de esperança e de alegria 
para o ambiente circundante. 

Em terceiro lugar, a Igreja Popu
lar nos ajuda a re-situar a compreen
são dos ministérios. O seu · Jugar é 
na comunidade, pela comunidade, 
para a comunidade. A comunidade 
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constitui a realidade fundacional. e 
ela a intencionada por Jesus, como 
portadora e realizadora histórica (ao 
nível da visibilidade) de sua mensa
gem. Os ministérios não devem ser 
pensados como algo fora ou acima 
da m,ensagem. Os ministérios não 
devem ser pensados como algo fora 
ou acima da comunidade para criar 
,a comunidade. Eles , são desdobra
mentos do que já existe como feito 
e querido pelo Ressuscitado e seu 

,Espírito, na comunidade. Por isso, ' 
a comunidade se dá as tarefas de 
que necessita para ser fiel à mensa
gem de Jesus, e fiel às várias con
junturas; algumas, como já assevera
mos, ,são tarefas mais permanentes 
e de caráter institucional e outras de 
caráter conjuntural. Tal primado da 
comunidade , sobre os ministérios, 
tomados individualmente, nos aju
dam a entender a criatividade possí
,vel, a partir da comunidade, quando 
fracassa certo tipo de organização 
,eclesial. , Assim, tradicionalmente, a 
comunidade' dependia quase total
mente do sacerdote; onde ele exis
tia, aí existia Igreja; onde ele falava, 
morria a comunidade. Numa pers
pectiva fundamental, assentada sobre 
,o primado da comunidade de fé, es
perança e amor, suscitados pelo 
Evangelho, a carência de presbíteros 
não significa a dissolução da Igre
ja. A comunidade zela para que as 
necessidades fundamentais s e j a m 
atendidas mediante o reconhecimen
to dos carismas que vão surgindo no 
seio dela. 

Por 'fim, a Igreja Popular nos re
corda a importância do povo, sacio-

, 
NOTAS 

(1) Para esta problemática pode-se 
consultar com proveito: R. Muiioz, La 
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logicamente considerado. O povo é 
constituído pelas grandes maiorias 
que vivem do trabalho, geralmente 
fora das instâncias de decisão políti
ca, econômica e cultural. Quando 
este povo, pela evangelização, adere 
a Cristo e acolhe os dons do Espí
rito, então se transforma em Povo de 
Deus. Para não decair a uma massa 
de fiéis sem participação, precisa 
estruturar-se em comunidades e em 
todo tipo de grupos, nos quais se 
possa viver o Evangelho de forma 
profunda e em relações humanizado
raso A mensagem , de Cristo não está 
destinada a uma pequena elite de 
privilegiados. Ela se destina às na
ções, e quer que todos os povos se 
façam Povos de Deus (Apc 23,3). 
Por is~o, a emergência da Igreja 
,P opu I a r concretiza, para hoje e 
dentro destas condições históricas 
próprias ao nosso tempo, a vontade 
fundadora de Jesus e de seu Espíri
:to: "constituir, um povo que conheça 
,a ' Deus na verdade e santamente O 
sirva" (9). Certamente haverá ou
'tras formas de o Povo de Deus se 
'realizar historicamente. Em nosso 
Continente latino-americano, a for
ma como se concretiza a história 
dos seguidores de Jesus e dos ouvin
tes de seu Espírito, ' é a constituição 
de milhares de comunidades e de 
grupos que, llDidos entre si, e em co
munhão universal com todos os de
mais que camirtham por outras es
tradas, mas não em outra direção, 
formam a Igreja Popular, Igreja 
apostólica, Igreja de Cristo e do Es
pírito Santo. 

Igle&la en el pueblo: Hacia una eclesio
logla latlnoamerlcana, LIma 1983; J. 
Sobrino, Resurrección de la verdadera 
Iglesia. los pobres, lugar teológiCO de 
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la eelesiologia, Santander 1981; I. Ella
curía, Pueblo de Dios, em Conceptos 
fundamentate~ de Pastoral, Madrid 1983, 
840-859; J. B. Libanio, Igreja que nasce 
da religião do povo, em Religião eCa
tolicismo do povo, Curitiba, 1977, 119-
175; H. E. Groenen, Na Igreja, que é o 
povo, em Revista EClesiástica Brasileira 
39(1979) 195-221; CI. Boft, Teologia pé 
no chão, Reflexões teológicas em cima 
da prática, Petrópolis 19'84; L. Bofl, 
Igreja:carisma e poder, Petrópolis 1981 
esp. 204-213; 172-196; cf. todo o nú
mero de Concilium a sair no 'final de 
1984 sobre Igreja Popular: o temor de 
alguns e a esperança de muitos. (2) 
Veja os materiais reunidos em Una Igle
sia que nace dei pueblo (SEDOC), Sa
lamanca, 1979, a parti r das comunidades 

eelesiais de base do Brasil. (3) Cf. F. 
Castillo, Cristianismo: religiao burguesa 
ou religião do povo? em Concilium 
n. 145(1979) 68-77. (4) Cf. L. BolI, 
Egtise en genese. Les communautés de 
base réinventent l'Ég Iise, Paris 1978, 
45-57. (5) Cf. P. Richard, Morte das 
cristandades e nascimento da Igreja, 
S. Paulo 1982, onde se estudam histó
rica e estruturalmente estas tensões. (6) 
A . Antoniazzi, Os ministérios na Igreja 
hoje, Petrópolis 1975, 25-49. (7) L. Bofl, 
L'ecclesialltà popolare, em Religiosità 
popolare "e cammino di liberazions, 80-
logna1978, 187-106. (8) Cf. P. A. Ri
beiro de Oliveira. O reconhecimento 
eclesiástico de novos ministérios, CE
RIS, Rio de Janeiro 1976, 3-5. (9) Lu
men GentiullÍ, 9. 

A vida humana, dádiva esplêndida de Deus 

Alguns se perguntam se viver é um bem ' ou se não teria sido melhor 
não haver nascido. Duvidam se é lícito chamar à vida outros que talvez 
maldirão a própria existência. Nasce, deste modo, uma mentalidade con
trária à vida (anti·life mentalily). A Igreja acredita que a vida humana, 
mesmo débil e sofrida, é uma dádiva esplêndida do Deus da bondade. Con· 
tra o pessimismo e o egoísmo que escurecem o mundo, a Igreja está ao lado 
da vida humana. Ao não que invade e aflige o mundo, ela contrapõe um 
sim vital, João Paulo n, Familiaris Consortio, 

Puebla conslruiu-se sobre a fé e a oração 
. . 

Acredito pouco ou nada em certa retórica pueblana e, muito menos 
ainda, em certa manipulação de Puebla onde há mais punhos fechados do 
que mãos postas e sobra ímpeto revolucionário e falta amor. Puebla não 
é transformadora da comunidade, social e eclesial, senão na linha daquilo 
que constitui sua energia oculta: a fé e a oração. O amadurecimento que 
se observa ao cabo destes anos é a progressiva descoberta destas raízes de 
Puebla, Dom Lucas Moreira Neves, Secretário da Sagrada Congregação 
para os Bispos, . 
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A PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA 
NO NOVO TESTAMENTO 

Cada membro é uma "pedra viva" 
no edifício de Deus e todos constituem "a raça 

eleita, o sacerdócio real, a nação 
santa, o povo de sua particular propriedade". 

Ir. Delir Brunelli, PIDP 
Rio de I aneiro, RI 

Logo após o Concílio, falou-se 
• • com entusiasmo e corajosamente so-

bre "participação", "corresponsabili
dade", "descentralização de poder" 
e até "democracia" na Igreja. Refle
tiu-se sobre a comunidade e os mi
nistérios na comunidade. A julgar 
pela reflexão feita nesse período pós-o 
conciliar, deveríamos 'ter hoje comu
nidades eCIasiaiscom ampla partici
paç.ão de todos os cristãos. Mas es" 
tamos longe d.esta realidade. Funda
mentalmente, a estrutura eclesial 
continua a mesma, apesar dos sinais 
de esperança das CEBs e de algumas 
outras comunidades. P u e b I a não 
deu grande contribuição neste senti
do .. Embora a "participação" esteja 
presente na proposta de fundo para 
a ·caminhada evangelizadora da Igre
ja latino-americana, fala-se mais da 
participação na sociedade. A parti- . 
cipação do' leigo na Igreja continua 
sem muita expressão; Na vida con
creta de nossas comúnidades "locais, 
sabemos que até formas mais simples 
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de participação - como os encon
tros, as assembléias de planejamen
to e revisão, os Conselhos Pastorais 
e coisas semelhimtes constituem 
problema em não poucos lugares, ou 
simplesmente não existem. Isto sem 
falar na participação em decisões 
mais importantes. 

A intenção deste artigo é voltar, 
mais uma vez, ao Novo Testamento 
e buscar luz para o momento atuar. 
A primeira parte mostra como todo 
o Novo Testamento, embora de for
ma diversa, atesta a participação da 
comunidade na vida . da Igreja. O 
destaque por vezes concedido a al
guns ministérios não diminui a res
ponsabilidade de todos na constru
ção do Corpo de Cristo. A segunda 
parte explicita os fundamentos neo
testamentários d e s s a participação. 
As comunidades primitivas agem de 
maneira cQrresponsável porque estão 
profundamente imbuídas da mensa
gem cristã e encontram no Evange
lho a razão do seu agir. 



I.A PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA NOS DIVERSOS 
ESCRITOS DO NOVO TESTAMENTO 

Os escritos do Novo Testamento 
mostram, por um lado, a responsabi
lidade de alguns na comunidade e, 
por outro, a participação de todos. 
Interessa-nos, no momento, a parti
cipação comunitária. A referência ao 
papel de alguns e à diversidade de 
ministérios se fará apenas na medi
da necessária para esclarecer o pólo 
da corresponsabilidade de todos na 

, Igreja primtiva. 

O papel da comunidade é acen
tuado de maneira diversa nos escri
tos do Novo Testamento. Podemos 
distinguir alguns grandes blocos: as 
cartas paulinas; Efésios, primeira 
carta de Pedro, Tiago, Hebreus e 
Atos dos Apóstolos; cartas Pasto
rais; epístolas de João; Evangelhos 
(l). Vejamos cada um desses blo
cos. 

1. As Cartas Paulinas 

O centro de interesse das cartas 
-paulinas é a comunidade, onde se 
percebe uma multiplicidade de caris
mas e serviços. Paulo fala da res

,ponsabilidade de alguns s6 através 
-das recomendações que dirige a to
,dos. Escreve suas cartas às comuni
-dades e não apenas a alguns minis
tros e s p e c i a i s. S6 a carta aos 
Filipenses menciona os epíscopos e 
diáconos em sua abertura, mas cla-, 
ramente situalios na comunidade e 

. não acima ,dela: "Paulo e Timóteo, 
servos de Cristo Jesus, a todos os 
santos em Cristo Jesus que estão em 

' Filipos, com seus epíscopos e diá
conos" (1,1). 

A primeira carta aos Coríntios é 
.toda ela um testemunho da corres
ponsabilidade comunitária. ' Para a 
solução dos graves problemas que 
'surgiram naquela comunidade, Pau
lo não se dirige aos líderes, mas 
apela ao compromisso da própria co
munidade. Os Coríntios devem con
frontar sua vida com o anúncio do 
Evangelho que receberam, e resolver 
seus problemas. 

As lis tas de carismas e servi~6s 
das comunidades paulinas também 
revelam a corresponsabilidade de to
dos os membros no crescimento do 
corpo. Assim em 1Cor 12 e Rm 
12,4-8. Não há, na Igreja, membros 
ociosos, membros não carismáticos, 
pois o Espírito Santo distribui os 
seus dons a .cada um. Há, sim, in
terdependência e comunhão.. Cada 
membro está a serviço e depende do 

-outro. Se há funções diferentes, não 
há privilégios. Todos gozam de igual 
dignidade e são corresponsáveis pelo 
corpo. O olho não pode dispensar li 

,mão e a cabeça não pode menospre
zar os pés; o pé não pode se consi

,derar isento de responsabilidade s6 
porque não é mão, e a orelha não se 
-desliga do ,corpo só porque não é 
-olho. Todos devem ter igual solici-
' tude uns para com os outros, parti
' Ih ando sofrimentos e alegrias. 

:É verdade que existe umahierar
' quia nos carismas e serviços, de 
,acordo com sua importância ou ur
gência na comunidade. Paulo mes
mo faz valer 'sua autoridade de 

,Apóstolo. Reconhece, no entanto, a 
justa autonomia de todos os outros 
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dons e serviços: Os que exercem suas 
funções de acordo com o próprio . . . .,. -..,. . cansma ou rmmsteno nao sao conSI-
derados delegados ou suplentes do 
·A pós t o I o, mas responsáveis eles 
mesmos na construção do ' corpo. Se 
é importante que haja ordem e coor
denação nos carismas, não é para 
que uns se destaquem e outros desa
pareçam, mas para que todos sirvam 
·ao bem ·comum. A tentação do po
der, de um carisma abafar. o outro, 
já está , presente no Novo Testamen
to. Por isso, Paulo. adverte: "Não 
s.u.foqueis o Espírito" (lTs 5,19). A 
norma básica dos carismas é o bem · 
comum: "que ninguém procure o 

,seu proveito, mas sim o dos outros" 
(ICor 10,24). o 

2. Eféslos, 1 Pedro, Tlago, 
Hebreus e Atos . 

Nesses escritos distingue-se mais 
. claramente a existência de um grupo 
,de ministros nas comunidades 10-
icais. Mas continua clara a partici-
o pação ativa de toda a comunidade 
na obra de construção da Igreja. 

Os ministros enumerados em Efé
sios apóstolos, profetas, evange
listas,pastores e mestres não edi
ficam sozinhos o Corpo de Cristo, 
pois a cada um foi dada a graça 
para o serviço da Igreja (4,7-16). 
Por isso, é endereçada a todos os 
membros da comunidade a exorta
ção a 'construir a unidade, a promo

' ver a verdade, a caminhar' no amor, 
o ao encorajamento mútuo e a discer
nir o que agrada ao 'Senhor ,(4,1-3. 

.25; 5,2; 6,10). 

As palavras dirigidas aos presbíte
' ros, na primeira carta de Pedro, su
põem a sua autoridade sobre o COI'!-

junto da comunidade. Eles devem 
"apascentar a rebanho que lhes foi ' 
confiado por Deus. Não, porém, 
como "senhores", mas como "mode
los" do rebanho, sem ganância ou 
qualquer atitude de domínio (5,1-4). 
Ao mesmo tempo, todos os irmãos, 
"conforme o dom que cada um re
cebeu", devem se colocar "a serviço 

· uns dos outros, como bons admi
nistradores da multiforme ' gr<J,ça de 
Deus". E são acrescentados dois 
exemplos: "Se alguém fala, faça-o 
como se pronunciasse oráculos de 
Deus. Alguém presta um serviço? 
Faça-o com a capacidade que Deus 
lhe concedeu ..... (4,10-11). Isto 
significa que a profecia, as funções 
de . ensino e exortação, é mesmo a 

· transmissão ou defesa do Evange-. 
lho, as diyersas , fOlmas de ajuda 
mútua e em particular o serviço li
túrgico (2), não estão somelitea 

· cargo 'dos ministros, mas ' são o fun
ções partilhadas por toda a comuni
dade. Cada membro, de fato, é· 
uma "pedra viva" (2,5) no edifício 
de Deus e todos constituem "a raça 
eleita, o sacerdócio real, a nação 
santa, o povo de sua particular pro
priedade" (2,9). 

, 

Em Tiago e Hebreus não encon-
· tramos o princípio carisniático na 
constituição da comunidade. Ali se 
destacam os presbíteros e ' dirigentes. 
Mas a comunidade não é inativa. A 
advertência que . faz Tiago aos que 
querem passar por doutores, supõe 
uma grande liberdade de iritervenção 
nas assembléias e mostra que o en
sinamento não estava reservado aos 
presbíteros (3,1). O texto ' da unção 
dos enferillos também fala do papel 
dos presbíteros e,' ao mesmo tempo, 
da participação da comunidade. Aos 
ministros compete a oração sobre o 



enfermo e a unção com óleo, mas 
todos são exortados a confessar uns 
aos outros os próprios pecados e a 
orar uns pelos outros para serem ' 
curados (5,14-16). A graça, portan- . 
to, se recebe em comunidade. 

Os "dirigentes" da epístola aos 
Hebreus se destacam por sua res
ponsabilidade pastoral e pelo serviço 
da palavra. Eles anunciaram aos 
irmãos a palavra de Deus e velam 
pessoalmente sobre eles. Por isso, 
devem ser imitados em sua fé e obe

. decidos com docilidade. Assim, de
. sempenharão seu serviço na alegria 

(13,7.17). Mas não se dispensa a 
comunidade da exortação mú tua 
(3,13), do s e r v i ç o aos santos 
(6,10), da vigilância para . que nin-

. guém se separe da graça de Deus 
(12,15), da partilha dos bens e da 
comunhão (13,16). 

Os Atos dos Apóstolos atestam a 
existência de comunidades que parti
cipam ativamente da vida da Igreja, 
incluindo as decisões de maior rele
vo. Assim na escolha de Matias 
(1,15-26), na e I e i ç ã o dos Sete 
(6,1-6), no envio e acolhida dos 
missionários (13,1-3; 14,27-28) e 
no próprio concílio de Jerusalém 
(15,2-4.12,22) (3). Segundo os 
Atos, desde o início há uma estreita 
relação entre os Apóstolos e o gru
po dos illnãos (1,15 ). O Espírito 
Santo desceu sobre todos eles, tor
nando-os corresponsáveis no teste
munho e na difusão do Evangelho 
(2,1-3; 4,31). Por isso, a comunida
de toma iniciativas e sente-se auto
rizada a questionar a conduta de 
Pedro, tranqüilizando-se só depois 
de suas explicações- (11,1-18). 

3. As cartas Pastorais 

. Diverso é o enfoque das Pasto
rais. Elas se distinguem do conjun
to do Novo Testamento rião só pela 
ausência do princípio carismático 
na construção da comunidade, mas 
.também porque ressaltam o papel 
dos ministros .sem aludir à respon
sabilidade de todos. Segundo Delor
me, "este é o preço exigido' pelo 
gênero literário destas epístolas, di
rigidas não a algtima comunidade, 
mas a responsáveis por .Igrejas. :B 
também a conseqüência dos perigos 
que ameaçam a fé: a organização do 
ministério e a prudente eleição dos 
ministros devem permitir enfrentar 
a crise" (4). Para Bas van Iersel, 
trata-se de "uma exceção à regra" e 
não de uma indicação importante de 
desenvolvimento posterior, uma vez 
que "um modelo sinodal de Igreja", 
com . ampla participação de toda a 
comunidade, está mui t o mais de 
· acordo com todo o restante do Novo 
Testamento (5). 

As Pastorais se situam num con
texto de ' graves problemas para a 
Igreja. Um deles é o do comporta
mento indigno dos pastores. Eles 
tendem a dominar e oprimir o reba
nho, . brigando entre si. Sua inveja 
começa a ferir a Igreja. Por isso, o 
autor das Pastorais insiste nas quali
dades que se deve exigir do candida
to ao ministério e nas normas a se
rem adotadas em face dos presbíte
ros instituídos (6). 

O fato de as Pastorais colocarem 
em .relevo o papel dos ministros não 

· significa que a participação da co
munidade seja ' excluída. De fato, 
também para Timóteo e Tito todos 
· os batizados são portadores do Es-

• 
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pírito e chamados a responder à 
própria vo c a ç ã o (2Tm 1,9.14; 
Tt 3,5-7). As próprias funções dos 
presbiteros são diversificadas. Nem 
todos presidem e nem todos ensinam 
(1 Tm 5,17). Funções importantes 
são atribnídas aos diáconos, ho
mens e mulheres (1Tm 3,8-13). 
Para Mackenzie, embora essas epís
tolas destaquem_ o papel de alguns, 
elas "desconhecem ainda toda hie
rarquia e toda monarquia" e não re
pudiam a participação ativa da co
munidade, conforme encontramos, 
por exemplo, nos Atos dos Apósto
los (7). 

4. As epístolas de João 

Estas epístolas se aproximam das 
cartas paulinas na imagem qne apre
sentam da Igreja. Ao contrário das 
Pastorais, acentuam o papel da co
munidade e atenuam o dos ministros. -

Para combater heresias que cir
culam nas comunidades às quais 
escreve, o autor fala em nome dos 
que lhes annnciaram a mensagem 
evangélica (lIo 1,1-4) e exorta seus 
destinatários a se conservarem fiéis 
ao que ouviram "desde o início" 
(lJo 2,24; 3,11; 2Jo 6). Isto supõe 
a autoridade dos servidores da Pala
vra e a veracidade de seu testemu
-nho. Ao mesmo tempo, no entanto, 
todos aqueles que receberam "a un
ção do Santo", possuem a ciência e 
já não têm necessidade de que al
guém os ensine (lIo 2,20.27). A 
própria Palavra e o Espírito Santo 
estão na comunidade e esta é convo
cada à corresponsa bilidade diante 
das falsas doutrinas. -

A terceira carta de João fala da 
ambição de Diótrefes. Ele quer ser 
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o primeiro, por isso não recebe os 
missionários e expulsa da comuni· 
dade os irmãos que o desejam fazer 
(v.9-10). A comunidade - que já 
recebeu carta do Ancião (v.9) -
não se conserva passiva. Os "nos
sos" (v.15) resistem a Diótrefes e 
apóiam Gaio que -recebe os envia
dos. 

5. Os Evangelhos 

Também os Evangelhos atestam a 
responsabilidade e o papel ativo da 
comunidade eclesial. Em primeiro 
lugar, antes de qualquer diferença 
de ministério ou função, todos os se
guidores de Jesus são discípulos do 
único Mestre e partilham com ele 
vida e m i s são (Lc 10,1; 9,23; 
14,25-27). Formam uma só fraterni
dade, onde a lei fundamental é o 
amor que se traduz, especiahnente, 
no serviço mútuo (Jo 13,15.35; 
Mt 23,8-11). 

Marcos denuncia rivalidades e 
ambição de poder entre os discípu
-los. Isso é contrário ao espírito de 
fraternidade e serviço que deve exis
tir na comunidade (9,35; 10,41-45). 
Em Mateus, de maneira ainda mais 
clara, a Igreja local é definida pela 
fraternidade que exclui títulos -e 
privilégios e inclui a participação 
real também nas -decisões. Aos líde
res da comunidade, Mateus lembra 

. " ". --que nmguem e maIOr, a nao ser 
aquele que se faz pequeno (18,1-4) 

-e que toda a comunidade participa 
do poder de ligar e desligar conce

-dido por Jesus (18,18). Lembra 
ainda que o Senhor Jesus se faz pre
sente na comunidade (18,20) e que 
toda niarginalização é contrária à 
vontade do Pai (18,14). 



As circunstâncias reais da comu
nidade fazem Lucas aplicar o evan
gelho do serviço especialmente aos 
que governam. Como os demais, eles 
também são servidores (17,7-10; 
22,26). Por outro lado, ao alargar 
o número de discípulos (10,1) e 
transferir para toda a comunidade 

as exigências ' do seguimento em 
Mateus _reservàdas ao pequeno gru
po , Lucas atesta que agora, no 
tempo da Igreja, todos são convoca
,dos a participar responsavelmente 
da missão de Jesus Cristo e a parti
lhar sua vida até a cruz (Lc 9,23; 
14,25-27; cf. Mt 16,24; 10,5.37-39). 

, , 

11. FUNDAMENTOS NEOTESTAMENTARIOS 
DA PARTICIPAÇAO COMUNITARIA 

A , participação ativa de todos os 
batizados na vida e missão da Igre
já não é uma simples concessão dos 
seus dirigentes. :É um dever e um di
reito de todo cristão. O Novo Testa
mento não só dá testemunho dessa 
participação ' ao retratar a vida das 
comunidades, mOas apresenta tam
bém os ' seus fundamentos (8). 

1. A liberdade cristã 

O cristão, libertado por Cristo, 
torna-se responsável diante de Deus, 
e segundo a própria lei da liberdade 
será julgado (Tg 2,12). Cabe-lhe 
zelar pelo dom de Deus e não se 
prender novamente a nenhum ,jugo 
de escravidão (Gl, 5,1). 

:É a presença do Espírito que traz 
a liberdade (2Cor 3,17). E o Espí-. - , Tito nao esta preso a uma pessoa, 
lugar, tempo ou lei. :É' concedido a 

, cada um (At 2,38) e recorda sem
pre de novo tudo aquilo que Jesus 
ensinou (Jo 14,26)" de tal forma 
que todos participam da ciência 
(110 2,20) e podem defender a 
verdade. 

A liberdade cristã fundamenta a 
participação comunitária. De fato, 
reconhecer que o cristão é livre sig
nifica admitir a dignidade de cid a-

dão, que lhe concede o direito de 
voz e de vez, e sua responsabilidade 
diante do Espírito que lhe concede 
seus dons. Por isso, promover a li
berdade cristã significa, concreta
mente, criar espaço de participação 
onde cada um tenha condições de 
ser fiel ao chamado de Deus. 

A Igreja deve ser esse espaço de 
liberdade, a comunidade daqueles 
que não estão mais sujeitos à lei, ao 
pecado e à morte (Rm 8,2), mas 
somente à lei de C r i s t O que é o 
amor (Gl 6,2; 5,14). Cabe-lhe, 
portanto, anunciar a liberdade que 
Jesus Cristo nos conquistou, tornan
do-se ela 'mesma -- também em 
suas estruturas e forma , de governo 
- um sinal eloqüente dessa liber
dade. 

Não se pode fruar em liberdade 
verdadeira onde não houver partici
pação, onde se exigir de cada um e' 
,da comunidade submissão passiva às 
decisões de alguns, ou simplesmente 
se negligenciar a criação de meca
nismos de ' participação. Há desres
peito à liberdade quando não se 
reconhecé a justa aufonomia de ca
da . carisma na comunidade ou se 
estabelece uma hierarquia opressora 
entre os carismas, de tal modo ' que 
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uns abafam os outros, em prejuízo 
da harmonia e crescimento do cor
po. Ao contrário, promove-se a li
berdade quando cada cristão e toda 
a comunidade são convocados ao 
compromisso, à participação, e quan
do se estabelecem relações de res-. , . 
peito e s e r v I ç o entre os vanos 
carismas e ministérios. 

2. A igualdade fundamental 
entre os cristãos 

Na comunidade . cristã, as dife-. . . . . 
renças naturais e· SOCiaiS se tornam 
relativas: "não há judeu nem grego, 
não há escravo nem livre, não há 
homem nem mulher; pois todos vós 
sois um só em Cristo Jesus" (Gl 
3,28). Toda e qualquer disciimina~ 
ção é questionada, mesmo aquela 
que possa vir dos diferentes ofícios 
assumidos em favor de todo o corpo. 
Entre os cristãos .ninguém . é "mes
tre" (Mt 23,8), ninguém tem o di
reito de julgar ou desprezar o outro 
(Rro 14,10; Tg 2,2-4). Como mem
bros do mesmo corpo, todos devem 
ter igual solicitude uns para com os 
outros (lCor .12,25). Como mem
bros do único povo de Deus, todos 
são igualmente "pedras vivas", cha
mados a participar, de pleno direito, 
da construção do e di fí c i o (lPd 
2,5-10) . 

Essa igualdade fundamental de 
todo cristão está acima de qualquer 
diferença de função na Igreja, e deve 
se traduzir numa corresponsabilida
de ativa e efetiva. Assim, não se 
compreende que possa haver na 
Igreja duas classes de cristãos: os 
que ensinam e os que aprendem; os 
que decidem e os que cumprem as 
decisões; os que realizam o culto e 
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. 
os que assistem. E . sabemos que não 
basta superar teoricamente essa di- . 
cotomia, nem se pode pensar que a 
superação se realiza em termos de 
simples "colaboração'" dos leigos, 
mantendo a mesma ·estrutura funda
mental que separa; distancia e cria 
a diferença. 

S ilusório falar em "igualdade" e 
"corresponsabilidade" onde se con
serva a mesma estrutura que levou a 
definir . a Igreja como sendo essen
cialmente uma "sociedade desigual, 
compreendendo duas categorias de 
pessoas: os pastores . e o rebanho, 
aqueles que ocupam um cargo nos 
diferentes níveis . da hierarquia e a 
multidão de fiéis" (9). A caminha
da na reconquista da igualdade fun
damental . sem negar a diversida
de de funções inclui a superação 
dessa dicotomia na prática, com a 
institucionalização da participação 
real de todos os cristãos na vida e 
missão da Igreja, criando para isso 
mecanismos e canais adequados. 

3. A fraternidade cristã 

Liberdade e igualdade têm sua 
raiz na filiação divina. A liberdade 
cristã é a "liberdade dos filhos de 
Deus" (Rm 8,21) . Somos livres 
porque recebemos um "espírito de 
filhos" e não um "espírito de escra
vos" (Rro 8,15). E é porque somos 
filhos que toda diferença é abolida 
(Gl 3,26-28). 

A filiação divina gera a fraterni
dade. S01l10S irmãos porque o pró
prio Deus, em Jesus Cristo, nos deu 
a possibilidade de dizer "Pai Nos
so". Esta fraternidade, por sua vez, 
se torna o sinal imprescindível da fi
liação divina (lJo 3,10ss). :B no 



·amor fraterno que se dá o novo nas
cimento (lJo 4,7). 

Se em Cristo somos todos filhos 
de Deus e, conseqüentemente, ir
maos, é lógico e real que não sobre . 
iugar para nenhum "pai" aqui na 
terra: '''a ninguém na terra chameis 
'pai', pois um só é o vosso Pai; o 
celeste" (Mt 23,9). Desse modo, 
torna-se anti-cristão todo paternalis
mo (mesmo espiritual!) que encerre 
domínio, que mantenha o espírito de 
dependência, que reivindique algu-

. ·ma forma de superioridade gerando 
discriminação. A autoridade na Igre
ja não é uma autoridade paternal -
e muito menos patriarcal mas' uma , 
autoridade fraterna. O patriarcalis
mo e a fraternidade se excluem re
ciprocamente (10). 

4. A responsabilidade comum 
pelo Evangelho 

A comunidade cristã é portadora 
do Evangelho e responsável pela 
mensagem de Jesus Cristo. O desta
que dado aos apóstolos não diminui 
a responsabilidade de toda a Igre
ja (11), 

Paulo mostra que o Evangelho, 
desde o início, esteve em relação 
com dois grupos: o grupo dos após
tolos e'. também a comunidade. A 
ambos o Senhor ressuscitado ' apare
ceu (1 Cor 15,1-11). Mas a situação 
primitiva não se repete. Dali por 
diante, o Evangelho é sempre "trans
mitido" por enviados e "recebido" 
por uma comunidade que se toma 
igualmente portadora da boa nova 

. e capaz, ela mesma, de anunciar e 
e n V i a r missionários (At 11,22; 

. 13,1-3). 

A comunidade é uma única fra
ternidade. O Evangelho, uma vez 
acolhido, engaja a todos de maneira 
dinâmica e não somente no sentido 
.que deve ser conservado intato. As
sim, por exemplo, os gálatas devem, 
eles mesmos, discernir o verdadeiro 
e o falso evangelho (Gl 1,8s) e os 
filipenses merecem louvor porque, 
desde o início, tomaram parte na 
evangelização (FI 1,5). 

O Evangelho é dom e missão para 
todos, na Igreja, e exige uma corres
ponsabilidade incompatível com o 
autoritarismo, o paternalismo e a 
obediência passiva. 

5. O exercício da crítica 

O exercício da crítica é importan
te para se manter a fidelidade ao 
'Evangelho e reconduzir quem dele 
se desvia. No Novo Testamento, a 
crítica é exercida também pela co
munidade, possuidora do Espírito 
Santo e capaz de discernimento. As
sim, os coríntios ' devem fazer um 
juízo sobre o que dízem os profetas 
(lCor 14,29); os tessalonicenses 

.devem ter consideração especial por 
aqueles que se afadigam em favor 
da comunidade, mas são chamados 
também a discernir, examinar tudo 
e só ficar com o que é bom (1Ts 5, 
12.19). João exorta os cristãos a 
não acreditar em qualquer espírito, 
a examinar os espíritos para ver se 
realmente vêm de Deus (lJ o 4,1). 

A autoridade na Igreja é a auto
ridade de Cristo e do Evangelho. A 
esta autoridade todos devem se sub
meter: comunidade e ministros. O 
ministro que se desvia do Evangelho 
e a ele retoma, perde sua autorida-

• 
357 



de. Pauló chega a dizer: "Se alguém 
- ainda que nós mesmos ou um 
anjo do céu - vos anunciar um 
Evangelho d i f e r e n t e do que vos 
anunciamos, s e j a anátema" (G 1 
1,8). A volta ao Evangelho é o gran
dé tema da carta aos gálatas. E isso 
vale para a comunidade e para seus 
ministros. 

O ministério, mesmo o de maior 
destaque na Igreja, também tem ne
cessidade da crítica. Esta pode ser 
exercida pelos outros ministros e pe
la própria comunidade. Pedro recebe 
a crítica de Paulo, seu irmão no 

ministério (Gl' 2,11), mas responde 
também aos questionamentos da co
munidade de Jerusalém (At 11,2-8). 

O exercício da crítica' é indispen
sável na comunidade que deseja a 
corresponsabilidade de todos. Só os 
regimes totalitários têm medo dela. 
Uma comunidade aberta sabe convi
ver com a crítica e lhe dá grande 
valor. Criam-se canais que favore
cem e possibilitam a sua existência, 
na certeza de que é um dos fatores 
que permitem a flexibilidade comu
nitária e o dinamismo renovador. 

CONCLUSAO 

À base de quanto foi exposto nes
te artigo está a concepção neotesta
mentária de Igreja: Povo de Deus, 
Corpo de Cristo e Comunidade do 
Espírito. Essa eclesiologia subjaz a 
toda a reflexão, embora de maneira 
implícita. 

Antes de qualquer distinção inter
na, todos os batizados pertencem ao 
único Povo de Deus e participam da 
tríplice missão profética, sacerdotal 
e régia de Cristo, em função do Rei
no de Deus. A necessária organiza
ção do povo só se justifica como 
um serviço em favor 'da corresponsa
bilidade exigida de todos. 

Como Corpo de Cristo e Comu
nidade do Espírito, a Igreja se reali
za na diversidade de membros, cada 
um chamado a participar de acordo 
com os dons que o Espírito lhe con
cedeu. As diferentes funções não 
fundam privilégios, mas expressam a 
própria corresponsabilidade, e a ne:' 
cessária coordenação dos carismas 
tem em vista a participação de todos 
e ó bem comum. 
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A forma de vida participativa das 
c o m uni dades neotestamentárias, 
conforme vimos na primeira parte 
desse e s t u d 0, é expressão dessa 
consciência que a Igreja ' do Novo 
Testamento tem de si mesma. Os 
fundamentos da participação comu
n i t á r ia, apresentados na segunda 
parte, revelam igualmente traços 
dessa mesma eclesiologia. 

Somos herdeiros hoje de uma lon
ga tradição que, baseada numa teo
logia da instituição, reservou para 
a I g uns toda responsabilidade de 
ação e decisão na comunidade ecle
sial. Isso justifica, eni. grande parte, 
a len tid ão atual em ' reconhecer e 
promover maior participação de to
dos na vida e missão da Igreja, ape
sar do esforço dos últimos anos, in
centivado pela redescoberta da eele
siologia do Novo Testamento, ex
pressa no Vaticano 11. Mas há sinais 
promissores de mudança, especial

'mente nas Comunidades ECiesiais 
de Base. f: o sopro do Espírito que 



novamente se faz sentir e chama a 
Igreja à conversão. f! o "ensaio" de 
vida da comunidade primitiva, con
servado na memória da Igreja e re
vitalizado tantas vezes ao longo dos 

• 

séculos, que volta a exercer sua for
ça de atração como ideal utópico, e 
vai sendo outra vez atualizado pelo 
Espírito, o Senhor da Igreja e da 
própria história. 

NOTAS 

(1) DELORME, J., Diversidad y uni
dad de los ministerios segun el Nuevo 
Testamento, em EI ministerio y los mi
nlsterios segun el Nuevo Testamento, 
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Testamento, em Concllium 77(1972/7), 
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rios . Os serviços eclesiásticos nos dois 
primeiros séculos, em Conclllum 80 

(1972/10). p. 1272s. (7) Cf. MACKEN
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tos Neotestamentários da vida demo
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(1971/3), . p. 296-304; GREINACHER, 
N., Comunidades livres de domínio, ib. 
p. 323-337; GNILKA, J., La relation en
tre la responsabilité communautaire et 

. I'autorité ministérielle d'apres le NT, en 
tenant compte spécialement du "corpus 
paulinum", em Paul de Tanie, Apôtre 
du notre temps, Roma, 1979, p : 455-
470 . (9) Pio X, Encíclica Vehementer, 
1906. (10) Cf. GREINACHER, N., art. 
cit. p. 330. (11) Cf. GNILKA, J., O. c. 
p. 455-470 . 
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A justiça constitui a finalidade do perdão 

Cristo põe em realce com tanta insistência a necessidade de perdoar 
aos outros que, a Pedro, quando este lhe perguntou quantas vezes ·devia 
perdoar ao próximo, indicou o número simbólico de "setenta vezes sete", 
querendo indicar com isso que deveria saber perdoar a todos e a cada um 
e todas as vezes. f! óbvio que a exigência de ser tão generoso em perdoar 
não anula as exigências objetivas da justiça. A justiça constitui, por assim 
dizer, a finalidade do perdão. Em nenhuma passagem do Evangelho, o per
dão, nem ' mesmo a misericórdia como sua fonte, significa indulgência para 
com o mal, o escândalo; a injúria causada ou o ultraje feito. Em todos estes . 
casos, a ' reparação do mal e do escândalo, o ressarcimento do prejuízo cau
sado e a satisfação pela ofensa feita são a condição do perdão, João Paulo 
11, Encíclica Dives in Misericordia, n'? 97. 
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VIDA RELIGIOSA· 
E EDUCAÇÃO POPULAR 

Onde compraremos pães 
para que eles possam comer? lo 6, 5. 

Irmã Ivone Gebara 
Recife, PE 

No Brasil inteiro e particularmen
te no nordeste nenhuma reflexão 
sobre "vida religiosa e educação 
popular" pode deixar de "se ali
mentar" de um flagelo: a FOME. 
Parece ironia falar de que as (os) 
religiosas (os) alimentam-se da fo
me do .povo. O que significa esta 
expressão, à primeira vista incômo
da e pouco humana? Que relação 
tem ela com a educação popular? 
Que tem ela a ver com nossa vida 
religiosa? 

Nossa tarefa, neste pequeno arti
go, não será a de refletir, do ponto · 
de vista sociológico e econômico as 
causas da fome, nem oferecer índi-. 
. ces estatísticos sobre o número de 
pessoas mortas por este flagelo de 
proporções assustadoras. Nossa re
flexão estará centrada nas modifica
ções que este flagelo vein imprimin~ 
do na vida das religiosas (os) que 

· trabalham em meios populares e nas 
modificações introduzidas no traba
lho de educação popular (1). 

Acreditamos que nossa reflexão 
encontra ecos em diferentes pontos 

· do território nacional, embora ela 
· seja situada a partir da realidade 
nordestina vivida nestes dois últimos 
anos. 
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Para nós, a educação popular, 
entendida dentro de um processo de 
libertação global da sociedade, muda 
seu conteúdo criativo, suas "táticas" 
na medida em que acompanha o 

. criativo processo popular de luta 
contra a morte . em suas diferentes 
formas de expressão. Daí porque, 
para além do clamor ético que se 
levanta nos corações de todas as 
pessoas de boa vontade, clamor . de 
indignação contra um sistema iní
quo, produtor de miséria e morte, 
devemos observar e descobrir as 
diferentes maneiras como o povo 
tenta lutar contra a fome e outras 
dificuldades, encontrando diferentes 
saídas . 

Parece que as saídas são indicado
ras da força da Vida presente no 
meio dos mais pobres, força que 
ajuda a esperar "contra toda espe
rança", força capaz de resistir, ape
sar dos reveses, aos "pacotões eco
nômicos" que se traduzem na clás
sica miséria em que vive a maioria 
da população. Nossa convicção ao 
longo desta reflexão é de que é pre
ciso aprender sempre mais de quem 
sabe nadar contra a corrente, de 
quem sabe pisar o chão sem ter me
do da lama e do escuro, de quem 
continua jogando bola num campo 



pedregoso e esbucarado sem tênis e 
sem chuteira, com a certeza de que 
as feridas do pé não levam a aban
donar a partida e que no final, ou 
mesmo no meio, um GOL pode 
acontecer. . 

. . 

. Diz Bernardino Leers: "Experiên
cia não é monopólio de ninguém; é 
algo que cada um vai acumulando, 
à sua maneira, levado pela vida e 
levando a vida" (2). Levados pela 
vida e levando.a vida, os pobres têm 
o ~eu "jeito" próprio de resolver 
seus · problemas, de encontrar saídas 
criativas quando a gente já suspei
tava da falta de saídas. Ora, é jus
tamente a convivência com os po
bres que nos permite perceber a ri
queza das diferentes experiências 
humanas e a necessidade efetiva de 
troca entre elas. Na · realidade so
mos. todos contínuos aprendizes da 
vida. . .. 

Nessa perspectiva, para nós reli
giosas (os) parece cada vez mais 
importante entender o processo de 
educação popular dentro da globa
lidade da vida dos pobres. Em to
das as situações sp pode ver um 
processo educativo, um processo po
lítico e uma expressão de. fé religio
sas. Basta que não dividamos a vida. 
em múltiplas gavetas sem comuni
cação uma com a outra. O telmô
metro · se ·coloca numa parte do cor
po a fim de medir a temperatura do 
corpo. Daí a importância de se ver, 
conviver, sentir, apalpar e analisar 
o que está acontecendo de "novo" 
no conjunto da vida dos pobres pa
ra percebermos em . que pé está a 
educação popular. que estamos "pro
movendo". 

· 0 Espírito de Deus está sempre 
a nos convocar de novo, a ouvir no-

vos sons, pois nos habituamos fa
cilm·ente àqueles que nos são fami
liares, a enxergar novas realidades 
porque nossos olhos se acomodam 
ao já. conhecido, a criar o novo por
que nos acostumamos e acomoda
mos ao que é velho. :a preciso sem
pre dar . um novo passo, sobretudo 
quando o grande passo de migrar
mos para o ládo dos pobres já foi 
dado. Então, não se pode parar: ca
da novo passo anuncia a necessida
de do próximo. 

1. O que o povo vive e cria 

A fome endêmica, vivida parti
cularmente nas periferias das gran
des cidades do nordeste brasileiro, 
toma-se um componente da identi
dade coletiva popular. Não se con
sllgue mais falar em primeiro lugar 
da origem dos diferentes grupos hu
manos nos bairros e invasões, de 
sua· cultura vinda do interior, de sua 
religiosidade, mas o que aparece é 
a uniformização social feita pela fo
me. :a a partir dela que os pobres 
se tomam conhecidos, se unem en
tre si e buscam soluções, quer indi
viduais; quer coletivas, para satisfa
zer suas necessidades básicas. 

A fome é o assunto em todas as 
bocas. Mal se chega à casa de D. 
Maria, de D. Zefinha ou de outras, 
e a fala é sempre a mesma: "Eu ain
da não acendi o fogo hoje", "os 
meninos estão aperreados de fome". 
E daí se engrena para outros assun
tos e depois se volta ao primeiro 
como se este fosse o tema central 
da vida. 

b povo nordestino do sertão é 
conhecido pelá descoberta das dife~ 
rentés maneiras de ·buscar meios de 
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sobreviver . quando . do · flagelo das 
grandes secas . . Raízes, aves · e inse
tos · entram na · conta de alimentos 

• • que supruam e suprem as neceSSI-
dades diárias de alimentação .. Esta 
luta ferrenha pela sobrevivência foi 
até objeto de contos, romances e fil
mes sobre a vida triste e tenaz do 
nordestino. . 

. 
, Hoje, religiosas (os) que moram 

nas ·perüerias · de cidades como Re
cife, Olinda, João Pessoa; Fortale
za descobrem algumas formas de so
brevivência dos pobres e meditan
do ·sobre elas querem descobrir "o 
que o Senhor está a falar". Sem dú
·vida, a descoberta dessas diferen
tes formas de sobrevivência não nos . 

. permite afirmar que alguma coisa 
Iliudou nas cúpulas governamentais 
em favor do povo. O governo é de
claradamente anti-povo apesar de 
seu discurso e de . algumas iniciati
vas para baixar as tensões sociais. 

... As pressões populares, no mo
mento. político atual, são quase que 
integradas pelo sistema estabelecido 
.e de fato não conseguiram, · por 
exemplo, mudar a atual política eco
nômica e suas ligações com o FMI. 
Entretanto, se ficarmos nesse nível, 
abandonamos o discurso teológico, 
corremos o risco do desânimo e o 
perigo de trair nossa fé no Evan
gelho de . Jesus. Se é verdade que 
"só . o Senhor tem palavras de Vi
da", é verdade também que é no 
meio ·dos mais pobres, dos oprimi
dos que, históricamente, esta vida 
tem que ser buscada. A fé · e a es~ 
perança na vitória · de Deus sobre 
as forças de morte é o sentido de 
nossa· vida, é Vida de nossa vida. 
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:É, portanto,' a fé que nos leva a . 
observar a resistência da· vida, as · 
pequenas . conquistas cotidianas, e 
nos permite permanecer. fiéis àque
les que continuam cada dia conde
nados a buscar o "pão nosso" em 
condições subumanas. As primei
ras luzes da manhã são o toque de 
alvorada que movimenta Ó grande 
exército de famintos da cidade. O 
sol "fura" o telhado de zinco, pe
netra nas · paredes de tá,bua ou de 
barro como um apito de fábrica 
anunciando o início da jornada de 
trabalho. 

Ivanildo· e Nelson, dois irmãos de 
lO e 12 anos, tomam a bênção da 
mãe sem a bênção do alimento ma
tinal e, com o estôml\go ainda ador
mecido pelo sono, saem com seu 
carrinho . de mão .procurando, nas 
ruas, vasilhas de plástico, latas, ca
cos de vidro, jornais e papelões. 
Como eles, outras crianças iniciam 
seu dia . com ·0 mesmo trabalho. 
Quando o sol ·está alto, o calor es
caldante e it {ame irisuportável vol
tam para casa. Um magro almoço 
os . espera é uma sopa de ma
carrão e um punhado · de farinha. 
Nos dias em que o dinheiro recolhi
do é melhor, dá para ter arroz e 
:alguns grãos de feijão como mis-
tura. . . . 

. A segunda etapa do trabalho · co
meça logo em seguida. Num tonel 
de água suja, as vasilhas de plás
.tico que foram recolhidas, têm que 
ser lavadas uma por uma, guarda
das num saco à parte para em se
guida serem vendidas a Cr$ 60,00 
o quilo. Os jornais, papelões e pe
daços de vidro são também selecio
nados para serem em seguida co
mercializados. .. 



_ Márcia, Luízae. Francisca l\judam 
a mãe que é lavadeira. Moram per
to do canal de Peixinhos ,( Olinda) , 
próximo a um Matadouro. Com fre
qüência o Matadouro esvazia seus 
esgotos no canal e as crianças são 
avisadas peste "evento" pelo cheiro 
fétido que . assola a região e pelo 
vôo dos urubus buscando restos ' de 

• carmça. 

_ . As . meninas 'vão, então, para a 
beira do canal recolher as fezes dos 
animais, secam-nas ao sol, esfare
lamcnas com as mãos, ensacam-nas 
.e . depois vendem o saquinho de 
aproximadamente 2 quilos, como es
terco . para as magras hortas da re
dondeza. 

-' A fome estava ficando insuportá~ 
vel no conjunto "Chão de Estrelas". 
Seus moradores . recém-removidos 
da Ponte Preta, área em que o go
·vemo municipal de Olinda vem alar
gando o leito doRioBeberibe,che
gam a se estabelecer em casa pró
pria depois de uma longa luta rei
vindicatória . . Na espera de dias mec 
lhores denominam poeticamente seu 
chão de "Chão' de Estrelas". Mas 
a fome, conseqüência do crescente 
desemprego, atinge proporções cada 
vez mais altas na área. Diante da 
calamidade quatro mulheres se or
ganizam e começam a pedir em fei
ras livres, restos de verduras e le
gumes e, em açougues, pedaços de 
ossos. Começam o movimento da 
sopa comunitária em Chão 'de Estre-. 
las. De um núcleo iniciado em ju
lho do ano passado, agora são cin
.co em pleno funcionamento apesar 
das düiculdades. A sopa é feita na 
casa dos moradores, em ruas düe
rentes, e é servida prim eiro para as 
crianças e doentes, anteriounente 

inscritos, O que sobra é consumido 
pelos adultos .. 

. . Poderíamos escrever várias pági~ 
nas sobre as düerentes maneiras de 

" sobrevivênCia do povo, desde as for
mas mais comuns de biscate (ven
dedores ambulantes), até outras for-

o ••• •• mas maIS ongmals e cnatlvas que 
se descobrem ao longo da convivên
cia com os pobres. O que nos inte
ressa "neste momento é saber que 
interesse tem essas formas de sobre-. " 

vivência na educação popular? E 
ainda, que mudanças a fome aguda 
vem provocando no trabalho de edu~ 
cação popular feito pelas religiosas 
(os)? 

2. As mudanças no trabalho 
de Educação Popular(3) . 

" . Uma das grandes metas do tra
balhode educação popular feito por 
religiosas (os) "em diferentes fren
tes: ' alfabetização ' dé adultos, . esco
linhas de bairro, confecção de ma
teriais " . educativos, . catequese, etc.; 
foi a decónscientizar o povo da si
tuação em que vive, denunciar a ini
qnidade do sistema econômico e po
Iítico existente e fornecer um mode
lo alternativo de ' educação a partir 
dos valores populares. Além disso, 
tinham a finalidade de ajudar na or
ganizaçãopopular em diferentes ní
veis e no "exercício da correspoilsac 
bilidade comunitária. 

. " 

Frente à gravidade da situação de 
desemprego e: fome, a denúncia e 
conscientização parecem insuficien-

" . 
tes para mobilizar os setores popu-
lares "na busca de projetos econô
inicos e políticos alternativos. As 
grandes aspirações populares foram 
limitadas, . pela política econômica 

" . 
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vigente, aos níveis da busca de so
brevivência cotidiana, e isto se tor~ 
na para , nós um , grande desafio. A 
"porta estreita" pela qual passa a 
vida do povo, parece, se estreitar 
mais ainda, tornando mais "aperta
do o caminho que conduz à salva
ção" (Mt 6,13,14). 

, 

Em busca de trabalbo e de comi
da muitas crianças deixaram a es
cola, muitos grupos de alfabetização 
de adultos tiveram seu número re
duzido, reuniões de grupos de evan
gelização perderam parte de seu vi
gor, lutas de melhoria das condi-o 
ções de vida nos bairros foram en
fraquecidas. A fome vai operando 
mudanças nos interesses mais ime
diatos das populações carentes. E 
também a partir dela a vida no seu 
conjunto vai se reorganizando: o 
trabalho com as crianças dos bair
ros da periferia tem que ser repen
sado de forma a incluir pequenas 
atividades produtivas, como hortas 
infantis, espetáculos para serem exi
bidos com entrada paga, confecções 
de material artesanal ,artístico a ser 
vendido nas casas e feirinhas. O la
zer infantil passa a ser um lazer pro
dutivo, lazer em busca de sobrevi
vência. O mais interessante nesse 
processo é. que o lazer produtivo é 
sugerido por elas diante do "aper
to" da situação em que vivem. Es
te é o testemunho de muitas educa
doras populares que desenvolvem 
um trabalho junto a essas crianças. 

Nos grupos de alfabetização de 
adultos, a palavra FOME passou a 
ser uma palavra geradora, a partir da 
qual se reflete a vida, se lê a vida e 
a partir dela se aprende a expressão 
gráfica. Todas as outras palavras de 
certa forma se articulam a ela. ' 
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As organizações populares, em di
ferentes bairros, bUScam aJ.ternati- . 
vas para a alimentação coletiva dos 
moradores, e tudo indica que são as 
organizações informais ' que forne
cem uma compensação mais imedia
ta, que têm mais audiência popular. 
Isto é normal e parece ser o único 
caminho numa situação dramática 
como a nossa. 

: A Campanha da fraternidade des
te ano: "Para que todos ten.ham vi
da", vem alertar para a problemá
tica popular da perda de vida e da 
necessária busca da mesma em to
dos os níveis da existência, sobre
tudo no nível básico da sobrevivên
cia. O tema tem despertado interes
se e audiência nos grupos de evan
gelização popular. 

A fome entra em tudo: na polí
tica, na economia, na religião, nas 
relações humanas, na arte, na poe
sia. Se ela não é ainda capaz de to
car as cúpulas do sisetma econômi
co que nos escraviza, ela opera al
guma mudança na vida dos peque
nos e essa mudança, sinal de espe
lança para os que têm fé, continua 
alimentando a incrível teimosia po
pular, o apego à vida, apego a Deus 
na carne humana. 

, A "noite escura" da fome com 
seus gemidos tenebrosos é capaz dé 
produzir horrores, mas é também ca
paz de anunciar uma lenta "revolu
ção" que nasce do grito das entra
'nhas, do ronco dos ventres vazios, 
do choro das crianças pedindo co
mida. Parece que o canto de espe
rança de. Isaías ressoa na vida dos 
pobres: "O vós, todos os que ten
des sede, vinde às águas, e os que 
não tendes dinheiro, vinde, comprai 
e comer; sim, vinde e comprai, sem 



dinheiro e sem preço, vinho e lei
te" (Is 55,1). 

Esse canto é entoado de diferen
tes maneiras e ritmos. Basta obser
var o que está acontecendo no meio 
dos pobres. Os setores populares são 

A • _ 

agora menos anommos e sao capa-
zes de em tomo das necessidades 
básicas de sobrevivência, organizar 
passeatas contra a fome, invadir su
peunercados e armazéns, organizar 
abaixo-assinados, reivindicar aber
tura de frentes de trabalho no cam
po e na cidade. Tais comportamen
tos, apesar dos limites que encer
:ram, representam uma certa pressão 
política. Mesmo que não consigam 
respostas adequadas às suas justas . 
demandas, continuam sendo. um ca
minho de protesto que não pode ser 
deixado de lado, até que o "ímpio 
deixe o seu caminho, e o homem 
maligno seus pensamentos" (Is 
55,7). 

. Percebe-se, além disso, · um pro
gresso na demitização do poder es
tabelecido fora das bases populares. 
Grupos numerosos acampam diante 
de palácios de governo e prefeitu
ras, exigem diálogo cóm os gover
nantes, confeccionam docUmentos, 
cartas e panfletos contra as arbitra
riedades a que são submetidos dia
riamente. A descrença em relação 
a este poder já está disseminada:. 

Tal situação tem levado religio
sas educadoras a treinar lideranças 
populares na arte de coordenar uma 
reunião, de exprimir idéias de fOIlua 
clara, de falar publicamente, de es
crever cartas, etc. As (os) religio
sas(os) entregam seu saber haurido 
em diferentes fontes para que sirva 
de arma para a . luta de libertação 

popular. Mais uma vez é o ouvir, o 
apalpar, o observar, o analisar a 
realidade vivida que se constitui no 
caminho dinamizador do trabalho 

. de educação popular. Não sabemos 
de antemão em que podemos ajudar 
a luta dos pobres. :g preciso estar
mos atentas para as diferentes pala
vras que saem da vida, é preciso sa
ber ouvi-las e responder a elas. Pa
rece-nos que é só assim que pode
remos contribuir com nosso conhe
cimento, informações e interpreta
ções para fortalecer o saber e orga
nização populares. 

Estamos aprendendo a observar a 
vida, a perceber naquilo que aconte

. ce, os sinais de mudança para me
·lhor, os sinais daquilo que leva para 
diante, daquilo que sugere uma al
ternativa fora dos trilhos do sistema. 
e· o lento futuro que se prepara, fu
turo que. agora é semelhante a uma 
pequena vela acesa na escuridão 
• Imensa. 

3. As(os) rellgiosas(os) e a 
nova mística do compromisso 

"A verdadeira caridade busca par
tir das necessidades concretas do ou
tro, e não de nosso "dever" de prati
car o amor. A caridade é respeitosa 
·e por isso arranca da: análise da si
tuação do outro aquilo que precisa 
ser feito. As obras em favor do pró
ximo não se fazem para canalizar 

• • energIas oCIosas ou para ocupar pes-
soas disponíveis, mas porque o ou
tro tem necessidades e é preciso 
atendê-Ias" (4). 

e a partir das necessidades do po
vo que o Senhor abre nosso ouvido 
e coração. Esta é a tradição de nos
sa fé, expressa de fOlma admirável 
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, ' 

'DO" Livro do 1>xódo e nos Livros 
Proféticos. ' , , 

-. . . 

, ,"Com ~feito, tenho visto a aflição 
de meu povo, que está no Egito, e 
tenho ouvido o seu clamor" (1)x 
3,7). :B como se diante das neces
,sidades ,do povo os "sentidos" de 
Deus ' se dilatassem, ,como se Ele 
.captasse toda dor e toda lágrima,co
,mo se ,ele se "tornasse um com o so
,trimento ' do povo. Por isso, Ele pro
mete: "Eu !lstarei contigo". .• (1)1' 
3,12) . 

Deus nos coloca no caminho dos 
pobres e ,coloca os pobres em nos
,so caminho. Desse encontro gratuito 
e exigente ,n~scem mudanças. Os po_ 
bres ,alteram nossa' vida, ampliam 
nossa perspectiva, nos levam a mu
dar nossos ,planos, a, nos pl,lrificar
mos de , nossa autocsuficiência' e de 
nossa tendência farisaica de querer
,mos ser, sempre "mestres"; "Entre 
vós não será assim; qualquer um en
tre vós que quiser tomar-se grande, 
que se torne servidor" (Mc 10,43). 

Esta perspectiva do serviço, tão 
velha e ao mesmo tempo , tlio, nova, 
'porque nuncase toma, uma lição to
talmente': aprendida, nos coloca na 
mística , do serviço ,radical, aten
tas ( os) ao Kairós, isto, é, ao mo
mento especial de manifestação de 
Deus no nosso aqui e agora. :B nes
se sentido que podemos dizer que as 
mudanças operadas no nosso traba
Ihl'l de ' educação popular podem ser 
expressão do Kairós de ;Deus. Não 

, ' 

podemos resistir a Ele sem correr-
mos' ó risco de reduzirmos umarea
!idade maior aos 'limites de nossa ex· 
periência individuai ou congregacio-
, . . . . 
nal. Aceitar ' a' situação de peregrinos 

.. -, .. 
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éôm' o poVo, é aceitar; na fé,a pre- , 
sença de Deus caminhando com os ' 
mais 'pobres, caminhando com os 
,seus prediletos. , Além , disso, cami
nbar com ris , mais pobres é aceitar 
:quefomos tomados por Jesus Cris
to (Fi! 3,12) ,e que a partir deste 
inomerito, algo muda radicalmente 
:em n6s. Aqueles que, segundo a 
ideologia do sistema capitalista - e 
também, por n6s ~ seriam consid,e. 
rados ,como "invasores", ladrões; 
,gentinha de má qmilidade e ignoran~ 
,tes" são transformados, na fé, em 
.nossos .irmãos. Sem essa "interven
,ção", de Deus, em nossas vidas, se. 
ríamos incapazes de nos aproximar 
dos, caídos nas" estradas de J ericó, 
'seríamos portadores de corações de 
,pedra, homens e mulheres de cora
,ção endurecido. ' 

, :B 'o 'ainor de D'eus qúe toca ncissa 
'viâa e nos toma capazes de 'contem~ 
piar, de apalpar o "Verbo da Vida" 
,(10 1,1). Se ,é assim, não podemos 
,escapar,' coino diria ' o profeta Jere,
mias, das novas "seduções" de Deus. 
Não ' podemos resistir ao , seu fascí
,nio,um fascínio que vai além da ló
,gica da,s vitrines de nossas cidades, 
,que vai , além das luzes festivas do 
progresso, que vai além das bebidas 
e manjares finos. :B o fascínio de en
tregar a vida pelos ' servos feridos, 
pelos rostos afrontados e cuspidos, 
,pelos homens ' e, mulheres cheios" de 
,dores (Is' 50): 

" , . . '. .. . .' . . . . . 
Este faSClmo se toma o sentido . . .. .. . . . . 

de nossa vida. 'E ele vai crescendo . ' . ' . 

Ill!- ~edi4a de nossa entregá, de nos
so, serv,iço. Vai abrindo e,spaçsis den
'tro dé ri6s,' vaÍtómando 'cootade 
'no~sas~riti:a:nhas ,até que possamos 

" . ·t ·· ..• .. - ...•. . -

'dizer como Paulo: "já não sou eú 



que vivo; mas é Cristo que vive ein . - " .mun , 
. . 

A . entrega da. vida ao S~nhor, a 
serviço dos. pobres, nOS colo.ca . nu
ma .perspectiva de reciprocidade,na 
perspectiva daquele que dáe recebe, 
daquele que ama e é amado. Toma
se uma espécie de "aventura coleti
va" em que a vida dos outros, dos 
.empobrécidos, tem a ver com a mi
nha, e a minha . vida, por sua vez, 
conta também na vida deles: Assim 
cumpriremos aquilo que diz ó após
.tolo aos Gálatas: "Carregai os far
dos uns dos ' outros e assim cumpri
reis a lei de Cristo" (Gal 6,2). E 
aos Filipenses: ' "nada façais por 

. contenda ou por vailglória, ' mas, 
com humildade,cada um considere 
os outros superiores a : si mesmo; 
não olhe cada um somente para o 
que é seu, mas cada qual também 
para o .que é dos. outros" (Fi!. 2,3 
e 4.). 

4. Duas . lições . aprendidas 
. . . 

As . lições, mesmo qUe .revistam 
, ; . ,. . 

.carater provlsono e espaço-tempo-
ral,. têm que ser ·valorizadas. Isto faz 
parte de nossa condição humana de 
aprendizes. 

. . _ . . -
Na ' convivência com as popula

ções pobres, as (os) . religiosas (os) 
aprenderain ' algumas liçÕes ' atuais 
que têíil servido para um melhor de
sempenho de . Suas 'tarefas e para 
uma melhor vivência do Evangelho 
de Jesus, no hoje de nossa história. 
Estas lições são também uma inter
pelação profunda a estar juilto com 
o povo. no momento de sua longa 
"paixão", e nos pequenos vislum~ 
bres' de ' "ressurreição" i desenvolven
do uma ação pedagógica a partir da 

escuta ' atenta da situação concreta 
em que vive •. 

• 

4.1 A situação extremamente - . 
. carente, em que vive o nosso povo, 

. nos permitiu aprender a impossibili
dade de ' enquadrarmos a educação 
popular em trilhos pré-fabricados, 
como se existissein algumas coisas 
já detetminadas fora das quais não 
se pode falar de educação popular 
ou mesmo de movimento popular. 
.os ' trilhos são nossos: escolinhas, 
clube de mães, alfabetização de 
'adultos, conselho de moradores, sin
dicato, ou movimentos de Igreja 
como 'as Comunidades Eclesiaisde 
Base. :B como se estes trilhos con
duzissem necessariamente pam um 
fim que já está dado, para algo que, 
temos certeza; levará à libertação 
do 'povo. Ora, esta atitude parece-
nos cada vez mais se distanciar da
quilo que constitui' a dinâmica da vi
da popular. Há coisas que irrompein 
fora dos nossos esquemas e, ' graças 
a Deus, muitas vezes s1\o, elas as 
portadOl:as de futuro. Os exemplos 
que citei . no corpo deste artigo ates~ 
tam o que pretendo afirm;!rnesta 
conclusão. . 

Parece que a educação popular 
deve ser cada vez mais um processo 
de organização popular par;! enfren
,tar .necessidades comuns, refletir, so
bre, elas e .tentar uma resposta. Esse 
processo de organização não precisa 
necessariamente passar pelos meios 
consagrados pelos intelectuais ou 
pelos teóricos em educação popular. 
Há um gingado popular que esca
pa: à nossa .. lógica, e é preciso crer 
na sua força e criatividade. 

. ' Isto não. quer dizer que os meios 
já conhecidos como próprios à edu
cação popular não sejam válidos. O 
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que .afirmamos é a necessidade de 
nãoabsolutizá-los como únicos e 
estar atentas(os) àquilo que nasce 
da própria força da imaginação po
pular. Parece que é o jogo conjuga
do dessas múltiplas forças e ações 
que é apto a lançar as "sementes de 
um mundo novo". 

4.2 . Como todos os cristãos, 
nós religiosas(os) estamos sendo 
continuamente convidadas(os) a nos 
convertermos à Boa Nova do Reino. 
a ser cristão não é um processo aca
bado. Inclui uma opção mantida e 
renovada a cada ' dia, uma opção 
que se exprime no conjunto de nos
sa existência. A conversão supõe 
uma ruptura e a capacidade de ' em
preender um caminho sempre novo. 
Esta é a vellia' tradição de nossa fé, 
esta' é · a ' velha novidade ' do ensina
mento de Jesus. "Não penseis que 
·vim revogar a Lei e os profetas. Não 
vim revogá-los, mas dar-lhes pleno 
.cumprimento" ... (Mt 5,17). 

.a~a, é' a fidelidade à nossa fé que 
rios obriga a manter sempre "acesas 
as . nossas ·lâmpadas", . a "vigiar e 
orar" para não cairmos na tentação 
de acharmos que já estamos no ca
minho certo, que já estamos total
mente do lado dos pobres. . 

Parece-nos que a atenção ao que 
~stá modificando a vidà dos pobres 
é uma linha forte da espiritualidade 
da vida religiosa hoje na América 
Latina. Ela nos convida a uma de-

sinstalação cOli.tínua em relação às . 
nossas certezas e às nossas maneiras,' . 
às vezes dogmáticas, de ensinar e 
estar no meio do povo. Ela nos con
vida a um esvaziamento, a uma 
"Kénosis" purificadora de nosso ser 
em vista de uma abertura "Aquele 
que vem", e vem de uma maneira 
não programada, rompendo esque
mas, balançando as nossas raízes, 
deixando-nos na segura insegurança . 
de que afinal estamos "nas mãos de 
Deus". . 

Esta ' linha espiritual coloca-nos, 
ao mesmo tempo, numa atitude de 
humildade diante da vida ' e da his
tória dos pobres, e desenvolve em 
nossos corações lima esperança ati- . 
va; vivida 'ao ritmo da vida dos po
bres e da Promessa de nosso Deus 
na irrupção de "um novo céu e uma 
nova terra". 

Erifim, esta linha espiritual . de 
atenção à vida dos pobres nos leva 
a uma atitude de ação de graças que 
perpassa toda nossa vida, de forma 
a podermos dizer, como São Paulo 
aos Colossenses: ."A palavra de 
Cristo habite em vós ricamente: com 
toda sabedoria ensinai e admoestai 
uns aos outros 'e, em ação de graças 
a Deus, entoem vossos corações sal
mos, hinos e cânticos' espirituais. E 
tudo o que fizerdes de palavra ou 
ação, fazei-o em nome do Senhor Je
sus, 'por ele dando graças a Deus, o 
Pai" (CoD, 16 e 17).-.. 

, . . . NOTAS 
,. . . 

(1) Gebara, Ivone. - "Educação Po
pular, sementes de um inundo novo" -
Convergência Jul/ agosto - 1982 . . (2) 
p, 25, Laers, Bernardino - "Jeito bra
sileiro . e' norma absoluta ... · Ed. Vozes 
r- 1982. ' Petrópolis, (3) Recomendo a 
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leitura do ' livro de Carlos Rodrigues 
Brandão - "Educação Popular" - Ed. 
Brasiliense - 1984 - Silo Paulo. (4) 
'p. 147 - Gutierrez, . Gustavo - "Beber 
en su próprio pozo" - CEP, 1983 lima. 
(Tradução portuguesa - Ed. Vozes 1984). 
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PASTORAL DA JUVENTUDE: 
O AGIR PASTORAL 

Na raiz da pregação de Jesus está a alegria de receber 
uma boa notícia: não somos vítimas da carranca 

de algum deus, mas 
filhos de um Deus que é Pai, nos ama e quer salvar. 

Pe. João Batista Libãnlo, SJ 
Belo Horizonte, MG 

Em artigo anterior, publicado na 
CONVERG~NCIA de junho de 
1984, tratamos da condição juvenil 
e das grandes metas da pastoral da 
juventude. Hoje nossa reflexão se 
detém sobre o agir pastoral. 

Estabelecer metas não é tarefa tão 
difícil. Encontrar-lhes os meios de 
realização, criar-lhes as mediações 

viáveis esbarram com problemas 
mais sérios. 

. Em geral, a pastoral da juventude 
tem trabalhado em grupos peque
nos. Desenvolveu uma micropastoral 
com longa experiência. Entretauto, 
tem-se descuidado uma pastoral que 
atinja maiores massas de jovens. Por 
isso, inicio esse artigo elencando 
possibilidades na macropastoral. 

1. A MACROPASTORAL JUVENIL 

Os jovens, em sua maioria, podem 
ser atingidos quer na sua condição 
especificamente de jovens, quer en
quanto permeiam a vida social com 
sua presença: Por isso mesmo, as 
mediações da macropastoral, que 
não dizem respeito especialmente 
aos jovens, interessam-nos. Termi
nam por atingi-los dentro do corpo 
social. Além disso, há aspectos a 
que são mais sensíveis e que podem, 
portanto, ser acentuados. Indicare
mos sumariamente essas mediações, 
simplesmente com o fito de desper-

tar os agentes de pastoral para ho
rizonte mais amplo de atuação. 

A religiosidade popular 

Fomos assaltados, na década de 
60, pelas teorias da secularização 
(1 ) . Manifestações religiosas eram 
relegadas e atribuídas a resquícios 
arcaicos de situações em desapareci
mento. De novo funcionou o mime
tismo em reiação aos países do Nor
te rico. Com isso, a pastoral em ge
raI, e a da juventude de modo mais 
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acentuado, renunciou às formas de Naturalmente, sem querer-se vol-
religiosidade popular como media- tar às formas triunfalistas da década 
ção válida de atuação apostólica. de 50, quando a Congregação Ma-

H . . "R dA'" riana conseguia encher praças e tea-oJe, com o umor os nJos tros com seus afiliados, a pastoral 
(2) despertando-nos, com a persis- da juventude deveria pensar em 
tência da "Festa dos Foliões" (3), 
ou com a volta dos "Novos Posses- grandes celebrações da fé, em con-

gressos religiosos mais amplos, em 
sos" (4), se percebeu como é precá- missoes, em caminhadas de reflexão 
ria a "Morte de ' Deus" (5). Pode- e oração _ como a de Chartres _, 
mos, sem equivocar-nos, dizer que em procissões; em festas religiosas 
está ainda . presente, nessa geração populares, onde uma atenção espejovem, forte ' lastro religioso profun- cial ao jovem se faz necessária. Não 
~~~ 7a~0~:~t~~t:~~e_nt_o~0:~v~~~i~ se quer dizer que se tenha abando
ta do Papa (6) _ ou ' por uma pro, nado totalmente tal pastoral. Ainda 

continuam existindo Congressos Eublemática interior mais agulla, ex- carísticos que se aperfeiçoaram muiplode vigorosa vaga religiosa. O su-
cesso dos Cursilhos não se deve, em to, com acurada preparação e com 

preocupação por uma pastoral digrande parte, a essa camada religio-
sa profunda, primária, rio coração versiticada. As missões são prega
de quem; há tempo, .vivia no torveli- das. Essa macropastoral, apoiada 

sobre a religiosidade popular, não 
.nho secularizante da vida profl'ssio- pode ser exatamente . a tradicional. nal e cultural (7)? Os "rolIos" não 
iepescam, bem fundo, no inconsci- Necessita incorporar as críticas fei
ente , coletivo; 'sólidos detritos reli- tas aos ' aspectos alienantes de suas 
giosos, depositados por longas gera- expressões. Faz-se mister reinterpre
ções de vivência e prática religiosas? tação .libertadora, de modo que tais 
. . ": . . atos religiosos venham ' como '1érmi-

Ora bem, essa riqueza religiosa no de todo um trabalho; feito em 
continua disponível no profundo dos minoria consciente, de conscientiza
corações dos jovens,' sem que'. uma . . ção, de compromisso. A pastoral de 
pastoral organizada consiga alcançá- massa coroa algo já iniciado nos 
Ia com seu discurso ' e .com ritos ex- grupos . menores, .onde é· ·possível 
pressivos, Se. 'na França supersecula- maior· nível de consciência' e, criticic 
rizada, Taii:é réúne; nas' suas' férias .dade. A pasto,ral d.e massa· surge co" 
de verão, milhares e milhares de ja- mo um . alto-fa,lante do discurso li_ 
vens para oração, reflexão; encontro bertador já sussurrado, nos pequenos 
~m clima d,e piedade; se o monge .espaços ,de atuação. crítica, Essa ar
~ónteniplativo' .Daniel Ange;emer" ticulação garantirá · uma novidade 
g\!1do de sua· trapa escoridida, arras- neSSe tra)J~lho de massa, ,evitando os 
lil atrás' de,', si milhares lIe , estud.a.n- ,perigos, e defeitos já 'tão criticados na 
. . ' " . " . , . '. 
tes" que sera num, pais 'em que o se-pastoral , tradicional: l'fão' '~e , 'trata, 
cuiarismo, penetrou ,meno.se ases-pois, de . uma volta simples, aúm ca
truturas religiosas ainda . persistem tolicismo de 'massa, folclórico, sem 
nas ' çaIltadas , subterrâneas em viva consciência e consistência, :B síntese 
consistência? ' " , , nova: :B ampliação, de ' um 'trabalho 
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: cuidadpso ' já reali4ado nos grupos 
" menor~s,inas' cuja ressonância ficou 
,muito aquéin do, potencial presente. 

, E, por sua vez, ' esse trabalho ma
, cropastoral reverterá" como num re
fluxo, para dentro da ' micropastoral, 

, com a criação certamente de novos 
grupos, novos centros de reflexão 

:consciente e crítica. Há uma ,mútua 
, alimentação. ' Os grupos menores 
,conscientes sustentam as grandes 
,reuniões, ' e' estas refluem para den
, tro dos pequenos grupos, como estí
mulo, animação e multiplicação. 

, Evidentemente, deparamos com 
outro tipo de pedagogia. Talvez os 

, agentes de pastoral. juvenil estejam 
. pouco habituados a uma pedagogia 
de massa. Além disso, cabe distin
'guiresse fenômeno, religioso popular 
enquanto afeta mais os jovens , das 
camadaspropri<lmente populares ou 
médias. Suas rcaçoes terao, sem' dú
vida, uma base comum, mas se dife
renciam na medida em , que tais, seg" 
mentos sociais se distanciam cultu-o, , 
ralmente pela força da condição só-
ciocecooôinica: " - . . . . , 

:,,: 'A Juventude estudantil, apesar de 
toda alienação políiiéa das últimas 
décad,as, Jel)l ai!lda abertura para o 
'l\ociaI, parabsprqplemas q4e . afe~ 
, ta,itl .li 'nação, Sé Conseguimos arti
, çl\lar ,nossas celebrações , religiosas 
:cQm , ~ér.~os'.,' mpmeptos , i~portantes 
fia ,lutape)os .. direitos humanos, por 
, \Ima construçãó , de · sociedade justa, 
por criação demodeló alte~nativo,a 
força de atraçã,o,:creséerá,A Arqui
diocese de São· Paulo conheceu, ,em 

- - . -

sua hist<~ria recenie;.experiênCias se~ 
, , , 

melh~ntes ,.. em: que se fizeram ceIe-
.brações :solenes em ' ligação com pro
, b!~ll1as ,nacionais, tais ',como ',o de~ 
, , , 

semprego, a ,alta do custo de vida, 
a violação sistemática de direitos hu
manos, etc... Nesse momento, a 
presença da juventude é fundamen
taL Ela é o termômetro da socieda-

, de, que marca a temperatura da fe-
bre nacional. ' 

As celebraçoes no meio popular 
articulam-se mais facifmente. com as 
lutas fundamentais em crescimento 
no seu meio. Nesse campo, a pasto
ral tem mais experiências. Nos En

,contros Inter-eclesiais de CEBs tem 
ap<lrecido, COmo tema central, a re
lação entre a vivência religiosa e as 

.. lutas (8). Muitas Comunidades têm 
promovido verdadeiras grandes cele
brações, por ocasião de suas vitórias 
oU como estímulo 'de esperança nas 
,derrotas parciais. ' , 

A ,família 

Já é lugar comum di4er que a 
pastoral do jovem corneça na famÍ
'lia. , A Psicologia ,Profunda vem con
firlJiar uma : pastqral bem ,tradicio
nal, de querer ,atingir a criança, o 
jOvem, atr<lvés, de sua f<lmíli,a. Os co
Jég'ios c,atólicos,' num esforço de ree 
jl9vação de , seu trabalho, procuram , 
,c lida ,Vetmaisenvolveros , pais na 
tarefa , apostó)icada colégio. Todo o 
trabalho feitó com os ' aluÍlos pode 
,ser . praticamente : neutralizlido, 'des
, truído em ,casa,: se ' a família nã,o co
:Iapora nos 'mesmos objetivos. ' 

~ ... . . . , -
" De fllto, a socialização primária, 
'efetuada , no ' seio ' da família; é ies~ , 
'pónsavel 'por inuito dó' ,'futuro nmc 
'gioso ou a-religioso dá pessoa (9). 
,Sobre :essa base poder"se-á construir 
.eqifício sólido 'ou, na sua ,falta, 'a 
jnsjabilidade : da construção' será 
,ameaça cpntÍnua, . Esse dado da Psi-

" , 
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cologia Social deveria estar muito 
presente em nosso trabalho pastoral, 
para evitar fracassos mais tarde. 

. Dois fatores são fundamentais 
nessa pastoral da família. Um nos 
diz respeito indiretamente, outro já 
nos pertence. Refiro-me à relevân
cia da "sanidade psíquica" e "sani
dade religiosa" da família. Há um 
trabalho pastoral "supletivo" no 
sentido de ajudar a que o ambiente 
familiar seja o mais sadio possível. 
Durante longos séculos, o confessio
nário, em nível pessoal, exerceu, 
sem dúvida, papel terapêutico para 
muitas pessoas. Ainda hoje essa fun
ção não desapareceu totalmente, 
apesar do enorme crescimento das 
terapias psicológicas. Em geral elas 
ainda são proibitivas, no aspecto 
econômico, para a maioria das pes
soas. E o confessionário continua 
aberto na sua gratuidade total. 

Há, porém, uma atuação psicoló
gica que ultrapassa as possibilidades 
do confessionário e do cuidado indi
vidual. Necessita atingir a família no 
seu conjunto, com técnicas mais 
apuradas e comprovadas. Essa é a 
função da Psicologia. Enquanto a 
Pastoral se preocupa com tal aspec
to, deve valer-se dessa ciência, com 
os recursos de que ela hoje dispõe. 

Certos fracassos na pastoral juve
nil esbarram, sem dúvida, com os li
mites impostos pela problemática 
psicológica, desconhecida pelos 
agentes. Enorme boa vontade termi
na no impasse dos entraves psicoló
gicos de muitos jovens, herdados e 
alimentados no seio de suas famí
lias. Sem atuação direta nessa causa 
patogênica, o esforço será vão. :B 
um setor, corno dizia, em que a pre-
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sença da Igreja, com sua pastoral 
organizada, é "supletiva". A Psico- . 
logia tem sua autonomia própria e 
seus sacerdotes os psicólogos. Se 
nem todos são de confiança, cabe
nos escolhê-los, mas não ocupar
lhes o lugar, a não ser em casos de 
suplência. 

Há, porém, um campo que nos 
diz diretamente respeito: o da sani
dade religiosa. Nossa responsabili
dade é maior e insubstituível. Per
cebo duplo problema, internamente 
ligado. De um lado, muitas famílias, 
de profundo sentimento e prática re
ligiosos, têm produzido em seus fi
lhos sentimentos opostos de rejei
ção, de anti-religiosidade, por cau
sa, freqüentemente, de aspectos pa
tológicos dessa forma religiosa trans
mitida. Doutro lado, essas famílias 
introjetaram expressões religiosas 
'pregadas pelo clero, transmitidas 
nos colégios católicos. Por conse
guinte, a pastoral deve cuidar desse 
duplo fenômeno. Reestruturação da 
pregação e da formação religiosa em 
nossa pastoral, e atuação direta so
bre famílias cristãs em vista de mi
nimizar suas influências deletérias 
no campo religioso. 

Simplificando muito uma proble
mática complexa e de longa data, 
vejo, na causa dessa "patologia re
ligiosa", o fato de ligar-se freqüen
temente o fenômeno religioso com 
a dimensão de proibição, de coer
ção, de morte. Inconscientemente, a 
criança e o jovem associam a reli
gião com a função de "desmancha
prazer", de punição, de interdito. 
Tudo que percebe de bom, gostoso, 
vital, parece-lhe proibido pela reli
gião. Tudo que lhe parece aborreci
do, ligado com o sentido de morte, 



é-lhe proposto como "religioso". 
Numa palavra, a vida está do lado 

· do "eros" e a religião do "tánatos". 
Que jovem abraça alegremente o 
"tánatos", deixando o "eras"? 

Quão longe está essa experiência 
de religião, do que Jesus chamou de 

· "evangelho" boa nova. Na raiz 
da pregação de Jesus está a alegria 
de receber uma boa notícia: não so
mos vítimas da carranca de algum 
· deus, mas filhos de um Deus que é 
Pai, nos ama e nos quer salvar. A 

· dimensão de amor e salvação está 
na origem de toda religião e espe
cialmente do Cristianismo. A fun-

· ção de repressão, de interdito, que a 
· religião freqüentemente tem exerci-
· do nas sociedades, é algo que serve 
· il outros interesses que os salvíficos 
· da Revelação. 

Evidentemente não se trata de se-
· mear - sorrisos artificiais e ensaia
dos, à la campanha eleitoral ame
ricana, para mitigar a seriedade e 
gravidade das exigências do Cristia
nismo. Pelo contrário, guardando
lhe todo o radicalismo, mostrá-lo 
em sua verdadeira face de vida, de 
liberdade, de salvação, de novo nas
cimento. O parto do "homem novo" 

· nascendo das entranhas do "homem 
velho", pode ser doloroso, mas nun
ca será triste ou funéreo. :B nasci
mento, portanto vida. Essa dimen
são de vida do Cristianismo neces-

· sita vencer a mórbida pedagogia de 
inibições, interditos, morte, tão usa
da na educação · católica tradicional. 
O medo desempenhou papel funda
mental na pregação cristã, ao lado, 
é claro, de inúmeros outros fatores 
atemorizantes (10). 

Outro desafio importante para li
bertar a religião cristã do peso ma
niqueu e negativista de séculos, sem 
comprometê-la com algum hedonis
triO não menos antigo, coloca-se no 
sentido de confrontá-Ia com o prin
cípio fundamental da modernidade: 
a "felicidade" (11). A religião não 
pode falar unicamente de uma "fe

-licidade" ultraterrena, relegando a 
· presente, sem facilmente incorrer na 
· acusação de alienação, de estrutura 
opressora e desumana. O tema da 
felicidade pertence hoje ao cerne da 
discussão religiosa, se não queremos 
tornar-nos ininteligíveis para a ju
ventude de hoje. Ora, a família de
sempenhou longamente o papel de 
transmitir, desde cedo, essa visão es
cura do Cristianismo, com face de 
tristeza e proibições. Quanto mais 
carregada estava, tal visão, de ele-

, . . 
mentos neuróticos, tanto maiS VIO-
lenta se dava a implosão do univer-

· so religioso, em dado momento da 
existência do adolescente, jovem ou 
adulto, segundo o caso. 

A ideologia . 

Soa estranho elencar a ideologia 
como mediação da pastoral da ju
ventude. Pareceria todo o contrário. 
A ideologia é ameaça à evangeliza
ção e não instrumento de fazê-la. 

· Mas de fato, a ideologia é força so
cial importante que desempenha vá
rias funções. Vê-la unicamente de 
modo negativo é herança de uma in
terpretação marxista que se pegou 
de modo especial naqueles que tan
to a combatem. Ideologia identifica-

o se, freqüentemente, com mentira, 
engano, manipulação de esquerda, 

· quando sai dos lábios conservado
res. Ou soa como ideologia domi

-nante, opressora, quando usada pe-
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las forças de esquerda. Em . ambos 
os casos, nao se vê como resgatá-Ia 
como meio de evangelização e pas
toral. 

,Pu,ebla enfrentou o problema da 
ideologia em diferentes números, 

, sem querer dar visão articulada. 
Mas, mesmo assim, encontramos 
elementos muito pertinentes para 

, nossa reflexão. Num primeiro mo
mento, o documento apresenta uma 
compreensao positiva , de ideologia, 
como algo que oferece "uma visão 
dos diversos aspectos da vida, des-

,de o ponto de vista ,de um grupo de
terminado da , sociedade". A ideolo

,gia exerce três funçoes, ' segundo ' 
Puebla. Explicita os interesses co
muns ,dum grupo e suas aspirações, 
torna-se mediação para a ação ao 

, fornecer estratégia adequada à con
secução de tais aspirações e objeti-

, vos, e, por fim, legitima tais interes
ses e finalidades (Puebla n. 535-
536). Em outros termos, a ideologia 
tem força de mobilização das , pes
soas, em vista de 'realizar manter 
ou criar objetivos determinados 
de um grupo. Ora, tais interesses po
dem de fato coincidir, ou não, com 

" valores fundamentais do homem, 
com imperativos cristãos. Evangeli
zar a ideologia conSistiria ' em im
pregná-hi, o máximo ' possível, de 
elementos evangélicos, para que to-

' da a sociedade se permeie deles, 
através da' mediação da ideologia. 
Assim a força ' da 'ideologia, que en
volve os cidadãos, contaminá-los-á 
com "germes de evangelho". 

. , . . 

'Até mesmo o aspecto ,parcial da 
: -ideologia ..-'-- refere-se à visão de,de
,terminado grupo da sociedade-:
pode ser muito bem resgatado de 

, sua :possível negatividade. Com efei-
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,'to, um segmento ,da sociedade pode, 
' em determinado momento ' histórico, 
,.identificar~se com aspirações legíti
, mas, com aspirações universais. A 
aspiração ' é parcial, porque , de um 
grupo e contrário a outro . ..:; univer
sal, porque a nova situação, em bus
ca; reverte para o ' bem de toda a so
ciedade; ,mesmO daqueles que se 
opõem. No caso, a oposição é fruto 

' de situação injusta e indevida. Tal 
situação se dá historicamente num 
mOmento de, libertação, mesmo que, 
em momento posterior, surjam dis
torções (12). 

Ora, uma autêntica pastoral da ju
ventude passá por uma evangeliza
í;ão da ideologia. Através da, presen
ça cristã no seu interior .. os jovens 
sofrerão tal influência, Naturalmen
te, supomos aqui esse conceito posi~ 
tivo de ideologia. Pois, se ela não 
passa de justificativa de um "status 

, quo" que não aceita nenhuma mu-
dança, deixando para a utopia a 

" função transformadora :-' como uma 
compreensão funcionalista se expri
me ,entao se trata de evangeli
zar as utopias. Será por sua media
ção ,que a pastoral atingirá os jo
vens. A 'evangt':lização da ideologia 

: só seria válida na medida 'em que' a 
defesa do "status quo"; em determi
'nado momento, signifique a melhot 
maneira de impregnar uma sociedade 

, de valOres cristãos. Cabe discernir 
, tais 'situações ç-oncretas. 

. r ' ~ 

, " Certamente" pa,rece ' prejudicial, 
pastoralmente; abandonar totalmen'

' te ' a esfera das ideologias e/ou das 
,utopias, COnio alheias à ação pasto
' raL Sem articulações explícitas e crí
ticas da fé éom as ideologias e ' uto
'pias, 'corremos o risco' ce Iazê-las de 
modo ingênuo e alienado. Nesses ca-



· sós, vence a ideologia dominante, 
· que. dispõe de mais recursos para 

envolver-nos. Em vez de evangeli-
· zarmos as ideologias, ideologizamos 
· o Evangelho, sem dar-nos conta. E, 

freqüentemente, fazemos urna con
trapastoral. 

. A evangelização da ideologia não 
se faz sem meios concretos. Talvez 
mereçam maior relevo os meios de 
comunicação de massa, que exer
cem hoje papel fundamental em nos
sa sociedade. . 

· Os meios de 
comunicação de massa 

Se . a evangelização da ideologia 
quer ser eficiente, tem de influir, de 
.certa maneira, nos 'meios de comu-

· nicação. de massa. São eles, hoje, a 
· maior escola de formação ou defor

maçã,o cultural. Aí os valores; as 
· idéias, as visões de mundo são ge

radas e transmitidas a todos os rin
cões do ' país. "Se' a TV Globo não 
deu, não aconteceu", diz-se iroriica
mente. 

Esses meios de massa criam pa-
drões de comportamento, atitudes 

· de vida, filosofias de existência, opi-
· nioes sobre os mais diversos temas, 
, veiculando valores ej ou desvalores, 
.. sobretudo através de suas imagens. 
· As mensagens · subliminares' pene
, tram fundo no interior das pessoas, 
, e passam a funçionar como seu ,uni-
verso de :valores" .. 

Ora,. uma : pastoral da juventude 
não .. ·. pode desconhecer essa' força. 

· Uma evangelização direta visaria a 
, multiplicar a presença cristã' expIí
: cita : nesse· 'meio, .. Houve momentos . . . 
· brilhante.s dessa presença; não ' s6 

.. 

. 

através de acontecimentos singula
res; conio a morte ou eleição de al
gum . papa; suas visitas, ou outro 
evento religioso de repercussão 
mundial, como também através de 

, entrevistas e mensagens de homens 
de Igreja, .de porte nacional. .Natu
ralmente, tais momentos perdem-se 
.como gota d'água nesse oceano de 
infonnaçoes várias. Mas, mesmo as
sim, são pontos de luz que orien
tam algum navegante perdido em 
busca de rumo. 

Evidentemente, o trabalho ' evan
gelizador mais viável é na linha do 
"cristianismo anônimo". Presença 
através dos valores cristãos. Como 
diria L. Boff, criar "estruturas crís
.ticas" que veiculariam tais valores 
pela força de sua existência, e não 
por seu discurso explícito. Em ou
tros termos, todo programa que 
transmite valores autenticamente hu-, 
manos contribuiria para tal evange.:' 
Iização e colaboraria nessa macro
pastoral. 

A arte e o lazer 

A tendência aponta para cresci
mento, nas sociedades modernas, do 
espaço e da importância do lazer. 
Algumas clássicas atividades artísti
cas tendem a ocupar mais lugar, tais 

· como teatro, .cinema, leitura, etc ... 

O jovem sente-se ' atraído forte
mente por esse mundo da .arte .e do 
lazer. Idade da grande fruição. A 

· ideologia ·da felicidade, .. a que aludi
mos atrás, .reforça esse. veio . de de-

• seJos. 

'. Abre-se, nesse . campO, grande 
· .. possibilidade para a . pastoral da' ju-
· ventude; a,través da música, de dis-
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cos, de representações teatrais, de 
dramatizações, de clubes de leitura, 

· de centros de leitura e estudo, de 
cine-clubes, de agremiações esporti
vas, culturais ou artísticas. Conheci 
na Alemanha, nos meus anos de es
tudo, uma comunidade religiosa pro
testante cujo apostolado principal 
era representar peças de cunho reli
gioso. Recordo-me de uma peça, em 
que praticamente se transmitiam as 

· grandes teses de K. Barth, de modo 
plástico e atraente. . 

Há várias tentativas, com muito 
· fruto, no sentido de organizar acam
pamentos de férias, missões de fé
rias, "campos avançados", que além 
de servir de lazer, despertam os jo
vens para a problemática social. 
Une-se uma formação de fé com uni 
compromisso de serviço aos irmãos 
mais carentes. 

Quanto maior for o campo de 
atuação dessas mediações, tanto 
mais elas conseguem penetrar os jo
vens com valores humanos e cris
tãos. Numa sociedade da eficiência 
e do consumismo, a gratuidade da 
arte, e do lazer associado à dimen
são do serviço, exerce função alta
.mente positiva. Arranca o jovem do 
mundo da felicidade egoística e in
dividualista, para mostrar-lhe novos 
horizontes de ser feliz. Revela-se a 
face alegre de ser cristão. 

Trabalho e profissão 

Muitos jovens, sobretudo de famí
lias de menores posses, começam ce
do a experiência do trabalho. Jo
vens trabalhadores em fábrica, jo
vens com pequenos empregos para 
sustentarem-se nos estudos, jovens 
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como arrimo de família necessitada. 
Essa massa .crescente de jovens, na 

. atual fase de empobrecimento do 
país, abre-se como espaço privilegia
do de nossa ação pastoral. Uma pas
toral . de fábricas, um trabalho em 
relação aos sindicatos, uma influên
cia sobre as organizações de traba
lhadores, seriam novas formas dessa 
macropastoraI que atingiria o jovem 
no seu campo de trabalho. 

Não se trata simplesmente de or
ganizar pequenos grupos de jovens 
trabalhadores (IOC) , mas · muito 
mais de influenciar a própria estru
tura de trabalho e assim ampliar o 
raio da evangelização. A caracterís
tica da ·macropastoral é o uso de es
truturas como mediação de evangeli
zação. Estruturas que afetem amplo 
número de pessoas. Assim, é possí
vel que uma presença numericamen
te pequena de cristãos, numa dessas 
grandes estruturas, consiga maior in
fluência que a simples multiplicação 
de grupos de jovens, mais voltados 
para sua problemática interna ,ou - .. com açoes ocaSlOnats. 

Organizações estudantis 

Foi essa intuição da importância 
, da presença, nas estruturas maio
res, que levou jovens cristãos da 
JUC, na década de 60, a disputarem 
as eleições no interior das organiza
ções estudantis. Assim, um jucista 
chegou em 1961 a ser presidente da 
UNE, desenvolvendo atividade de 
ampla influência, não só no setor 
juveuil, mas além do mesmo. O im
passe a que tal presença chegou, não 

. signüica o fracasSo dessa pastoral, 
mas simplesmente revela os limites 
da Igreja naquele ' momento rust6-



rico. O traumatismo dessa experiên
cia produziu o efeito negativo do 
alheamento dos cristãos das atuais 
organizações estudantis. 

De fato, as atuais organizações 
estudantis não conseguem atrair o 
interesse nem dos cristãos, nem dos 
jovens em geral. Talvez a causa es
teja em que ela se tenha fechado em 
disputas internas de facções e ten
dências, em vez de abrir-se à ampla 
problemática do jovein de hoje. Ora, 
uma presença cristã mais significati
va teria sem dúvida contribuído para 
essa abertura. 

Apesar de todos os limites dessas 
organizações, elas podem ainda con
verter-se em excelente instrumento 
de formação e conscientização de 
muitos jovens. Portanto" também de 
evangelização, na meruda em , que 

' valores cristãos estiverem aí atuan-
do. A perda da articulação base
cúpula, nesses movimentos, tem pro
duzido diretorias que mais vivem pa
ra si, que preocupadas em captar e 
trabalhar a problemática vinda dos 
jovens. A superação desse limite po
de ser promissor para atuações fu
turas. 

Escola 

A maioria dos jovens que não 
trabalha passa grande parte do teni.
po do ano letivo no recinto das es
colas. Nelas se consegue atuar de 
modo constante sobre os mesmos 
jovens. No nível da escola católica 
tem-se trabalhado muito por obra e 

' graça da AEC. Por isso, remeto o 
leitor às interessantes publicações 
da Revista de Educação da ABC, 
onde continuamente se ventila essa 
problemática. Basta aqui consignar 

, tal mediação de pastoral da , juven
tude. 

Talvez esteja descuidada a pas
toral nas escolas públicas, onde es

. tudam as grandes maiorias dos jo
vens. Em outros tempos, a JEC 
marcou presença nelas. Hoje, po
rém, as escassas forças educativas da 

' Igreja se concentram em suas pró
'prias escolas. Evidentemente, essa 
pastoral da juventude nas escolas 
públicas tem de ser pensada à luz da 
atuação de professores leigos cris
tãos ou dos próprios jovens cristãos. 
O embalo do Conc. Vaticano TI, de 
valorização do leigo, parece sofrer, 
no momento, certo esfriamento em 
prol de crescente preocupação com 

, as hostes clericais. 

A voIta à recolocação do leigo no 
sel,l verdadeiro lugar de destaque na 
pastoral, impõe-se coino ' condição 
para uma macropastoral eficiente. 
Somente com essa presença consci

' ente e crescida podemos realmente 
pensar em trabalhar com os jovens 
em maiores escalas. Surge entre nós 
alvissareira perspectiva, com o cres
cimento do número de leigos (as) 
que se interessam por uma forma
ção teológica séria. O teólogo leigo 
aparece entre nós como figura nova 
em nossa Igreja: Mas infelizmente, 
há ainda pouca sensibilidade das au
toridades eclesiásticas em favorecer 
tais vocações com ajudas mais' subs
tanciosas. Ainda a formação dos se
minaristas ocupa. a qUase totalidade 
dos recursos materiais disponíveis. 
Esquece-se que é muito mais impor
tante formar leigos em teologia, que 
manter quantidades enormes de se-

• • • • mmanstas que, na sua maIOrIa, ao 
deixarem o ' seminário ou a vida re

; Jigiosase desligam totalmente da vi-
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da, pastoral da Igreja. Poucos conti
nuam ,realmente engajados. Apro
veitarão , dessa, formação recebida 

, para sua autopromoção. A formação 
, de leigos teólogos - dificilmente al
' guém opta pela teologia com sim
' pies interesse material ou de auto
promoçao - colocará à disposição 

' da Igreja, pessoas capazes de reali-
zar uma série de atividades até en

: tão restritas ao clero. A Teologia é 
' um ministério próprio, não ligado 
' ao sacerdócio, a não ser conjuntu
, ralinente. E na medida em que o nú
, mero de teólogos leigos crescer, uma 
prese!1ça significativa da Igreja no 

' mundo da cultura se fará sentir. A 
, escolà e a universidade serão o cam
' po normal de tal atividade, amplian-
do o espaço de evangelização da es

, cola confessional. 

o mundo da Política 
,e da Economia 

" As estruturas políticas e econômi-
cas têm a força de marcar nossa 

" existência. Elas podem ser ajudas ou 
, empecilhos da evangelização, con
forme forem trabalhadas mais ou 

, menos cristãmente. Por isso, uma 
presença significativa cristã, em tais 

• estruturas, significará enorme força 
, evangelizadora, sobretudo para a ju
ventude. Esta é sensível ao mundo 

, político, apesar desses anos de sono 
, político, provocado pelos regimes 

autocráticos militares. 

Certamente, foi a consCiência da 
relevância da política para a evan

, gelização, qué terá levado Pio XII, 
na década de 40, a empenhar-se pes

, soalmente na vitória da Democracia 
Cristã na Itália. Não hesitou em 

- ,convocar os católicos para votarem 
"num partido político concreto, na 
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esperança de que sua vitória-signifi
casse a possibilidade de maior pre
,sença dos valores cristãos na socie
dade. Evidentemente; não está aqui, 
em discussão, a validez do juízo 
histórico de Pio XILMlis á percep
ção da relevância da atuação cristã 
na criação e transformação de es
truturas políticas e econômicas em 

,vista da pastoral. Nem estou defen
dendo 'a criação de um partido ca
tólico, que com lucidez e a tempo, 

'o Cardo Leme desaconselhou 'fazê-lo. 

Em vez de manter distância des
sas estruturas, cabe considerá-Ias 
como mediações da macropastoral. 
As ' últimas mobilizações populares, 
pelas "eleições diretas", têm mos
trado como cresce rio país á sensi
bilidade polítjca e sua força de ar
regimentação de massas. Quanto 
m'ais a presença cristã se fizer nesse 
campo, mais ampla será , sua 'influ

,êncía. Até faz pouco, o campo da 
. . ,. . . . . . 
pohlica estava prahcamente fecha-
do a inspirações opostas ao regime 
vigente. E ' como esse, cada dia, se 
revelava mais anti-cristão em seus . ",. - ,. 

, prfficlploS e pralicas, pensar numa 
pastoral da política se tornava bem 
difícil. A partir da irrupção da aber
tura, na década passada, a situação 
modificou-se substancialmente. 

Estão em curso experiências bem 
, interessantes de grupos de pessoas 
,comprometiqas com li libertação 
das camadas populares, com valores 
cristãos, que atuam fortemente nesse 
campo (13). B o momento de pen

, sar essa presença de cristãos, em es-
truturas políticas e econômicas, de 

. maneira explicitamente pastoral. Is
so significa que nao basta deter-nos 
no campo das políticas e estratégias, 

, , 
, mas' devemos descer ao ' mundo , dos 



valores, das visões de mundo, onde 
'o capital cristão tem enormes possi
bilidades de contribuição. ' 

Conclusão 

Passamos rapidamente sobre essa 
-longa série · de mediações possíveis, 
de uma macropastoral. Não se tra
tava de desenvolver cada ponto, mas 
simplesmente de abrir campos para 

·a atuação pastoral, chamando a 
,atenção daqueles .que trabalham com 
os jovens, para a relevância de uma 
atuação mais ampla que a micro
pastoral. , , ' 

" Cada ponto mereceria um trata
mento mais ' detalhado e profundo, 
Nesse , artigo, pretendi unicamente 

,alertar o leitor interessado na pasto
ral juvenil, para novas possibilida-

des. J áhá muita ' coisa em curso: 
,Mas talvez muitos desconheçam tais 
iniciativas. Há outros espaços a se
rem abertos para que ' a presença 
evangelizadora dos cristãos influa na 

, construção de projetos e estratégias 
alternativas às dominantes, tão 
alheias ao Evangelho. 

Nos últimos ' anos, a pastoral da 
juventude tem-se concentrado num 
trabalho importante, mas reduzido 
às dimensões pequenas dos grupos 
e movimentos. Essas experiências 
são mais conhecidas e trabalhadas, 
Por isso, terminaremos esse traba
lho aludindo a elas, sem deter-nos 
muito. Pois já tivemos ocasião de 
tratá-las de modo mais amplo em 
outro lugar (16). Além disso, J. 
Boran brindou-nos com excelente 
publicação, com amplo material prá
tico para a pastoral juvenil (15). 

2. MICROPASTORAL 

Tema já muito explo,rado pela 
pastoral da juventude. Por isso, se
rei bem mais breve. De fato, nos úl
timos tempos, a ação pastoral da 

,Igreja tem dedicado relevante esfor
ço na formação dos " jovens através 
de contatos personalizados, a nível 
individuar ou 'em pequenos grupos. 
Antes da' crise da década de 60, co
nhecíamos a forma tradicional de 
grupos da Congregação Mariana e a 
forma moderna da Ação Católica -
JEC, JUC e JOC (16). 

Cursos e encontros 

Os anos pós-conciliares' assistiram 
. ao flores<llnento dos grupos ligados 
. aos movftnentos de origem ou de 
,parentesco "cursilhista". Em todos 

eles, o trabalho ' pastoral tendia a 
criar grupos de vivência na esteira 
de encontros 'e cursos-relâmpago. Os 

. jovens eram convidados ' a sofrer o 
impacto da torrente de palestras, as

,saciada a ' efeitos psicológicos am
bientais, em vista de ' uma rápida 
conversão. Em seguida, constituíam
se grupos de ' perseverança. Em ge
rai, o fracasso de tal onda pastoral 
deveu-se, em grande parte, à difi
culdade de alimentar tais grupos de 
perseverança, que começaram a ter 

' vida por demais efêmera para ad-
ministrar formação sólida e dura-
doura. ' 

Até hoje considero válida a maio
ria das críticas que fiz a tais movi
mentos' e grupos, ao analisá-los na 
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' década, passada (17). Sem o fIores
cimento daqueles tempos, ainda 
continuam a existir tais movimen
tos" sem muita mudança e, portan
,to, com os mesmos riscos apontados 
então. 

Enquanto saiba, depois da expe
riência da Ação Católica especiali
zada, não consegt1imos criar nada 
que a substituísse e estivesse à altu
ra daquela forma pastoral. A Ação 
Católica, com a simplicidade do mé
todo ver, julgar e agir, conseguiu ar
ticular a formação espiritual, o co
nhecimento das verdades reveladas, 
com as exigências de uma prática 
pastoral adequada à idade dos jo
vens. Invertia o método tradicional 
de fazer preceder uma doutrina 
aprendida à experiência apostólica. 
No decorrer das atividades apostóli
cas, os jovens iam sentindo necessi
dade de aumentar sua formação in
telectual teológica. E muitos foram 
longe, lendo os grandes autores de 
então e de hoje também co
mo Y. Congar, J. Maritain, E. Mou

, nier, H. de Lubac, etc, .. 

A experiência segt1inte, de natu
reza cursilhista, restringiu a forma
ção ao momento vivencial, enfoca
do de maneira ,extremamente psico
logizante, com redução do elemento 
intelectual e de prática pastoral. 

, , 

Esse encurtamento foi fatal. Provo
cou reações de volta, infelizmente 
não à sadia articulação dá prática 
pastoral e do alimento teológico, 
mas a uma saudade tradicional do 

" 
ensino doutrinário por si e em ' si 
mesmo. Método já superado preci
samente pela Ação Católica, e que 
já não ' corresponde aos anseios e à 

'psicologia dos jovens de hoje. 
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Portanto, essa micropastoral dos 
cursos, encontros e pequenos grupos 
de perseverança, apesar da intensa 
explosão na década passada, ainda 
não encontrou forma eficiente. No 
meu trabalho, apontava' o caminho 
de deslocar o acento da vivência pa
ra a prática, procurando desenvol
ver criatividade ágil no sentido de 
multiplicar as práticas. Práticas in-

• • ,ternas ' no movunento, taIS como 
grupos de estudo, palestras, tarefas 
relacionadas aos cursos. Práticas re
ligiosas, tais como círculo bíblico, 
celebrações, dias de oração, etc. 
Práticas artístico-culturais, tais co
mo teatro, festivais, etc. .. Práticas 
sociais de assistência a necessitados, 
'de política estudantil, de campa
nhas de solidariedade, de debates 
teóricos políticos, de educação e li
turgia populares, de organização po

'pular, de lutas populares no mundo 
da reprodução, da produção e do 
partido (18), Práticas de presença 
junto às Comunidades eclesiais di: 
Base. Enfim, há enorme espaço pa

,ra a criatividade no campo das prá-
ticas. ' 

Fundamental não é o simples cul
tivo da prática, mas sua articulação 
com exigências de formação intelec
tual e espiritual. A partir delas, os 
elementos teóricos virão como ne
cessidade, e não como pacotes pré
fabricados e introjetados por via au
' toritária. Eles nascerão de dentro de 
' exigências concretas e prementes. 

Liturgias especializadas 

Durante vários anos, juntamente 
,com um outro colega meu, pude ex
perimentar a força fo.adora de 
uma simples celebração eucarística 
para jovens; arihlcedida de umes-



paço de discussão livre sobre temas. 
determinados, ou simplesmente so
bre as leituras da Escritura. Era es
paço de muita liberdade e esponta
neidade, onde se podia tratar, com 
seriedade e abertura, temas funda
JJ1entais da vida dos jovens. Essa re
flexão preparava a segunda parte, 
dedicada à Eucaristia. 

Vejo na multiplicação de liturgias 
especializadas para jovens, uma fon
te de pastoral insubstituíveL A força 
mistérica da própria celebração, as
sociada à criação de espaço de li<
berdade e espontaneidade, marca 
profundamente a existência do jo
vem. Eles resistem muito ao rito 
quando imposto e não percebido em 
seu significado. Nada mais adverso 
ao jovem que o formalismo artifi
cial. Muitas celebrações não passam 
paia eles de tal ritualismo. E por 
isso, não os atingem. Desde que se 
crie outra lógica de relações" em 
que a autenticidade, a liberdade, a 
possibilidade de ' participação pes
soal 'encontrem espaço, as celebra-

, - . çoes atraem os Jovens e os marcam. 

- Evidentemente, há sempre o peri
go de se criarem liturgias, encontros 
de oração, que isolem os jovens de 
seu meio ou de seus problemas, ou 
da realidade social, em vez de pre
pará-los para enfrentá-los. Também 
essas liturgias devem estar inseridas 
no contexto existencial e social dos . ' . Jovens; para eVitar certos surtos ca-
rismáticos alienantes; Se' a juventu
de é' a idade do compromisso, é 
também um período facilmente pre
sa _dé evasões escapistas. 
. . . . 

, Tenho ' ouvido falar do sucesso 
que tem tido a experiênCia do Car
deal Mártini, de Milão. Tem promo-

vido encontros, ' sobretudo freqüen
tados por jovens, na sua catedral, de 
leitura bíblica nos melhores moldes 
da antiga tradição dos Padres da 
Igreja. Lê para o povo um texto da 
-Escritura e depois explica, com in
tervalos de oração, meditação. Co
mo ele é um grande exegeta, e de 
sensibilidade espiritual, tem atraído 
inuitas pessoas para esse tempo de 
'meditação bíblica. ' 

Penso também na possibilidade de 
multiplicação de celebrações litúrgi
cas orientadas por leigos. Não po" 
demos esperar unicamente da inicia
tiva do clero, tão escasso e freqüen
temente assoberbado de -trabalhos 
que lhes paralisam a fantasia criati
va. A liturgia tem amplos espaços 
de liberdade e criatividade que po
dem ser preenchidos pela imagina
ção de leigos que organizam encon
tros para grupos de jovens. Essas ce~ 
lebrações podem ser habituais ou 
por ocasião de eventos 'importantes 
da mais diversa natureza. Uma das 
riquezas das Comunidades de base é 
sua capacidade celebrativa dos even
tos da vida, das lutas, das vitórias, 
dos sofrimentos. E por que não' ten
tar o mesmo com grupos de jovens? 
A liturgia tem fOrça educativa atra
vés da feliz articulação entre o "si~ 
nal" e a "realidade". Pois é da es
sência de toda liturgia que signifique 
realizando, e realize significando. 
Ela corrige todo subjetivismo que 
descuida sinais, e todo , formalismo 
que desconhece 0 _ conteúdo, a ,rea
lidade. 

-
Casas de juventude 
. " . . 

Os sociólogos do conhecimento 
lembram-nos a importância de "apa
relhos de conversa", -através dos 
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quais ouvimos, falamos, · vemos, vi
vemos os valores que queremos de 
fato viver. Pois, se alguém não en
tra no circuito vivo ·dos valores que 
quer viver, termina por esquecê-los 
e, portanto, não os vive. Somos se
res ligados a tempo e espaço. A pu
ra intencionalidade é vazia, se não 
encontra encarnação histórica. 

Ora, os jovens para poderem vi
ver certos valores, adquirirem cer
tas atitudes, criarem certa consciên
cia, necessitam ter um lugar físico 
onde tais realidades sejam produzi
das, trausmitidas, percebidas. Nesse 
sentido, pergunto-me se ainda não 
seria importante pensar na criação 
de locais, eventualmente casas, sem
pre abertas, onde os jovens pudes-. . -sem respirar ar cnstao. 

Eventualmente, nessas casas ou 
.locais poder-se-iam organizar cursos, 
encontros, semanas de estudo, pa
lestras, debates sol)fC~ temas de for
m a ç ã o teológica, sócio-política, 
etc. . . Em tomo do duplo eixo, da 
.educação . da fé e da promoção da 
justiça, poder-se-iam organizar essas 
atividades culturais. 

. . 
Mas o fundamental é o jovem sa

ber que .existe um espaço para ele, 
onde suas necessidades espirituais, 
culturais, sociais podem ser satisfei
tas. Nesse contexto, poderíamos am
pliar . tal atividade, colocando-lhes à 
disposição um serviço especializado 
de oljentação psicológica, espiritual, 
pedagógica. Aqui penso sobretudo 
na atividade do leigo, envolvido na 
pastoral. Quantos estariam dispos
tos a colocar um pouco de seu tem
po e competência profissional, a· ser
viço da pastoral. Esse atendimento 
pessoal repercutiria naturalmente; de 
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.modo direto, . na· questão vocacional, 
no. sentido mais amplo do termo. No 
meio de tanta desorientação nesse 
setor, há serviço maravilhoso a ser 

. realizado numa pastoral de juven~ 
tude. 

. Evidentemente, a sociedade se
cularizada tem todos esses serviços, 
mas profundamente comercializa
dos e dentro de contexto estritamen
te profissional. A novidade desse 
serviço seria seu caráter gratuito. 
Portanto, acessível a qualquer jo
vem. E com a preocupação explícita 
de inserir tal problemática num con
texto de· valores cristãos. O interesse 
é estritamente pastoral, ainda . que 
usando elementos técnicos ofereci
dos pelas ciências humanas. 

Locais para a recuperação· 
de dependentes de drogas 

.. . O crescimento espantoso dos jo
vens, iniciados no mímdo da droga, 
tem despertado preocupações nas 
famílias, . nos círculos da pastoral 
juvenil. Está em curso a experiênCi!l 
do P. Haroldo. Rahm de fazendas 
'onde jovens e/ ou adultos, através 
da terapia do trabalho, se encontram 
em processo de recuperação. . . 

. Na: medida em que tal problema 
se complique e se torne mais águdo, 
nossas forças pastorais terão que en
frentá~lo com. maior. realismo e efi
ciência. Esta pastoral tem uma dupla 
forma. A mais. importimte é a pre
ventiva. Nela devem conjugar-se es
forços· diversos. Pois as causas do fe
nômeno são múltiplas, desde a estru
tura psíquica do dependente, até o 
contexto ·social determinado. Temos 
que agir sobre todas; do contrário o 
efeito do trabalho é duvidoso. A 



. . 

componente psicológica é fundamen
tal, em · íntima ligação com a situa
ção familiar. Além disso, o peso da 
influência de outros jovens, já ini
ciados, sobre os inexperientes, é tam
bém importante. A tarefa educativa 
nos diversos · níveis - família, es
cola, grupos de jovens é insubs

,tituível. Não se reduz a mera infor
mação. Supõe sondagem de motiva
ções e trabalho sobre elas. 

A pastoral, recuperativa é mais ár
dua e difícil. Como dizia acima, há .... . . expenenclas em curso que necessI-
tam ser avaliadas nos seus resultados, 
a fim de orientar-nos para o futuro. 

• , 

É campo relativamente virgem 
para a pastoral de juventude em nos
so país. Por isso, estamos ainda na 
fase . de aprendizado e de coleta de 
experiências, para tentarmo-Ias em 

• nosso melO. 

CONCLUSAO 

Nosso trabalho foi simplesmente 
explorativo. Depois que apontamos, 
no artigo publicado , em junho, al
guns elementos básicos da condição 
juvenil, e estabelecemos as grandes 
metas da pastoral, perguntamo-nos 
pelos meios de alcançá-Ias. ,Quise
mos nesse aitgo, ampliar o horizonte 
de uma pastoral por demais restrita 

' ao cuidado de 'pequenos grupos de 
jovens. Evidentemente, a macropas
toral ultrapassa de longe as possibi
lidades da pastoral setorial da ju
ventude, e implica uma coordenação 
em nível de pastoral de conjunto. 

, Isso significa que uma pastoral espe
cializada não pode ser pensada fora 
da totalidade da atuação de uma 
igreja local ou 'mesmo riacional. Há 
propostas na macropastoral, que su
põem · ó envolvimento de todas as 

,outras forças vivas da Igreja. Mas 
,sein elas, a ' pastoral setorial 'da ju
ventude pode continuar , profunda
mente minada e ' aineaçada nos seus 
resultados. Ela ' é muito ' frágil. Parti

' cipa da instabilidade li dependência 
: dil própria idade juvenil. 

Evidentemente, o trabalho da mi
cropastoral é mais rápido e direta-

mente viável. Por isso, pode mais fa
cilmente atrair as atenções dos agen
tes . de pastoral. Insisto ' na sua pre
cariedade, sem uma atuação simul
tânea no nível maior das mediações 
sociais. O futuro da pastoral da ju
ventudeestará na feliz articulação 
entre esses , dois planos de pastoral, 

• macro e micro. 

Os desafios são grandes. As dis
tâncias entre as gerações tendem a 
crescer, já não são mais medidas pela 
diferença de idades, mas pela acele-

. ração cultural moderna. Somente 
muita lucidez, capacidade de escuta, 
coragem criativa, podem lançar pon
te sobre esse vale em alargamento. 
Uma Igreja preocupada com o po
der, com sua problemática interna, 
gastando energias em polêmicas es
téreis intestinas, temorosa de opções 
ousadas, alimentando planos de res
tauração, não fará outra coisa que 
se afastar ainda mais da parte mais 

' significativa da , juventude, atraindo 
somente os jovens indecisos ou com 
tendências ao fanatismo. Seara in
glória. O futuro da "opção pelos jo
vens" dependerá em grande parte de 
como a Igreja viverá a "opção pelos 

, 
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p.obres".Í! essa Igreja, c.ompr.ometi
:da ,c.om a libertaçã.o d.os 'pobres, que 
inais lhes fala, mais .os atrai, mais .os 

" 

evangeliza c.om· seu exempl.o, m.ode
,1.0, c.oragem e esperança'. Sem espe
rança, a juventude morre. 
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.. A vida religiosa: suas formas e sua intenção 

, ' A vida religi.osa, 'c.onsideradaem seu pr.ojet.o, está intimamente ligada 
' à seiva da Igreja. Nã.o P.ode, P.ois, desaparecer. Não falo de suas f.ormas 

muito relativas 'mas de sua intençã.o profunda. Est.oU c.onvencido, 
'também, de que sem uma substancial transf.ormaçã.o das formas atuais, esta 
' intençã.o pi.ofundac.orre perigo de não -subsistir. Esta exigência está se reve
' land.o c.om.o uni sinal d.oS temp.os, isto ' é, um canal privilegiad.o pela qual 
' av.oz de Deus se faz .ouvir. Só h.omens e 'mulheres, convict.os de sua fé, 
' de f.orte pers.onalidade cristã, ,impulsi.onad.os verdadeiramente pel.o Evan
' gelho, pensarã.o neste tip.o de vida. Em clima de fé .oránte, urge examinar 
' este sinal e decidir-se pela àtualizaçã.o 'd.o pr.ojet.o religi.oso em funçã.o das 
exigências cristãs de hoje (Pe. Marcos de Lima, SDB). 
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2. Destina tá rios: 

• 

2.1. Gera l e impessoalizado. Pelo mesmo título da obra , Você percebe que todo 
e qua lquer Religioso e Religiosa será seu destinatário . Por um lado . cada um de nós, 
de fato , precisa ser animado e reanimado, em nosso fervor , para a V ida Religiosa , 
tornando-se. ass im , como que um objetivo. geral e impessoalizado, a que se destina 
o livro . Por outro lado . também, precisa ser um fato real em nossa vida , que cada 
um se converta em fonte irradiadora para quem quer que viva a Vida Religiosa , ao 
nosso redo r, na própria Congregação ou m outra , tornando -se . assim, núcleo sub
jelivo gerador de animação . Basta ler o SI.)MARIO do livro ou foi heá-Io , superficial 
mente embora, para se convenc r desta dupla feição de destinatário geral e impes
soa lizado . Lá encontrara temas co nexos e afins, como: carisma, missão, oração , 
comunidade, Maria , et c ., temas co rrentes e nada contingentes na Vida Religiosa . 

2.2. Específico e pessoalizado. Uma lei tura mai s detida e refletida mostrará , en 
tretanto . que os Autores tiveram em mira, ao programar , redi gir e vivenciar o con
teúdo do livro , tiveram em mira, ESPECIALMENTE, aqueles que estréiam na Vida 
Religiosa, ou seja , noviços , noviças , junioristas e outros que vivem o período di to , 
po r antonomásia , de formação, ini c ial ou , de imediato , subseqüente . 

2.3. Subsidiário, Pad re Jaime e Padre Ruben pensaram muito , ainda, na função e 
nO 'papel daqueles Religiosos e Religiosas : os M estres, as M estras, os Formadores, as 
Formadoras e outros que são investidos desta missão e desta responsabil idade nas 
Congregações e nos Institutos. E, aval iando o seu desempenho, quiseram ubsidiá
los com a indicação, organicam ente projetada. de muitos instrumentos, atividades 
e ini ciativas , com objet ivo e senso prático e indispensável isenção a certo tecnicis
mo abstrato . f\:ão será desacerto ponderar que os Autores quiseram, com este 
MANUAL , sem a pretensão de mudar os rumos, quiseram tornar ma is faci lmente 
possível o que é necessário na formação para a Vida Religiosa . 

A qualidade da V ida Religiosa , . pessoal e comunitária, é seu primeiro e per
manente projeto, em meio a todas as suas preocupações . Sendo ass im , o conhe
c imento e o uso deste MANUAL DE ANIMAÇÃO PARA A V IDA RELIGIOSA. serão 
de importância vital para todos os Religiosos e Religiosas que trabalham na Igreja no 
Brasil. O livro quer propiciar à formação . à. sua formação , a chance real que ela 
merece . 

3. PEDIDOS: 

A sede de sua CRB REG IONAl ou à CRB NACIONAl. 

Irmão Claudino FalqueHo, FM S 
Presidente Nacional da CRB 
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