


CONVERGÊNCIA 
Revista da Conferência 
dos Religiosos do' Brasil 

Diretor-Responsável: 
Ir. Claudino Falquetto, FMS 

Redator-Responsável: 
Padre .Marcos de Lima, SDB 
tReg . 12.679/78) 

Equipe de Programação: 
Pe. Cleto Caliman, SDB 
Ir. Delir Brunelli, PIDP 
Ir. Maria Carmelita de Freitas, FI 

Direção, Redação, Administração: 

• 

Rua A)cindo Guanabara, 24 - 4? andar 
20031 RIO DE JANEIRO - RJ 

Assinaturas para 1986 

Brasil, taxa única. terrestre Ou aérea: 
Até 30.04.1986 .......... Cr$ 170.000 

Exterior: marítima .. .......... US$ 38,00 
aérea ........... . ..... US$ 48.00 

Número avulso .. .............. Cr$ 17.000 

Os artigos assinados sao da responsa
bilidade pessoal de seus autores e não 
refletem necessariamente o pensamento 
da CR B como tal. 

Composição: linolivro S/C LIda .. Rua Dr. 
Odilon Benévolo, 189 - Benfica - 20911 
Rio de Janeiro. RJ . 

Fotocomposição: Estúdio VM - Com
posições Gr§ficas. LIda .• Rua Escobar. 75, 
s. 202 - São Cristóvão - 20940 Rio de 
Janeiro, RJ. 

Impressão: Oficinas Gráficas da Editora 
Vozes LIda .• Rua Frei Luis. 100 - Centro 
- 25685 Petrópolis, RJ . 

Nossa Capa 

O Irmão Claudino Falquelto . FMS. Pre
sidente Nacional da Conferência dos 
Religiosos do Brasil, lançou um concurso. 
em 1985. em todo o Brasil . para escol.her o 
logotipo da CRB Nacional. VenceU o con~ 
curso o Arquiteto. Irmão Analino Zorzi. 
FSC, Religioso do Instituto dos Irmãos das 

Escolas Cristas. (Lassalistasl, de Porto 
Alegre, ,"S. Aqui está a interpretação feita 
pelo Autor sobre a sua arte: "As três faixas 
representam os três votos Que os. reli
giosos professam. As faixas formam, 
visualmente, as mãos em oração, orien
tadas para cima, num sentido positivo, 
para o bem, para Deus. Ao mesmo tempo, 
uma faixa branca invade as maos e as en· 
volve: é o invisivel mas presente SER que é 
Deus. A entrega, a oferenda do religioso e 
a aceitação e envolvimento de Deus estão 
expressos no conjunto do desenho. As 
mãos se encontram como os seres hu
manos se encontram em Deus . E é com 
suas m80S que os religiqsos ajudam a trans
formar a realidade num 'mundo de justiça 
'e fraternidade, servindo os homens , seus 
irmaos. Sugerimos a cor azul por lembrar o 
infinito de Deus e a eternidade do homem 
em Oeus" . Convergência vai publica r a ar
te do Irmão Analino Zorzi, FSC, em bran
co, vazado na cor, Que varia em cada mês. 

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 
, Um dos apelos mais vigorosos 

que os Profetas Bfblicos de to
dos os tempos proclamaram, é o 
da CONVERSÃO. Conversão do 
Povo, de seus Chefes e Sacer
dotes, e do próprio Profeta. Ape
Io que irrompe com fmpeto vul
cânico, do centro de energia 
transformadora que a Aliança 
constitui. Apelo que é :sempre 
anúncio do Projeto de Deus para ' 
seu Povo, e denúncia dos que se , 
arrogam o direito de barrar o ca
minho de Deus. 

Deus tem sua dinâmica pró
pria. Seu Projeto é movido pela 
inesgotável energia do divino 
amor misericordioso por seu 
Povo. Sua força se torna fraqueza 
no Cristo, o Messias que se faz 
Servo. Da Cruz faz seu Trono, e 
de sua Morte a fonte da Vida. 
Derruba o poderoso do pedestal 
de sua arrogância opressora. In
clina-se para o pequeno, o pobre 
e sofredor, e o toma em suas 
mãos. De geração em geração. 
Fiei a Si mesmo, a seu desfgnio 
e aos que o amam. Por isso en
via seus Profetas, porque jamais 
se cansa de repetir a seu Povo 
a renovada e simples exigência 
de conversão a seu Projeto de li
bertação salvffica, a imprescindf
vel e radical mudança do jeito 
de vida e das estruturas, à luz 
da Aliança de Deus com seu 
Povo, em Jesus Cristo. 

Mais uma vez, nessa Quares
ma e Páscoa, somos interpelados 

por DeUs., Mais uma vez somos 
i'nstados a renovar nossa matrf
cuia nessa Escola de Vida, o 
Evangelho. Ali nos dispomos a, 
reaprender a mesma lição, na 
verdade a única importante na 
vida, radicalmente questionadora 
e constantemente motivadora de 
transformação: o jeito de Deus 
ser gente em Jesus Cristo. ' , , 

A CRB prepara sua ' XIV AS- , 
SEMBLÉIA GERAL ORDINARIA ' 
(AGO), a se realizar em julho pró
ximo. Na escola do profetismo 
bíblico deseja impregnar-se mais 
e , mais da Palavra de Deus, em 
permanente estado de conver-

- o' , • sao, para assim viver a propna 
dimensão profética a serviço do 
Projeto de Deus e a bem do Povo 
que clama por libertação. 

A todos CONVERGI::NCIA de
seja uma FELIZ PASCOAl 

A nossos estimados leitores 
apresentamos: 

"OS RELIGIOSOS E OS 
PROBLEMAS DE TERRA", de Pe. 
MARCELO DE BARROS SOUZA, 
OSB: A Campanha da Fraternida
de de 1986 está vinculada ao 
tema "TERRA DE DEUS TER
RA DE IRMÃOS". A CNBB, ao 
fixar esse tema, diagnostica um 
dos mais graves males que atin
gem nosso povo: o problema 
TERRA, causa de contlnuos e 
inimagináveis sofrimentos, opres
são, injustiça e morte no meio do 
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povo. "A história o comprova: 
sem fraternidade, fruto de con
versão, não haverá terra para to
dos"(Text.ocbase, . nQ 8). À luz 
desse tema, . Pe. MARCELO, pro
fundo conhecedor do problema 
TERRA em nossa terra, e da Bf
blia, analisa .a atuação dos RE
LIGIOSOS no BRASIL, face à 
questão, vendo a relação entre 
vocação religiosa e Pastoral da 
Terra. 

- "A CONVERSÃO DOS RELI
GIOSOS", de Pe. ROGÉRIO DE . . 

ALMEIDA CUNHA, SDB, é uma 
reflexão que respira a atmosfera 
quaresmal de conversão e vida 
nova no campo da Vida Religio
sa. Parte da questão: "Que é a 
conversão do Religioso?" E 
aponta: "Mantendo viva a lem
brança do apelo vivido e respon
dido pelo Fundador, estabelece
mOs hoje a base viva da conver
são que somos chamados a rea
lizar". E desemboca pelas trilhas 
da pobreza religiosa, questionan
do: "Somos realmente pobres?" 
O que é ser pobre hoje? É ques
tão puramente individual? Tem 
dimensão comunitária, sócio-po
Iftica? A mudança na compreen
são e vivência do ser pobre, em 
Vida Religiosa, implica em pro
funda conversão de vida. "A 
quem estamos realmente servin
do, como Institutos?.. De que 
natureza . é . nosso serviço?,. 
Que critério de autenticidade nos 
conduz?" "Esta é a pobreza fun
damentai: nossa obra, a obra de 
nossas mãos não é nossa. ·Nada 
possulmos porque . tudo · é de 
Deus", 
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- "A TENSAO CARISMA-INS
TITUiÇÃO NA VIDA RELIGIOSA 
HOJE", de Irmã MARIA CARME
LlTA DE· FREITAS .. FI •. Nessees
tudo, . Irmã MARIA CARMELlTA 
aborda o problema já clássico 
na teologia da Vida . Religiosa 
atual: . a tensão .. dialética, vital, 
entre o carismático e o institu
cional na ·Vida Religiosa. O VA
TICANO 11 é um dos momentos 
privilegiados em que essa tensão 
benéfica transpareceu. Nesse 
momento, "o carisma· passou a 
ser visto como fundamental e 
prioritário em relação ao elemen
to institucional, como força pneu
mática que instaura as institui
ções e as mantém vivas". 

"A ORAÇÃO DE MARIA, 
TESTEMUNHA DA PALAVRA", 
de Pe. MARCELLO DE CARVA
LHO AZEVEDO, SJ. Nesse artigo, 
Pe. MARCELLO se detém a con
templar o testemunho da Palavra 
vivido por MARIA. Segundo LU
CAS, "MARIA é, como os após
tolos e discipulos a partir do 
Pentescostes, TESTEMUNHA DA 
VIDA DE JESUS". Embora os 
Evangelhos e os outros escritos 
neotestamentários não falem da 
oração de MARIA, LUCAS "nos 
dá flagrantes fecundos, na vida 
de Maria, daquilo que é o cora
ção mesmo de toda oração cris
tã: a revelação intima da pessoa 
à palavra e à ação de Deus em · 
sua vida", É desse ponto de vis
ta que Pe. MARCELLO contem
pla MARIA, na presente reflexão. · 

Pe. Atico Fassini, MS 



MENSAGEM D.O PAPA 

A DOUTRINA SOCIAL DA · IGREJA ·· 
EOSCAMINHOSDA LIBERTAÇÃO . . 

. ". 

. . 

Homilia de João Paulo 11, em . Villa EI Salvador, . 
Lima, Peru, a 5 de fevereiro de 1985, n'1 2-4. • 

. 2. O texto do Evangelho que es
cutamos põe em relevo dois ministé
rios da Igreja. O ministério da Pala
vra e o ministério do serviço na me
sa: Jesus "começou a ensinar-lhes 
muitas coisas", "partiu os pães e en
tregou-os aos discípulos, · para ·que 
eles os distribuíssem" (Me 6,41). ~ 
um duplo serviço que a Igreja consi
derou como seu desde o princípio, 
para procurar a todos, no que dela 
depende, o pão do espírito e do cor
po. Que sentido tem hoje isto no 
Peru e neste "povoado jovem"? 

Quero dizer-vos desde o primei
ro momento que admiro e encorajo 
de todo o coração o .trabalho abne
gado dos sacerdotes, dos religiosos, 
das religiosas e dos leigos que, a 
exemplo de Jesus e em comunhão 
com toda a Igreja, se dedicam ao 
vosso serviço e ajuda; dando teste
munho de Cristo que, sendo rico se 
fez pobre livremente, nasceu na po· 
breza de um presépio, anunciou a li
bertação aos pobres, identificou-se 
com os humildes, fê-los seus discípu~ 
los e prometeu-lhes o seu Reino. Co
mo expressei recentemente aOs vos~ 

(in L'OSSERVATORE · ROMANO 
Ano XV, N ;o. 8, 24/ 02/1985;' p. 
8 ;9) ... ... , 

. . ' -, 

sos Bispos, a Igreja quer manter a 
sua opção · preferencial por eles, e 
anima o empenho de todos aqueles 
que, fiéis às diretrizes da Jerarquia, 
se entregam generosamente em . fa
vor dos mais necessitados (cf. Dis
curso durante a visita ad limiUII, 4 
de outubro de 1984). 

Assim o confirmei também, na 
mensagem "Urbi et Orbi" no Natal 
passado: "N6s afirmamos a nossa 
50lidariedade com todos os pobres do 
mundo contemporâneo, dada a atua~ 
lidade . dram aticamente concreta e 
I'luotidiana dos seus sofrimentos" (cf. 
VOsso Rom., 00. em língua portu" 
guesa, 30 de dezembro de 1984, 
.p. 8)_ 

3. A passagem do Evangelho pro
clamada no início do nosso encon' 
tro, mostra a atenção de Jesus pela 
dupla dimensão do homem: o seu 
espírito e o seu corpo. ~ um exem
plo que a Igreja procura recolher. 
Por isso os vossos Pastores e os seus 
colaboradores se esforçam servindo
se de todos os meios aoseü alcance, 
por ajudar-vos a viver · a consciente 
dignidade humana que pede ·a yossa 
'condição de filhoS de Deus. ' 

. Más eles, sentitldoembora â més' 
Dia inquietação 'dos AP6stolospela 
vossa falta de meios (cf. :Mt 6,34); 
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não dispõem, infelizmente, de todos . , . 
os recursos que seriam necessarlos. 
Por outro lado, sabem bem que a 
eles compete antes de ·tudo cuidar 
da vossa riqueza interior, ' aquela 
que não se exaure na dimensão ter
restre do homem. Por isso, ao ensi
nar-vos a rezar no Pai-Nosso: "o pão 
nosso de cada dia nos dai hoje", en
corajam-vos a pedir e a buscar, sim, 
maior dignidade e 'progresso mate
rial; mas sem esquecer que "nem só 
de pão vive o homem, mas ,de toda 
a palavra que sai da boca de Deus" 
(Mt 4,4). Numa palavra, querem 
também para vós a dignidade do es
pírito, a dignidade consciente da 
vossa liberdade interior e o progres
so na vossa vida' moral e cristã. . 

Mas, ainda 'que a Igreja sinta o 
dever de ser fiel à sua missão prio
ritária de caráter espiritual, não es
quece ,tão-pouco que o empenho em 
favor do homem concreto e das 
suas necessidades faz parte insepa
rável da sua fidelidade ao Evange
lho. A cOllllipaiOCão de Jesus pelo ho
mem necessitado, devem fazê-la 
própria os Pastores e os membros 
da Igreja, quando - como nesta 
"VilIa EI Salvador" e em tantos ou
tros "povoados jovens" do Peru -
advertem as chagas da miséria e da 
doença, do desemprego e da fome, 
da discriminação e da marginaliza
ção. Em todos estes casos como o 
vosso, não podemos ignorar "as fei
ções sofredoras de Cristo, o Senhor, 
que nos questiona e interpela" 
(puebla, 31). 

- Questiona e interpela por to
da a indiferença ou passividade, 
pois o autêntico mscípulo de Cristo 
deve sentir·se SQlidário com o irmão 
que sofre; ,' 
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- questiona e interpela perante 
a crescente diferença entre ricos e 
pobres, em que privilégios e esban
jamentos contrastam com situações 
de miséria e de privações; . 

- questiona e interpela perante 
critérios, mecanismos e estruturas 
que se inspiram em princípios de 
pura utilidade econômica, sem ter 
em conta a dignidade de cada ho
mem e os seus direitos; 

-:- questiona e interpela perante 
a inSaciável cobiça ' do dinheiro e ' do 
consumo que desagregam o tecido 
social, guiados unicamente pelo 
egoísino e pelas dissimuladoras vio
lências da lei do mais forte. 

Bem sei que em certas situações 
de . injustiça pode apresentar-se a 
ilusão de sedutoras ideologias e al
.temativas que prometem soluções 
violentas. A Igreja; por seu lado, 
quer um caminho de refonnas ·efi· 
cazes a partir dos princípios da sua 
doutrina social; porque toda a si
tuação injusta deve ser denunciada 
e corrigida. O caminho, porém, não 
é o de soluções que desembocam 
em privações da liberdade, em 
opressão dos espíritos, em violência 
e totalitarismo. 

4. A palavra do Evangelho que 
inspira o nosso encontro mostra-nos 
Jesus que, depois de ter dado de 
comer milagrosamente à multidão, 
mandon recolher os sobejos (cf. Mc 
6, 43). Aqueles bocados de pão e 
restos de peixe ,não podiam ser des
perdiçados. Eram o pão de mUla mul
tidão necessitada, mas que devia 
ser o pão da solidariedade, dividido 
com outros necessitados; não o pão 
do desperdício não solidário. Esta 
palavra do Evangelho tem grande 
sentido entre vós. D 

• 
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CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRAsIL 

ENCONTRO ANUAL DA 
DIRETORIA E EXECUTIVOS 
NACIONAIS COM OS 
PRESIDENTES E 
EXECUTIVOS REGIONAIS 
DA CRB ' ' , 

Em BRASILlA, na Casa de Retiros 
AsSUNÇAO, de 02 a 07 de novembro 
de 1985, o Presidente, a Diretoria e OS 
Secretários Executivos da ' CRB Naclo
n,al encontraram-se com os Presidentes . . . . ' . 

e Secretários Executivos , das Regionais 
de CRB, Mais de 40 pessoas participa
ram dessa reunião. Trata-se de Encon
tro anual 'entre os' que conduzêin os des-

, ' 

tinos ' da CRB, tanto a' nrvel nacronal 
quanto regional. As 17 ' Regionais de 
CRB '- Inclusive as de TERESINA e 
CUIABÁ, fundadas em 1985 - se fize
ram . presentes. 

Irmão CLAUDINO FALQUETTO, FMS, 
Presidente Nacional da CRB, abriu os 
trabalhos do Encontro, com palavras de 
acolhida, e afirmando: "Estamos aqui. 
do Sul e do Norte, como pessoas res
ponsabilizadas e responsáveis. O futuro 
da Vida Religiosa está em nossas, mãos, 
Esse Encontro Anual é, talvez, um dos 
momentos mais importantes e mais for
tes da CRB como instituição, porque 
cada um de nós pode ter uma vlsllo 
ampla da Vida Religiosa no Brasil. Em 
nossa realidade regional não podemos 
nos desvincu lar da CRB como um todo". 

,Nessa linha, Irmão CLAUDINO salien
tou alguns pontos fundamentais: 

a) a unidade de ação da CRB, à luz 
, ' 

das ,prioridades estabelecidas por 
sua última Assembléia Geral, em 
1983; 

, -
b) a integração de todas as : forças: 

por " isso é importante encontra
rem-se os responsáveis pela con
dução da CRB; 

c) a ,corresponsabilldade:todos, do 
conjuntamente responsáveis pelo 
que a CRB é e deve ser. 

Esses pontos , de interesse contltuem, 
em última análise, o' grande , objetivo 
desse Enco~tro Anual. 

, ' 

A agenda , do Encontro previa O Se-
guinte: ' 

1. Avaliação dos SEMINÁRIOS pro
movidos pela, CRB Nacional. 

2, Preparação da XIV ASSEMBL~IA 
GERAL ORDINÁRIA (AGO) da CRB, 
em 1986. 

, , 

3. Tarde de 'Esplrltualldade, conduzi-
da por Frer NEYLOR TONIN, OFM, 
à luz do tema da xrv AGO: "A 
DIMENSÃO PROFéTICA DA VIDA 
RELIGIOSA NO BRASIL". 

4. Programação das atividades da 
CRB Nacional e Regionais para 
1986. 

5. Questoes práticas, 

Dos trabalhos Intensos desses dias 
de reunião, surgiram PROPOSTAS: 
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I) PROPOSTAS "ARA AS REGIONAIS: 

• ', .. - .. 

· ' 

, , 

1. Dlnamlzazção doS Núcleos Dio
cesanos de CRB. 

2. Trabalhar' a questão dos IRMÃOS 
e da MULHER RELIGIOSA. 

, 

3.' Dinamizar a participação dos ho-. . . .. 
mens nos encontros de CRB. 

• . . . . l • . • . . . . .. .. 

, , 

. ' 

4. A Constituinte. 

5. Formação teológico-blblica , na 
Formação Inici'al e ' Permanente. 

, , , 

6. Preocupação com a formação 
das Vocações Populares. 

7. Maior envolvimento dos Núcleos 
Diocesanos nas Assembléias Re-
gionais. . .. 

8. Encontros dos Grupos de Refle
. xões ,da Regional. 

9. Maior atenção ao Religioso que 
atua na Educação e Saúde • . . . . 
quanto à formação da consciên-
cia critica e polflica. 

fl) PROPOSTAS PARA A NACIONAL: 

, .. 

• 
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1. Emitir subsldios a exemplo 
do "OS PROFETAS BIBLI
COS INTERPELAM A VIDA 
RELIGIOSA". elaborados pela 
EQUIPE DE REFLEXÃO TEO
LóGICA. 

2. Coletar material de reflexão 
,das Regionais, sobre IRMÃOS 
e MULHER RELIGIOSA. 

3. Motivar a participação dos ho
mens na programação da 
CRB. 

4. A religiosa ,MULHER. 

5. O HOMEM religioso. 

, . 
. 6. Atendimento aos Religiosos 
;" . nas ,suas diferentes idades. 

7. Dimensão comunitária do pro
fetlslTio. 

8. Continuar a DESCENTRALI
ZAÇÃO, dos Cursos , e Seminá
rios da' CRB Nacional. 

9. Escolher critérios para a elei-. ' 

ção da nova Diretoria. 
, , 

10. Articular, todas as Regionais 
em vista da Constituinte e da 
Reforma Agrária. 

11. Dar continuidade aos Seminá
rios de Saúde e Educação 
(formal e popular). 

Durante o Encontro foram celebradas 
Liturgias muito vivas e comprometedo
ras para os preserites . 

, 

A avaliação final do Encontro Anual 
revelou, a par de algumas falhas de or
ganização e condução, um alto nlvel 
de contentamento da parte de todos, 
pelo trabalho realizado, pelo clima de 
fraternidade, pelo mútuo apoio entre to
dos na condução da caminhada da 
CRB. 

Pe. Atico Fassini, MS 

REUNIAO CONJUNTA DA 
CIA DA CNBB 

COM A DIRETORIA 
NACIONAL DA CRB 

Às 17h de 31 de outubro de 1985, 
na sede da CNBB, em Brasflia, após 
invocação ao Esplrito Santo, têm inicio 
os trabalhos da Reunião Conjunta da 
Presidência da CNBB e Diretoria Nacio
nal da CRB. Est!io presentes D. Ivo 
Lorschelder, Presidente da CNBB, D. 



,Beneditp de Ulhpa Vieira, VIce-Presi
dente, O. Lucianp .Mend.es .. de Almeida, . 

,Secretárlp Gera.I, e O. J.osé Martins, Bis
po. de pprto Velhp; ' l.r. Cla~dlnp Fal-. . . 

· queltp, FMS, Presidente .da CRB, os OI
.retores . Irmã Magda Maria Fonseca, 
cSDS, Irmã Domênlca Lanhl, SMR, Pe. Ivo 
pedro Weber, SJ, Ir, Silvlno José· Frit-. . 

;z;en, FSC, Pa. Antônio. Felipe da Cunha, 
.SDN, e OS Seoretários Executivos da 
.. CRB· Irmã Eliane de Calis, SOS, .Irmã 
Teresinha Pegoraro.,. CSJ . e Pe. Atico 
Fassini, MS. 

_. . . 
Dom Ivp · dirige a todos palavras de 

. . . 
acolhida e saudação, agradeoendo pela 
"compreensãó de todos em aceitarem 

. . 
.antecipar a reunião, inicialmente pre .. 
vista para o dia 19 de novembro. E jus-

· tlflca a ausência de D. David Picão, 
· Bispo de Santos, SP, responsável pela 
Vida Religiosa junto à CNBB, e convo
cado pelo CELAM, para reunião em Bo

.. gotá. 

Ir. Claudlno por sua vez justifica a 
'ausência de alguns Oiretores da CRB 
também em viagem pelo exterior, e é 
convidado por D. Ivo para coordenar 
os trabalhos da reunião que Inicia. Ir. 
Claudino situa então os diferentes Itens 
previstos em pauta, aos quais são acres
centados mais alguns, como: aposenta
doria para o Clero e Religiosos, Cam
panha da Fraternidade,. Entrada de Mis
sionários Estrangeiros, Saída de Missio
nários Brasileiros e Pastoral da Saúde. 

Pauta 

· 1) Os Religiosos e a Constituinte: Ir. 
Claudino explica que, na reunião da Co
missão Nacional de Pastoral, da CNBB, 
realizada em fins de setembro último, 
·com a presença de Seis representantes 
da CRB, o Presidente da CRB. se pôs à 
.disposição da CNB~ para o . que fosse 

.solicltado pela Presidênclada·.CNBB. em 
relação ao .. prcicElsso constituinte Instau
rado nopa.!s. D. ' Ivo aponta Vês etapas 

··a .sere(l1 enfrentadas nessa questão: a) 
• 
· A . . convooação da Constituinte, cuja 
· composição será congressual, como 
tudo indica. b) A eleição dos Consti
tuintes, e aqui se pode fazer algo. c) O 

· conteúdo da Constituição a ser elabora
da, sobre o qual ~á um trabalho a se fa
zer, em c()njunto, pela CNBB e CRB • 
Há valores pelos quaiS se deve batalhar 
para que sejam Introduzidos na nOva 

".Constitu ição · do Brasil. · Ir . . Claudino afir
·ma que esse assunto já foi objeto de 
preocupação 'da .CRB, em alguns de seus 
Seminários, no decorrer de 1985. Dom 
Benedito acrescenta que se deverá es
clarecer mais e mais o povo quanto à 
:eleição dos Constituintes, e pede à CRB 
que faça um esforço nesse sentido, par
ticularmente junto aos Religiosos. Dom 
Ivo ' sugere uma reunião' conjunta entre 
Presidência da CNBB e Diretoria da 
CRB, para estudar especificamente essa 
questão, reunião ' que poderia ser pre
'parada com sondagem de opiniÕes e 
.coleta de dados junto às Regionais de 
CNBB e CRB. Estabeleceu-se que, na 
próxima reunião do Conselho Perma
nente da CNBB, em fins de novembro 
de 1985, se estudará melhor essa pro
posta. 

2) Visão Panorâmica das Assembléias 

Regionais da CRB em 1985: Pe. Allco 
foi convidado a apresentar uma visão 
de conjunto das diferentes Assembléias 
Regionais de CRB, recentemente reali
zadas. Acentuou o resultado grande
mente positivo que alcançaram todas 
elas, o clima fraterno, a maturidade ne
las vividos ao se enfrentarem os desa
fios da realidade, os temas refletidos, 
a presença da Hierarquia. Levou ao . co-
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,nheclmento ,da,CNBB, a ,crlaç,ão de duas 
' Regionais da CRB, 'Fiesse ano, a', de Te
,resina, ' PI, s ' a' de Cuiabá" MT,.'e partl
"cularmente o desejo, expresso pelos' Re
'lIgios05, na A$'seÍllbréla Regional de Ré
'clfei' no sentido de a CNBB Regional 
estudar ' a possibilidade da criação de 
um Centro' de Pastoral da Juventude, 

'etn Rebife. Dom Luciano pergunta por
'que; em 'dado ' momento da formação, 
,Religiosos jovens ,desistem. Dom ,' Ivo 
pede se, nessas Assembléias Regionais, 

,fêm: sllrg'ido 'questões de relaclona
' mento entre' ReligiosOs' e Hierarquia; Um 
'ou outro' caso foram objeto de colislda
,ração. ,De, mOdo ,geral, há' bom 'cllma,de 
,diálogo. ' " " " . , , 

3) Comunicação, à , CNBB qU,anto , à . .. , .... ' 

realjzação da XIV AGO da CRB em 1~86: · ' . . ' .. 
Ir. Cl,audino comunica oficialmente à 
Presidência da CNBB a realização da 
.' . ' .. . . . '. . - . 
XIV , Assembléia , Geral Ordinárl!l, eletiva, · . . . . . 
da CRB, no ,Liceu Coração de Jesus, em 
São Paulo, SP, na data, de 21 a 26 de .. .... . . 
julho de 1986. O tema da XIV AGO é: 

, ' , 

,"A Dimensão , Profética da Vida Religio-. -... . 
sa no Brasil". Todas as Regionais de · . ' . ' . 
,CRB ,estão se preparando para esse 
,evento, com a ajuda do texto "Os Pro
fetas Bfblicos Interpelam a , Vida Reli
giosa", elaborado pela Equipe de Re
flexão Teológica da CRB. Ir. Claudino 
faz uso da oportunidade para convidar 
a Presidência da CNBB a se fazer pre
sente a essa Assembléia, bem como a 
Dom Davi Picão, Bispo de Santos, SP, 
,e Responsável pela Vida Religiosa junto 
à, CNBB. 

4) As Escolas ' Católicas e a CNBB: 
Ir. Claudlno lembra que esse assunto já 
foi objeto de considerações ' em reunião 
conjunta anterior, acrescentando que 
esfá sendo organizado, para 1986, um 
Seminário pára Responsáveis ,pela Esco-
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' Ia Católfca, ,do qual' participarão a AEC, 
,a', CNBB e' a CRB: Dom Ivo sublinh'a o 
bom relacionamento entre CNBB, AEC 
e 'ABESC; dizendo que, proximamente, 

'11 ' CNBB publicará , um texto sobre ,a 
.questão das Escolas 'Católicas. Acena 
para' a questão da, democratização do 

' ensino, 'no ' , Brasil, que, segundo 'Dom 
.Ivo, ,deveria Impllcat em novo conceito 
de gratuidade aplicado também à Es

,cola , Particular, enquanto subsidhida 
, ' 

,p'eló, Poder Público. " , 
, , ' , 

5) O Ensino Religioso nas Escolas: 
Dom Ivo lembra "que o ensino ' religioso 
'nas Éscolas é obrigatório por lei, e diz 
que, na CNSB; há um setor qUe se 
'ocul'a 'do 'assunio, embora sobre a ques
tão do' ensino "lnterconfessional. Sugere 
. . .. . ' . -. : 
que esse assunto seja objeto de apro-
fu'ndamento qmindo 'se tratar dos con
'teÚdos da nova Constituição. Aduz 'pa
lavras de 'Joã'b Paulo ' lI 'que afirma que 
o ensino religioso nas Escolas deve sEir 
confessiona,l" o qUe ,é corroborado por 
De Luciano. Há porém, o grande prob,le,
,ma da preparação de Catequistas para 
'as Escolas. Dom Ivo sugere que os Re
.Iigiosos se dediquem mais e mais, mes
:mo erra ~l,J~S horas vagas, a essa missão 
de evangelização, e se tornem verda
deiros apóstolos , das periferias. Dom 
Benedito crê se deva aprofundar melhor 
o ' sentido, da missão, tanto por parte 
d" Clero quanto dos Religiosos. As 
Regionais de CR)3 devem deter-se sobre 
essa questão. 

, 

6) A Igreja no Brasil e os Grande's 
Temas ' Atuais 'do Brasil: Dom Ivo expla
na algumas questões atuais: relaciona' 
mento entre ,CNBB e o atual Governo, 
Reforma Agrária, Processo Constituinte 
e Pacto Social. Dom Luciano , aduz al
gumas , coinplementaçoes aos comentá~ 

rlos:',feitos. ,UinaCarta , da CNBB, sobre 



os "pontos' acima; ' de,verá 'ser, publicada 
pela Imprensa, no dia de amanhã. 

. 7) O , Slnádo Extraordinário de 1985: 
Dom Ivo ei,,:ilica os objetivos do Slnodo 
Extraordinário convocado ' pelo Papa, 
para o final do corrente ano, para , uma 
avaliação do pós-Valicano 11. Úm ques
tionário, enviado por Roma, ,foi respon
dido por muitos Regionais ' de CNBB e 
por diferentes Instâncias da CRB, de
monstrandorico material enviado a 
Roma, a serviço do Sínodo. Dom Ivo 
acrescenta que as grandes discussoes 
que hoje marcam a vida da Igreja serão, 
provavelmente. as discussões no inte .. 
rior do próximo Slnodo. Pede orações 
por esse acontecimento tão Importante 

para a vida da Igreja em nossos dias. 
, 

8) Congregações, Brasileiras: , Irmã 
Terezinha apresenta alguns dados a res-. . .. . 

peito da, Assembléia das Superioras Ge
rais de ' Congregações Brasilei ras, rea
lizada em Salvador, BA, em Julho do 
corrente ano. A CRB está fazendo ' um 
levantamento mais completo das múlll-

, ' 

pias Congregaçoes fundadas no ' Brasil. 
Dom Ivo pede que o resultado desse 
lévantamento seja enviado também à 
CNBS; in'sislindo em que a CRB, através 
de seus canonistas, elabore algumas 

, , 

orientações e princIpias básicos sobre 
a questão da fundação e organização 
de Congregações Religiosas, para co
nhecimento dos Srs. Bispos. Acenoilcse 
igualmente, 'para úma questão prática: 
a retribuição digna 'a ser dada pela Igre
ja local, às Religiosas que se entregam 
,à labuta pastoral em paróquias ou pon, 
tos , de inserção no meio do povo. 

, , 

9) Reforma da Cúria Romana: "Pe. 
Gervásio Queiroga, "Assessor Jurldico da 
CNBB, fora convidado por Dom Ivo para 
explanar essa ' quastão. ,Pa;: Garvásio faz 

uma retrospectiva histórica para a com
preensão' do atual, projeto de 'rçforma 
da Cúria Romana. Acena para alguns 
critérios que orienlam esse projetá; e 
pára: algumas crii;c~sque ele" merece. 

, , 

Deteve-se particularmente na parte re-
lailva' 'ã Congregação dos Religiosos, 
" ' 

enquanto entrevista pelo projeto. Algu-
mas perguntas são feitas, pelos presen
tes. Dom Ivo acrescenta ' que a' CNBB, 
por seu setor jurídico, encaminhou a 
análise do projeto e remeteu a Roma 
'as observações cablveis. 

10) Outros Assuntos 

- Pastoral da Saúde: Dom Ivo, alir
ma qua a CNBB está à procura de um 
Assessor especializado nesta área, para 
o nlvel nacional. A CRB, segundo , as 
palavras de, Ir. Claudino, sublinha a ur
gência dessa medida por parte da 
CNBB. 

- Aposentadoria do Clero e Religio
sos: D. Luciano aduz casos em que os 
órgãos oficiais estariam cobrando" su
postos atrasados ' correspondentes ao 
período de averbação anterior a agosto 
de ' 1960. Recomenda ' que se 'comunique 
a todos 'os religiosos que é improce
derite ' a cobrança de qualquer indeni
zação para o período de averbação an
terior ,a , agosto de 1960. Na ocasião a 
Portaria n9 1.984, fiem ,13 e 14 dispõe . .. . , . .. . 
a respeito desta gratuidade (eM, janel-.. .' .. . 
ro 1980, p. 18 e 29). Na ,gestão do Mi-

o' • • • 

nistro Jarbas Passarinho, confirmou-se 
esta Intarpretação a favor da gratuidade. 
(CM, agosto, 1984, ,p. 837 e CM, seteme 
bro, 1984, p. 914c916); 

lembra Igiialmente que por lei os 
niligiosos educadores podem :requerer 
aposentadoria ,por ' tempo de efetivo 
exerclcio ,com funções de magistério, 
em' Igualdada de condições com 'os de-, 
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mais educadores, com salário integral 
(CM, julho de 1985, p. 843-845). 

- Entrada de Missionários Estrangei. 
ros: Dom. Luciano insiste em que esses 
Missionários obedeçam as leis que de
finem a questão, principalmente a orien
tação de nunca entrarem. no pais na 
categoria de turistas. Os vistos de tu
ristas são dificilmente comutados em 
vistos de permanência. O não acata
mento às leis vigentes traz aborrecimen
tos aos interessados, e outros tantos à 
CNBB. Pede que se divulgue essa reco
mendação. 

. - Missionários Brasflelros ' que ' par
tem para o Exterior: Dom Ivo se alegrá 
com os muitos Missionários brasileiros 
que estão partindo para outros paises. 
Pergunta o que a CNBB· pOderia fazer 
por eles, para que se sintam enviados 
pela Igreja do Brasil. Afirma que a 
CNBB organizou curso de preparação 
para esses Missionários e deseja orga
nizar um Instituto para Missões Estran
geiras. Recomenda que a CRB não deixe 
de dar seu · apoio aos que se dedicam 
ao trabalho missionário fora do pais. E 
pede que a Diretoria da CRB mantenha 
contato com a Direção do CENFI tam
bém. 

- Campanha da Fraternidade: Dom 
Luciano solicita à CRB dê seu apolo 
para a maior divulgação posslvel do 
texto-base e do manual da CF-86. 

- Dom Ivo traz algumas informa
ções relativas ao recente 19 Encontro 
Nacional de Presblteros, realizado em 
Itaici em outubro de 1985. 

- Por fim, estabelecem-se as datas 
das Reuniões Conjuntas CNBB-CRB 
para 1986: 28 de fevereiro, no Rio de 
Janeiro; 27 de junho, no Rio de Janeiro; 

7lJ 

ti 30 de outubro ' (pela tarde), em Bra
sllla. '. . 

. 
. - Faz-se rápida . avaliação da pre-
sente reunião, constatando-se o con
tentamento de todos pelo clima de pro
funda compreensão e comunhão, e pe
los resultados dos trabalhos realizados 
na reunião. Com palavras de agradeci
mento por parte de Dom Ivo e de Ir. 
Claudino, e ao canto . do Salve Regina, 
encerra-se às 23h de 31 de outubro, a 
presente Reunião Conjunta CNBB-CRB. 
Brasllia, 31 de outubro de 1985. 

le. Atico Fassini, MS 

PRINCIPIOS 
INSPIRADORES DA VIDA 
RELIGIOSA INSERIDA 
EM POPULARES 

Conclusões do Seminário de Religio
sos Inseridos no Meio Popular, realizado 
em Manaus/AM, de 19 a 25/07/85 

1. A base de nossa vida e esplritua
lidade de Religiosos Inseridos é seguir 
Jesus Cristo desde dentro da nossa ex
periência de comunhão concreta com 
o povo àssim como ele é, em seus an
seios e em suas lutas de libertação. 

2. Nossa esplrltualidade tem algumas 
caracteristicas que estamos descobrindo 
e firmando: 

- é uma solidariedade concreta e 
comprometida com oS empobrecidos; 

~ é libertadora também para n6s, 
enquanto exige conversão pessoal e 
despojámento da bagagem. de idéias, 
valores, métodos e sensibilidades que 
adquirimos ao longo de nossa forma
ção mais. de classe média; 

- sU'põe uma conlln'ua interação en
tre espirltualldade e vida; 



. ...... exige 'uma atitude de 'escuta, dis
ponibilidade e' serviço. 

. 3. Precisamos nos colocar dentro da 
cultura. do povo, a .ela nos adaptand() 
o mais posslvel: 

~ isto supõe conhecimento de sua 
realidade de gente, de seu mod'o de 
ser, . pensar . e . agir (bio-psico-cultural); 
. . 

- conhecimento, respeito 'e valoriza
ção de suas tradições e costumes; 

- assimilação dos valores de sua 
religião: modo de rezar, de viver o Mis
tério de Deus, de enfrentar a cruz e a 
ressurreição da vida; 

- atitude de acolhida, escuta e con
versão; 

- atitude crItica. . 

4. Não podemos substituir o povo . '. 
pois é ele o sujeito da libertação: 

- devemos partir sempre de suas ne
cessidades, anseios e aspirações; 
. " . '- . 

. ~ devemos caminhar com ele numa 
atitude crrtica; 

- devemos caminhar dentro de seu 
rftmo. 

5. Precisamos conhecer bem a reali
dade em que estamos Inseridos, em 
seus aspectos históricos, sócio-econô
micos e polfticos: 

- não pode perder de vista a reali
dade global do desenvolvimento, mas se 
deve .considerar sempre a realidade lo
cai .. e a conjuntura concretamente vi
vida; 

,,-- . é. mister politizar nossa presença, 
buscando eficácia e organização', usan
do meios adequados, avaliando correta
mente, 'oapacitando-nos ' continuamente; . . 

- os movimentos populares são para 
nós a prinoipal referência · em nossa 
ação social e polJtica; 

- é preciso saber enfrentar os oon-
11itos com estratégias e atitudes pollti
oamente corretas, donde' a necessidade 
de avaliação contfnua e participada; . 

- na ação polrtico-social é ' preciso 
ter presente que somos religiosos e que 
nosso agir polJtico se Inspira nesta di
mensão que é de fé e testemunho de 
Igreja. 

6. Nossa Inserção no meio do povo 
(em todos os seus aspectos e dimen
sões) se dá como pessoas consagradas: 
serviço da Igreja local. 

- nosso agir deve se inspIrar e se 
inserir no testemunho da Igreja local; 

; - af ' cabe-nos uma atitude profética, 
mas na comunhão da Igreja; 

....., a atividade pastoral não pode en
cobrir nosso carisma de religiosos . 

7. Temos como Inseridos uma respon, 
sabilidade em ' relação às nossas Pro
vfncias e Congregações: 

- nossa presença no meio do povo, 
sinal do Reino, deve ser en riquecida 
pelo carisma fundacional de cada Con
gregação e este carisma deve voltar 
enriquecido à Congregação; 

- temos responsabilidade especial 
quanto à formação iniciai e permanente; 

- as tensões eventualmente provo
cadas pelo novo estiJo de vida devem 
ser enfrentadas no diàlogo fraterno. 

Síntese realizada pelo 

Pe. João EdêDio Reis Valle, SVD 
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, Em TERESINA, PI, na Casa de En-'. . . . . 

contros .. das Irmãs de São José, de 25 . . . . . 
a 28 de agosto de 1985, realizou-se a 
As'semblêia de Fundação da "CRB " Re
gional de TERESINA, 

. . . . 
" ,Há diversos anos, funcionava em TE
RESINA uma Sub-Regional de CRB, ane, 
xa à Regional de FORTALEZA, CE, e 
sob " a, 'presidência abnegada de Irmã 
PATRrCIA HELEN NEIHOUSE, CSJ tam
pém membro da Diretoria Nacional da 
CRB, Havia por~m, um " grande desejo 
de se transformar a Sub-Regional em 
Regional.' ' . ' .' 
" A "Diretoria Nacional da CRB, em reu
nlão ' de ,6 de "dezembro de 1984, consi
derando todas as circunstâncias, deci
diu fundar a nova Regional. ... , . ' . . 

" , " 

A Regional de" TERESINA tem nOme-
, ' 

ro reduzido de Religiosos para tão 
grande área,. e 'todos sobrecarregados 
pelas , exigênc;,;is 'pastorais, São 49" Re
ligiosos, 232 Religiosas e 27 Junioristas; 
num total de 308, havendo s6 3 Sedes 

, ." . . :. . 
P,Qvinciais no' Estado, 
, " . " . 

,,,' ,O ,Estado ,do PIAUr tem 2.430.000 habl-. . .. '." 

tantes, população multo espalhada fi 
' . . . . .' . 
considerada, uma das mais pobres do 
Nordeste. São 7 as Dioceses no PIAUr. 

": iDa' Assembi~ia tu,~dacional e ~leHva 
d;ií" CRB 'R~gion~1 de TERESiNA partÚii: 
Pa.ra", 55 Reljgl"ososj de várias á"reas dO 
"'stado, ,,,e . perlencentes " ,a 21, diferentes 
CO,ng,regaçOes. "Entre eles ' havia 4 Su, . . , '., .' 

perlores Maiores, 26 Delegados e 25 
, •• r •• 

Observadores~' Marcaram presença Dom 
MIGUEL FENELON CÂMARA, Arcebispo 
ijài TE"Rl:slNA;, Ir.mão "ClAUDINO FAL-

QUETTO; , FMS, Presidente ",Nacional " da 
CRB, Pe. RICARDO " DELAHUNTY;CSSR 
e" Ir,,,,1i IZABE!, TOODA, ~D~" respectl
V<lmente Presidente e' SEicretá'ria ' Exe-

. ". 
cutiva da CRBReglonal de FORTALEZA , "" 

de que Se desmembra li nova Regional. 

!: A pauta da Assembléia previa " O" "se-
o. .' 

guinte: . ' . .. 
, " - 'Dia 26, "A IGREJA NOPIAUI", 
Dom MIGUEL FENELON CÂMARA. "IN
DICADORES SOCIAIS 'NO PIAUI", Prof. 

, " 

ANTÔNIO ADALA, "A CRB COMO OR
GANISMO", Irmão CLAi.)DINOFAL
QUETTO, FMS. 

. '. . . 
- Dia 27: Aprovação do Regimento 

Interno da Regional de TERESINA. Elei
ção da Primeira ' Direloria Regional. " 

- Dia 28: Informes da Nacional: Prio
ridades da Regional. 

A Assembléia", estabeleceu a progra-
" " 

maç~o da' Regional para 1986. E con-
firmou como PRIORIDADES para a Re
g"ional, as que 'foram esiabelecidas pela 
Assenibléia da ' eniãci Sub-Regional, em 
1983: Inserção, Formação, Saúde, Nu-. . ... 
cleação, Diálogo entre CNBB e "CRB" 
Educação. Vocações Populares. 

Para a 'Diietoria Regional foram elel
los: - Presidente: Ir. SONJA PUREZA 
DE CASTRO SILVA; MJC. "DIRETORES: 
Ir. MARIA DENISE PEREIRA, MJC; t:'rel 
HENRIQUE JOHANNPOnER; OFM; Frei 
HERMINIO BEZERRA:' -DE,' OLIVEIRA, 
OFM Cap.; Ir. MARINALDE RODRIGUES . . . . .. 
DO CARMO, FNS "dos Anjos; SECRETA-
RIA EXECUTIVA: ' Ir: ' MARINALOE RO
DRIGu'ES DO- CARMO; ": Secretária Ad
junta: Ir. GERVITA MARiA DA SILVA 
MONTEIRO, MJC. 

.' À, nova Regional e'sua Direloria; votos 
de" prolCcuo trabalho' pela "causa 'da Vida 
Religiosa' no PIAUI. '-" "',,"',, ' " 

, " " Pe, " AtlcoFassinii MS 
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De 28 a 30 de 'outubro ,de 1985, no .' -. . " . .. , '. . . 
CENTRO DE TREINAMENTO RAINHA 
DOS ; AÍ'ÓSTÓLOS ' (CErRA), em ' VÁR
ZEA GRANDE' (CUIABA) ," MT, reallzou
'se" a Asse'mbléla ' de ' iii'stalação da Re
gional de CRB de CUIABÁ, Dela par
ticiparam mais 'de 40 .pessoas; entre 
elas ·.superioras Gerais de Congrega
ções , fundadas no MATO GROSSO,,,Su
periores Provinciais de · Comunidades si
tuadas na área da nova Regional, ou 

, ... . 
.Representantes seus, Coordenadores e . .. . ... . 
Delegados dos Núcleos Diocesanos da . . . . . . . . 
CRB no MT, membros da Diretoria e 

. . ,.. . - -
Secretaria Regional . de CAMPO GRAN-

. . '. .' 

DE, MS, da qual se . desmembra a Re-
gional" de CUIABÁ, ' os membros' da Co
missão Preparatória" que tanto se esme-

o ' ' • • 

rou para a realização da Primeira As-
sembléia, o Secretário Executivo da 
CRB Nacional e ,seu Presidente, Irmão 
CLAUDINOFALQUETTO, FMS. A As
seml:!lé,ia contou igUalmente com a sim
patia e estimulante presença de Dom 
B,ONIFÁCIO PICCININI, Arcebispo de 
CUIABÁ, . de DO,m, JOSé ,AFONSO RI
BEIRO, BispoCoadjutor de CACERES, 

• • 
e de Dom AGOSTINHO KIST, Bispo de 
DIAMANTINO • . 

. 
A criação da nova' Regional era do 

Intenso ,deseJO ·dos .Religiososdo MATO 

GROSSO -'- 'são caréa de 600 Rellgio' 
, , 

sos pertencentes ' a ' 10 Congregações 
masculinas 'e 's 25, femininas -, ,desejo 
que,'· conjou ' com . o ' apoiei integral dos 
Srs;; Bispo,;: das 7 :,Igrejas Lo'cai s ' no Es
lado, " Blspos' ~ todos , pertence'ntes, por 
sua: vez,,:a , diferéntes" Congregàções Re
IIgiôsas . ..:: .; ; 'l~,: ~ . ', .... . i , ',: , : , ; ;" ., .·é;' ;' 

. • "A, : DiretorIa : Nacional ' da" ,CRe, aco· 
" 

Jheodo. cOm ',1i1'i'9,iE! 'esse . mesmO desejo 
,e suas. just!tlc,ativ!,s, dlscerniu ,a: questão 
e, .em dezembro :d.e" 1.98.4, decldJLl li fun
dação da" ,nova . Regional de O.RB em 
·CUIABÁ. . 

" . . . " . . . " 

Da pauta da , Primeira' Assembléia Re-
, O", • '. .' _' , 

gional constava o seguinte: 
, . ' .. , . ' '. . " .. . . . .' 

1. Ele.i9ã.o., d!l .. Diretoria .da nova Re
gional. 

- . ' . ' .. . . . .. 
2. Aprovação, do , R",gimento Interno 

. . . . . . . .. .. ' .,. 
para a Regional. 

3.' Estabeleclm",ntci do Programa de 
açi\o , claFiegionaL ' ' . 

, , , . 
4. Outros assuntos de ,interesse da 

Regional.,' . , 
' . ' . . ". ' "' . 

A Assembléia transcorreu num clima 
de densa .esperança ,nos destinos :da 
nova Regio'nal, de grande alegrlà por 
ver enlim realizado o sonho de tantos, . 
de .,intllnsa vontade de participar a co
I,aborar. . . . 

A DIRETORIA REGIONAL eleita é as
slm·.constituldá, 

- PRESIDENTE: Pe; TIAGO FIGUEI-. ' 

. Ró, SOB ' 

- 19 Vice-Presidente: · Irmã ' RITA 
BROD, da ' Divina Providência 

, , 
- ' 29 Vice-Presidente:Pe. JOSé MA

' rHIÁSOiuTE, SJ 
, ' 

'- 19 Conselheiro: ('rma' VIRMA BA-
, RION, ' Caiinellta dei VEDRUNA 

. . . . 
- 29 Conselheiro: Frei ARNO HECK, . . '. . . , 

OFM ' 
. '. . . ' . . : ... 
",- Secretária. Execiltiva:~ limã ' EUCA-. . .. . . . . 

RIS' MACIEL'; ' das" Irmãs da N.S, 
, ê ' da, 'Imac; Conc. ', ,: ' . . : ' ; 

" i=ói ,'jg!ialrriénie "definidà <uma Progra
mação mIni ma ; para o 'anci de 1986, à 
luz ·.das, "·PRI.ORIDADES: .. définidas .. : pela 
:Assembléi(l· l1ara a Regl.pilàl de CUIABÁ: 
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' · 1. ORGANIZAÇÃO DA REGIONAL:',in
, " centlvar 'a participação de todos 'os 

': ' Religiosos na organização e' dina
mização da , Reg'lonal como tal, e 

, " dos Núcleos Diocesanos: 

• 

.. 

.' " 

1 .. 1 - propondo uma caminhada 
partlcipatlva; 

1.2 - apoiando Iniciativas dos 
.. 'Núcleás existentes; : 

1.3 - promovendo a criação de 
' " Núcleos ' onde não existem; , ' 

.. , 

1.4 - favorecendo a intercomuni-
cação e agilizando comu
nicações regionais; , 

1.5 - dando 'assessoria aos Nú
cleos que a solicitem. 

, , 2. FORMAÇÃO: animar e promover a . . . ,. . 

...formação permanente dos Religio-

,. . . 

• 

50S: 

·2.1 _ aprofundando e desenvol
vendo nos Religiosos, a 
conscjência da pró p r, i a 
identidade dia,nte, da reali
dade sócio-poUtico-econõ
mica e eclesial do MT; 

2.2 - promovendo a consciência 
crítica diante da realidade, 

, , 

em vista de sua transforma· 
ção pela causa do Reino; 

2.3 - promovendo e apoiando ini
ciativas em vista do apri
moramento da formação, 
especialmente a inicial. 

3. DINAMIZAÇÃO: dinamizar a Vida 
Religiosa nas mediações: 

3.1 - criando e incentivando gru
pos de reflexão a serviço 
da Regional; 

" , 3.2' .;.... Incentivando os grupos de 
" Religiosos engajados naS . .. . . ", 
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pastorais " especificas , ' ,(fn-
, • • • • - " _ __ o -

dios, terra,migrantes, etc.); .. .. 

3.3 - apoiando' e ín,ç,entivando as 
• 

Comull'ldades Inserldas,pro-
movendo os valores essen-

e. ' ciais da Vida Religiosa; , 

,'," ',' 3 .. 4-avilllando o tipo de presen
... ,.. .. . . ça e ' testemunho dos Reli-

giosos nas diferentes me
dlações~ 

Essas PRIORIDADES querem trazer 
,uma resposta a alguns dos graves pro
,blemas existentes na realidade mato
grossense, como, p.9X.: 

-. '. 
c)Questão da Identidade como 

POVO: lembranças do passado (o 
negro no MT e no Brasil como 
um todo) e o problema da coloni
zaçao deixaram marcas profun
das, levando o nativo matogros
sense não Só à perda da própria 
identidade cultural, mas também 
à rejeição da própria raça ou con
dição de nativo. 

Essas mesmas PRIORIDADES levam 
em conta os desafios que a Igreja no 
MATO GROSSO se propõe: 

a) PASTORAL VOCACIONAL: o terri
' tório ,é imenso, a população é di
versificada, o clero diocesano é 
,diminuto: Os Religiosos devem 
ajudar 'às Igrejas Locais a se pro
verem de clero próprio e ,estãvel. 



· . b) PASTORAL DA TERRA: pelas .ra
o'. .zões acima apresentadas. 

cl PASTORAL EDUCACIONAL: é . P(e-
'. . 
· . ciso Inseri-Ia na' Pastoral de Con-
.. junto. 

. . 
d) ENSINO RELIGIOSO NAS ESCO-

LAS: um desafio também para os 
Religiosos. . 

· . 
A nova Regional da CRB em CUIABA 

iem diante de si um vasto horizonte de 
• • 
presença e aç·ão. Que Deus a ajude 'a 

cumprir sua missão • . 

Pe. AticoFaSsini, MS 

· 
eRB-REGIONAL 
DE BELO HORIZONTE 

Formação . pl:fiilauente 

A CRB em BH promoveu mais um 
aprofundamento para os Formadores na 
Regional: dias 6 e 7 de agosto de 1985, 
no salão da igreja Pe. Eustáquio. Desen
rolou-se toda uma reflexão sobre os te
mas: - CONTEMPLAÇÃO x AÇÃO; 

- ESTRUTURAS X O NOVO; 

- INSERÇÃO; 

- COMO FORMAR PARA A VR SEM 
LEVAR A PERDER AS RAIZES? 

A abordagem era difícil por nlio ha
ver quase literatura a respeito. Mas a 
Pe. Francisca Morales, provincial agos
tiniana, colocou toda sua vasta expe
riência na Formação, a serviço, sem res
trições, dos 45 participantes. 

· FoI importante, logo de salda, perce
ber como eram impresclndlveis as per
guntas: .,... FORMAR PARA QUE? PARA 
QUE TIPO DE VR? ONDE? COMO? 

QUAL É O JESUS CRISTO , Ii'M·· QUE 
AÇREDITAMOSE QUE QUEREMOS SE
GUIR? . 

. Destacaram-se, como linhas de .força 
. de toda a reflexão, algumas tomadas de 
poslçã.o fundamentais: 

FORMAÇÃO: é processo globallzante,. 
é tentativa humilde, questlonadora, ab.er
ta.· . É dinamismo, abrangendo "conteO
dos". É processo de cQnversão, de en
contro, diálogo, sem Imposição algum'a 
de poder algum. ' Deve ajudar o forman
do a assumir suas raIzes, que são sem
pre alimentadoras de vida nova. 

O formando é o sujeito desse proces
sa de formação. O "formador" (expres
silo um tanto Impr6pria para seu Ver
dadeiro papel ••• ) não é aquele que 
"forma", que é dono da verdade a do . . 
poder, mas aquele que busca junta, que 
'se descobre coma Irmão maIs velho, 
capaz de partilhar até suas pr6prlas fra
quezas, com' 'simplicldade e abertura, 
visando colaborar para a libertação, e 
libertando-se juntamente. 

. O binômio formador-formando s6 tem 
valor enquanto . instrumento metodol6-
gico, pedagógico, mas facilmente des
camba para. relações oprimido-opressor, 
onde se impõe!" estruturas, autoridade, 
valores ••• No relacionamento, o Gnlco 
que deve ser institucIonalizado é o diá
logo e o ponto de partida do processo: 
a realidade do formando. 

. MISSÃO: o verdadeIro centro propul
sor da VR, porque é construtora do pro
Jeto do Reino. Por Isso, o trabalho . pas
toral é parte Integrante da Formaç!io. 

INSERÇÃO: a mudança de lugar so-
o 

clal feita pela Igreja, faz mudar a pos-
tura .. os rumos e até .. a Teol.ogla. Isso 
acontece também' para .. a VR. Por Isso, 
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a, F<irniação', pede -novolipo de :vida;de 
· ," . "" . ... . . 

açao,- de', contemplação., Com a, lnserção 

se deu a descoberta do papel formador 

dI)' pOVIl simples" :do pobre, na , raiz de 
nossa ',esplrltualidade. ,,' , 

. : .' . 

As Congregações '"sião íazendo' (ou' 
precisam começar, ,a , fazer) ',revisão de 

~i'ilU ' projeto' de 'Formação, ' anie essa 
, , 

nOVa postúra:' da ' lgreja, e lirocuram' dar 
. . . ." . , .' 
passos nessa direção. . ." . 

, ' . . .' , , 

: CONTEMPLAÇAO: existe 'a contemplac 

ção-admiração ,da obra de Deus,e existe 
a contemplação-percepção ' da' ação de, 
Deus nesse cenário de , sua criação , e · . . . ~'. . . .'.' . . ... ' .. 
na História. Esta 2~ , forma ê que"é con, 
templ~ç'ão 'crisiã ,atem ' capacidade ' de 

I '. ' . ' . 

transformar o ,mundo, porque nos ' con-
vida a ' entrar , na consir'ução do, Reino,. , . . . . . . , 
lutar por ,ela. Por isso, não há oposição 

" , 
entre', contemplação ' e missão. Quando: 

. - '. . . 
nos retiramos para contemplar, não · , -. ' . . 
vamos soz,irihos, levamos o mundo co-

, , 

nosco. 

CELEBRAÇAO: quem contempla, age 
e celebra. Devemos ser, como ,diz Leo
nardo 8off, decodificadores da realidade . . '. . 
em termos contemplativos, à luz do 
Evangelho. A celebração deve ser uma 

. '." . 
constante , dentro , da comunidade: cele-
. . - . . . 
brar a vida, o, compromisso, a fratemi-, 
dáde" li caminhada, a festa , do dia a 
dia. . • Tudo isso frutifica em nova as-

' " . . . -. ". . . . . 
piritualidade que assume a História dos 

, " 

homens. encontra Deus na vivência co-
rriunitárla ,e missionária. A 'espifituali
dade "cristã' é" também "polltics", por" 
que ,a , pessoa tem: quê se , enfrentar n'e-' 
cessariarriente com o, destino do '-irmão, 
do., P'obre . . ~ uma espiritualidade de es
p'él'ariça;9(lIl) fraçci'paséal. . : . -... . '. , . ' 
l • .Houve, no. 2C? ;dia do', cutso, .breve . ~m'" 

c'Ontfo"cóllÍ 'S: Diretbr'.ia', da,· CRB/BH; ,Ia .. 
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vantando,se aspeçtos ,importantes sobre 
a continuidade . do' :" processo -formativo 
e, cons~qüentE! ,Interligação , indispensá-
" :.: .. ' • •• "0 • ••••• " • 

~el~nt.re os movimen'os ,Intercongrega-
• • • o., , . . . ". '. . . . 

clonais: Postulinter, Novlnter , e Junin-
ter. Vão-se programar atividades nesse 

. .. . 
sentido, :Incluslve 'uma assembléia de 
fórrnlldorés. .. 

No ofertório da Missa de encerra-
i -.. .. . . · •. •• • . •... : - .• • . : .. 

mento os partIcIpantes entregaram seu . - , . 

càniprêúniss'o 'de" coragem; audácia, vi:; '. . . . 
~. . " ' . . 
gilêricia, .. paciência hist6rica, ' ,nessa 

, ' , 

nova caminhada da Formação, que ~ 
Í1bert~ra ,à ,realidade, diálogo, consciên

cia de transparecer a alegria do estar 

empenhado com sua vida no serviço aos 

Irmãos .empobrecidos. , , 
, , ~ ," 

Nesse encontro foram estabelecidos 
os: PRINCIPIOS 8ASICOS PARA A IDA 
AO ENCONTRO DO IRMÃO EMPOBRE
CIDO. 

1. DESCOBRIR o pobre: não é ir a 
uma favela, mas entender o ritmo de 
vida, de ',trabalho do pobre, acolher seus, 
valores, suas limitações, suas urgências., 

, 

2. ESTAR.,COM o pobre: como con
dição par'a p'oder' descobri-lo. 'A gente 
acaba pensando como :pensam as pes
soas com quem a gente vive. 

3., VIVER COMO pobre:' quanto pos
sivel, com simplicidade no comer, no . , " . 
vestir, na ' moradia, etc. 
, ' ' , ' 

'-: 4~ TOMAR ,F1ARTIDO pelo pobre: de, 
fen(l'er sua causa, :seus projetos, identi, 
ficar :quais os' aliados dele: ' 

, ' ' . . ", -. ' . " 

5. CONTRIBUIR com seu capital: para 
qUe.- os " projetos populares que visam 
concretizar o ' Reino, sigam 'adiante: 
(capitar., financeiro, : ' inléleclual, :espiri" 
tifaL ,.: ·~·V .. :.:: .. : . .... ", :.," - ',,; . :. " 



6. FAZER ALIANÇA sincera com o . vela sem programa marcado, só para 
povo. estar com ••• 

7. SER SUPL~NCIA sãbia, oportuna 

e provisória, . para as urgências do .po ... 
bre, sem confundir suplência com pa

ternalismo. 

8. SER TESTEMUNHA coerente, PRO
FETA DA ESPERANÇA para o pobre. 

. . 
Aliás, a esperança é uma caracterfstlca: 

do nosso povo, não como elemento de 
alienação, e sim como elemento da re
sistência. 

9. TER ATITUDES EVANGÉLICAS, de 
gratuidade (aliando-a à eficiência), Ve-· 

rificar quantas vezes se vai à fa-

10. MANTER ATITUDE PEDAGÓGICA 
diante do povo: caminhar junto, carre
gar junto (não ser apenas um profissio
nal) e TER ATITUDE POLlTICA: que o 
povo saiba que atitude e Interesses 
apoiamos. 

Observações: são principios que de
·vemcis vivenciar e passar aos forman
dos. Não são receitas prontas, são pis
tas. •. que farão surgir novas formas 
de rezar, de contemplar; de agir para 
modificar a realidade e ser por ela mo
dificado. 

hmã Maria Cecília, SMC 

As Religiosas no BrasU e sua distribuição . 

Em 1984, havia um total de 38.220 Religiosas a serviço da Igreja no 
Brasil para uma população estimada em 132;580,000 habitantes, configu
rando a relação média de uma Religiosa para cada grupo de 3.400 habi
tantes. Do total de Religiosas, mais da metade, 50,6% estão nos Regionais 
Sul que abrigam 37,1 % da população brasileira. De outro lado, os Regio
nais Leste com 22,0% da população contam com 19,9% das Religiosas. 
As Religiosas residentes nos Regionais Centro e Extremo-Oeste constituem 
5,6% do total para 6,7% da população. Nos Regionais Norte com 5,3% 
da população atuam 3,8% das Religiosas e os Regionais Nordeste onde 
vivem 28,9% da população brasileira contam com apenas 16,6% do. total 
das Religiosas · do país. A desproporção é também verificada no exame com
parativo da relação: número de habitantes por Religiosa. Nos Regionais 
Sul 2;500 habitantes por ReligÍosa; Leste, 3.800 habitantes por Religiosa; 
Centro e Extremo-Oeste, 4.100 por Religiosa; Norte, 4.800 por Religiosa 
e Nordeste 6.000 habitantes por Religiosa (Ceris Infolma), . 

Ler ou reler 

Há uma continuidade na ação de Deus através da história. Certos ho
mE'ns, os profetas, a perceberam e a anunciaram. Eles, assim, se constituem 
como que postes que carregam o fio da existência e levam a luz da Pa
lavra e a força do Espírito até às casas do povo. Leia ou releia Os profetas 
bíblicos interpelam a vida religiosa, Convergência, janeiro/fevereiro 1986, 
páginas 14-29. 
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OS RELIGIOSOS 
, . - ' 

" E -OS ' PROBLEMAS -,' DE TERRA 
-

É importante refletirmos que contribuição própria 
os religiosos dão e podem dar na luta 

pela terra e que influência tem a participação 
neste trabalho na sua consagração e vivência religiosa. 

, ' , 

,Pe. Marcelo de Barros Souza, OSB 
Goiânia, GO 

-

1. Começando _ a conversa - - ' ,- de - dizer: "Se nós não fizermos, os 
comunistas farão". Na década de 

Fala-se muito, no Brasil de hoje, 60, começaram as famosas ligas 
da questão da terra e dos -conflites ' camponesas no Nordeste. Tanto em 
que a envolvem. Há, até estatísticas -Pernambuco como no Rio Grande 
mostrando, que no Bra~il, a cada -do Sul, onde apareceu um movimen
três dias - (em inédia), morre uma ,to de, lavradores sem terra, a reação 
pessoa vítima do,s ' conflitos de teriá. institucional da , Igreja Católica foi 
_ - Estes problemas são antigos. Sa- fundar sindicatos católicos e pro-

curar controlar o movimento popu
bemos, pela história, que geralmen- lar. Como movimento de leigos, a 
te a escravidão começa pela tomada Juventude Agrária Católica JAC, 
da terra de um povo ou de um ho- e a Ação Católica no Meio Rural _ 
mem. ~ sintomático que no século ACR, atuaram mais na perspectiva 
XVI, quando as caravelas dos con- de fermento no, meio popular. Mas 
quistadores se aproximavam do no- esses movimentos, como toda a 
\'0 continente, 'o primeiro grito foi Ação Católica, foram postos sob 
"Terra à Vista". ' - desconfiança, perdendo por fim ó 
~ importante 'observarmos que, conhecido "mandato da hierarquia". 

se é verdade que o problema da Somente em 1975, bispos e mis-
terra é antigo neste continente, não . ., dA" L I'" 
é - . - " " ' " ' I ' slOnanos a mazoma ega InlCla-
· antiga a. c'!.nscI~ncla . que ,as gre- ram a Comissão Pastoral da Terra 
Jas ~ ?S c~lstaos tem , d.ls~o,nem sua , (CPT). ', • 
partlclpaçao -pastoral 'Junto aos la- " ' 
vradores : que -lutam pela'_ terra, Na " " O probleina da terra aparecia en
década. de 50,. um',ouo!ltr6 bispo .10-.' tão como -um desafio fun-damental 
cou neste assunto. Era no sentido para a libertação do , hómem ,neste, 
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Brasil, pois havia mais de dez , roi, 
lhões de ' camponeses , sem terra'. 
Apoiar a organização independente 
dos lavradores, ajudá-los a organi
zar-se, 'assessorá-los em sua luta e 
testemunhar para todos a presença 
de Deus nesta c8minhada, é um tra
balho pastoral essencial. A CPT fi
cou ligada à CNBB através da linha 
de ação pastoral ' n. o 2: a linha rois-. ., 
SlOnana. 

Desde o início da CPT, religiosos 
e religiosas foram entrando e im
pulsionando o trabalho tanto no ní
vel local como regional. 

Em lutas decisivas para todo o 
movimento dos lavradores, corno o 
acampamento de Ronda Alta {RS), 
ou o dos ilhéus do Paraná acampa
dos na frente do INCRA em Curiti
ba, em toda a luta de Alagamar e 
Camucim na Paraíba, ou de Itagua
raí no Mato Grosso do Sul, a pre
sença e atuação de religiosos e reli
giosas foram marcantes e essenciais. 

Neste momento em que a CNBB 
lançou a Campanha da Fraternída
de "Terra de Deus, terra de innãos" 
é importante lembrallDos isto e 
atender a este apelo , da Campanha 
da Fraternidade como a "-palavra" 
que o Espírito diz hoje às Igrejas 
(Apoc 2,78S). II importante refletir
mos sobre que contribuição própria 
os religiosos dão e podem dar na 
luta pela terra e que influência tem 
a participação neste trabalho na sua 
consagração e vivência religiosa. 

2. A atuação dos religiosos 
nos -problemas de terra 

" 

Todá Campanha dil Fraternidade , " 

contém ,-uniadimensãi:> penitenciaI; 

tanto porque seu eixo principal é a 
celebração da Quaresma, como por
que os problemas levantados- e assu
midos como tema da Campanha 
nunca são , fenô'menos naturais. Ao 
contrário, são sempre fruto de um 
caminho da sociedade. São manifes
tações do pecado do mundo. 

, ' 

Na questão da ter,ra; haveria uma 
grande revisão penítencial a ser fei
ta pelas ordens e congregações reli-. , ' glOsas. 

O que levou a Igreja de Jesus 
Cristo a tal ponto que pode consi· 
derar ' nOllnal, no século XVI, a es
cravidão negra nos engenhos de 
cana-de-açúcar? Como é que reli
giosos puderam ser capelães e dire
tores espirituais de -bandeirantes as
sassinos e de conquistadores racis
tas? 

Como não escutar como um cla
mor exigindo penitência, esta pala
vra dos povos colonizados: "Quan~ 
do os brancos vieram, eles tinham 
a Bíblia e nós tínhamos nossa terra. 
Agora eles são donos de nossa terra 
e nós ternos a Bíblia" (Rev. Sem 
Fronteira N.o 96, pág. 39) 

Qualquer "sociólogo" vai justifi
car, a partir da realidade da época 
e dos seus componentes culturais e 
políticos, o fato de que no fundo _ 
dos conventos e mosteiros do Brasil 
colonial ficavam as senzalas dos es· 
cravos do Mosteiro, e que cada 
Congfegação era ' dona de quantida" 
des imensas de terra. São -coisas do 
século XVI ou XVIU. II verdade, 
porém, que no Maranhão se conta 
corno, em pleno século XX, uma 
província dos capuchinhos fico_u do
na das terras dos índios, ou .surgem: 
notícias de 'algum' conflito entre' 
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posseiros e religiosos fazendeiros, 
mas graças a Deus são fatos cada 

• vez mais raros. 

'O Documento da CNBB: "A 
'Igreja e problemas de terra" pede: 
"queremos, como primeiro gesto, 
procurar submeter o problema da 
posse e uso dos bens da Igreja a um 
exame e a uma constante revisão 
quanto à sua destinação pastoral 
e social, evitando a especulação imQ
biliária e respeitando os direitos 
dos que tra,balham na terra" (Igr. e 
'Prob., da Terra, n.O 96). ' 

Algumas dioceses ,e congregações 
procuraram imediatamente estudar 
como atender a este apelo. Aliás, 
uma pesquisa revelou que a quanti
dade ,de terra pertencente a Igrejas 
no Brasil é ' muito ,menor do que 
muitos pensavam. Segundo o cadas
tro do INCRA, são menos , de 
190.000 hectares de temi. Não dá 
mesmo, pata fazer netas il reforma 
agrária que o Brasil necessita. Mas, 
se for o caso, é preciso 'começar 
imediatamente. ' 

, Tudo isto é importante na medi
da em que cáracteriza de que lado 
se situa a congregação ou a comuni
dade religiosa neste desafio da Pas
toral da Terra. Há uns anos atrás 
uma província, que no Brasil conta 
com ' poucos religiosos, adiou por 
um ano a abertura do seu noviciado 
e renunciou à ajuda que lhe daria 
um mestre de noviços para que este 
religioso pudesse articular melhor o 
trabalho regional da CPT no Rio de 
Janeiro. 

Vários exemplos assim poderiam 
ser citados. Talvez alguém conheça 
exemplos opostos, e talvez possam 
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parecer mais numerOSOS. Para ga
rantir o , melhor ,funcionamento in~ 
terno de um instituto, religiosos ou 
religiosas que estão .. dando apoio e 
acompanhamento eS,sen,ciais aos tra~ 
balhadores são simplesmente trans
feridos. 

O fato é que mesmo os religiosos 
e religiosas mais consagrados ao ser
viço do povo: no campo ou na cida
de, esperam e precisam do ' apoio e 
,compreensão ativa da sua congrega
ção e comunidade. 

Na lista imensa dos mártires da 
terra no Brasil, j á há vários religio
sos ' e religiosas,' Bastaria lembrar 
nomes como o salesiano Pe. Rodol
fo, defensor da -terra dos índios em 
Meruri, o jesuíta Pe. João Bosco em 
RibeirãO' Bonito, as ' irmãs Adelaide 
Molinari (Pará) e Cleusa Carolina 
R. Coelho (AM);' e há poucos meses 
o comboniano,Pe. Ezequiel Ramin, 
assassinado por fazendeiros em 
Rondônia. ' 

Um trabalho como o acompanha
mento e assessoria, apoio e articula
ção dos sem-terra, dos lavradores 
organizados, ou de posseiros urba-_. -nos supoe e eXige uma consagraçao 
de tempo integral e um amor ao 
povo e à causa do Reino que vão 
além de qualquer mentalidade de 
funcionário. Neste sentido, a místi
ca da consagração radical e perma
nente que a vida religiosa forma na 
pessoa, ajuda a viver a luta pela ter
ra como testemunho da nossa con
sagração religiosa. 

Vale a pena ainda lembrar que 
um elemento inerente ao trabalho 
com o povo da terra é o apoio e 
ajuda à organização e fortalecimen-



to das comunidades. Neste sentido, 
as irmãs e religiosas que vivem em 
comunidades no meio do povo, con
tribuem não apenas pregando ou en
sinando como se faz comunidade, . 
mas vivendo-a em meio às dificul
dades e limites de cada um e de ca
da grupo. São comunidades abertas 
ao povo que querem ser comunida
des com o povo, para suscitar co
munidades do povo. 

3. A Pastoral da Terra 
e a vocação religiosa 

Desde o início da caminhada do 
Povo de Deus o problema da terra 
aparece ligado à aliança de Deus. 

O que quer dizer Aliança? Na 
Bíblia, o povo de Israel é fOllllado 
de várias tribos de hebreus que, 
num santuário de Javé, fazem com 
Ele um pacto, um tratado de con
sagração e serviço, chamado Alian
ça. É provável que a teologia da 
aliança seja bem posterior a esse 
tempo das . tribos, mas foi a manei
ra mais adequada que os profetas 
encontraram para expressar o que 
as tribos fizeram. 

Se uma comunidade ou ordem re
ligiosa tem um sentido sempre atual 
na Igreja é exatamente porque lle 
constitui uma comunidade de alian
ça radical e com o Senhor. Na Bí
blia, as alianças eram feitas em fun
ção de tarefas concretas: a liberta
ção do Egito, a conquista de Ca
naan, etc. No Novo Testamento, o 
chamado dos discípulos e a forma
ção deles, numa comunidade que 
tem muito destas comunidades de 
aliança, acontecem ·em função do 
Reino de Deus. 

Tanto a ·aliança dos hebreus foi 
feita em função · de conquistar a ter
ra que é de Deus e deve ser de ir
mãos, como no Novo Testamento a 
Comunidade escuta como promessa 
aos pequenos (mansos, humildes) 
que "eles possuirão a telTa" (Mt 
5,3ss). 

Então, o trabalho para que o po
vo tenha terra e possa viver nela, 
é biblicamente muito ligado . aos 
consagrados de Deus. 

A vida monástica e religiosa sur
giu na Igreja quando o Império Ro
mano "adotou o cristianismo", e en
tão o martírio deixou de ser a sorte 
dos que viviam a radicalidade da 
entrega ao Senhor e à luta pelo Rei
no. Os primeiros monges contesta
vam a sociedade envolvente, e até a 

. própria Igreja, indo viver no deser
to, fazendo comunidades radical
mente pobres e na continuidade da 
primeira comunidade cristã de Jeru
salém, onde todos repartiam tudo o 
que possuíam (cfr. At 4, 32ss). 

Esta dimensão profética da voca
ção religiosa deve se traduzir hoje 
pela tomada de posição clara e fir
me em favor dos lavradores; dos ín· 
dios e dos posseiros urbanos. 

Os religiosos que estão inseridos . 
nesta luta, testemunham como rece
bem do povo a confirmação da fé, 
a dependência filial do amor abso
luto de Deus, a valorização gratuita 
da oração e da contemplação dos 
mistérios de Deus. 

Algumas tribos antigas tinham o 
costume de, na grande festa do Ano 
Novo fazerem um sorteio de terras 
para consultar a Deus, o dono da 
terra, sobre quem devia · ficar com 
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;tal terra. Baseado neste costl!me as 
,tribos , lideradas por . J osuê repartem 
·as terras conquistadas dos cananeus, 
através de sorteios de terra realiza
.dos no culto ao Senhor (exemplo 
Num 33, 53-54) . . 

Ocupar e trabalhar a terra era 
uma questão de fidelidade ao Se
nhor.Desrespeitara lei de Deus 
.era· "contaminar" ou "profanar" a 
terra (Exemplo: Num 35,34). 

Durante uns 200 anos a socieda
de de Israel viveu uma organização 
social mais igualitária, até que ' os 
reis Salomão e seus sucessores esta
beleceram a monarquia tal qual o 
modelo dos imperadores orientais, 
donos da terra e sugadores da vida 
dos lavradores (cf. como exemplo 1 
Reis 9, 10-13 e 21). A maior opres
são sofrida pelos lavradores não era 
o fato de não terem terra como 
atualmente. Era o de serem' obriga
dos a pagar pesados tributos para 
viver e plantar sua terra. 

Uma vez Ou outra os lavradores 
'se revoltaram e tentaram se . separar 
da monarquia de J erusalêm. 

. Foi neste quadro social e político 
que atuaram vários profetas de 
Israel. 

O pai dos profetas clássicos é 
Elias, protótipo dos consagrados ao 
Senhor. Elias parece ' ter iniciado 
sua consagração em . comunidades 
proféticas que lembram nossas co
munidades religiosas. Em seu tempo 
havia centenas destas comunidades 
("os filhos dos profetas"). 

, A atl!ação de Elias contra os 
cultos de Baal e contra a política do 
rei Acab é lima defesa do modo de 
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viver dos lavradores. Ele liga .a ado
ração ao Senhor e 'a prática da 'jus
tiça. ,Sua uússão fie exerce realçada
mente quando denuncia. a morte do 
lavrador Nabot e .condena à morte 
o rei e . a rainha, pela abominação 
que cometeram (cf. 1 Rs 21). 

Amós foi um lavrador do sul, 
que exerceu seu trabalho no santuá
rio do Norte. Suas denúncias con
tra a exploração dos pobres fazem 
dele o profeta da justiça social. 'B 
sabido que os pobres, na palavra de 
Amós, são especificamente os lavra
dores que deviam pagar tributos pa
ra viver na terra '(exemplo): "opri
mis o indigente e lhe cobrais um im
posto de trigo ... " (Am 5, 11; ver 
ainda 4, 1 etc.). 

Na visão de Amós sobre o julga
mento de Deus, o profeta faz dis
tinção entre o ferro do rei e o ferro 
(a colheita) dos lavradores, e pede 
a Deus que poupe o povo que já é 
tão sofredor (7, 1-3). 

, Ele conclui nas profecias com o 
anúncio da esperança: "virão dias 
nos quais quem semeia está próxi· 
mo de quem colhe; quem pisa as 
uvas de quem planta, eles plantarão 
as lavouras e poderão comer da co· 
lheita. Eu os plantarei em sua terra 
e não serão mais tirados da terra 
que lhes dei, diz o Senhor Deus" 
(9,13-15). 

Outros profetas retomam as mes
mas denúncias, o mesmo trabalho e 
o mesmo anúncio do que Deus quer 
para a terra (ex. Mi 2,2-5;' Is 5, 8-9; 
Jer 32 etc.). 

O cativeiro da Babilônia signifi
cou a perda da terra como proprie
dade de Deus que o. povo usa e ex-



pIora . . Foi no contexto da escravi
dão que os homens ' de Deus 'lem
braram que o ápice de toda a cria
ção de Deus é ·o preceito dó descan
so semanal e da consagração ' do sá
bado .(Gen 2,3). Nesta mesma situa
ção os antigos lembraram que na lei 
de Deus há o ano sabático. e o ano 
do jubileu. De 7 'em 7 anos a terra 
descansá com o homem, os escravos 
são libertados, as dívidas perdoadas 
e as terras voltam aos seus antigos 
donos. · . 

De 50 em 50 anos este ano é 
mais radical e se chama ano do ju
bileu por representar o julgamento 
de Deus para corrigir as distorções 
da sociedade (cf. Lev 25). 

No Novo Testamento a situação 
do povo é outra. Os Romanos eram 
donos das terras e a Galiléia tinha· 
se transfo1mado numa região de la
itifundiáriose de uma massa sem 
terra. Este é o contexto geográfico 
do trabalho de Jesus Cristo pelo 
Reino de Deus. Sua prática junto à 
população rural da Galiléia, o põe 
mal perante as autoridades. Indo à 
capital, Ele enfrenta a cruz, a entre
ga de sua vida como pobre nas mãos 
dos poderosos, e a Ressurreição que 
o Pai lhe dá. 

Aí tocamos em dois elementos ex
tremamente ligados ao cerne da vo
cação religiosa: o caráter peniten
ciaI da vocação religiosa (que nos 
deve levar a uma permanente revi
são de vida e a muitos anos sabáti
cos e de jubileu) e o poder da Cruz 
de Jesus Cristo na qual está nossa 
alegria e nossa glória (Gal 6, 14 ss). 

Todas estas dimensões bíblicas 
são muito vivenciadas por quem 

'. . conVive e .. trabalha com oS. lavrado· 
res, e aparece na oração e .na ·luta. 

Um religioso ' francês, .que viveu 
.müitos . anos: no . Brasil, . escreveu: 

. "Quando a gente. conhece ·os lavra
doies . docentro;oeste brasileiro, es· 
cuta suas lutas e participa de suas 
orações, descobre uma ', dimensão 
nova na oração dos salinos. O grito 
dos sofredores da Bíblia, nos sal· 
mos de lamentação e dos injustiça
dos pedindo justiça, toma pele e os~ 
SO. Então os salmos parecem tornar
se mais a expressão de nossa reali
dade e de nossa luta." (Charles An
toine, "Os salmos lidos nos confli
tos de terra" tex1Jo mimeogra
fado). 

Uma das principais característi
cas da teologia da libertação é ser 
uma teologia espiritual. Seu caráter 

'militante e pastoral a distancia do 
academicismo de ' uma reflexão ape
nas racional. Ela é o aprofunda
mento das exigências da fé e do se
guimento de Jesus Cristo. Por isso, 
nasce da prática e se aprofunda no 
estudo bíblico, como na análise da 
realidade. Deve ter entretanto, uma 
conseqüência séria: levar o crente a 
uma vida de oração mais profunda 
e conseqüente com suá vida. 

A influência desta caminhada 
nas comunidades religiosas foi levá
las a avaliar melhor e relativizar 
certos engajamentos.(colégios · ricos, 
hospitais ... ) e reencontrar as moti
vações primeiras da vocação reli
giosa: a consagração radical ao pro, 
jeto do Pai e, conseqüentemente, à 
missão da Igreja. A luta pela terra 
junto com os lavradores; posseiros 
urbanos e índios, .situa os religiosos 
nesta missão escatológica: ' preparar 
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um mundo novo, mediação do Rei
no de Deus_ . . ; . 

. A Pastoral da Terra tem valori
zado · cada. vez mais as,· expressões 
de fé e de oração do povo ligadas 
à· luta. Multiplicam-se no Brasil as 
romarias da terra, as novenas os 
símbolos e celebrações da camiclta
da. Os religiosos têm um papel im
portante nesta tarefa de auscultar o 
que o Senhor tem revelado aos po
bres, e de participar do louvor e da 
intercessão que estes elevam ao Pai. 

4. Algumas sugestões concretas 

1 - A condução e os passos da 
caminhada do povo na conquista da 
terra é um.a tarefa dos movimentos 
populares. A vocação dos religiosos, 
testemunhàs do amor ativo e liber
t?~or de Deus por. seu povo, é par
tlclpar desta cammhada como ir
mãos, ajudar na assessoria e nos 

• servIços que o povo precisa e espe-
ra. f: neste 5erviço que se dão os 
elementos específicos . do apoio aos 
irmãos na sua vivência da fé: unir 
a comunidade crente, ajudá-la a co
nhecer melhor a revelação de Deus, 
e poder realizá-Ia em sua luta diá-

• na. 

2 - Uma comunidade ou grupo 
religioso contribui para que a Terra 
de Deus seja realmente dos irmãos 
designando alguns dos seus mem: 
bros para um serviço mais direto na 
Pastoral Popular com lavradores 
índios ou posseiros urbanos. Atra: 
vés da atuação direta de alguns ir
mãos, toda a comunidade se enri
quece e se sente participando da 
caminhada. 
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3 - As comunidades maiores e 
tr~dicionais são chamadas por Deus 
nao ~ IB:rg~r!. de uma hora para ou~ 
tra, mshtUlçoes que têm uma histó-. _. . 
na e que sao Importantes para mui-
tos. Nem os pobres estão exigindo 
que estas comunidades se "empo
breçam". Uma vez, numa reunião 
pastoral, um lavrador disse a um 
s~p.erior de um convento rico e tra
dICIOnal: "A gente não pede a vocês 
religiosos para perderem os bens 
que têm. O que a gente pede, e eu 
acho que Deus quer, é que vocês 
ponham o que têm mais a serviço 
de todos". · . 

Creio que nesta campanha da 
Fraternidade as comunidades reli
giosas poderiam assumir, como um 
dízimo sagrado, a tatefa de contrÍ
buir com acampamentos de sem
terra,assentamentos de lavradores e 
fundos de greve. . . . 

Certamente, em cada lugar con
cre.t<~ aparecerão os desafios que nós 
relIgIOSOS deveremos assumir como 
obediência ao que Deus pede de nós 
hoje, e como testemunho de que es
peramos o Reino de Deus, um novo 
céu e uma nova terra, lutando ago
ra para que realmente esta Terra de 
Deus seja Terra de Itmãos. 

Sobre o problema da terra na Blblia 
já há vários anos temos algumas biblio
grafias latino-americanas. Entre outros 
vale a pena lembrar: 

SCHWANTES, MILTON - Terra aben
çoada, terra libertadora - polígrafo 
CPT-CEBL 1984 (para o encontro sobre 
Reforma Agrária - Fortaleza). Libertar 
a Terra, Reconstruir a Vida (CPT dez 
anos de serviço) - Vozes, 1985. SOUZA, 
MARCELO DE BARROS, Blblia e luta 
pela terra, Vozes, 1985 (3~ ed.). CARA
VIAS, J. LUIS. Luchar por la Tierra, Cep 
Lima, 1983. O 
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A CONVERSÃO DOS RELIGIOSOS 

Converter-se implica deixar. de fazer 'algumas . coisas 
. e assumir outras. Implica afastar-se 

de alguma coisa e aproximar-se de outras. Renunciar 
a certas certezas e orientar-se por outros 

horizontes.' A conversão tem, assim, duas .dimensões 
inseparáveis: a da profundidade e a dimensão da amplitude. 

Pe. Rogério I. de Almeida Cunha, soe 
Belo Horizonte, MO 

1. Fidelidade ao carisma e 
radicalidade no seguimento 

Todo fim-de-semana, a partir de 
sexta-feira à tarde, saio de casa, do 
"convento", e vou para a periferia 
de minha megalópole. Entre reu
niões, confissões, debates, cateque
se, Círculos Bíblicos e Missa, há 
uma velhinha que me faz sempre 
pensar. Chega o momento da ora
ção "espontânea" ela reza, infalivel
mente: "Pela Paz que vem do alto 
e pela conversão dos pecadores ... ". 
E o faz com tanta fé, que desejo, 
naquele momento, ser incluído, ou 
entre os de baixo que recebem a luz 
do alto (embora o povo me veja lá 
em cima, no tablado do altar), ou 
entre os pecadores que recebem o 
dom da conversão. 

Com a alma carregada de decê
nios de prática regular, mesmo que 
não heróica, dos votos, me inquieta 
a quase inconsciente ligação entre a 

necessidade de conversão e o ser pe
cador, e entre pecado e estas coisas 
mais graves que a gente não faz 
mesmo. Será que o religioso não 
precisa tanto assim da conversão, 
ou que para ele "converter-se'~ é re
forçar a mesmIce, é chamar de radi
calidade e entrega o enrijecimento 
do que já foi sempre assim? Que é 
a conversão do Religioso? 

Acho que dá para ressaltar al
guns aspectos, no contexto atribu
lado do nosso Brasil de hoje, Porque 
é no conjunto concreto dos passos e 
impasses da caminhada de Igreja que 
os Institutos de Vida Religiosa e 
neles, nós, os religiosos' desenvol-. - . vem sua mlssao e vIvem sua consa-
igração. Não só o carisma de mlnha 
congregação é um chamado a que os 
fiéis se convertam, mas também o 
sofrimento do mundo atribulado é 
um chamado a que eu me 'converta 
ao carisma do meu fundador, à res
posta que ele deu ao mundo de seu 
tempo, resposta-dom do Espídto 
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• 

que n6s herdamos e 
ainda hoje . 

• reVI vescemos 

Nesta perspectiva, o carismá fun
dacional é um chamado do Espírito 
à Igreja Particular, o seguimento a 
Jesus Cristo. Mantendo viva a' lem
brança do apelo vivido e respondido 
pelo Fundador, estabelecemos hoje 
a base viva da conversão que somos 
chamados a realizar. Mas não há 

. dúvida: converter-se implica deixar 
de fazer algumas coisas e assumir 
outras, implica afastar-se de alguma 
coisa e aproximar-se de outras, re
nunciar a certas certezas e orientar
se por outros horizontes. A conver
são tem, assim, duas dimensões in
separáveis: a da profundidade, de 
atingir sempre mais a raiz, de apro
ximar-se da "kénosis", do aniquila
mento de Cristo (Filip 2,5-11), e a 
dimensão da amplitude, a · do hori
zonte de vida eclesial que traça o 
caminho do seguimento a Jesus 
Cristo. 

2. O horizonte e as marcas 
do caminho 

Morto e sepultado Jesus, dois dis· 
cípulos voltavam inconsoláveis pelo 
caminhó que sai de Jerusalém. Com 
lágrimas nos olhos viam as mesmas 
pedras, os mesmos marcos, o cami
nho palmilhado há anos. O que é 
qUe fazemos? quais as marcas do 
nosso caminho? o que estão fazendo 
os religiosos na América Latina -
durante o massacre dos que morrem 
de fome, desemprego, seca e deses
pero ... ? 

Atingimos, como maioria, um dos 
nerVos centrais da sociedade: dete
mos a maioria das obras de educa-
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ção juvenil e das organizações pas
torais de saúde e catequese. Isto é 
não tanto uma resposta à pergunta 
"o que estamos fazendo", mas uma 
responsabilidade frente ao segui~ 

. menta radical de Cristo a que nos 
chama Puebla (742-757). Esta in

. tensa atividade educacional, assis
tencial é certamente uma obra de 
construção do Reino. Entretanto: na 
dimensão da profundidade, até que 
ponto estão nos levando a lIprofun
dar a entrega que é nosso seguimen
,to a Jesus Cristo? 

Há um aspecto ao qual desejo me 
voltar agora mais explicitamente. A 
questão da pobreza, sob todos os 
seus aspectos, se torna o · desafio 
mais intrincado e exigente. A respos· 
ta a este desafio, que é de todos os 
tempos, se institucionalizou ao lon
go dos séculos, na regulamentação 
do "Voto de Pobreza", e chega ·hoje 
a uma_ esquina aguda e dolorosa. 
Suas exigências impactam a pr6pria 
compreensão global da Vida Reli
giosa como consagração obediente e 
casta. O longo caminho percorrido 
cimenta a certeza de dar muitos pas
sos à frente. 

HoriZonte, amplo e ensolarado 
pela tarde, é o chamado do pr6prio 
Jesus Cristo, no alto da cruz e nlil 
profundeza do sepulcro. Marcas no 
caminho são estas certezas quotidia
nas que perfazem nosso caminhar 
de peregrinos. No costumeiro das 
marcas de cada dia, nós nos torna
mos afeitos a ler a retidão da cami
nhada, a certeza de que a meta será 
atingida. De repente, se junta a n6s 
um caminheiro estranho, e suas pa
lavras nos inquietam o coração, fa
zem-no sobressaltar. As marcas do 
caminho se esvanecem, o hórizonfe 



do dia que reclina e se faz noite, 
brilha no fulgor estranho daquele · 
que se revela na partilha. O carni, 
nho de ida, solitário e .larnentoso, 
se torna caminho pressuroso de vai. 
ta ansiosa e cheia de vida. Vibrante 
conversão: não afastar·se da Jerusa
lém crucif.jcadora, mas voltar-se, re
cuperar as marcas. Nesta conver
são, a "volta" dos discípulos de 
Emaús em direção a Jerusalém tor
na-se uma ida confiante e cheia de 
fé. A ida anterior se desmascara co
mo fuga, e o misterioso companhei
ro, a quem não percebiam enquan
to o viam, toma-se presente quando 
desaparece. 

3_ As certezas de uma 
caminhada e a conversão 
de uma tarde 

Tendo presente as conclusões de 
Puebla, alguns pontos centrais da 
concepção e realização da pobreza 
religiosa tomam-se como estas pe
dras que marcam o caminho. Por 
d~cênios e séculos percorridos, o ca
minho se tomou consuetudinário e 
corre o risco de substituir o horizon
te. Aprendemos · pacificamente que 
a pobreza é uma virtude espiritual, 
e esquecemos sua raiz de seguimen
to a Cristo pobre. Passamos a ter 
cert~za de que somos pobres, sem 
conSIderarmos as condições reais 
em que vivemos. Distinguimos entre 
a. riqueza dos institutos - necessá
na para a eficácia das obras - e a 
pobreza/desapego dos indivíduos. A 
emissão dos votos, profissão de po
breza, nos dá certeza de que nosso 
caminho é o do seguimento. 

Sem dúvida são verdades since: 
ras, e são dados importantes, mas a 

questão social da pobreza na Amé, 
rica Latina nos desafia a perguntar
nos .a nós mesmos: até que ponto? 
em que sentido? 

A concepção de pobreza como 
virtude espiritual, caracteriza a p0-
breza do religioso como abertura, 
disponibilidade, simplicidade, auste
ridade e parcimônia. E estas quali
dades são certamente valores evan
gélicos altamente necessários, dignos 
de serem ofertados como votos. Esta 
pobreza "une a atitude de abertura 
confiante em Deus com uma vida 
simples, sóbria e austera, que aper
ta a tentação da cobiça e do orgu
lho" (Puebla 1149). Não raramente, 
surge então a pergunta: Se a pobre
za é uma virtude evangélica e uma 
bem-aventurança, como é que Pue
bla pode afirmar que é um "escân
dalo anti-evangélico"? CP 1159, 31-
41, 29). 

Esta pergunta revela uma profun
da inversão provocada no coração 
dos religiosos a respeito da pobreza. 
Estas atitudes consideradas valores 
evangélicos são características dos 
pobres, mas não por exercício ascé
tico, e sim por imposição do fato 
histórico e material da carência de 
bens necessários à sobrevivência e à 
dignidade. O pobre não é austero 
e simples por que o queira ou se es
force por sê-lo, mas porque não tem 
outra possibilidade. Por isto, para 
conquistar esta simplicidade, seria 
mais autêntico o caminho de assu
mir as condições de carência a que 
o pobre vive as sujeitado. Esta po
breza voluntária teria então as ca: 
racterísticas que Puebla (n. 339) re
conhece à pobreza assumida segun
do o espírito das bem-aventuranças 
(veja também nu. 297, 1150, 327, 
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302, 1144, 1157, 1142,. 1148). O 
caminho pão começa pela espiritua
lização da pobreza (copsidel'á-Ia ini, 
cialmente como virtude espiritllal), 
mas termina aí, assumindo espiri
tualmente, como condição de segui
mento a Jesus as condições de vida 
dos pobres. 

Religiosos que abriram seus olhos . . . - . a esta primeira mversao no cami-
nho, começaram então a viver a an
gústia: somos realmente pobres? Há 
uma consciência profunda de que 
somos austeros, simples, desapega
dos, e isto nos dá a consciência de 
sermos pobres. 

Nosso voto de pobreza foi insti
tucionalizado numa época e segun
do uma mentalidade em que ser ·po
bre significava não trabalhar e viver 
de esmola, humilhar-se a pedir. Ho
je em dia o distintivo do pobre é o 
duro trabalho remunerado, a luta 
pela sobrevivência física e psicoló
gica. Há quatro impedimentos, co
locados pela institucionalização atual 
do voto de pobreza, que nos sepa
ram desta condição de pobreza. 

Primeiro, por força de nossa or
ganização social e econômica, temos 
a possibilidade de viver um tipo e 
nível de vida mais semelhante ao 

. dos ricos que ao dos pobres. E mais, 
como somos realmente desapegados, 
as contribuições de cada um à orna
mentação e ao acabamento da casa 
pérmanecem, e produzem enriqueci
mento em ·bens materiais. 

Então, nós fazemos consistir a po
breza em colocar em comum aque
les bens que possuímos, e deposita
mos nas mãQs do superior o que ga
nhamos, a qualquer título. Exerce
mos assim uma comunhão e partici-
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pação de bens e vida primeiramente 
e quase s6 no · interi,!l do instituto. 
Isto, dentro do dinamismo. pr6prio 
de organizações sociais, dá às nos
sas obras uma consistência econô
mica impossível a famílias pobres. 

Não é um fato novo. A árvore ge
nealógica das ordens religiosas co
nhece reformas exigidas por circuns
tâncias bem marcadas. Nascidas de 
uma exigência radiçal, os cIuniacen
ces, por exemplo, chegaram a uma 
acumulação fabulosa de riquezas, 
caindo num luxo praticamente ine
vitável. Pequenas doações enrique
cem passo a passo as comunidades 
- em contraste com as · facilidades 
a duras penas adquiridas por gru
pos socialmente pobres, que os dis
tribuem continuamente aos que dele 
se separam. A tendência das comu
nidades religiosas é crescerem eco
nomicamente. A tendência de famí
lias e grupos socialmente pobres é 
empobrecerem. . . . 

Em segundo lugar, precisamente 
porque há alguns que ganham me
nos, · outros mais, não precisamos 
realmente lutar . pela sobrevivência 
pessoal ou grupal. O nosso trabalho 
religioso nos rende dinheiro, por 
vários canais, e ·se falta alguma coi
sa, o recurso · à esmola é natural e 
fácil. Não corremos o perigo do· de
semprego. Não passamos pela agrura • • 

da concorrência. :É . bem . recente e 
não é ainda majoritário, o número 
de casos . especialmente de irmãs 

que têm que procurar emprego, 
junto a dioceses, empresas · ou . ór
gãos estatais. 

Em terceiro lugar, o voto de po
breza nos impede de ter contato 
com a realidade material através do 



trabalho produtivo. Esta falta : de . 
Contato imediato · com . a matéria 
abre caminho à espiritualização de
sencarnada a que acenamos acima. 
A consciência. humana brota no cho
que coma realidade. Não apenas a 
.criançà procura desde os primeiros 
momentos de existência contato com 
o mundo circundante, mas também 
~ão os elementos materiais que pro
vocam no ser humano o despertar 
da consciência. Estudos psicológicos 
acentuam que muitas das caracterís
ticas de ·sensibilidade que conside
ramos femininas e espirituais . vêem 
exatamente do fato de que, em nos
sa sociedade, as mulheres têm mais 
contato com a matéria que perfaz o • • • nosso mundo: a comida que prepa-
ram, os ambientes que limpam, as 
roupas que lavam e arrumam, os 
cuidados com o corpo dos recém
nascidos ou dos enfelmos. O corpo 
é o principal instrumento tanto da 
libertação quanto da opressão. Opri
mir ou libertar uma pessoa é prí
mordialmente cercear seu corpo, 
sua presença física, seu campo de 
atividade. Os esforços por uma es
piritualidade incluem, necessaria
mente, . exercícios que · atingem p 
corpo: disciplina, · jejum, ordem. 
Ora, os pobres da sociedade estão 

• • • mUlto maiS em contato com a maté-
ria que nós, os religiosos: eles a ex
traem, manipulam, · transportam, 
transformam; eles vivem até mesmo 
imersos nela: na água, na poeira, 
na terra, no ar livre. Somos filhos 
de · tradições espiritualizantes · que 
cortaram nossas relações com a ma
téria, com o jardim do ~den que 
Deus criou para fazer cultivar pelos 
filhos de Adão. , . . , 

Finalmente, o . voto de pobreza 
nos impede . a s'olidariedade soCial e 

política com os operários, os cam· 
poneses e outros. Esta ~ólidariedade 
·se realiza através dos sindicatos, as
sociações, e até mesmo de partidos, 

. e é suscitada nOlmalmente pela luta 
da sobrevivência. A luta sindical é 
fundamentalmente : pelo ~alário que 
torna possível alimentar-se, locomo
ver-se. e habitar decentemente. Luta 
das Associações é reivindicação de 
direitos legítimos e legais, sonegados 
por circunstâncíashistóricas varia
das. 

FOlmados em disponibilidade e 
abertura, . não nos capacitamos de 
quão opressoras, desumanas e anti
cristãs são as condições de vida de 
nossos innãos pobres. N6s lhes pres
tamos · um serviço sincero e abnega
do, mas este serviço acaba criando 
~ntre n6s e eles mais uma distinção 
que uma aproximação de vida. Nós 
damos, n6s nos damos, eles rece
bem, eles nos recebem, nos · perce
bem como benfeitores abnegados e 
generosos. Necessário seria condi
vidir tanto os bens comunhão -
como a luta, participar dos esfor- . 
ços na vida cotidiana, nos quais se 
encarna o Reino de justiça e amor. 

Daí a fama, de que as congrega
ções religiosas são ricas, a que pro
curamos corrigir de alguma manei
ra afÍlmando que os membros, en
tretanto, são pobres. Esta justifica
ção acaba se estendendo das neces
sidades reais · de aperfeiçoamento, a 
facilidades comodistas de luxo, ain
da que ' discreto. Fundamento reál 
da afitzilàçãoé a disponibilidade, 

·austeridade, ·abertura, simplicidade 
"e pa~cimônia . dos· . mE?mbros, toma· 
"dos " individ~almerite. Muitos quar
tos e celas são provaS irrespondíveis. 
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Seria; entretanto, mais próprio di· 
'zer que há, religiosos austeros, par· 
cimoniosos, simples, , disponiveis~ 
Os ,institutos , são ricos porque dif\
põem de abundância, e de abundân· 
cia maior que a maioria dos latino
americanos. ,Os institutos consagra
dos dispõem de segurança social e 
têm amplo acesso à participação so
cial, cultural e política. Entretanto, 
,os institutos não são uma entidade 
abstrata, feira ' dos membros que o 
compõem. Eles consistem concreta
,mente no conjunto interrelacionado 
que fazem, através da vida comum, 
a experiência de Deus na missão, 
segundo o carisma herdado do fun
'dador. 

Assim, se os institutos são ricos, 
os membros é que o são, porque não 
'há distinção realmente válida en· 
'tre instituto e conjunto dos mem
bros , ' ~, t falsidade dizer que ore· 
ligioso é pobre ainda que o instituto 
s~j~ .rico. Não s~ exclui aqui apos
slblhdade de dizer que, religiosos 
que se esforçam autenticamente por 
?tingi~ grau radical de pobreza, são 
lnlpedldos . pela matriz de peca,do 
que é a riqueza ilegítima do insti
tuto em que têm que viver se qui~ 
serem levar vida consagrada. 

4. Converter-se pelo serviço 

Não fizemos acima uma acusação, 
nem muito menos são as coisas in· 
diferençadas. Mas a constatação 
destes impedimentos se defronta 
freqüentemente com mais uma ale
gação legítima e sincera: se temos 

• • nquezas - e somos ricos - é por-
que as colocamos a serviço ' dos po
bres. Temos inclusive a possibilida
de de conseguir dos ricos as rique-
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zas que através, ,de n6spodem -so
correr os' pobres em suas necessi
dades. ' 

, Segundo Puebla li "Opção prefe
rencial pelos pobres" é o critério 
deste serviço (307, 1244, 1245). Se
gundo este critério é que temos que 
encontrar os destinatários do servi· 
ço e a natureza de nossa atiVIdade. 
Quanto aos destinatários, Puebla é 
clara: "principalinente nossos iridí
g~na~, camponeses, operários, mar
gmallzados da cidade, e, especial
mente, a mulher' destes setores ' sei
ciais"(1l35 nota, 31'39, i244, 
1245, 1162, 522, 1137). Quanto à 
natureza dos ' serviços vistos pela 
Igreja cqino ,I'eillistas e necessários 
Puebla especifica linhas igualment~ 
claras. ' ' 

' ''Para desarraigar 'a pobreza e 
criar um mundo mais justo e frater
no" (1161) é necessário 'estar com· 
'prometido com os pobres de maneio 
'ra a condenar a pobreza, conhecer 
e denunciar os mecanismos que a 
geram, apoiar as aspirações de ope
rários e camponeses, defender seu 
direito fundamental à livre associa
ção reivindicativa; promover as cul
turas autóctones (1159-1165) ; Estas 
t~r~fas fi~ariam entretanto superfi
ciais se nao brotassem '" do mais ín
timo da fé cristã: do domínio de 
Cristo que se estende a toda a vida" 
(516). De fato, é deste domínio uni
versal que "provém a presença da 
Igreja na política" (516). Por isto a 
Conferência episcopal nos coloca 
perante uma exigência pragmática 
de particular peso: 

"Os religiosos, por sua forma 
'de seguir a Cristo, segundo a 

, função ' peculiar que lhes com-



pete dentro da missão da 19re
,.ia, de 'acordo com seu carisma 
específico" também ,cooperam 

Puebla assim se exprimiu 11 seu ,res-
peito: '" ' ' 

, na ' evangelização do político. 
N1Ima ,sociedade pouco frater- , 
na, dada ao consumismo e , que 
se, propõe como fim último o 
desenvolvimento de , suas forças 
produtivas materiais, os reli· 
giosos têm que ser testemunho 
de uma real austeridade de vi
da, de comunhão com os ho- : 
mens e de intensa relação com 
Deus. Deverão; pois, resistir, 
igualmente; à tentação de com
prometer-se em polítiCa parti
dária, para não provocar con-

' fusão dos valores evangélicos 
com uma ideologia determina
da" (528). 

Isto ' é um ' verdadeiro desafio à 
nossa maneira de compreender o pa- . 
pel do religioso, como na nóssa 'ma
neira 'de organizar a missão, e a vi
da comum; nas quais se dá , a nossa 
experiência contemplativa de Deus. 
De uma parte, a cooperação na 
evangelização' da política é confor
me e , radicalmente necessária aos 
institutos religiosos. Por outra par

, te, há que resistir à tentação de 
compromissos ' absolutizantes ' com 
partidos políticos. 

:e que, de um lado, nem tudo que 
é político é partidário, e nem tudo 
que é partidário é ilegítimo, ou o é 
por ser partidário. De outro lado, 
lima coisa é o serviço à causa defen
dida por um partido, dentro de seu 
programa, outra coisa é a busca do 

,bem comum, que pode muito bem 
ser visto ,também por um partido, 
programado e procurado por seus 
membros. A discussão que estas 
afirmações implicam é , tão viva, que 

, 

- "A situação de pobreZa e, 
até miséria que , se veio agra· 

d " van o " " 

~ O ' "testemunho' incipiente. 
mas real (que) levou a Igreja 

, latino-americana à denúncia 
das graves injustiças derivadas 
de mecanismos opressores". 

- ' ''Os pobres (que), também 
alen,tados péla: Igreja,começa-

o . ' - . '. ram a se ' orgaruzar para uma 
vivência integral de sua fé~·. 

- "A denúncia profética , da 
Igreja e seus 'compromissos 
concretos com o 'pobre". 

, , , 

... "Isso , tudo foi causa de ten
sões e conflitos ,dentró e fora 
da Igreja. Acusaram-na com 
freqüência, seja de estar do la
do dos pobres s6Cio-econômi
cos e políticos, seja dum peri
goso desvio ideol6gico marxis
ta", (Puebla , mlmeros 1135, 
1136, 1137, 1138, 1139). 

Infelizmente não cabe ' aqui nem 
mesmo o aceno aos argumentos cen
trais do debate, mas não há razão 
para eximir-se do desafio, porque 
"nem todos na Igreja da América 
Latina nos temos comprometido 
bastante com os pobres; nem sem
pre nos preocupamos com eles e so
mos com eles solidários" (1140). 
Seu serviço não permite uma isen
ção, um distanciamento, nã~ permi
te fugir das ambigüida:des hist6ricas 
nem dos riscos de tensões, confli
tos e acusações. Muito ao contrário, 
"exige, de fato, uma conversão e pu
rificação constantes, em todos os 
cristãos, ' para conseguir-se uma 
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identificação, .cada dia mais plena 
com Cristo pobre e com os pobres" 
(1140). 

Esta é a direção da profunda re
visão pessoal e estrutural de nossos 
institutos (v .. 16, 1155, 30, 1157, 
477). 

De quem &ão as palavras que nos 
farão "arder o coração"? quem rea
liza a partilha do pão que nos ab~rá 
os olhos e fará percorrer, em sentido 
de ida de caminhada para Jerusa
lém, o' canrlnho que balizamos du
rante anos; e que acabamos percor
rerido inconscientemente no sentido 
da fuga . fuga da morte, do sepul
cro, da derrota, da ver~onha ... ? 
Mesmo sendo certo o .cammho, mes
mo sendo legítimas as balizas (vida 
comum, missão, votos, como balizas 
no caminho do seguimento a Jesus 
Cristo); houve circunstâncias histó
ricas que nos fizeram percorrê-lo em 
direção inversa. Convidado a ficar 

. conosco e · tomar alimento, aquele 
estranho companheiro incômodo e 
deslumbrante distribui em vez de 
tomar o alimento, abre os nossos 
olhos e nos dirige ao lugar certo. 
Há ~ue des-inverter o sentido da 
marcha. A marcha desolada e roti
neira de fuga ceda lugar à .marcha 
apressada e esperançosa da ressur-. -relçao. 

5. Converter-se: corrigir 
uma inversão 

Tl no dia-a-dia por vezes monóto
no e subliminar que se desenvolve 
e manifesta aquela "visão dos dis
tintos aspectos da vida, desde o~on
to de vista de um grupo determma
do da sociedade" (p. 535) que Pue
bla chama: com acerto de ideologia. 
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Os.Bisposinsistemde maneira po
limorfa em que há uma inversão dia
metral de valores na ideologia do
minante. A irijustiçaé· erigida em 
sistema legal, desvalores e interesses 
excusos constituem a raiz da organi
zação social e condicio~am até m~s
mo as estruturas mentais e pessoais. 
Tl uma inversão ideológica total. 

A lutado pobre pela sobrevivên
cia humana é considerada um fato 
"meramente político, material e eco: 
nômico", enquanto a invasão cultu
ral do rico que impõe seu pensar 
em nome do lucro e do poder, é jus
tificada como elevada visão espiri
tual. A um religioso ou sacerdote que 
dedica sua vida a dar aulas de ma
temática ou a organizar e adminis
trar economicamente um colégio é 
reconhecido um legítimo esforço es
piritual de trabalho pel? Reino de 
Deus: inversamente consldera-se ma
terialista, temporal e ilegítimo o 
compromisso do sacerdote ou do re
ligioso que se engaja na luta sindi
cal (pela organização do povo ope
rário), na luta operária .(por melho
res condições de vida), na luta po
pular (por uma vida humana mais 
digna). A injustiça erigida em siste
ma é cruelmente defendida como or
dem política e social, enquanto se 
consideram "subversivos certos as
pectos e conteúdos da educação cris
tã" (1017). 

Tl necessárío des-inverter a pró
pria maneira de yer, n,a qual se cOn
cretiza a ideologia: Ha que abando
nar a visão do rico, cujo fundamen
to é o lucro, e que se articula no 
saber como instrumento de domina-

o .. ._ 

ção. Isto eXige converter-se a VlSa,0 
do ·pobre, que luta para conseguir 
-comunhão nos bens que lhe tornam 



possível uma qualidade humana de 
vida e , se ' esforça por exercet uma 
participaç1io nos processos que deci
dem sobre, a orgariização social (p. 
1146, 1147, 1156). 

A conclusão prática mais visível 
foi tirada ali mesmo, em Puebla: a 
superação da dicotomia entre a pas
toral popular e a pastoral de elites 
(p. 1215). Na conferência de Medel
lín, a evangelização das elites inspi
rara ainda 1.!m documento ao lado 
de outros. Em Puebla, ela passa a 
ser vista através de uma nova ótica, 
a ótica da "opção preferencial pe
los pobres". 

O documento relativo à "Ação da 
Igreja junto aos construtores da so
ciedade pluralista na América Lati-

" , 

na" .(122P) não se dirige aos ricos, 
às chamadas elites dirigentes. Mes
mo que detenham , os instrumentos 
de poder decisório; econômico e 
científico, eles não são construtores 
enquanto ricos e elitários, ou en
quanto governantes, mas enquanto 
se esforçarem realmente na constru
ção do bem comum. O que se exi
ge deles, sob várias formulações, é 
que se comportem em função do ser
viço à sociedade (inverso à sujeição 
da sociedade ao próprio serviço), 
principalmente a serviço dos mais 
necessitados (P 1238-1249). A "pre
ferência" reconhecida aOs pobres 
torna-se, assim, critério para a aten
ção prestada aos ricos e dirigentes. 
Entretanto, é ao. operários e campo
neses que a conferência Episcopal 
Latino-Americana ein Puebla reco
nhece uma posição de "força dina
mizadora" e até mesmo de "princi
pais artífices" na construção da so
ciedade(P 1244; 1245). 

6. Converter-se: corrigir 
à : inversão nos critérios 
de julgamento 

Reconhecer a ideologia que a gen
te tem (inconscientemente), perce
ber que é uma inversão da realida
de, e procurar des-invertê-la, supõe 
e alimenta uma transformação mais 
profunda de estruturas mentais e 
pessoais, condicionando uma nova 
maneira de julgar, criando novos 
critérios e revendo as prioridades 
que a gente tem. Acho que os cri
térios podem ser reduzidos a três 
perspectivas fundamentais: conver
ter-se da teoria à prática, converter
se do estilo individualista à consciên
cia comunitária, converter-se da con
cepção naturalista a u,ma concepção 
baseada sobre a história humana. 
Acredito que os três têm amplo e 
profundo respaldo nos documentos 
de Puebla especialmente sobre a 
Vida Religiosa. 

Em primeiro lugar, é possível mu
dar a forma de pensar e compreen
der através do estudo e da medita
ção. Longo e ' profundo estudo, sóli
da e exigente meditação. Entretanto, 
a maneira de ver, ou seja, a ideolo
gia, é resultado do que se experimen
ta vitalmente; e não se deixa trans
fOImár em profundidade a não ser 
pela experiência da mudança, Há 
quem se dedique tão séria e profun
damente à meditação e ao estudo, 
que tais atividades se constituem em 
experiências vitais. Porém, norm:lI

' mente, as experiências vitais vêm do 
contato vivo e diuturno com a rea-

'lidade quotidiana - muitas vezes o 
' que acenamOs acima como o "con-

,. • u · · -' tato com a matena nascem no 
choqueentté 'a consciência: e a rea
lidade.O 'contato com á pobreza; a 
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convivência sincera e solidária com 
os pobres nos ensinará a n6s reli
giosos e sacerdotes o que é sua vida 
e sua maneira de olhar a realidade. 
Não ·apenas a aproximação de quem 

." atend~" aos pobres,. mas o . conta-
· to vivo de quem passa pelas mes
mas experiências: apertos na condu
ção, agruras na procura de empre
go mal-remunerado, incerteza na 
provisão do dia de amanhã, insaJu
i)ridade nas condições de habitação, 

· insegurança e angustiosa espera em 
filas de atendimento. _. Este conta
to com o pobre não ensinará o que 
é a .pobreza através de explicações, 
mas mudando . a atitude profunda, 
mudando o ângulo de vista a partir 
do qual observamos e · julgamos es
tas condições. Ela nos encaminhará 

· em direção ao ânguló de visão · da
queles a quem pertence o Reino de 
Deus. . . . 

A intenção de ser objetivo não 
constrói a objetividade. Pensar con
cretamente não é ainda acontecer e 
realizar: "quem sabe faz a hora, não 

· t" espera acon ecer. .. . 

Em segundo lugar, o estilo indivi
dualista de compreensão deve ceder 
lugar a uma "consciência comunitá
ria" (235). A razão é que "a men
talidade individualista na América 
Latina leva constantemente ao des
prezo do homem em sua dignida
de de imagem e semelhança divina, 
de filiação divina" (D. Aloísio, 4). 

· A Igreja começa a compreender a 
pobreza como um fato coletivo e po
lítico. A inversão produzida na Vi
da Religiosa é aquela em que se con
cebe a pobreza como um fato indi
vidual, privado, espiritual. Os ins
titutos poderão ser ricos, mas seus 

· membros são individualmente pc-

. bres e vivem de maneira parcimo· 
niosa, simples, disponível. , . . 

. . . 

Desde que "Jesus aparece igual
·mente atuando na história" (P. 276) 
já não tem lugar a pregação de um 
"Evangelho sem conexões econômi
cas, ·sociais, · culturais · e políticas"', 
pois ela seria uma "mutilação" equi
valente "a certo conluio - emborá . . . 

inconsciente - com a ordem esta
belecida" (P. 558). Desde que é ne
cessário "fazer história" (P. 274), é 
inválida a . compreensão intimista, 
"espiritualista" (P. 826), assim co
mo é "indispensável o compromisso 
dos cristãos na elaboração de pro
jetos hist6ricos conforme às neces
sidades de · cada momento e · de cada 
cultura" (P. 553). 

Esta superação leva a uma "críti
ca aos . que tendem a reduzir o es

. paço da fé à vida pessoal ou fami
liar" CP. 515). Veremos mais abai
xo o que é concretamente a política 

. como · dimensão. :a necessário, por 
agora, acenar a uma terceira. inver-
são a ser corrigida. . . 
• 

Fiflalmente a mentalidade funda
mentada sobre a natureza e seus di
namismos tem que ser· superada por 
uma mentalidade hist6rica. 

Aplicando à sociedade eà história 
humana uma compreensão que par
te do conceito de -leis físicas ou psi
cológicas, a realidade é vista como 
organicamente organizada, num cres
cimento que se dá por desenvolvi
mento continuado, que elimina ten
sões e conflitos. Além disto, na na
tureza o crescimento se dá por for
ça de dinamismos independentes da 
vontade humana, que chegam mes
mo a ser considerados imutáveis. 



o desafio latino-americano exige 
a compreensão dos ' conflitos mteI' 
nos da sociedade, que cMgam ·até o 
íntimo da I'greja e dos Institutos de 
Vida Religiosa. Puebla é explícita: 
"Por ser um povo histórico, 11 natu- . 
reza da Igreja exige visibilidade . em 
nível de estrutura social. O Povo de 
Deus considerado como família já 
tinha a conotação de uma' realidade 
visível, porém mim plano eminente
mente vital. A acentuação do cará
ter histórico sublinha a necessidade . ' 

que há de exprimir ' tal ,realidade 
como instituição" (P. 255). Se isto 
é reconhecido com relação à Igreja, 
m~to mais com relação à sociedade. 

. . A visão naturalista ou orgânica se 
caracteriza quando interpretamos a 
pobreza , como deficiência de cresci
mento, como doença ou como efeito 
de preguiça ou burrice. ... ou en
tão. quando se compara a sociedade 
à fIpresta em que há árvores peque
nas e grandes, uma planta em que 
há folhas e galhos atrofiados, excres
cências doentias e frutos sãos. 

A primeiia caracteristica da visão 
histórica é o compreender a distin
ção entre intenções e conceitos, de 
um lado, e resultados, função histó
rica e realidade vivida, de outro la
do. Boas intenções não significam re
sultados historicamente bons. Até 
bem pouco tempo, as intenções eram 
consideradas justificação cabal para 
os indivíduos. A análise histórica 
mostra que boas intenções não isen· 
tam de responsabilidade por efeitos 
históricos adversos. 

Os resultados não dependem nem 
,única nem principalmente das inten
ções. As relações entre meios e fins 
tlão fortemente impactadas pelas re
lações entre estrutura e dinamjsmo. 
• 

Os. resultados. dependem da função 
histórica dos, dinamismos e das es
truturas utilizadas com vistas a um 
determinado fim. O que fazemos his
toricamente já não depende nem só 
nem principalmente de nossas inten
ções: são numerosas demais as peso 
soas implicadas no que ,se faz de ma
neira pública ou coletiva. Além dis
to as estruturas sociais são tão for
tes que freqüentemente .invertem 
diametralmente a eficácia das atitu
des mais bem estudadas e melhor in· 
tencionadas. 

Ades-inversão ' mais ' profUnda no 
modo de julgar é a correção de nos
sa maneira de "julgar à luz da fé". 
O critério básico não pode ser sub· 
jetivista; intimista, espiritualista, cen· 
tralizado na ' idéia que temos de 
Deus. A objetividade não é feita ' de 
coisas mortas ou materiais mas de 
fatos sociais que implicam pessoas 
e estruturações organizativas que 
evoluem ao longo da história. A 
nossa idéia de Deus chegou até nós 
filtrada por uma 'linguagem cujos 
instrumentos e dinamismos são forte-. ' 

mente afetados por uma ideologia -
pelo simples ' fato de pertencermos 
todos a algum "grupo determinado 
da socied'ade". Através desta ideo
logia, a idéia que temos de Deus de
pende fortemente de uma dada es
truturação sócio-cultural e política. 

Aqui ajuntam-se a exigência de 
experimentar as condições de vida 
do pobre e a necessidade .de corri
gir os critérios de observação e jul. 
gamento. O pobre não compreende 
a sociedade de maneira diferente por 

' falta de inteligência ou de capaci· 
dade de análise, mas porque vive de 
maneira diferente, experimenta de 
maneira diferente dos ricos as estru-
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turações e Os dinamismos sociais. E 
"rico" (sem conotação negativa nem 
muito menos pejorativa ou condena· 
tória) aquele que experimenta e vi
ve os aspectos vantajosos, proveito. 
sos e bons da sociedade. ·"Pobre"; 
simplesmente pobre (sem conotação 
moral ou psicológica) é quem per
cebe e experimenta única ou prin
cÍpalmente os aspectos desvantajo
sos, deletérios e maus da sociedade. 
O eixo da questão está em que a 
sociedade se compreende como rica 
e procura desenvolver-se sempre 
mais, econômica e politicamente, e 
.considera os pobres como estorvo, 
distorsão, desvio, fraqueza, de tal 

• • • maneira que ennquecer-se consiste 
em 'eliminar os ' que estorvam, distor
cem,' desviam, enfraquecem. Rico é 
o ,acolhido e incluído, pobre é o re
jeitado e excluído. 

, , . Que fazer? 

7_ Converter-se: renunciar às 
prioridades invertidas, 
encaminhar-s.e ao 
evangelho das 
bem-aventuranças 

, . ,Os critérios de caminhada re
velam-se outros, novos para muitos 
de nós: já não tem preferência o ri
co; sábio. e poderoso, mas o pobre, 
excluído da cultura e marginaliza
do da sociedade - independente. 
mente de suas qualidades pessoais 
(P. 1142). 

Isto significa que a riqueza não é 
solução para o problema da pobre
za. Não apenas não basta "ficar dan
do como ajuda da caridade aquiló 
"que 'já se deve em razão da justiça" 
CP, 1146). Há mais: é enganosa a 
Pastoral baseada· em "tirar dos ri-
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cos para dar aos pobres"; é contra
producente a ilusão de que "a mo' 
demização . dos instmmentos e das 
instalações é necessária 'para melho
rar a ' qualidade da educação e dó 
apostolado". . 

A partir de Puebla poderíamos 
acenar também a outras correções 
acarretadas pela conversão: descle· 
ricalização, valorização da mulher e 
dos leigos simples, superação da pas
toral teórica e doutrinadora .. , (77, 
671, 125, 784, lti20, 805, 317, 126, 
840,419,847,299,848, 121, 1309). 

Esta nova maneira de julgar sócio
analiticamente, esta nova visão filo
sófica e prática tem uma raiz teoló' 
gica na própria atitude de Cristo CP. 
190-197). Ele é o "Verbo", a pala
vra eterna, e não considerou proprie
dade privada sua o ser eterna e po
derosamente pronunciado. Ele quis 
descer ao campo de batalha. Quis as
sumir o risco de se tomar realidade 
histórica entre as realidades históri· 
cas, Quis ser historicamente (veja 
Filip 2,5-11). A fé é, portanto, mui-

o' • . 
to, mUlto mais que um assentimento 
intelectual a verdade(s) captada(s) no 
discurso de revelação. A Fé plenifi
ca e· se expande nos fundamentos da 
Esperança na promes.sa que revela, 
nó acontecimento no qual se vê e se 
ouve a fala (veja P. 1300, Gênesis 
12, Iss, ~xodo 3,1-13; Hebr 1, Iss 
etc,), A palavra é momento e dimen
são ' do acontecimento, fruto da ex
periência ímpar de Cristo, síntese 
perfeita do divino e do humano. 
Evangelizar já não ê apenas a ela
boração de discursos sobre a essên
cia divina ' ou sobre os preceitos de
'coirei!tes qa ·ordem impressa por 
Deus no inundo da natureza. Evari-. . . . 

gelizar é explicitar a presença de 



Cristo no Ilconte.cimento humano his, 
tárico, o "sentimento. de. Cristo" re
produzido em nós (v. Filip 2,5), pre
sença que alimenta e constitui a es· 
perança, acende a caridade e instau· 
ra a Cemunhão-e-Participaçãe da 
Civilizaçãe do Amer. 

, . 

Vamos entretanto ao fazer, ao agir. 
Semes nermalmente extremamente 
ativos, asseberbados per atividades 
generesas, acumuladas, prementes. 
Tais atividades nãD f .oram infrutuo
sas, nem muitD menes ilegítimas. 
TantD é verdade que nDS cenduzi
ram a descobrir o que acabamDs de 
vislumbrar. NãD se trata, empri
meirD paSSD, de abandDnar .o que fa
ZemDS eu mudar sem mais .o lugar 
e .ambiente de nDssa atividade: fe
char os cDlégiDS, abandonar as paró
quias, enfiar-se em fábricas, asse
ciações e sindicates. SeríamDs re· 
mendo descabidD em tecide hetere
gênee, remendDs velhDs em tecidDs 
ViVDS, per vezes vinhD nDVD em .odres 
apedrecidDs. Algumas das sugestões - . que se seguem nDS pareceraD mUltD 
mais esclarecedDras que tDda a argu
mentaçãD que por falta de espa
ÇD teve que ser cDIDCada nas en· 
trelinhas . de que vimes acima. Tra~ 
ta-se, mDdestae , hDnestainente, de 
fazer o exercíciD práticD de cDmeçar 
a caminhada. Já nos acestumamos a 
superar a esmola pelD serviçD, a CDr
rigir o "dar o peixe" CDm o "ensi
nar a pescar". 

O próximD paSSD é fazer a expe
riência, nãD apenas de quem ensina 
a .pescar, mas de quem "pesca" e "vi· 
ve da pesca", numa sDciedade que 
vive da riqueza produzida pelo tra· 
balhD (a . "pesca"), mas abandDna e 
reduz à pebreza quem vive traba
IhandD (eu seja, "vive da pesca"). 

Me. refire ae · caminhD que vai ." de 
serviçp à solidariedade". Estejamos 
onde quer que seja (naescola,na 
paróquia, ne hDspital, nD convente, 
na ·ebra sDcial. .. ), nOSSD serviçD 
ajuda' as peSSDas a se premDverem e 
"subirem na vida" .(serviçD aos . in
divíduDs · e pequenos gruPDS), ou as 
leva a cDIDcarem-se a serviço de to
dos os .outros (que nunca poderemos 
atingir), e conseguir COII1] que todos 
os pebres e trabalhadores tenham 
uma vida mais digna? . 

A preferência reconhecida aos pe
bres se revela um critério exigente 
de atividade imediata. Ela significa 
que os destinatários da mensagem 
cristã não SãD os pebres em vez dos 
ricos: iste significaria uma mudan
ça falsa. A Igreja se teria dedicado 
até agDra aos ricos, e agora os aban-

. donaria em favor dDS pobres, consi
deraria que só aos ·pDbres se refere 
a salvaçãD. Não. Nem é verdadeira 
esta pressuposiçãD, nem é verdade 
que agDra se abaridonem os ricDS ou 
se exclua a quem quer que seja da 
pregaçãD cristã. Os riCDS não são 
abandDnados, mas em tDdo e qual
quer caso os pobres têm a preferên· 
cia, como destinatáriDs prediletos e 
os preferidos de Deus. Em caSD de 
escolha, não havendo ·Dutros elemen
tos, prefira-se o pebre ae ricD, na 
eleição do destinatário de nosso ser· 
viço. 

Mas o termD é mais prDfuridD. O 
pobre, preferidD de Deus, é mais 
que mero destinatário ou recepter 
preferencial (e não exclusivo) da 
mensagem e do serviço. Ele é .o por
tador desta mensagem, cooperador 
ative da redenção, a exemplo de Ma· 
ria, o protótipo do pDbre (P. 293). O 
pDbre é cempanheiro de caminhada 
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da Igreja. Caminhar junto não é já 
·umserviço institucionalizado, indi· 
vidual ou grupal-privado, corretor 
de desvios; sanador de enfermidades, 
aliviador de dores e sofrimentos, de 
tensões e conflitos. Solidariedade 
tende à identificação. Caminhar jun
to é . assumir a causa do caminhan
te (1140, 270-281). Solidariedade é 
fazer própria a causa do pobre co
mo quem faz própria a causa do 
mesmo Cristo. A "causa" - o con· 
junto de interesses - dos institutos 
que têm colégios e hospitais é ames· 
ma dos empregados, professores e 
enfermeiros, ou a mesma dos pro
prietários? 

Entre os interesses (a "causa") 
dos pobres, operários, camponeses, 
empregados, professores, enfermei, 
ros, há certamente imperfeições, des
vios e pecados. Redimi-Ios não é 
combatê-Ios integralmente e por prin. 
cípio, mas assumi-los em direção ao 
fundamental: o estabelecimento de 
relações e estruturas sociais que se. 
jam tão justas quanto possível, e fa· 
çam com que todos percebam que 
Deus está presente no meio de nós. 
Ele é o JHWH que caminha conos
co, o Emmanuel. Sua presença faz 
da justiça e da fraternidade o seu 
Reino. A injustiça e a opressão que 
enriquecem a alguns e empobrecem 
a outros o expulsam e destroem a 
caminhada de seu Reino que vem. 

Assim, a opção preferencial não 
é apenas critério de escolha de des· 
tinatários, mas .critério de pregação 
a todo e qualquer destinatário. Não 
é verdade que até agora - muitas 
vezes ou sempre... ensinamos aos 
pobres a maneira de viver e pensar 
dos ricos?.. que atendemos aos 
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pobres segundo critérios ditados pe
la ·riqueza ... ? . 

. Quando repetimos, consciente ou 
irrefletidamente, que a função do 
estudante é estudar, a função do tra· 
balhador é trabalhar, e que cada um 
tem sua função na sociedade, esta
mos repetindo verbalmente a orga· 
nização política de nossa sociedade. 
Nela, cada um teria sua função, ca· 
bendo unicamente ao governo exer
cer uma função política. Entretanto, 
quem determina estas funções? Em 
proveito de quem elas são politica
mente coordenadas? Uma observa· 
ção analítica da sociedade revela 
uma resposta trágica a estas pergun· 
tas. 

"Os pobres, também alentados 
pela Igreja, começaram a organizar-
5e para uma vivência integral de sua 
fé, e por isso, para reivindicar seus 
direitos" (1137, cfr. 1162, 522, 87, 
88, 89). O governo e as classes di
rigentes se mostram profundamente 
incomodados e violentos perante es· 
ta crescente organização, feita inclu
sive em nome e defesa da fé. Isto 
quer dizer que este organizar-se pe· 
los próprios direitos acabará por tor
nar eficaz tlma maneira düerente de 
organizar a sociedade. Porque então 
aqueles a quem a sociedade de ;hoje 
marginaliza serão plenamente os ar
tífices da nova organização social, 
econômica e cultural. . 

A irritação do governo e a cres
cen te organização dos pobres reve
lam que a política tem duas faces: 
a face específica do governo, e a fa· 
ce ampla do povo que se. organiza. 
O poder · é de fato 'exercido pelos 
que detêm os instrumentos de decio 
são, mas ele supõe o que se chama 
"apoio popular", ou "respaldo pc-



pular". Quando os instrumentos de 
-decisão já não correspondem -às es
truturas vivas _.de organização do po
vo, quando o conjunto de instru
mentos de poder decisório não con
dizem com os dinamismos vividos 
pela nação, -o grupo dirigente balan· 
ça e cai do governo. Quando este, 
., ' . ' " ao mves, consegue unpor ao paIs re-

deas de poder mais fortes que as or
ganizações sociais, ele consegue, du
rante algum tempo, transformar de 
alguma maneira estas organizações, 
mas estas conseguem, com o correr 
do tempo, encontrar dentro do pró
prio sistema os caminhos de uma 01'
galiização autônoma que descalça
rão- o grupo governante. Nada me· 
lhor que vinte anos de imposição do 
"sistema de segurança nacional" e 
a vertiginosa carreira da campanha 
pelas "diretas já", para ilustrar, nes
te nosso Brasil, estas duas afirma
ções: a do governo que balança por
que seu poder decisório não corres
ponde ao dinamismo do povo, a do 
povo que, tendo mordido o pó da 
opressão durante anos a -fio, pacien
temente teceu os fios de um levan
te que nada consegue refrear. Pau· 
co a pouco os enganos e embustes 
se esgotaram, e -se restringiu demais 
a possibilidade de se impor pela vio
lência. 

A política dos que decidem e se 
impõem -é a política setorial, dita 
partidária, feita de luta pela toma
~a e conservação do poder. A Po
lítica dos que se organizam em bus
ca dos direitos é a Política estrutu
raI, a dimensão política de toda vida 
em sociedade. A identificação com 
o pobre é a solidariedade com os 
que vivem esta luta pelos direitos 
humanos- por sofrerem na própria 
carne as mais graves desvantagens 

que a opressão . impõe. Esta solida
-riedade -debilita o sistema -político 
-do poder imposto, quando estimula 
a organização autônoma do povo CP. 

- 1146, 1289-1291), cria e~paços pa
ra o povo; para que possa falar -e 

• orgamzar-se. 

As Comunidades Eclesiais de Ba
se estão sendo ótimos modelos nes
te desenvolvimento (1147, 489, 
1156). Nelas; os membros da hierar
quia, os agentes leigos de pastoral 
e o povo comungam e participam da 
luta e portanto nas derrotas e nas 
vitórias, nas esperanças como nas 
ansiedades, na carência como na 
conquista. Papel do cristão, princi
palmente do sacerdote e radicalmen
te do religioso - não é então o de or
ganizar o povo ou criar organizações 
para o povo. Ao invés, concretizan. 
do a. comunhão e participação, é 
orgaruzar-se no meio do povo, con
servando e fazendo valer como fero 
menta sua própria identidade de 
"homens do absoluto" (527). Cabo 
não tanto distanciar-se e desautori
zar as organizações populares (asso
ciações, demonstrações, sindicatos t' 

greves ou campanhas salariais e elei
torais) em nome da ordem constituí
da pelos detentores do poder, quan
to postar-se criticamente perante es
ta ordem feita de injustiça estrutu
raI, em nome da fé e dos direitos 
visados por estas organizações. 

8. Religiosos virtuosos, 
contemplativos e pobres 

~ uma profunda verdade conso
ladora que há muitos, muitos reli
giosos verdadeira e realmente sim
ples, abertos, disponíveis, de vida 
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.austera e pl!-rcimoniosa. ~ també!D 
verdade que. nossos . institutos se de· 
dicam a serviços altruístas, evange

.licamente generosos. O caminho que 
nossos antepassados iniciara!D leva 
seguramente à virtude da pobreza. 

Este caminho pede hoje, entretan
to, uma conversão profunda, em no
me do mesmo carisma recebido por 
eles, e através deles por nós. A ne
cessidade de corrigir diametralmen
te a inversão histórica de muitas rea
lidades desafia a tomar mais profun
da, eficaz e autêntica a · missão na 
qual haveremos de realizar nossa ex
periência de vida comum e de co
munhão. com Deus. 

A quem estamos realmente servin
do, como Institutos? A quem já tem 
poder aquisitivo certo e estabeleci
do, a par de ' cultura reconhecida, ou 
a quem busca levantar-se a condi
ções de vida humana digna? 

De que natureza é nosso serviço? 
Destina-se a fazer crescer o número 
dos pequenos que se levantam, a 
abrir-lhes o caminho ' da organiza
ção, a ' "libertar" os que estão deti
dos em estados de vida infra-huma
na e desarticulada, ou aos que de
têm já - pessoalmente ou por per
tencerem a um grupo social deter
minado - o ·controle dos instru' 
mentos de decisão e participação po
lítica? Mesmo servindo aos ricos, 
necessitados de Deus e de salvação, 
fazêmo-Io em nome da ordem que 
lhes interessa, ou dos direitos dos 
pobres (que eles pisam, freqüente
mente sem querer)? 

Que tipo de realismo tem nosso 
serviço a todos? Ele nasce das ne' 
cessidades objetivas manifestadas 
pelo povo em sua luta pela liberta-
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ção integral, -cu. nasce dos .desvios 
jde\>lógicos . imPOStOs .ec.onômica, po
lítica e cultUralmente .pelos . grupos 
sociais dominantes.? 

Qúecritério de autenticidade nos 
conduz? "O que está em Jesus Cris
'to" segundo São Pauló e a senten
ça final segundo Mateus, ou o medo 
de tensões, conflitos e acusações dos 
que exatamente "assim perseguiram 
os profetas" que nos precederam? 
(Filip 2,5-11; Mt 25,31-46; Mt 
5,2 ss; Lc 6,7 ss). O critério da co
munhão e participação nas tensões, 
conflitos, agressões e torturas que 
sofrem quotidianamente os pobres, 
ou a busca de identidade, segurança 
e reconhecimento? 

O nosso serviço e a nossa busca 
de identid,ade, são feitos dentro do 
carisma fundacional, em busca da 
"identificação cada dia mais plena 
com Cristo pobre e com os pobres", 
ou visando uma afirmação social e 
reconhecimento dos detentores da 
ordem violenta? 

Nossa conversão, é feita . da ten
.tativa de confirmar e justificar o que 
julgamos apolincidade, ou olhamos 
nos olhos a necessidade de conhecer 
e denunciar os mecanismos sócio
políticos de opressão? Evitamos a 
evangelização da política . porque 
consideramos que nossa missão é es
piritual, ou nos dedicamos Com âni
mo e' reconhecer o, domínio: de Jesus 
Cristo, que abraça a todos os as
pectos da vida humana? Temos a 
percepção clara de que esta ' preten
sa apoliticidade feita de omissão é, 
em realidade, apoio e reforço à ideo
logia política de auto-legitimação 
dos mecanismos que geram· a pobre
za? 



o desafio está lançado, o cami:" 
nho aberto: "A IH Conferência 
Episcopal de Puebla quer manter vi
va esta chamãda e abrir novos ho
rizontes à esperança" (1165). 

Muitas são as afirmações discuti
das e discutíveis, mas é preferível 
considerá-las com sinceridade. Os li· 
mites de 11m artigo como este não 
admitem o aprofundamento de pon
tos até mesmo centrais, em nome de 
uma visão ampla dos desafios. Es
tes apontamentos 5ão além disto 
- o quarto capítulo de lima série 
de estudos feitos sobre os documen
tos de Puebla, à busca do que seja 
a "conversão" exigida hoje dos re
ligiosos, dentro da Igreja, especial· 
mente dentro da Igreja Particular, 
na qual se encarna a Igreja Univer
sal. 

A diretiva de fundo é que a mis: 
são não deve ser cumprida tendo em 
vista a realização de certas tarefas 
(diplomação de turmas ou aprova
ção de alunos em vestibular, cura de 
tantos doentes, aperfeiçoamento de 
condições de vida e trabalho ... ) 
mas sim a "experiência de " Deus", 
em duas direções complementares. 

De um lado, o religioso experi
menta que Deus está presente, cria 
e salva o seu povo, quando se dedi
ca às tarefas de sua missão. De ou
tro lado, o "povo, a quem o religio
so se dirige como religioso que en
sina, cura e ajuda, experimenta que 
é Deus quem "dá incremento" (1 

Cor 3,6-7), "este Deus conosco que 
tem pelo pobre um amor de predi
leção, e que faz com que todos se-. .-Jam 1rmaos_ 

Esta é a pobreza fundamental: 
nossa obra, a obra de nossas mãos 
não é nossa. Nada possuímos, por
que tudo é de Deus. E reconhece
mos, na contemplação da luta do 
pobre, que é de Deus a luta que pro
cura a justiça de seu Reino, é de 
Deus a vitória que antecipa o amor 
de sua vinda, é de Deus o caminho 
que leva a Jerusalém, este caminho 
que percorremos lamentando e "cho
rando, enquanto lançávamos as se
mentes, pelo qual voltamos cheios 
de alegria e exultação" (Salmo 
125,6 ss). O caminho de volta à Je.
rusalém onde choramos a derrota do 
povo queimado como a sarça, cru
cificado como o Cristo, mas " redivi
do perante os olhos de Moisés, res
suscitado na força daquele que nos 
conforta. .. já não é o caminho da 
fuga, é 11m caminho de ida, um 
avançar corajoso e confiante. Nas
cida do agüentar as dores da luta,a 
paciência" que aprendemos do pobre 
gera a virtude provada, na qual nas
ce a esperança que Deus não deixa
rá frustrada, mas nos mostrará na 
partilha do pão, na comunhão e par
ticipação, na glorificação do nome 
daquele que se aniquilou, mas pe
rante o qual agora todo o universo 
dobra os joelhos, no céu, na terra e 
em todo lugar (cr. Filip 2,5-11; Rom 
5,3-5; Lucas 24,13-35). O 

ORAR = fazer nossa, a vontade de Deus para que ela seja fonte de 
nosso poder " de suportar, nossa capacidade de superar e nossa determinação 
de continuar. 
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, A TENSÃO • 
• 

, ' 

CARISMA-INSTITUIÇÃO 
NA VIDA RELIGIOSA HOJE 

• 

Quanto mais esta tensão for mantida, quanto mais 
for lucidamente assumida, quanto ' , ' 

mais clara for a sua incidência na realidade 
envolvente, tanto mais incisivo será 

o seu testemunho, tanto mais denunciadora 
a sua linguagem e mais profética a 'sua ' mesma existência. 

Ir. Maria Carmelita de Freitas, FI 
Brasllia, DF 

I - MANIFESTAÇõES DESTA 
TENSAO NOS ANOS 
PóS-CONCILIARES 

A VR é essencialmente da ordem 
do Carisma. Constitui um ,carisma 
no sentido lato, isto 'é, um dom do 
Espírito Santo, uma intervenção di
vina gratuita na vida dos homens. 
O Vaticano II o expressou com to
da clareza: "a VR não pertence à 
estrutura hierárquica da Igreja, e 
sim à sua vida e à sua santidade" 
(LG 44,4). Na consciência ecJesial, 
portanto, a VR só é inteligível tendo 
na sua fonte uma força do Espírito 
que move as pessoas a buscarem a 
radicalidade .' da vida cristã, . nesta 
Jorma concreta de seguimento de 
Jesus Cristo. 

Por outro lado, esta realidade 
eminentemente carismática existe 
de modo institucionalizado na Igre
ja. Isto é, num certo momento da 
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história, ela recebe uma forma ins
titucional, nascendo propriamente 
a VR que conhecemos hoje, sem 
contudo esgotar-se em nenhuma for
ma institucional determinada. 

Precisamente porque a VR não 
pode esgotar-se em 'formas institu
cionais determinadas, e é, antes de 
tudo, força criativa, carisma, deve: 
rá viver se/llpre a tensão entre es
tes dois pólos: - o pólo carismá
tico e o institucional. Dito de outra 
maneira: ao , longo de sua história, 
a VR participa e participará sempre 
da dinâmica inerente à vida da Igre
ja, que é a dinâmica do Espírito de 
Jesus Ressuscitado. 

Momentos histórico-culturais de 
grandes e aceleradas transforma
ções e, por isto mesmo, de crises 

' estruturais, costumam colocar em 
, evidência o caráter tensional da pró-

pria realidade. Em conjunturas as-

-



·sim, o. caráter tensional .da realida
-de é experimentado de maneira 
mais aguda pelas pessoas, tomando 
. patentes tensões · e conflitos · que ja
ziam latentes. Para a Igreja e a Vida 
Religiosa, o. Co.ncílio Vaticano 11 -
considerado simbolicamente e ' não 
só nos anos de 'Ima· realização , 
significou e está significando um 
destes momentos. 

Neste sentido, o. Concílio não só 
pôs em evidência a tensão, que nos 
referimos, senão. que chamou a aten
ção para a prioridade do p6lo do 
cal'isma na Igreja, suscitando, 
com sua teoria e sobretudo com as 
novas práticas eclesiais que possibi
litou, um vigoroso despertar pa
ra esta realidade constitutiva da 
Igreja, O carisma passou a ser visto 
como fundamental e prioritário em 
relação ' ao . elemento. institucional, 
co.mo força pneumática que instau
ra as instituições e as mantém vivas. 

"Mais do que 11m acordar espiri
tual, trato.u-se, então, de uma recen
tralização. pneumato.lógica. A apre· 
sentação da VR como um dom, um 
carisma convida a uma permanente 
volta às fontes, aberta às iniciati
vas do. Espírito e consciente da 
diversidade de manifestações . que 
este Espírito pode permitir" (1). 

"Toda instituição humana é 
ameaçada pelo fo.rmalismo... Por 
esta esta razão, é preciso reanimar 
sem cessar as formas ' exteriores por 
este impulso interior sem o qual 
elas se tomari-am pesada carga" (2). 

. . 

O próprio Concílio urgi1,l as Or
dens e Congregações religiosas a es
te revigoramento, mediante um "re
torno contínuo 'às fontes de toda 
vida cristã" (os Evangelhos) e à 

inspiração prlmigênia e original dos 
Institutos (o carisma do fundador), 
e mediante a sua adaptação às no
vas condições dos tempos (3) . 

Muitas coisas aconteceram na 
VR a. partir deste impulso. renova
dor carismático representado ' pelo 
Vaticano n. 

Os capítulos de renovação 
chamados capítulos especiais 
emitiram cuidadosos documentos 
que incorporaram a linguagem e a 
teologia do. Vaticano 11 e que abri
ram possibilidades para experiên
cias de nQVOS estilos de vida e de 
trabalho; e iniciaram, para muitas 
Co.ngregações, o. processo · de reela
boraçãQ das Constituições. Realiza
ram-se prDfundas transformações, 
desde o hábito, ao lugar de mora
dia e trabalho., até às formas histó
ricas . de viver a experiência de 
Deus, a fraternidade e a: missão. 

Desencadeou-se um processo his
tórico-evolutivo de grande vitahda
de, que cDnheceu seus impasses e 
dificuldades, mas que teve e conti
nua tendo clarDs avanços e cDnquis
tas. 

Sobre ' este processo. muito se ·tem 
escrito no Brasil nos últimos anDS 
(4). Aqui trazemos, a modo de 
exemplificação, alguns dados mais 
característicos do. prDcessD. 

Num primeiro momento, as mu
danças mais Importantes eram de 
caráter mais interno e institucional 
e incidiram fQrtemente nas estrutu
ras da Vida Religiosa: fDllnas de 
gDvernD e exercíciQs da autoridade 
nDS váriDs níveis (nDva concep
ção da relação. superior-Í!mão; diá
logo, subsidiariedade) ' ; discipli
na e organização da vida "ad in-
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tra";' novas fOrnlas de vida e convi~ 
vência fraterna. A descoberta da 
igreja locál trouxe como conseqüên
cia uma abertura progressiva numa 
ampla direção: - maior presença 
de religiosos e religiosas na' elabo
ração e execução dos planos de pas
toral, e maior abertura das casas re
ligiosas para atividades da igreja 
local. Sob a influência da seculari
zação e da profissionalização, bus
caram·se novas , formas de presença 
na sociedade e no mundo do traba
lho especializado, modificando-se 
hábitos e costumes que haviam per
manecido intocáveis por muito tem' 
po. A maior inserção na igreja local 
e a maior presença no mundo leva
ram a um crescimento da cOnsciên
cia eclesial e social dos religiosos e 
religiosas. Medellín e Puebla vieram 
acelerar este processo e suas conse
qüências: - opção preferencial pe
los pobres; comunidades inseridas 
nos meios populares; revisão de 
obras , e instituições em função da 
opção pelos pobres; preocupação 
com a mudança do lugar socil!l; re
pensamento da formação em fun
ção do "novo modelo" de Vida Re
ligiosa; surgimento de uma espiri
tualidade com características pe
culiares. 

Para um setor da VR, sem dúvida 
minoritário, este processo está de
sembocando numa autêntica redes
cober.ta do carisma originário do 
projeto de seguimento de Jesus em 
radicalidade de vida cristã, recon
duzlndo a VR, não sem dificulda
des, por caminhos de liberdade evan
gélica, de testemunho profético e de 
experiência martirial, notas caracte
rísticas intrínsecas a esta forma de 
seguimento de Jesus, sobretudo nas 

• suas ongens. 
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Hoje este setor está representado, 
sobretudo, por aqueles grupos que 
souberam aceitar o desafio que su
pôs, a partir da década de 60, o lan
çar-se por caminhos novos, ' nas as' 
sim chamadas "experiências", que 
implicavam a corajosa vontade de 
deixar-se guiar pelo Espírito mais 
além das seguranças que oferecia 
uma vivência demasiado institucio
nalizada do carisma. Ou ainda, por 
aqueles que, sem enveredar direta- , 
mente por éste caminho, souberam 
deixar-se questionar , a fundo pelas 
"experiências" em ' curso, iniciando 
também um processo de conversão, 
que passou igualmente pela redesco~ 
berta ,do dinamismo carismático do 
projeto religioso. ' 

Para outro setor, esta volta ao pó
lo do carisma concretizou-se sobre
tudo no árduo processo de releitura 
(reelaboração) das , Constituições co
mo expressão privilegiada da expe
riência carismática fundante. Pro
cesso que não poucas vezes conhe
ceu as ambigüidades e os impasses 
que apresenta toda releitura de tex
tos fontais. 

Em ambos os casos, perseguia-se 
a mesma meta, mas por caminhos 
inversos: no primeiro, partia-se da 
práxis para chegar a uma refonnu
lação teórica da graça fontal, numa 
continuidade histórica, dinâmica 
que comportava autênticas rupturas. 
No segundo, a ênfase era colocada 
na reforniulação ;teórjca como ponto 
de partida para uma vivência reno
vada do carisma, privilegiando a ex
pressão objetivada do mesmo - as 
Constituições. 

Em outros casos as duas orienta
ções se deram simultaneamente, pos
sibilitando o confronto entre a nova 



práxis na vivência do cllrisma e a 
reformulação' dos textos, numa inte
ração que encarnava a unidade que 
deve) existir no processo. 

Esta caminhada foi e ' continua 
sendo marcada por situações tensio
nais, e mesmo conflitantes, mais con
cretas ou determinadas, que consti
tuem expressão ou manifestações da 
tensão fundamental llubjacente entre 
o pólo carismático e o institucional, 
e que podem ser elencadas: rela
tivização do institucional, do jurídi
co e normativo nas comunidades x 
insegurança, medo e apego, ou tim
tativa de volta à rigidez de estrutu
ras; espaço para a busca, a cria
tlvidade, o exercício 'da liberdade x 
imposição de padrões e "modelos" 
tradicionais; nova f OI ma de arti
cular as relações comunitárias "ad 
intra" e "ad extra"; e sobretudo as 
relações autoridade/obediência x 
surtos inesperados de resistência e 
de centralização por pal'te ' de instân
cias decisórias; fOlmas novas de vi
ver a experiência de .Deus e a mis
são no compromisso com a realida
de conflitiva de hoje x insistência 
eI\l expressões de consagração e ora
ção desencarnadas e individualistall 
ou intimistas; busca de inserção nos 
meios mais pobres para uma presen
ça mais ' direta e espontânea do ca
risma religioso af X absolutização de 
fOI mas tradicionais de presença ins
titucionalizada. 

11 ANALISE DE ALGUNS 
IMPLICADOS 

NA VIV@NCIA DESTA 
TENSAO HOJE . 

Esta situação que acabamos ' de 
descrever em rápidos traços pede 

uma .análise . mais detida .de algum 
elementos nela implicados: . cariJi· 
ma, constituições, instituição, "ex· 
periências" ou novas formas de VR. 

Carisma 

o termo CARISMA é plurivalen· 
te. A própria ",teologia" paulina dO! 
carismas aponta para esta pluralida· 
de de sentidos da expressão. B. N 
Wambacq publicou na "Nouvellt 
Revue Théologique" um artigo inte 
ressante sobre . este termo, sua im
precisão e as diversas acepções elt 
que é usado (5). 

A expressão é eminentemente de 
Novo Testamento e sobretudo de 
vocabulário paulino. Na literatul'~ 
veterotestamentária quase não . St 
encontra. Provém de "charis" 0\1 

.. chairein", signifiCando fundamen· 
talmente a gratuidade, a benevolên· 
cia, o dom de Deus. Paulo usa o ter· 
mo com diferentes conotações: 2 

primeira carta aos Coríntios, capítu· 
lo 7, "carisma" é o dom concedidc 
por Deus a todos os que receberan: 
a mensagem cristã. Neste sentido, c 
verdadeiro carisma, o dom funda 
mental é a vocação cristã. No versí
culo 7.0 deste mesmo capítulo dt 
Paulo, a significação fundamental l 
especificada: cada estado de vi· 
da é um carisma, que deve ser vivi· 
do segundo os desígnios de Deus 
No capítulo 12, o Apóstolo trata ~ 
questão delicada das manifestaçõel 
extraordinárias do carisma, tidas em 
grande apreço pelos Coríntios. :e 
neste contexto que ele relaciona c 
carisma com a organização da co· 
munidade, o que supõe uma profun· 
da experiência do Cristo presente t 
do Espírito, como realidades vival 
e atuantes nas iniciativas ' das peso 
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soas; para a edificação de todo o 
"Corpo de Cristo". 'Desta ,maneira; 
todos os carismas procedem do mes
mo Espírito, e se , orientam ' ao bem 
comum; devem conduzir à unidade 
e ser complementário uns dos ' ou
tros. Na "teologia" paulina dos ca
rismas, a idéia de serviço à comuni
dade, ou seja à dimensão social do 
carisma, ocupa, portanto, lugar ' de 
preeminência. Citando primeiro os 
serviços carismáticos da comunida
de (profeta, apóstolo, doutor) para 
depois falar dos carismas extraordi
nários, Paulo procura que o mara
vilhoso do carisma ceda lugar ao as
pecto de serviço, de caráter mais or
dinário, {1Cor 12,28) em função do 
bem comum. 

Na primeira parte deste trabalho, 
o termo carisma foi usado na con
cepção paulina de dom gratuito pa
ra o bem da comunidade, em virtu
de do amor do Pai (6), para desig
nar a VR no seu conjunto - "dom 
do Espírito à Igreja" (7). :a impor
tante, porém, precisar o conteúdo 
da expressão, seja no caso da VR no 
seu conjunto, seja no caso das Or
dens ou Congregações religiosas, 
consideradas como realidades ecle
siais da ordem do Carisma. 

O sentido paulino que salienta
mos anteriormente, está presente nos 
dois enfoques. Aplicado porém à 
VR no seu conjunto, quer significar 
aquela forma de seguimento de Je
sus na radicalidade evangélica, que 
ganha forma e figura histórica ' por 
volta dos séculos IH e IV e que su
põe uma disponibilidade totalizante 
da pessoa em função do absoluto ' de 
Deus e do seu Reino, e que só pode 
ser ' assumida a partir de uma intér
venção 'livree gratuita .. do Espírito 
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na história pessoal , de cada um: Sig
nifica a proposta radical do Reino 
que irrompe 'na vida do homem, 
suscitando l1ma resposta, tanto 'quan
to possível radical, deste mesmo ho
mem. Precisamente por isto, a VR 
nas ,suas origens foi considerada co
mo uma alternativa à realidade mar
,tirial que constitui uma das cons~ 
tantes do projeto cristão nos seus 
primórdios, e que, aliás, não pode 
faltar nunca à vida da Igreja. O 
sentido de dom, de gratuidade, de li
vre iniciativa do Espírito, e de ser
viço no seio da comunidade eclesial 
fica 'patente neste enfoque. 

Mas esta forma de seguimento de 
Jesus que constitui o projeto religio
so, não existe abstratamente_ Encar: 
na-se ao longo do tempo e do espa
ço, em pessoas e grupos concretos, 
que lhe dão visibilidade e concretu
de. Neste sentido, costuma-se dizer 
que o carisma fundante de cada Or
dem ou Congregação historiciza o 
carisma da VR. Surge emdetermi
nados momentos da vida da Igreja; 
numa linha ao mesmo tempo de con
tinuidade com este movimento his
tórico-carismático de seguimento de 
Jesus, e de ruptura, de novidade, em 
rélação a outras formas históricas de 
expressá-lo e de encarná-lo. 

Ao falar de carisma é importante 
ter presente este fenômeno da rup: 
tura que é inerente à experiência no
va do carismático (portador do ca
risma). O novo surge por causa da 
fratura com o tradicionado. Não há 
nenhum novo absoluto. Ele sempre 
se desentranha do' bojo do antigo. 
Esse parto é doloroso: implica uma 
crise, um romper, abandonar, e de
finir um novo ' caminho, uma nova 
prática. Assim foi ,com Jesus (batis-



mo), com Paulo (queda do cavalo), ' 
com Francisco ("exivi de saeculo": 
abandonei o mundo e tive misericór
dia, para c,om os pobres), assim com 
Inácio de Loyola e todos os' outros. 

Este caráter de ' ruptura, introduz 
um ,' elemento que explica alguns 
conflitos e tensões presentes , na Vi
da Religiosa. O novo teni de se jus
tificar, dar as razões da suanovi' 
dade. 

O Carisma fundante leva a pes
soa a reler o Evangelho no hoje con
creto da história e do seu contexto 
~ocial, e a experimentar espiritual
mente, de forma particular, não só 
o apelo globalizante do Evangelho, 
mas também certos aspectos da 
mensagem, da vida e da missão de 
Jesus de Nazaré, e a querer segui-lo 
no serviço aos irmãos, de uma de
terminada forma, que encarne prio
ritariamente estes aspectos. E a ques
tão das assim chamadas opções qua
lüicantes doCa) fundador(a) (8). 

Quer dizer, a partir da sua graça
carisma oCa) fundador é fortemente 
atraído pela UTOPIA do REINO 
na sua dimensão de totalidade e em 
alguns dos 'seus aspectos. Esta UTO
PIA polariza sua vida e fundamen
ta para ele 11m projeto de vida. Si-, 
multaneamente, leva-o a buscar de-
terminadas mediações de encarnar 
esta utopia, de ;trazê-Ia para a arena 
da história, e de entregar-se aos de
mais, a partir desta experiência. 

, , 

Dito em linguagem bíblica, oCa) 
fundador(a) fazanalogicamente ' a 
experiênci!\ do profeta, segreg'ado 
,por Deus do meio do povo, consa
grado no seu, Espírito e reenviado 
ao povo cómo: sinal e' como desper-

tador da , consciência deste mesmo 
povo. 

Pór isto, o carisma fundante de 
uma Ordem ou Congregação levá 
'consigo esta dimensão dé missão, 
entendida no seu exato sentido, isto 
é, como envio para ser sinal, ' par'a 
anunciar e denunciar, e, desta ma
neira, servir o povo de Deus, nas 
circunstâncias concretas de sua his
tória. 

De tudo isto decorre que a ma
neira de viver o carisma fundante 
é modelada pelos condicionamentos 
histórIco-culturais e sociais da pes
soa, assim corno pelo seu tempera
mento, seus dons, e limitações natu
rais. Neste sentido é correto dizer 
que não existem carismas , em abs
trato, mas sim, pessoas carismáticas, 
fundadores, fundadoras. Este condi-, 

cionamento antropológico e socioló
gico da graça carismática é suma
mente Importante para uma correta 
abordagem da questão. 

Neste sentido ainda, pode"'!ie di
zer que o carisma doCa) fundador(a) 
só existe se é encarnado e vivido 
por outras pessoas. Ele não é 11m 
mito ou um ideal piedoso. Não tem 
uma existência real. e atual nem 
mesmo nas Constituições ou do
cumentos fundantes que descrevem 
só uma experiência passada. Ele só 
existe se é vivido de fato por pes
soas ' concretas, suscitadas pelo Es
pírito para participar do seu dina
mismo e continuá-lo através do tem
po, no seio da comunidade ec1esial. 

Uma ' conseqüência disto é que o 
carisma fundante não pode ser fixa
do numa definição abstrata e ver
bal. ' Pode apenas ser descrito, como 
tratamos ' de 'descrever aquelas ,' c'a~ 
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racterísticas atualmente. visíveis de 
um ser vivo, e pelas quais identifi~ 
camos seu caráter e personalidade, 
sua história e suas circunstâncias, e 
pelas quais ainda o reconhecemos 
como um indivíduo único e singu
lar; com sua própria face e seu no
me próprio (9). 

Constituições 

Isto nos introduz no problema 
das CONSTITUIÇOES como ex
pressão verbalu,ada e codificada da 
experiência carismática fundante. . . 

Em primeiro lugar, as Constitui
ções, tal como as entenderam sem
pre os grandes fundadores, nascem 
ou costumamnaseer da experiência 
carismática fundante. Não são fru
tos de especulações · teóricas apenas. 
A experiência evangélica vivida pe
loCa) FundadOr(a) vai sendo con
frontada por ele através dos acon
tecimentos e das circunstâncias, dis
cernida na vida e, só então, expres
sa ou verbalizada em termos teóri
cos. Precisamente por isto, houve 
algum Fundador, - Ignácio de 
Loyola, que morreu antes de ter
minar o processo de "escrever cons-
tituições" (lO). . 

Ao mesmo tempo que nascem da 
experiência fundante, as Constitui
ções trazem em si um apelo à exye
riência que as precede, são escritas 
para suscitar, orientar e guiar expe
riências sucessivas. Se a experiência 
que as precede é a fundação-primei
ra da Ordem, a experiência que que
rem ~uscitar é igualmente uma fun
dação, a fundação-segunda ou con
tinuada, o crescin;iento ou desenvol
vimento da Ordem. O verdadeiro 
"leitor" ou o verdadeiro intérprete 
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.das Constituições é, · portanto, aque
le. que se acha envolvido no texto 
e aceita ser envolvido nele, a par
tir da graça (carisma) que lhe vem 
do Espírito. (11). 

. Neste sentido as Constituições es
tão chamadas a ser o espelho de 
uma experiência autêntica de cris
tianismo vivido; a conter o modo de 
viver evangelicamente, encarnado 
historicamente na vida do (a) funda
dor(a) e dos ptimeiros seguidores. 
Precisamente por isto, vem a cons
tituir uma atualização da mensagem 
cristã, numa determinada situação 
thístórica, que a Igreja chega a reco
nhecer como válida, ao aprová-Ia 
oficialmente. Podem ser assim con
sideradas um lugar hermenêutico, 
isto é, um ambiente a partir do 
·qual 'se pode reler a mensagem evan
gélica, percebendo sua importância 
e suas relações com o . presente da 
Igreja e da Sociedade (12). 

Algumas vezes, porém, e . em de
terminados momentos da história e 
'da vida da Igreja, o papel de codi
ficação da experiência, que também. 
é próprio das Constituições, extra
polou seus justos limites, converten
do as constituições num acervo de 
normas e prescrições interpretativas 
da mesma experiência, chegando in
clusive a abafar a inspiração evan
gélica fontal nelas contidas. Este 
risco foi agudamente percebido por 
alguns Santos fundadores que, num 
primeiro momento chegaram arejei
tar a idéia de escrever Constituições. 
Assim, Francisco de. Assis que, ur
gido pelos seus seguidores que lhe 
pediam lima Regra, argumentava 
que sua Regra era o Evangelho "si
ne glosa, sine glosa". E Inácio de 
Loyola que afirma no início de suas 



. CQnsti,tuições ., que "a: ip.teriol" lei. da 
caridade"é .. 6 'a'; que 'deve 'reger .:0 'je-, . . . , 
sUlta '''' ...... " , ........ . , " . 

o • • • " ' . :": •• ' . • •• • . : .~', • . - - ' 
• 

. SÓbretudoeIÍl reia'ção::àii 'éô~gre; 
gaçõês .. ditasmodernas, .. (esPeCial' 
menfe. às ;feÍl;liiiinàs) . .. originadas .. a 
p3l~tir . do final do século XVI II "é 
nO ' XIX, o direitq ' canôiiiCo.·. veio • a 
exercer esta função reguladora é llF 
vellido!a ,dos carlsmasexpressos. nos 
textos constitucionais; " fazendo .. difí
cil o reconheciménto 'de .traçoscans: 
ináticosnestes textos. " A própria 
Igr.eja, .. no Vaticano iI,reconheceu 
este .fenôineno e pediu às Cong!ega, 
ções uma revisão das Constituições 
que . pusesse mais em evidencia o 
elemento ca'rismático(13). . 

Instituição 
. . , 

. . , 

Aludimos anteriormente ' ao fato 
de que esta realidade emfnentemen
te carismática que . é a ';,;ida religio
sa; deve existir de forma instituCio
nalizada, isto é, deve historiCizar-se 
em mediações concretas, em formas 
de expressão verbalizadas, em estru
turas que lhe dêem visibilidade e 
viabilidade histórica, . t>em contudo; 
esgotar,se nestaS' formas históricas, . 

-. . . . '. . 
Este pro.cesso . de institucionaliza

ção do caris!Daé,pol' um lado, his
toricamente . Il:ecessilrio. '. SemeIe ,o 
carisma'. co.rre .. o .. riscode; perder-se 
num . puro . !deali~tiiQ IibstratQ e, ' so
bretudo, . de não" chegar ' a sêr uma 
resposta histórica do homem à 'pro
postae .à . livre · iniciativa dó Espíri
to, isto é; .. de . não" 'eiicontrar ,cami, 
nhos . de ·realizàção'.histórica, para se 
constituir 'numa ' mediação' do' Reino: 
Por 'outro; está' .. sujeitoa··éertos ·ris' 

'. · .. ·b· '·'d d .. .. .... :- .. '. , .. ' " cos e ·am rgur a IIs . . -" ... ' .. . .. ! ,, ' : 

.: .o.·,carisma".está na ,:linha .do:, uto
·pico., Por isso ', ele sempre . tem, algo 
de; irrealizáyel,. de, loucura divinl!'. :'A 
mstituição • é o ·'·momento. do 'real ' e 
histórico, por isso, :delimitado. _ Re
presenta o :pr.incípio , da'. realidade. 
A instituição tem. a ver: com a viabi
lidade :' histórica, . ·com:· a ' tradução 
aceitável· pelo . maior nÚJneropossí' 
vel. No fundo,tudo o: que é insti' 
tucional é medíocre e opaco; epos' 
sívelpara todo mundo: O . carisma' é 
o caráter único do um. . .' 

, A ínstltucionalizaçiío ' éum . fató 
social. Por isso, é , também :válido; 
em certo sentido, · no ·. processo . de 
institucionalização . do carisma; o 
que vale 'no trabalho : de produção 
religiosa. De fato, o trabalho de pro
duçãoreligiosaconsíste no esforço 
para elaborar uma .visão do mundo 
que satisfaça o interess~ especifica
mente religioso de grupos e comuni
dades que carregam este interesse. Na 
sua base está, portanto, a experiêqcia 
carismática de uma pessoa ' ou de 
um grupo que encarne. ·em· atos e 
palavras' os elementos capazes de 
inaugurar um trabalho social de pro
dução religiosa. Por outro lado, este 
trabalho de produção, que arranca 
da experiência de uina pessoà ou 
grupo, é também um trabalho obje
tivo: boa parte da ' matéria'prima 
desse trabalho é experiência coleti
va objetivamente cristalizada · em 
discursos orais e escritos; . géstos e 
comportamentos " obserV'áveis com 
um caráter . sistemático . .. . . 

. Como, fato social, a insrítuciona' 
lização supõe ainda a criação' de há; 
bitos e uma tipificação recíproca' de 
ações . habituais. ' Geralmenfe;às 
ações repetidas . uma ' ,vez ou . mais, 
tendem a se tornar 'habituais até cá
to ponto; assiin come;' tódas 'as :áÇões 



observadas 'por outro :~ necessifria
mente . envolvem alguma tipificação 
por parte .desteóutro,: c:ontudo,; pa" 
ra . que se realize .. a ,espécie de tfpifi; 
c.ação recíproca em , questão é.' pie' 
ciso que ' haja .uma '.situação . social 
duradoura, E- as ações. que tem pro.
babilidade de serem reciprocamenté 
tipificadas. são precisamente. aquelas 
importantes para: os indivíduos nu
ma situação comum. O que quer di" 
zer . que tipificações recíprocas são 
construídas no curso de uma histó
ria compartilhada . . Não podem ser 
criadas instantaneamente. Daí que 
as . institUições . têm sempre unia his: 
iória da qual são produtos (14), . 
. " 

i' O mundo institucional é, assim, a 
atividade humana objetivada, e isso 
em cada instituição particular. De 
fato, o homem - como ser social 
- vive um contúiuo processo dia
lético de exteriorização, objetiviza· 
ção e interiorização. O que é exte
rÍorizado ganha consistência autônO' 
ma, independente do homem que o 
exteriorizou. Objetiviza·se, torna·se 
um produto da atividade humana: 
Na interiorização, o mundo social 
objetivado é reintroduzido na cons
ciência, no curso da socialização 
(15). 

Esta abordagem sociológica do 
fenômeno da institucionalização, 
pode ter sido longa, mas é impor
tante para compreender a questão 
na sua complexidade. 

Ainda que o carisma ' seja uma 
realidade da ' ordem da ' graça, . ao 
institucionalizar·se; passa ' também 
por este processo histérico social: 
Na origem de toda forma histórica 
de VR,. que brota de uma graça do 
Espírito, dá·se necessariamente uma 
tipificação recíproca ,de ações habi-
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,tiiais,: e :,um' proCesso.·de·"'<Ón~trução 
social ',destanQva 'realidalieque . é o 
grupo humano ·articulado a partir 
do carisma. No caso, a . expressão 
FeIo fundador (fundadores), da sua 
visão evangélica, de: sua graça ' cá· 
rismática, correspOnde . à . exteriori: 
zação. A este momento, segue-se a 
objetivização, isto 'é; a fiXação ' ins
titucional da experiência eXlterióri' 
zada. O processo de ' interiorização 
oferece c canal; através do' qual, ou~ 
tras pesSoas movidas pelo . Espírito; 
podem aderir à experiência fundan
te e, em certo sentido, fazê·la sua, 'o 
que comumente se chama de trans· 
missão do carisma. . . 

Aqui, porém, é. importante fazer 
nítida passagem de gênero. Isto é, 
a abordagem sociológica não exaure 
a realidade do institucional na Igre· 
ja. A dimensão teológica ou .teolo· 
gal é prioritária. -De fato, na Igreja 
não existe instituição sem, carisma, 
sem a graça. Toda ordéndnstitucio· 
nal na Igreja diz relação à Palavra 
e ao Sacramento" ambos . sinais da 
Graça, ultrapassando, portanto, o 
puro institucional. Isto quer dizer 
que na 19reja o institucional deve 
estar não só em relação com o ca
risma, senão a serviço do carisma 
e em função do carisma. Em outras 
palavras, em toda instituição ecle
sial, o primeiro não é o instituído 
< demarcável, definido, estabelecido), 
mas o inslÍruinte, escondido dentro 
da instituição, e que a anima, dina
miza, e lhe confere significação e 
valor. . 

Entretanto, a história da VR mos
-Ira como, ao longo dos tempos, nem 
sempre o institucional esteve a ser
viço do carisma, senão que se ,tor
nou de fato prioritário. O excesso 
de institucionalização dos diferentes 



cal;Ísmils fundacionais ·' foi, então; . . 

pouco a pouco, esv~ian<!o " sua for~ 
ça e seu significado · profético, se
guindo-se pela atuação do Espírito, 
novas manifestações cal;Ísmáticas e 
o surgimento de novas Ordens . ou 
Congregações. ou, . pelo · menos, os 
movimentos · histól;Ícos de i:ecuperac 
ção . do .- Clll;Ísma, de "refontalizac 
ção"; de volta. às ol;Ígens. . 

• . . 
• 

"Experiências" novas 
forinas de vida· religiosa 

, 

Em linha com o reflorescimento 
cal;Ísmático do pós-Vaticano lI, e 
da busca de uma prevalência .deste 
pólo na tçnsão descl;Íta, situamcse 
as tentativas e as buscas de novas 
formas de expressão do Carisma da 
VR e de determinado carisma con
gregacional, que se designaram no 
iníCio de EXPERmNCIAS, e que, 
na sua maiol;Ía, foram ou vão con
vergindo n uma direção . precisa, a 
inserção nos meios populares, e as 
novas formas de viver o projeto re
ligioso. Nestes grupos, a tensão ca
I;Ísma-instituição vive-se de maneira 
mais aguda e toda peculiar, assu
mindo às vezes a forma de confli
to com a instituição. Mas este con
flito é decorrência. Na base está 
lIma forte percepção, por estes gru
pos, do carisma originário da VR. 
"A inserção arranca daí. E a isso se 
segue (ou acompanha) a insatisfação 
das formas estabelecidas 'de VR. 
Sente-se sua inadequação ao tempo 
e ao cal;Ísma ol;Íginál;Ío. E aí surge 
.(é o traço positivo) a vontade de 
uma nova autenticidade. Daí se vê 
que a inserção e as novas formas 
arrancam do fundo original da VR. 
~ uma pulsão que vem das fontes. 
Quer-se encontrar a ' força originan
~e , da experiênçiafundlldora" (16), 

. : COhtudo, . encontram-se :"' sempre 
Religiosos ·que jl!lgamestas novas 
Comunida<ies , . asa~im · ditasan. 
tes "expel;Íênçias" , , destittiídasd~ 

, identidade religiosa. • Geralmente é 
porque confundem a identidade re
ligiosa, o espíl;Íto, o cal;Ísma, com 
coisas, obras ou práticas determi
nadas. Não conseguem distinguir o 
eal;Ísma originário ' de sUas formas 
del;Ívadas, que são sempre val;Íadas 
e val;Íáve;s · (17) :Não percebem com 
clareza · suficiente o instltuinte di! 
VR presente nas novas formas, Por 
estarem condicionados pelo instic 
ruído. . ., ' 

. . 

A tentativa . de supl;Ímir ' estil di
nâmica da busca de :novoscami
nhos, de enquadrar ' enOImar . os 
avanços e conquistas da caminhada; 
e de voltar, .assim, .a uma situação 
'estática, representa, . no momento 
atual, um risco 'para a Vida Religio
sa. Isto significa, sem dúvida, a vol
ta à pdomação do institucional, 

•• A' • • ~ • com consequenclas lfiprevlslvels 
para o futuro da Vida Religiosa. 

111 - ALGUMAS PISTAS 
OU PERSPECTIVAS 

A problemática abordada ante
l;Íormente sugere algumas pistas ou 
perspectivas para uma vivência lú
cida da tensão carisma/instituição, 
hoje; na Vida Religiosa. 

1. Entender a tensão 
fundamental que pervade o 
carisma da vida religiosa 

Em pl;imeiro lugar, é preciso acei
tar a realidade tensional da Vida 
Religiosa e de cada forma ' histól;Íca 
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Cóncreta de 'exp' réssão' destaeVR; is-, ' 

to ' é; , aceitar que' c'arisinil e , institui-
çãod,evem coexistirná , urudade"'do 
projeto .. religioso, :num equilíbrio 
imistável mas benéfico e tonificante; 
sem', anuiat-s~ nem extinguir-se , tilu
tua'mente,e mantendo c'ada, 'pólo ' sua 
identidade ' ou ' 'seu papel ' específico. 

, ' ' 

" '" ... . . .. ' . " . . ... ' " 
I:'a,ra conseguir manter , t:$ta , ten

são ,as~im; , de .forma positiva, faz-se 
n~ário , perce1:>er e ,entender , a 
t!!~ã!) ,fw!damental que~rvalle 'a 
VR ,eqU!) está ,por detrás da, tensão 
c~a/instituição. ,(1!!)_ II a ~a:lé
tica da disponibilidade fundaD;lental 
do (a) religioso(a) e sua concretiza
ção ' eUi formas determinadas. Há 
uma' tensão interna a todo religioso, 
entre ' a sua , atitude fundamental; 
eminentemente carismática, dedis· 
ponibilidade silva, em 'fé e amor 
diante de Deus Pai, ' e a concretiiilc 
ção de tal disponibilidade numa 'fór~ 
IDa determinada, encarnada, ill$titu: 
cionalizada. ' 

Tal atitude ' fundamental de dis
ponibilidade só pode ser um dom 
de Deus, um carisma, já que o ho
mem por si mesmo, com suas forças, 
não é capaz de dispor de si numa 
atitude totalizante de dom, em fé e 
amor. ~ m1,lito mais um deixar-se 
dispor no amor, e pelo amor ,do Pai. 
~ uma "atitude radical, que antece
de a qualquer concretização, mas 
que não existe, ' por outro lado, se
não numa forma concreta, historici
zada_ ~ disponibilidade total, ilimi
tada, mas que deve encontrar SeIIl,
pre uma encarnação na situação em
pírica, sem 'nunca esgotar-se em ne
nhuma forma. 

. . .. 
' /I:. , teptação ,da form!i , ,concreta é 

querer ' exaurit; esgotar,' a , disp~)lljbi
lidade, ' de 'tál :modo' que ' fóra :desta 

fonnà já>não 'existe tal atitude 'radi' 
cal: ·Seria, 1!ortimto; ,Sua , negação; 
pois sendo lima atitude radicaI: não 
se pode exaurir em :neIihúinacono 
cretização":detel'niinada; " :' :" , :," ',; ':, 
:, .,' .: < . . :', ". , ". "i' .; "'o : _ . ~. , " , " " •• i ..) 

, : A : t~nsão :, ellcontra-se, J)O\S, , entre 
a ,rad,icalizaçíjô : ,da :, ,atitudé ' Jtind,a: 
mental e , sua ' ,concretizaç.ão ,'hist9rh 
ca, que, na .. VRr~cebe formll 'nllS 
Constituições, normas, costumes, es'
troturas, em ' uma palavra, na Insti
tuição. A , institlliçãoé tentada a 
prender e atar a disponibilidade ra
dical, esquecendo-se ,do' seu papel 
de simples inediadÇ>ra. Por outro la, 
do, a , força carismática' dadisponi
bilidade : total sente ' dificuldlldes de 
encerrar-se 'nos ' estreitos , limites da 
Instituição. A ,atitude · carismática 
da disponibilidade ' tofalà ação , do 
Espírito , e ao amor do Pai manterá 
sempre ,acesa a' chama do entusias~ 
mo, da 'cOragein,do risco, da dedi
cação, da . auto-entrega, d'a contínua 
superação de situações, do venci
mento da inércia, do triunfo , sobre a 
corrosiva tentação do instalar-se. A 
instituição ajudará a manter o elan 
carismático no realismo d'a, vida,' na 
concretude do compromisso; na 50' 
frida, mas necessária historicidadé 
das opções evangélicas. Esta ténsão 
básica entre a disponibilidade total 
e sua concretização esteve , sempre 
presente na, VR desde as suas pri~ 
meiras origens. ~ algo , que ' lhe ' é 
constitutivo. ' Historicamente;, rios 
inícios. da Vida Religiosa, falava-se 
em querer cumprir,' o '''voto batts' 
mal" ,coino expressão de "üm i deseíi) 
dê viver o ' Eyangelhona 'entregá ' li 
Deus . . Entendia-se "este ' voto ' "funda' .". . . . 
mental" ~ ,sem úsa'r 'o termo ~·:Co' 
mo dedicar-se íniégralinerite ao 'Se
nhor, ,: como' .<ibépécer ' ):'adicab:heilté 
àpàlavráevangélicli"Polleiiias 'dizer 



que : existia já ' naquela época;, 'a leu, . 
são: básica ' entre disponibilidade : to;. 
.tal e formas' concretas . . Isto ,' é,exis. 
tia :jáa dimensão: fundante de entre· 
ga, de dedicação a Deús; de.' respos
ta radical à Palavra .. doEvangelho, 
e aquelas feunias . de. oração, dé ' je
jum, de renúncia,. de combate espi
ritual, . de desprendimento, ' de sepa
ração, de "fuga mundi", de esforço; 
de austeridade;de solidão, de silên" 
'cio, de .vigíllase de tantos outros 
'exercícios espirituais e. ascéticos, o 
que evidencia a dialética entre a 
atitude fundamental e as formas 
concretas de vivê-la, . entre • <> ' insd~ 
tuinte da VRe os seus elemeritos 
instituídos (19). 

2. Assumir as conseqüências 
que decorrem desta tensão . . 

Isto supõe, antes de tudo, aceitar 
que a Vida' Religiosa é vida, dina
mismo, novidade, abertu~a . ao im
previsível de Deus e de sua âçãoria 
,história. E que, por. isto mesmo, ne· 
nhuma forma histórica de concreti
iaçiío desta vida, nenhum · '~mode. 
10", nerihuma Ordem ou .congrega
ção, poderá pretender identificar-se 
de tal founa comeste projeto . de 
Vida naquilo que. tem de mais ' nu
chiar ou · . essen6ial~ .. que possa . ser 
julgado definitivo ... Dito ' pela Ínver
,sa: é . preciso aceitar o .caráter de 
mediação, . de ' proVisoriedade; . de 
não absolutez de: cada,. forma con
creta, histórica de' viver' este projeto 
de radi'éàlidade cristã~ ' É preciso ' re
lativizar as próprias conquistas, as 
próprias ' realizações', e saber ' discer
nir ' ria .: caminhada ' hist6rica· os sinais 
da novidade que . o Espírito . vai cori
tinuamente suscitando de fOllna in
teiramente ' gratuita ... : ; ' .: . : " ' : 

A 't . t . 'f" b' . ' . • '. cel ar " IS o ·, Slgnl lca ; .. tam .em 
aceitar .· que •. ' fOlmas , históricas '., con • 
,cr~as deste:: projeto ' possam . vir, ' a 
desaparecer, . a' ser;, substituídas. por 

, outras.. Mas, , .. sobretudo; ,significa 
aceitar . que' estas iormas. 'concretas, . . -preCIsamente por serem .encarnaçao 
histórica. do carisma originário, têm 
que . se deiXar ,questionar e testar 
continuamente pelos ' "sinais ' dos 
tempos". Têm' que assumir sua con
dição histórica e viver num contí
nuo esforço de encarnação no tem
po e no espaço, buscando e encon
trando as ' mediações mais pertinen
tes. 

. . .. 

Neste sentido, aqueles grupos' de 
que falamos na primeira parte, que 
representam .as. "experiências", -
as comunidades inseridas : . as no
vas formas de Vida Religiosa ' jo
gam um papel de capital importân
cia, na presente ' conjuntura da . VR. 
Nestes glUpOS, o questionamento, a 
buscadas mediações . pertinentes . . 

"deixou de ser um problema teóri-
cO _, _ para se tomar a busca apai· 
xonada' de caminhos . concretos -
embora difíceis e arriscados . que 
rasguem o horizonte futuro da VR 
com atos positivos de esperan
ça" (20). 

'. Finalmente, ' aceitar isto ' significa 
alijar·.o medo e desmascarar os me
canismos ' . de ' fuga que se ' escondem 
sob capa de fidelidade. Umafideli
dade, ' . naturalniente, distorcida, . ou 
melhor, .. . uma ' pseudo-fidelidade. 
Quando . não se superam estes me
dos,a' resultante é a negação do po
der e da liberdade do. Espírito . de 
continuar . fazendo novas ' todas . as 
coisas, .de . recriar a VR a partir do 
seu carisma originário (21) _, . , . 
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.' A esta <lUz: me parece que deve 
ser. entendido também . e · esfo.rço de 
dar prevalência' ao carisma na. VR, 
a partir da reelaboração das Co.ns
tituições, de que falamo.s também na 
primeira parte: este esfo.rço. 'deixa de 
ser, então, um esfo.rço meramente 
1eórico ou verbal para' tornar~se um 
processo de conversão, isto é, a ten
tativade reviver no ho.je concreto 
da história, a experiência carismáti
ca fundante. Melhor dite, de verifi· 
car a autenticidade desta experiên. 
cia fundante na experiência daque
les que hoje são chamados pelo Es
píri to a partilhar e carisma; e de en
contrar 11m!! . verbalização adequada 
a esta experiência. Verdadeiro pro· 
cesso . de discernimento; que supõe 
um 'co.nfro.nto. árduo e crítico entre 
três pólos: a) a letra escrita do tex· 
to; b) astia fonte; isto. é, a experiên' 
cia vivida . seja a experiência fun
dante . primeira, seja a experiência 
fup,dante segunda, a graça carismá' 
tica do fundador e a graça carismá· 
tica dos seus seguidores; c) e as ciro 
cunstâncias de cada momento histó' 
rico nas quais este carisma quer ser 
vivido e expresso. 

3. Função profética desta tensão 

Falando do fenômeno religioso 
sob e ' ângulo sociológico, escreve 
Otto. Maduro: "Nenhuma religião 
o.pera no vácuo. Toda religião, qual
quer religião, o que quer que enten
damos 'por religião é uma: realidade 
situada num contexto. humano espe· 
cífico: um espaço geográfico., um 
momento histórico. e um meio ani· 
biente social concretos e determina
dos" (22). E acrescenta: "A religião 
- qualquer religião . opera sem· 
pre, em .cada caso concretó, numa 
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sociedade já estruturadàde um de
terminado. medo; ' por exemplo, uma 
estrutura delil'lguagem ali falada, 
um sistema 'econômico espeCífico.; 
um tipo particular de relacio.namen· 
te de parentesco, ' Úmaorganização 
})olítica peculiar ... " (23). 

Tudo. isto é válido, no seu tanto., 
em relação ao carisma da VR no 
seu conjunto, e em relação. aos dife
rentes carismas fundacionais, como 
concretizações históricas do caris
ma originário. Nenhum(a) · religio
so(a), nenhuma Ordem ou Congres
gação religiosa "atua no ·vácuo". Es
tão. sempre situados. Precisamente, 
e mais constitutivo desse carisma é 
ser profético-escatológico, isto é, ser 
anúncio. e antecipação do Absoluto 
de Deus e do seu Reine, no coração 
da história, na concretude das op
ções e decisões humanas, no entra· 
nhado das estruturas sociais e eeIe
siais em que se configura e 'relacio
namento entre ' as pessoas e os gru-

• • pos SOCIaIS. 

. Esta característica constitutiva 
profético-escatológica do carisma re
ligioso implica uma missão profética 
na sociedade: anunciar, por aquilo. 
que é, e pele seu modo de situar-se 
dentro do mundo.; li reruidade defi
nitiva de Deus e do seu Reino; e 
denunciar fodas as fOI mas de fixis
mo e absolutiSmO; bem . como tudo 
aquilo.. que se. opõe, em telmos de 
injustiça e opressão, ao desígnio de 
Deus para '0 : homem. . . 

Por ser eminentemente carismáti
ca, a VR não pcide ser enquadrada 
exaustivamente em estruturas dema
siado institucio.nalizadas; A institui
ção precisa de segurança, de' certe.
za, de poder. Sobrepõe·se às pessoas 
muitas vezes coartaa 'liberdade, imo 



pede a , espontaneidade, sufoca a 
vida. ' ' ' 

Dado o fato de serem estruturas 
,em função de 11m carisma e partici
parem, elas mesmas, da ordem caris
mática - como antes ficou dito -, 
as estruturas (instituição) na VR 
(como na Igreja) têm que assegurar 
às pessoas a liberdade no Espírito, 
a coragem, a criatividade, a capaci
dade do risco, o respeito mútuo na 
vivência da experiência carismática 
e da sua continuidade na Igreja. Na 
medida en:i que estas estruturas, de 
fato, conseguem ser isto, a relação 
carisma-instituição na VR passa a 
ter a função profética de questionar 
as estruturas do contexto social (ecle
sial) vigente. Na medida em que re
petem ou reproduzem as formas de 
relacionamento vigentes no contexto 
e contrárias à utopia do Reino, en
tão sua força profética se esvazia ou , 
se perde. 

Recusando deixar-se esgotar ou 
encerrar em estruturas rí\lidas, está
ticas ou anacrônicas, que acabam se 
convertendo em fim em si mesmas 
a força carismática do projeto reli
gioso está, por isso mesmo, denun
ciando toda forma de relacionamen
to entre as pessoas e os grupos so
ciais que dominam, manipulam e 
marginalizam, desrespeitando a pes
soa e seus direitos fundamentais. 

Frente à sociedade capitalista e 
consumista do nosso continente, que 

gera uma sitUação de injustiça insti
'tlicionalizada, e de pecado social, 
exclui da participação nos bens da 
cultura" da política e , da economip 
a grande maioria do nosso povo, à 

.... • ". r tensao ' entre o cansmatlco e o ms-
titucional 'na VR está chamada a 
questionar a pretendida absolutiza
ção de estruturas sociais que encar
nam o "não-Reino", e a induzir um 
processo de mudança que atinja não 
s6 as pessoas, senão as mesmas es
truturas. 

Do ponto de vista da sociologia 
'das religiões, "o profeta é aquela 
pessoa (ou grupo) capaz de fazer ex
plícito o implícito, capaz de unir o 
desunido, capaz de formular - no 
discurso e nos atos - um conjunto 
de procuras religiosas insatisfeitas, 
de maneira tal que os clientes insa· 
tisfeitos se achem expressos nessa 

, formulação profética e mobilizem, 
então, as pr6prias energias em tor
no do profeta, de seu discurso e de 
seus atos" (24). Do ponto de vista 
bíblico-teoI6gico, o profeta é um 
"crítico religioso da realidade" (2S), 

De acordo com isto, quanto mais 
esta tensão for mantida, quanto mais 
lucidamente ela for assumida, quan
to mais clara for a sua incidência na 
realidade envolvente, tanto mais in
cisivo será o seu testemunho do Ab
soluto, tanto mais denunciadora sua 
"linguagem", tanto mais profétiea 
sua mesma existência. 

NOTAS 

(1) Pierra Faltin - Reveilo spirituels 
et renovation dans la Vle Religleuse; ,in 
Conellium, 1973 - n9 89, ' p. 136.(2)' 
Paulo VI - Exortação Apostólica: 

~ ~ Evarigelica Testificatio", · n.95 11 · e 12. 
(3) Vaticano li, "Perleetae Caritatis -"" 
(P.C.) el. n9 ,2. (4) Carlos Palacio: For
mação para' a VR. Arguns pressupostos. 
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.CRB1182 c~; ,p. Id,el1l.,Presente , e ,futurq 
da ' "\IR, ' em 'êonyeig~hcia; ' n~ ' 1'22,,"7 . ' 
1979,p. '207 : ~ ,l!,~nar~o B9ft, 'Evolu-
ção ' da VR na Aménca Latina; em Con
vergência, n9119, 1979; p. 51; JoãO Ba
tis,ta . Libâniq,. Grandlls" rupturas spciais 
e eclesiais e sua ' incidência na VR
CRB!Vozes, 1980.(5) e.N. Wambacq, 
Le mot charisme, in Nouvelle ,Revue 
Theologique, 1975; lôm097 "':'p. 345. 
·(6) 1 Cor .12,t98.(7) :Vaticano li, "Lu
men , Gentiutn" , ·cf,' iJ9 13. (8) ,Carlo Mar
tini, Fundamentos bfblicos de la Fórmu
la S.I., en Iritroducclónal estudio de ·Ia 
Fórmula dei Instituto S.1. CIS '- Roma 
- 1974 - cf. p, 70. (9) John Carol Fu
trell, S.J. Discovering the Founder's cM
'rism, iri The Way Suplemento n9 14, p. 
69. (10) Maurizlo M. · Costa,S. J. Cons
tituzioni: Esperlenza ed. ermeneutic8, in 
Introduzione alio Studio delle ' Costitu
zioni S. ' I. Roma - 1973 -, p, 5. (11) 
Idem o. c. cf. pgs. 5 e 6" (12) Carlo 
Martini, o. c,; cf. p. 70. (13) Paulo VI, 

M.P. Ecclesiae· Sanctae n9s 12 e, 13, '(14) 
ouei Maduro',' Religião' e luta ' de classes, 
Vozes 1981, pgs, 116, 177. (15) P: ' Ber
ge, - T. Luckmann" A Construção".so
cial 'da realidade ' '':' Vozlis, '1978 --: p. 
77 a 87. (16) Clodovis Boft ...,. Comuni
'dades , inseridas; a' q'uestão da' ,autori
.dade .e da obediência; em '''Convergên
cia". (17) Idem ~. Os pobres são nossos 
mestres. A reeducação do religioso . pelo 
povo. (18) Todaesta parte inspiracse no 
'artlgo do P. João' Llbânio: "Tensões na 
Vida Religiosa; em Grande Sinal - no
vembro/1972~ p. 655 a 668. (19) João 
Batista Libânio: Grandes rupturas'. sócio· 
culturais e eclesiais·. e . sua incidência 
sobre a vida religió'sa . c...; CRB/Vozes, 
·f982. (20) Carlos Palaclo, o. c, p. 27. 
(21) Idem - p.28. (22) ' Oito Maduro, 
o. c. p. 70. (23) Idem, p. 72, (24) ouo 
'Maduro, o.c, p. 143. (25) CRB, "Os pro
fetas bíblicos Interpelam a Vida Religio
sa"- - DA 002 Preparação da XIV / 
,AGO/86, O 

-

.. Conversão: .renunciar: a · prioridades invertidas. Encaminhar-se ao evan. 
,gelho das bem-aventuranças. ,', '. ". " . 

- . . - - - . . . 

• " ". 

. ' ". . . . ' 

Pense e relacione: conversão e Emaús(Lc 24, 13-35) 
- ,. . . .' 

De quem serãóaspalànasque nos farão "arder· o coração?" Quem 
realiza' e 'partilha do pão e nos abrirá os olhos e. fará percorrer, em sentido 
de ida, de caminhada pará Jerusalém, o caminho que balizamos dUrante 
anos e que acabamos percorrendo inconscientemente no seritido de fuga -
fuga da morte, do sepulcro; da derrota, 'ditvergonha.';,'? Mesmo · sendo 
certo o caminho, mesmo · sendo legítimas :as balizas no caminho ' do segui
mento de Jesus - vida comum, missão, votos - houve circunstâncias his
tóricas que nos fizeram percorrê-lo em direção inversa. Convidado a ficar 
conosco e a tomar o alimento, aquele estranho companheiro, incômodo e 
deslumbrante, distribui em lugar de tomar o alimento. Abre os nossos olhos 
e ,nos dirige ao, lugar certo. Há que des:inverter Çl sentido da marcha. A 
Illsrcha des{)lsqa e rotineira ceda lugar à marcha '. apressada e esperançosa 
dll ressurreição.'. Leia as páginas 89-105. Você vai aprender a relacionar 
conversão e discípulos de Emsús. ' .' 
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. . . , . . 

" 'A ORA~ÃODE ,' ,' MARfA, 
. . ... . . . ' .. . ' . ' . . 

, ',tESTEMUNHA ,DA' PALAVRA . .. . . 
, 

" 
, 

, ' 

, .. . .. . 

, 2 inter.essante, constatar ql/e a manifestação 

, 
, da Palavra a Maria foi ',sempre, (fnvolta :, ' , " 

' numa certa obscuridade. , Maria, : " 
, ', noentanto, ne"!- se. submeteu cegameflte" , , 

, " nem se 'retraiu sem mais. Tentou 
sempre uma : percepçãó' melhor do sentido da Palavra. 

, ' .. ' .. 
, • " 

Pe. Marcello de Carvalho Azevedo, SJ 
Rio de' Janeiro, RJ:., ' 

, .. 
, , .. ,. . .' 

. . . . 

' .. ,O que no Evangelho lemos de 
Maria e sobre ela" é dito, à ,luz da 
ação do ' EspíritÇl. ,Este' é, em Pente

'costes, dádiva do ' ,Çristo Ressuscitá
: do por, Deus; dom posterior aos actili
'tecimentos da vidá de , Jesus. Recebi· 
: do o Espírito, os' ápóstolos e ilisd
pulos, ,homeris e mulheres, ti Maria 
entre ehis, recordam e relêem, sob 
nova luz, o passado de Jesus e 'o 
'seu próprio. DescobrelI! áí um sen
tido novo que ressitua tUdo em pers
pectiva surpreendente. Desse Jesus, 
os apóstolos passam a dar testemu
nho público (At 2,14-36;3,12-26; 
4,8-30.33). Com ' firmeza e desas
sombro, anunciam 11 Palavra de 

• A leitura desse texto supõe à de 
"ORAÇÃO ' DE MARIA, INTER
PRETE DA PALAVRA", publicado 
em CONVERGP.NCIA de jan-fev. 
de 1986, ,págs, 56-64. " 

. . ". 

, , ' 

'Deus ,(At 4,13.2931) ;' A partir daí, 
' a comunidade cristã dos primórdios 
'vive e transmite est'a ""memória" fe
cundada 'pela fé. ' Neste : 'aceryc,> , coii
servado com carinho; os' autoresdtis 

,evangelhos, guiados ,' igualmente pelo 
Espíx;ito, vão busçar , inspiração e 
conteúdo, para darem também eles 
tes,temunho de todas essas ' coisas, 
'sabe/:ldo que é .verdadeiro quanto re
latam ' (Jo 21,24). Eles o fazem; a 
fim de que possamos 'crer;' também 
nós, que Jesus é o Cristo, o Filho de 

'Deus,e, acreditando, 'tenhamos VI
DA no seu nome '(Jo 20,31). 

Assim como apresentada por Lu
cas, Maria é, pois, como os apósto· 
los e discípulos a partir do Pentecos· 
tes, testemUDba ~ vida de Jesus. 
Este dado ilumina tudo quanto 50· 

bre ela refere o e.vangelista. Ele não 
nos fala explicitamente de sua ora
ção. Mais do que qualquer outro, 
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porém, o terceiro evangelista nos dá isto à História· da Salvação, assim 
flagrantes fecundos, na vida de Ma· como expressa na ·tradição de Israel 
ria, daquilo que é o coração mesmo (Lc 2,19.51b). 
de toda oração cristã: a relação Ín- C~m~ todosapie~te em meio ao 
tima da pessoa à palavra e à ação seu povo, ela o fazia sob a ação do 
de Deus em sua vida. Por ·esta por-Espírito {Os 14;10; Ec!' 44,1-50,21; 
1a entreaberta, quero aproximar-me, Judite 8,26; Ez 36,26-27; EcI 39, 
em oraç~o, para captar algun,s tra- 1-4.6b-8). Buscava perceber assim e 
ç~s da figura orante de ~ Mana ,em .. interpretar o sentido de sua vida, da 
~I mes!Da e :m sua. relaçao posslvel . de seu filho e a ação de Deus sobre 
a con!lguraç~o eahm~n~o de nossa .ambas (Lc 2,1951b). Como testemu
propna oraçao de crlstaos, · chama- . nha do Ressuscitado, ela o faz de 
dos como ela . a ser testemunhas do novo sob a ação do Espírito, mas 
Senhor Jesus. . coma intuição ampla do plano de 

Oração e Fé: 
Silêncio, Palavra e Atitude 

~ interessante constatar nas qua
tro redações do Evangelho que a ma
nifestação da Palavra a Maria foi 
sempre envolta numa certa obscuri
dade. Maria, no entanto, nem se sub· 
meteu cegamente, nem se retraiu 

. sem mais. Tentou sempre uma per
cepção melhor do sentido da Pala
vra. Ela o fez: . 

* perguntando para esclarecer-se 
(Lc 1,26-38 - Anunciação; 2,41-48 
- Menino no Templo); 

* indo adiante com grande con· 
fiança naquilo que lhe parecia cer
to (Jo 2,1-11 - Caná); 

* acolhendo ' e aceitando no silên
cio (Le 2,1-7 - Nascimento; 2,22-35 
- Apresentação; . 8,19-21 - Vida 
pública); 

* . presente na esperança (J o 19,25 
- Cruz; At 1,14 - Comunidade 
de discípulos); 

. 

* conservando fiehuente, recor
dando com carinho, cotejando e re

. passando em seu coração os fatos e 

. as palavras entre si e referindo tudo 
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Deus sobre o ' seu Filho Jesus, Salva
dor e Senhor. 

Em todas essas ocasiões, há em 
Maria uma resposta de Fn. Com efei
to, nunca o esclarecimento dado ou 
a palavra enunciada revela-lhe o pie· 
no sentido e alcance do que se lhe 
diz ou se lhe pede. A]l.enas lhe tor

.Da claro que Deus o pede e que ~le 
o pode fazer, mas quer e precisa 

. contar com ela. E ela assente, expli
citamente e de modo paradigmáticc, 
como na Anunciação (Le 1,38) ou 
de fonua tácita, como em outras pas
sagens sobretudo de Lc 1 e 2 citadas 
(Apresentação, Menino no Templo. 
Vida pública, Cruz). Ela o faz não 
porque tudo se ilumine. Mas, por
que, embora não sendo claro o ter
.mo final, é · patente a intenção de 
Deus e a direção em que Ele a leva. 
~ certa sobretudo a força de Sua 
palavra, como é inequívoca Sua pre
·sença e Sua ação. 

Em cada uma dessas circunstân
cias, a resposta de Maria toma sem
pre a fonua de ORAÇÃO, de rela· 
ção pessoal a Deus na perspectiva 
da fé. ' . . 
* Oração no· silêncio (Templo, Na
zare, Vida ptllllica, Cruz) . 



:*:. : Oração .. na ' ·Palavra' : . (Anuncia
.-ção, .Magnificat, Caná), " ':. ' . • ' . :.', 

' .. ' . - -. ' - - ,. . . 
. ~ üração :na contemplação; recor' 
'daçã() 'e interpretação ' (Pastores, Na
·zaré)."· . 

. ' 
. .. .'. ,. '. . 

, Em todas essas ocasiões, envolta 
igualmente.na fé, ,há uma OBEDItN
,CIA corisCientee 'e'sdarecida, res
,ponsáve.i '"madura, l'aralelamente à 
,oração, ela se traduz: ' .. 

• • 
'*no silêncio, que acolhe (Templo. 
Vida pública, Cruz); 
* mi ' palavra disponível " (Anuncia· 

.ção); . 

* mi palavra confiante (Caná); , 
* na atenção ao mistério de Deus 
(Lc 2,19.51b); · 

* . na esperança aberta à ação de 
Deus (Pentecostes). 

Oração: Fé e Vida na Sabedoria 

Uma das características da fé, não 
tanto enquanto se refere , ao· conteú' 
do da mensagem que se crê, mas à 
. vivência coerente daquilo que se crê. 
é a paz na consciência do rnistéri.o 

• A • e a serena conVlvenCla com o para· 
doxo. Seguir seguro pela força de 
Deus, ainda quando não se sabe ac 
certo para onde se vai, . é uma expe
'riência que Abraão viveu, em um 
sentido exemplar, e terá vivido todo 
aquele que obedece na perspectiva 
cristã, deixando-se levar na fé, pela 
apelo do Senhor. Por aí se afirma e 
robustece a fé. 

Maria também crescia na fé. Pro
gredia na acolhida consciente do 
mistério em sua vida e na vida de 
seu filho. Crescia em sabedoria, istú 
é, descobria sempre melhor .a sinto
nia entre a própria vida e a de seu 

. filho com a v.ontade do '. Pai. .. A par
. tir .da resposta de Jesus. adolescente 
·encontrado no Templo,. , ' resposta 
que. ela e Iosé . não entenderam CLe 
2,50) Maria conservando, recor
dando, comparando e tentando in
terpretar tudo aquilo que vinha vi
vendo (Lc 2,51b), .estará ,partic1,1lar
mente atenta à outra dimensão de seu filho,aqueia que se não vê, mas 
à qual ele fez tão clara alusão,(Le 
.2,48-49). Sua intervençã(), em Caná, 
,no início da vida pública, é um ates
tado notável desta intuição espiri
tual (Jo 2,3-5). Tal percepção é tan
to mais adrn i rável, quanto a yida 
de Jesus, como a de Maria e José, 
em Nazaré, parece não se afastasse 
da normalidade. Com efeito, quando 
maÍs tarde Jesus retomar à sinagoga 
de sua aldeia e ali comentar Isaías, 
seus conterrâneos hão de estranhar 
que o faça em tais termos aquele 
que; para todos, é um como eles e 
outro não é senão. o filho de gente 
bem conheCida dali mesmo. Nos anos 
que precedem a vida pública de Je
sus e durante esta, amadurece em 
Maria a certeza da fé. Esta se vai 
manifestar ao pé da cruz e há de 
culminar na acolhida da ressurrei
ção, à luz do dom do Espírito rece
bido na comunidade de discípulos 
que se fazem testemunhas na fé. Je
sus antecipa de certo modo o senti
do desta trajetória interior. Quando 
um dia uma mulher enrutece Maria 
pelo privilégio de ser sua mãe, Je· 
sus reorienta o louvor. Implicita
mente o ratifica, mas ao mesmo tem
po o retifica. Coloca-lhe o sentido 
antes na coerência da fé este ou
vir a palavra e traduzí-Ia na vida 
.(Lc 11,27-28). Está assim dada a 
chave de compreensão da vida de 
Maria em algo que o próprio Jesus 
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estende a , todos. Esta coerência in
tegral de.: fé . e vida . é . algo ' para 
"que . todos · devemos e podemos ' ca
.minhar na perspectiva. do ·Reino. : 

'Oração, Fé e Libertação · • ' . 
. . . . 

~ . , '. . . . . . . 
Muito de nossa vida . é feito ' tane 

'to de presenças e· manifestas ações 
· de : Deus,. como de: obscuridades ' li 
:Seiltespeito. Quem · não provOu ·a 
·perPlexa· sensação de .sua .ausência, 
distância·ou silêncio, em meio' à· for· 
te experiência do ' inc0Ilipteensível 
lia própria vida, na de outrOs· e na 
do··mundo C0mo um · todo? Também 
Maria . passou por aí;. A evidência da 
ação' de Deus sobre ela; lia . mater
'nidade, . fez-se alicerce da sUa con
fiança para buscá-lo . quando Ele ca
.Iava ou parecia menos presente. A 
·mediação para tanto foi · sempre a 
'ORAÇÃO; . Maria conser'Va~a ' e ' re
cordava as palavras e fatos vividos 
.(Lc:.2,1951b). ,Ela os ·revolvia . . no 
coração e na mente e·' buscava en-
· trever o Senhor ao perscrutar no seu 
passado o sentido do seu presente 'e 
a luz para o seu futuro. . . , 

· . Parte da oração de. Maria, como 
da oração de Israel, consistia assim 
eJU-repassar e celebrar as muitas li· 
bertações de seu povo por Deus. A 
saída do Egito eta o referencial e o 
fato · fundante · da consciência de 
· identidade de Israel, atestado pe
rene da fidelidade de Deus e de 
quanto Ele toma a sério a Aliança 
com o Seu povo .. O Magníficat, que 
'Lucas coloca nos lábios de Maria, 
reassume e canta estes temas de vi
da. Eles amadureceram em Maria, 

·na sintonia profunda com sua gente, 
na experiência deste Deus inconfun
dível que liberta e realiza grandes 
coisas a seu ·favor. 
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Há . muitas . lib~rtações . em nossa 
vida. Elas se · trad.uzempelo perdã,o 
de ,Deus ,e por Sua misericórdill el!;
perimentada a1gillri~ ' vez. mais .for,t~
mente. Elas brilham na certeza pal
pável de Sua paciência e . comi>tc:éíi~ 
são, de Sua bohdaae 'e de Seu amor. 
'Elas podem surgir em meio ' li dra
máticas expériências de ,pobreza ,e 
limite pessoal, n;l dóença; rio sofri
mento, na constatação incontornável 
da i!npotência .face à morte. E~as po
dem mesmo compendiar:senl!m ·mo
menta ou , proc.esso. intenso. e deci
sivo de conversão; de tranSformação 
profunda de nossa vida. Elas se ina:
nifestam na .idenlliicaçã0 .do: dom de 
. ter dito alguma "e;;o:.·a .Deus·. um SIM, 
significativo e irreversível, que em 
nós catalizou e afirmou <> melhor 'di: 
nossa liberdade. ' Elas; não ' raro, se 
concretizam na palavra oU 'nogesto 
dos irmãos e irmãs, no impacto de 
alguém que um dia descobriu e res· 
gatou em nós o melhor de nós mes· 

,mos. é nos ,relançou na vida com no
vos rumos. São tantos os vestígios do 
insondável amor de Deus que pode
·mos rastrear nas ações dos homens. 

~ . fimd~mental ' dar-se conta des, 
tas . libertações e identificá·las em 

.nossa história, reassumÍ-Ias e · ceie· 
brá-Ias. Isto nos coloca na tradição 
da "memória-recordação", tão ca· 
'racterística da oração do Povo de 
Deus e da de Maria, sua filha. Isto 
nos aproxima . do Senhor. Faz-no~ 
crescer em sabedoria e em graça 
porque nos abre à percepção de co
mo nossa vida se refere a Deus e de 
como Ele realmente atua sobre nós 
'e sobre nossos hmãos e irmãs. Não 
é principalmente por meio deles que 
o Senhor nos conduz ao longo do 
caminho comum de nossas vidas? 
Essa oração de Maria, . ancorada na 



história de seu po:vo' é inspiradora e 
fecunda para a nossa oração. 

Maria,discípula 
e testemunha orante 

Assim como apresentada por Lu
cas, dizíamos acima, Maria é teste· 
munha de Jesus. Testemunha que 
tal se constitui, como os apóstolos 
e discípulos, pela força e pelo dom 
do Espírito Santo após a , Ressurrei
ção. Em Pentecostes, o Espírito atuou 
,decisivamente sobre a comunidade 
dos apóstolos e dos discípulos, ho
mens e mulheres, muitos dos quais 
haviam seguido Jesus desde o iní
cio (At 1,21"22). Maria está pre
sente e é parte desta comunidade. 
Como os demais, - de modo muito 
singular, porém, pois é a mãe de 
Jesus, ela é sagrada ali testemu
nha do Ressuscitado. ' 

' Iluminados pelo dom, os apósto
los e discípulos passaram então a en
tender da vida de Jesus o que lhes 
'era impérvioantes de receberem o 
Espírito. A partir desta nova pers
pectiva, davam testemunho do que 
antes haviam visto, ouvido e vivido 
de Jesus, sem contudo plenamente 
compreender então. Entrelaçavam 
agora a memória de fatos, de ges· 
,tos e palavras, com a intuição que 
ora lhes dava o Espírito do Senhor. 
Esta nova compreensão não só pe
netrava o significado dos ditos e 
ações de Jesus. Ela situava o seu 
mistério no contexto global da His
tória da Salvação, assim como vivi
da e sobretudo traduzida nos do
cumentos escritos do povo de Israel 
(At 3,12-26; 7,1-53). 

Formou-se por aí o corpo de tra
dição oral que alimentou a comu
nidade cristã dos primórdios. Em 

, torno deste núcleo, articulou-se a 'Bcia 
Nova a ser narrada epassada , de, ge~ 
ração a geração. ' Inevitáveis ' as va
riações e múltiplas versões; Eni seu 
conjunto, porém, passam-se ' elemen
tos centrais e identificáveis, que tra
duzem uma ' leitura de, fundci, ' defi
nitiva e escatológica, ' da . realidade 
histórica de Jesus ' de Nazaré à luz 
da ação do Espírito que lhe revela 
o sentido. Esta é' a matéria 'prima pa
ra a obra, dos evangelist,as. O que 
eles nos deram não ,é s6 <> relato do 
que Jesus disse ou fez. ~ isso mes
mo; visto e vivido na perspectiva da 
fé da comunidade cristã dos inícios, 
que o recebia dag,ueles que "desele 
o começo estiveram com Jesus" ltc 
1,1-3; 24,48; At 1,21-22; 4.33; 13, 
30·31). 

Maria, discípula singular, incon
fundível e irrepetível, seguiu desde 
o início a vida de seu filho. Como 
ninguém, está especialmente , dispos
ta para a ação do Espírito. Se este 
atuava sobre os apóstolos, perplexos 
e inseguros, em Maria encontrava 
aquela em quem Jesus era já frnto 
de Sua ação. Outros testemunhas 
hesitaram um dia, temeram, negaram 
ou desertaram (Mc 8,32-33; 9,32; 
14,49-50; Jo 18,15-27). Ela, porém, 
mesmo sem plenamente compreen
der este seu filho, dele não duvida
va (Lc 2,3445.50). 

No caso concreto da concepção, 
do nascimento e das seqüências da 
infância de Jesus, Maria não só con
tava o que ouvira. ,Ela tinha sido, de 
fato, a um tempo sujeito e parte ati
va desta história. O evangelho, sem
pre discreto sobre ela, ainda mais o 
será quando passar ao primeiro pla
no o personagem central, Jesus. Mas 
Maria será a única figura da infân-
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ciá a reaparecer n.a vida pública, na 
paixão e morte de Jesus e a estar 
em meio à comunidade de discípu
los à espera do Espírito, dom do 
Ressuscitado. Nas várias fases de 
sua vida e de sua morte até à Res
surreição e Pentecostes, Jesus tem, 
nos textos .do .Evangelho, um único 
paralelo de ' continuidade, . uma pes
soa apenas presente ao longo das 
etapas todas desta caminhada: Maria. 

Nenhitm dos textos evangélicos 
refere uma aparição de Jesus ressus
citado à sua mãe. Maria, porém, vi
veu sempre uma visão de fé. Ela ha
via aprendido a perconer o seu iti
nerário de peregrinação pascoal des
de ri dia em que Simeão lhe anun
;iou o destino de sofrimento de seu 
filho. Mais ainda, desde o terceiro 
dia do encontro do Menino no Tem
plo (Lc 2,46), ao terceiro dia da Res
surreição (Lc 24,21, Maria antecipa
va na fé a sua Páscoa. A notícia da 
ressurreição deste seu 
fi 1 h o, J e s u s, . que a g o r a 
sob e . a o P a i, d á -1 h e final
mente a chave para entender as pa
lavras, ditas por ele num passado 
distante, e que ela então ouvira sem 
entender (Lc 2,50). Há um outro e 
verdadeiro Pai, que tem para ele, 
Je'sus, outros destinos. Talvez des
perte ali em Maria a consciência dé 
ser discípula de seu próprio filho. 
De um cer:,) modo, começa aí para 
ela o itinerário pascoal, singular e 
intraduzível. Na confluência da som
bra dos eventos previstos e fora de 
seu alcance, com a luz constante da 
presença familiar· de Jesus, ali tão 
próximo ' em &eu próprio lar, éla es: 
taria buscando e -tentando sempr~ 
intuir em seu filho uma dimensão 
para além daquela' que nele· apare-
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ce.passará ri tempo e.' os dias ave: 
rão sempre mais radicada· na fé. Nó 
momento da grande tribulação, em 
meio à perplexidade geral, ainda 
mesmo dos mais pr6ximos a Jesus e 
fiéis a ele, a fé da Igreja nascente, 
~ frágil comunidade dos discípu
los, ora ferida e dispersa - se con
centra e sobrevive em Maria, da tar
de de sexta-feira, marcada pela Mor
te, à manhã do domingo, portador 
da VIDA. Maria fora pouco antes 
solenemente reconhecida e legada 
como Mãe a esta Igreja pelo pr6prio 
Jesus 00 19,27). A posterior intui
ção desta fé, que em Maria se perso
naliza com ,tão intensa expressão 
simb6lica, vinculará o sábado a Ma
ria, na consciência e na liturgia 
cristã. 

A fé é o grande' e novo dom do 
Ressuscitado aos discípulos. A Res
surreição, por sua vez, segundo Pau
lo, é o fundamento mesmo de nossa 
fé. A VIDA nova de seu filho, dom 
do Pai, é, para Maria, o sigilo ter
minal de um dom antigo. O Espíri
to o fez sempre crescer e caminhar 
no mais profundo dela mesma, para 
cumulá-la agora, com a experiência 
nova desta VIDA inexaurível. Sua 
FI!, rica de um passado fiel, reve· 
lou-se densa de um sentido final. Por 
isso também,sua presença em meio 
aos discípulos, na éxpectativa do 
Espírito, é uma súmula serena de 
toda a reserva de ESPERANÇA, vi
vida por esta comunidade, no AMOR 
daquele que outro não é senão seu 
próprio filho, Ele sobe ao. PAI, na 
afirmação real do triunfo definitivo 
da VIDA sobre todas. as formas de 
morte. Ele envia o' ESrlRITO, para 
que os testemunhas e discípulos des
te Jesus sejam sempre também por
tadores desta VIDA. O 
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• o qúerer e o ·conseguir não deptmdem 

. dé nós, ape1U1s. "Deus· mesmo, 
no seu desígnio de amor, realiza 

em nós tanto o querer como o agir", FI 2, 12·13. 

Pe. Marcos de Lima, SDB 
. Rio de Janeiro, RJ 

Os fins - fazer bem o retiro -
são supremos em sua ordem e, por 
isso, devem condIcionar os meios. 
E os meios tanto são relativos às 
pessoas quanto são integrantes dos . 
fins, de modo que tanto podem va· 
riar conforme a variação das pessoas 
quanto devem, também, não se dis· 
sociar dos fins. O êxito se condicio· 
na à capacidade de saber combinar 
fins e meios. Nesta linha de pensa· 
mento, creio poder afirmar ser um 
meio COMUM a todo& para se atin
gir o fim - fazer bem o retiro -
o querer fazê·lo bem. 

Mas atenção: o querer fazer BEM 
o retiro é uma GRAÇA. ~ um dom 
gratuito de Deus. Não é porque você 
se julga capaz que fará bem o retiro. 
Fazer bem o retiro é dom, é bene
volência, é graça, é iniciativa impre· 
visível do poder eda bondade de 
Deus. Não é resultado do esforço 
voluntarístico do qual temos o co· 
mando nem · tampouco é produto de 
sofisticação .meto·dológica de nossa 
criatividade. Supor que haja siste
m·a, caminho, técnica prees.tabeleci' 
dos e, como que, automatizados ou 

robotizados é total ingenuidade, sin
tomático de debilidade e falta de 
reaJismo na fé. "Sem mim NADA 
podeis fazer" (10 15, 5). Repito: ia-. 
zer bem o retiro é DOM GRATUI
TO DE DEUS, acolhido, po~ém, 
com simplicidade e liberdade inte
rior em terra boa, assimilado e mui; 
tiplicado numa fidelidade ativa em 
cada um dos dias do retiro. Não bas· 
ta, portanto, o primeiro dia. 

A oração litúrgica do 28.· Do·· 
rnlngo do Tempo Comum reza, as
sim, num tom solar de afirmação: 
"a graça de Deus SEMPRE nos pre
cede" - vai à frente "e SEM
PRE nos acompanha", quase como 
tornando irreversível a volta e pro
piciando a nossa correspo\ldência. 
Somos envolvidos pela presença· 
amorosa do Senhor. A este respeito, 
leia o salmo 139. Leia devagar, com 
paz, pausadamente. Figure mental
mente o que ·está expresso nesta lin
guagem concreta ·de· que~ experi
menta Deus e não de quem discursa 
sobre Ele. · lahweh .sonda e conhece 
o levantar e. o sehtar; examina o an";· 
dár e o deitar; penetra o pensamen', 
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to; envolve por trás e pela frente. conhecimento, da memória, da cons
Forma os rins e tece cada um no 'ciência, dos desejos e dos projetos. 
seio materno. 11 um saber· maravilho- e o coração que armazena e coor-
50 demais! Ninguém pode atingi-lo. dena os dados, emite conceitos e 
Ninguém foge à presença de Iah- idéias. Que este coração, capaz de 
weh. "Se tomo as .asas da alvorada tanto, em tudo, escute a Iahweh e a 
para habitar os limites do mar, nies- . Ele Se conforme, pois só explica e 
mo lá a tua mão me conduz e a tua ' .' compreende. o homem aquele que o 
direita me sustenta" ':'Repito: leia fez." . ' .. 
o Salmo 139; um dos ápices de toda 
a teologia. 

Mas impressionante: De!lS, sem 
nós, é impotente em relação a nós. 
Mistério impenetrável que nos abre 
para a realidade da ORAÇÃO, nos 
abre para o sentido da mutualidade, 
no nível mais profundo da relação 
pessoal entre nós e Deus. , S6 Deus 
realiza maravilhas. 11 déle a inicia' 
tiva, a graça, o dom. Mas ele se con
diciona à resposta livre e ativa de 
sua criatura. Ele não dispensa o nos-: 
50 empenho, embora nada se faça 
só por nosso esforço. Abrindo~nos à 
ação do Espírito Santo, intuímos 
que só por nós, nada atingimos. Em 
nós, então, se robustece a fé; esta 
imantação por Deus que nunca de
saparece de ' sua criatura. Confiar. 
Deus não pode abandonar aquilo 
que é seu. Cada um "sabe a quem 
se entregou (2 Tim 1, 12). 

O Livro dos Reis (1 Rs 3, 6-13) 
traz a oração de Salomão, rezada 
em sonho, lá pelo ano 971 a.C., em 
Gabaon. Uma oração de súplica, de 
pedído. Uma oração que agradou a 
Iahweh. O rei não pede riqueza. 
Não pede vida longa. Não pede po
der para esmagar os inimigos. Salo
mão pele UM CORAÇÃO QUE 
ESCUTA. Pede um estado ,perma
nente de escuta, de encontro, de 
aliança, de afinação com Iahweh. 
Na antropologia bíblica, o coração 
é o órgão da percepção, a sede do 
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Para fazer bem um refuo, O pri
meiro meio, VÁLIDO para todos, 
é ter estt:) coração que escuta, esta 
'abertura ao imprevisível de Deus, 
esta disponibilidade, esta docilida
de, este acolhimento de amor à ins
piração e à graça do Senhor. Este 
çOração em escuta permanente é o 
instituinte do retiro, sua dimensão 
teologal, fundante e fundamentaI: 
O querer e o conseguir --'-- fazer bem 
o retiro - não dependem de nós,ape: 
nas. "Deus mesmo, no seu desígnio 
de amor, realiza ' em nós tanto oque
rer como O agir" (FI 2, 12-13). Nos
sa, entretanto, é a esperança de fa
zê-lQ bem. Nossa, a invencível cer-. 
teza de fazê-lo bem. Certeza não em 
nós, mas nEle, Deus. Sua luz, ora. 
mais suave, ora mais densa, ,perpas
sa, de ponta a ponta, o nosso SER 
e o nosso FAZER. Tudo em nossa 
vida traz, em filigrana, a assinatura 
de Deus. 

Indispensável esta visão sobrena
tural que nos leva a uma aquiescên
cia alegre às disposições de Deus. 
Abstraindo-se deste conteúdo,tudo 
o mais se torna sobremesa quando 
não se almoçou. Querer fazer bem o 
retiro, sabendo ser dom de Deus e 
tarefa pessoal que requer extrema te
nacidade de prop6sitos de cada um, 
sobre ser meio comum para TODOS 
é, ainda, o traço definidor do perfil 
de qualquer retiro. 
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Embora não seja o único espaço para os Retiros anuais, o periodo 
dezembro/ janeiro é fértil deles nas várias Ordens, Congregações e I ns
titutos Religiosos , A minha Província, chamamo-Ia Inspetoria, realizou 
quatro Retiros neste periodo . Fiz um d eles e tive oportunidade , também , 
de pregar. Acrescente quanto segue ao que escrevi às páginas 127-128 
desta revista. 

Você conhece bem aquele fato narrado por São Lucas (18, 18-23). 
Ei- Io num rápido diálogo: 

- Que devo fazer para chegar ao céu? (Es ta é a pergunta básica a ser 
feita ao longo de toda a nossa vida , No Retiro, ela se impõe de maneira 
particularmente intensa.) 

- Você conhece os mandamentos . Cumpra-os . Não cometerá adul 
tério, não matará, não f urtará, não dirá falso testemunho , honrará seu pai 
e sua mãe . (São os mandamentos da segunda tábua , aqueles que or
denavam e reordenavam as relações sociais . Como vê, o caminho do céu 
começa na justiça, na dignidade, na fraternidade das relações sociais.) 

- Já venho cumprindo tudo isso desde a mocidade! (JESUS O olhou . 
Um olhar de julgamento de quem " penetra a alma e o espírito, as arti
culações e a medula e julga os pensamentos e as intenções do coração" 
(Heb 4,12-13). E reconheceu ser a mais pura verdade . ) 

- Moço, levante-se. Vá, venda, dê, vo lte . Siga-me. É o caminho do 
céu . Estar comigo é o céu antecipado. Onde eu estou, ai está o céu , no 
germe inicial e na sua plenitude fi nal! 

O resto você sabe. Abatido, c heio de tri steza, profundamente atin
gido por este choque existencial inesperado, o moço sucumbiu pura e 
simplesmente à tirania subterrânea de seus bens. Um moço bem-nasc ido , 
bem-cri ado, bem-educado, - tudo como você -, de consciê nc ia tran 
qüila, com atestado de bons antecedentes passado pelo próprio Jesus, 
pois este moço não soube perceber a hora de sua bem-aventurança . Per
deu-a de forma inexorável. 

JESUS, um dia, nos olhou, também . E continua a nos o lhar . E preciso 
saber ler neste seu olhar e viver esta experiência com um coraçao que es
cuta, Captar, identificar , si ntonizar e agarrar a sua hora, a hora de sua 
bem-aventurança, de sua conversão, da decisão na busca de amadu
rec imento esp iritual , de crescimento em santidade, de consolidação no 
bem . O Retiro é "ocasião de todo em todo favorável " (2 Cor 6 , 2). E o jus! 
in time, o tempo certo . ' 

Sempre ao seu inteiro di spor , com fraterna amizade, subscrevo-me, 

de Uma, SDB 
ia e Publi cações CRB 

. 
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