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Nossa capa 

Uma seta como símbolo. A semialagia é o 
estudo dos sistemas não verbais com a fina
lidade de suplementar a comunicação verbal, 
escrita ou falada, e/ou exercê-Ia de modo in
dependente. Está voltada, sobretudo, para os 
signos da cultura. O signo é um objeto ma
terial chamado significante e que não intB-

ressa por suas propriedades materiais mas 
como algo a que corresponde um investimen
to semântico, o significado. Das relações en
tre significante e significado, assim entendi
dos, sobreleva uma variedade fundamental 
de signo. o símbolo, que opera por contigüi-. 
da de institufda entre ambos, não obstante a 
recíproca heterogeneidade. Um dos signifi
cados culturais do signo-símbolo de nossa 
capa é este: seta é o que anda com rapidez. 
Seta é o que, mostra direção. A partir desta 
perspectiva semiológica, CONVE'8GÊNCIA 
quer poder ser, em 1987, como nos nnos an
teriores, uma parte significativa do múltiplo 
sistema verbal escrito de comunicação da 
Conferência dos Religiosos do Brasil e, co
mo sua linguagem simbólica, irredutível, por
tanto, à materialidade do significante, ajudar 
na escolha da direção e da velodd~de da Vi
da Religiosa daqueles que vivem e trabalham 
na Igreja do Brasil. CONVERGÊNCIA, como 
SETA, quer desfazer dúvidas. Orientar. Con
firmar opções. Dar segurança. Fazer avançar. 
Acelerar na marcha: Apressar o futuro. Per
manecer firme, a despeito da movimentação 
envolvente ao redor, Deus abençoe e confir
me nossos propósitos (Pe. Marcos de Lima, 
SDBI. 

Registro na Divisa0 de Censura e Diversoes 
Públicas do DP.F, sob o n~ 1.714-P.209173. 
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EDITORIAL . . 

.. Outubro é tradicionalmente o 
mês temático . das . Missões. A 
cada alio tdlZ"nOS ele, a consci
ência da fé, a dimensão missio
nária de nossa Igreja. Anual
mente desperta em nós a cons
ciência de nossa própria missio
nariedade. 

Ao utilizarmos esta expressão, 
duas coisas ela significa: 

- A primeira, é a de que, 
como cristãos, sobretudo como 
cristãos RELIGIOSOS, somos 
ENVIADOS. A Missão da Igreja é 
a nossa Missão. É a Missão que 
o Cristo confiou a seus Apósto
los. A Missão que o próprio Cris
to, ENVIADO do Pai, viveu e con
sumou. O Evangelho está posto 
em nossas mãos hoje e para o 
mundo de hoje: É a esse mundo 
que somos enviados, atentos aos 
clamores que sobem desse "vale 
de lágrimas". em que se trans
formou nossa terra, sobretudo 
para os pobres e espezlnhados. 
Ali somos convocados, pelo Cris-

• • to, a Instaurar a paz e a reconcI-
liação, a justiça e a libertação, a 
solidariedade e o amor, a comu
nhão e a participação. Na alegria 

o... . -messlamca que essa convocaçao 
deve suscitar em nós, estaremos 
a serviço do Reino para que o 
mundo, problematizado, erotiza
do, contristado, passe a viver da 
mesma messiânica alegria dos 
filhos de Deus. O mundo é nosso 
campo de ação. O mundo em 
seus infindos horizontes. Mesmo 
dentro das quatro paredes do 

claustro, o mundo como um todo 
a ser . evangelizado, deve · ser o 
espaço onde se move o esplrito 
missionário de · todo Religioso. 
Santa Terezinha do Menino Je
sus rio-lo ensina à saCiedade. 

- A segunda coisa que a ex
pressa0 nos revela é a de . que 
nós mesmos somos destinatários 
do Evangelho. Nós mesmos pre
cisamos ser constantemente mis
sionados, e em primeira instân
cia. Há sempre zonas de trev<ls 
em nós, que devem ser dissipa
das para que transpareça a LUZ, 
o Cristo. E se instau~e em nós, 
em nosso pequenq. mundo pes
soal, o Reino de Deus. Esse mes
mo Reino que queremos ver 
grande e frondoso, a abrigar a 
todas as aves do céu, no dizer 
da parábola evangélica. Se so
mos chamados a ser apóstolos, 
nós o somos porque chamados 
fomos a ser discipulos. 

É nesse quadrante que se 
move nossa vida missionária. 
Nesse horizonte se levanta sem
pre mais forte o sol da Vida Nova, . 
missionária por excelência, a se 
viver em nossa Igreja. A Igreja 
no Brasil se torna sempre mais 
missionária. São muitos os brasi
leiros que, andarilhos do Evange
lho, partiram em missãO em ou
tras terras. É um serviço do Evan
gelho que nos cabe assumir e 
ampliar. São muitos também os 
Irmãos e irmãs nossos, brasllél
ros e estrangeiros, . que hoje se 
entregam à causa do anúJiCio dEi 
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Boa Nova e da denúncia do que 
a sufoca, em nossa própria terra. 
Esta sementeira já deu sua pri
meira floração de mártires: Ro
dolfo, . João Bosco, Adelaide, 
Cleusa, Ezequiel, Vicente .. " São 
o: 'sinal de queo Evangelho, lan
çadO, . germina ... 

A CRB, em conexão com a 
CNBB e outros organismos mis
sionários de nossa Igreja, está 
preocupada em estender uma 
mão mais eficiente a tantos que 
desejam se doar à causa mIssio
nária, aqui e além. Neste senti
do, está sendo encaminhada am
pla pesquisa que dê elementos 
para uma ação posterior. E para 
potenciar mais ainda nossas. for
ças missionárias, foi organizado 
junto à Faculdade de Teologia 
N. Sra. da Assunção, em São 
Paulo, um ciclo de pós-gradua
ção em MISSIOLOGIA a funcio
nar a partir de março de 1988. 
Pretende ele ajudar as diferentes 
práticas missionárias através da 
investigação e reflexão no diá
logo com as ciências teol6gicas 
e humanas, e preparar teólogos 
professores e agentes de pasto
ral especializados. Auguramos a 
esse ciclo de Missiologia, exce
lente desempenha. 

CONVERGt:NCIA de outubro 
apresenta: 

- "TODOS SÃO CHAMADOS 
À SANTIDADE", de Frei HUGO 
D. BAGGIO, OFM. À sombra do 
VATICANO 11, sobretudo de LU
MEN GENTlUM, o autor aborda 
esse tema, procurando estabele
cer o perfil de santidade e santo 
que o Concilio põe à disposição 
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de todo e qualquer cristão, em 
nossos dias. 

"A CAUSA INDIGENA NO 
ANO DA CONSTITUINTE: a nova 
léi e as velhas ameaças", de Dom 
ERWIN KRAUTLER; CPPS, Bispo 
Prelado de Xingu e · Presidente 
do CIM!. É o. texto do comuni
cado. feito à XXV Assembléia Ge
rai ' da , CNBB, em .1987, .sobrea 
situação iildigena no Brasil atual. 

- "VISÃO PANORÂMICA DA 
T E O L O G I A, ESPECIALMEN
TE NO BRASIL", de Pe. MARIO 
DE FRANÇA MIRANDA, SJ. É ou
tro comunicado feito à mesma As
sembléia Geral da CNBB, em 
1987. Pe. França Miranda, como 
teólogo, lança um olhar panorâ
mico sobre a teologia no mundo 
atual, sobretudo em nosso pars. 

- "DISCERNIMENTO E ELEI
ÇõES NOS INSTITUTOS RELI
GIOSOS", de Pe. MARCELLO DE 
CARVALHO AZEVEDO, SJ. O tex
to é fr.uto da longa experiência do 
autor que já assessorou muitos 
Capítulos Gerais nos .últimosClez 
a quinze anos. Nesse arUgo, Pe. 
Marcello apresenta os elementos 
fundamentais de todo discerni
mento, e as grandes linhas que 
compõem seu método de discer
nir em momentos tão decisivos 
quanto um Capitulo Congrega
cional. Para tanto, Pe. Marcello 
parte das perguntas: "Por que 
tem tanto sentido e importância 
o discernimento hoje? Quais as 
condições fundamentais para o 
seu êxito? 

. Ao ·estlmado. leitor, saudações. 

' . Pe.Atico Fassini, MS 



• 
, '. F OR 'E ' 

. . . . . 

CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL , 

SEMINARIO 
NACIONAL DE SAÚDE 

Realizou-se 'qe 17 a 21 de Junho de 
1987 em Fortaleza, Ceará, o SEMINARIO 
NAcIONAL DE SAÚDE, promovido pela 
CRB Nacional com a colaboração de 
seu Grupo de Reflexão de Saúde 
(GRS) , 

' O TEMA central do Seminário foi: 

"A MISTICA DO RELIGIOSO A SER
ViÇO DA , SAÚDE" . 

Esse tema foi escolhido mediante su
gestão feita no ' último Seminário de 
Saúde de PetrópOlis, RJ, 86 , E veio 
ajudar os religiosos que estão a ser .. 
viço da saúde, no aprofundamento de 
sua espiritualidade, diante da situação 
conflitante na qual vivem e estão inse
ridos hoje. 

. O Seminário co"ntou com - a presença 
de 40 religiosos, representantes das se
guintes Regionais de CRB: Belém, 
Cuiabá, Fortaleza, Goiânia, Manaus, "Re
cife. Salvador, São Lurs e Teresinà, e 
de Dom Aloisio (lIasessor) e do' GRS 
da CRB Nacional. 

A participaçao ' ativa e ' criativa dO 
grupo, favoreceu -muito o desenvolvi
mento da ' dinâmica, possibilitando um 
resultado positivo' : e a " concretização 
dos objetivos. O Seminário transcorreu 
num clima de oraç'ão, ' reflexão e "ira-
ternida'de. . . 

o SEMINARIO TEVE TR~S MOMENTOS 

1) O momenio do VER constou de 
, , 

um trabalho em grupo sobre: 

- Como somos interpelados em nos
so SER RELIGIOSO pela realidade cir
cundante? 

- Quais as caracter(sticas que o. 
povo imprime nos religiosos que se 
aproximam dele? 

2) O momento do JULGAR - Dom 
Aloí~io fez uma reflexão sobre a MIS
TICA DO RELIGIOSO A SERViÇO DA ' 

SAÚDE. Concluiu dizendo que: "A mls- , 
tica é uma força que nos impulsiona na 
caminhada e nos leva a ser testemu
nhas da REDENÇÃO DE JESUS CRISTO 
que veio para que todos tivessem VIDA 
e a tivessem em PLENITUDE. 

3) Depois do VER e do JULGAR os 
participantes do Seminário chegaram a 
algumas conclusões práticas - AGIR 
- que podem ajudá-los em sua cami
nhada e em suas reflexoes sobre o 
SER RELIGIOSO, 

PROPOSTAS DE' AÇÃO E 'REFLEXÃO . , 

a) Para um -maior aprofundamento da 
mística da Vida Religiosa e a vivência 
de sua dimensao profético-comunitária,' 
que o GRS Nacional continue apoiando 
as Regionais, incentivando a participa
ção do GRSs Regionais, oportunizand6 
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momento$ de rellexão, partilha e estu
do, fornecendo subsIdias ,e assessoria, 

, , 

Integrando as Congregações Religiosas 
para juntas refletirem suas prãticas, 
criando maiores laços de amizade _ e 
ajuda mútua. 

b) Como exigência que nasce da fé 
no DeLis libertador, que os GRSs Na
cional e Regionais continuem a Incen
tivar os religiosos a um maior compro
metimento com os movimentos popula
res, 'na luta pelos seus direitos, no de
senvolvimento da saúde comunitária e 
medicina alternativa, e na fiscalização 
dos serviços de saúde. 

c) Que o GRS Nacional e os GRSs 
Regionais pro'curem ajudar os religio
sos que trabalham em hospitais, e seus 
respectivos provinciais, a desenvolve
rem suas atividades numa linha socia
IIzante e que procurem meios para In
tegrar saúde comunitária e hospitalar. 

d) Através do GRS, a CRB mantenha 
entendimento com a, CNBB para que se 
chegue a uma organização da pastoral 
da saúde, e se ' estudem em conjunto 
os problemas sociais que interferem na 
melhoria das condições de vida do 
povo . 

Irmã Eliane de Calis, SDS 

10 NACIONAL 
DE DOS GREs 

Um grupo de 72 religiosos, provenien
tes de 19 Estados do Brasil, pertencen
tes a 43 Congregações e representantes 
das 17 Regionais da CRB, esteve reu
nido ,do Cenáculo, em Belo Horizonte, 
para o Seminário Nacional de Animação 
dos GREs (Grupos ' de Reflexão sobre a 
Educação) . 
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Tinham como objetivo geral: 

"Aprofundar, Com os GREs Regionais, 
o atual ,processo educativo ,- evangeli
zador, li lUz das prioildades da Igreja, 
e, do Profetismo da Vida Religiosa, a 
fim de discernir, na presente conJuntu
ra, NOVAS ALTERNATIVAS de cami
nhada e de an imação do Religioso Edu
cador," 

Coordenado pelo GRE Nacional, o 
Semlriário teve como expllcltadores dos 
respectivos temas: Prof. Herbert de 
Souza - "A atu'al conjúntura brasilei
ra". Pe, Francisco Taborda, SJ -
"Profetismo da VR e o apostolado edu
cacional na sociedade em conflitos". 
Pe. Ell i Benincã - "Relações do Re
ligioso Educador". Pe João Batista L1-
bâhio, SJ -' "Emergência de Modelos" • 

, 

Iluminados por essas explicitações e 
pela prática, os religiosos procuraram 
trabalhar, tendo como suporte a reali
dade crucianle das Escolas e da edu
cação sistemática no pais. Buscaram 
,pistas de ação e confrontaram sua prá
tica com as exigências, do testemunho 
profético da Vida Religiosa hoje. 

Ir. Cléa de Castro Neves, Secretária 
Executiva da AEC Nacional e Ir. Clau
dino Falquetto, Presidente da CRB Na
cional, presentes no Seminário, ajuda
ram os participantes a perceber a real 
posição dessas duas entidades, empe
nhadas na revltalização da educaç!l.o 
dentro de uma linha de compromisso 
de transformação social. 

Foi também apresentado o trabalho 
realizado pelas Irmãs do Sagrado Co
ração de Maria, no seu Colégio de VI
tória, através da partilha simples, clara 
e questlonanla de sua diretora', Ir. Rosa 
de Lima Pereira. Foram dias de multa 
riqueza e vida: se as inquletudes do 



educQdor permaneçem, s~Q a ·çonfirmQ
ção de ./leu compromisso. e. IImpenho, 
em vista da mudança da· sociedade até 
que seja realizado o Reino de Amor e 
de Paz. 

Irmã Elza Ribeiro, PGap 

10 NACIONAL 
DE ANIMAÇAO DOS GRls 

Realizou-se em GolAnla, no Centro 
de Pastoral O. Fernando, de 25 a 30 
de maio de 1987, o Seminário Nacional 
de Animação dos GRls· (Grupos de Re
flexão sobre a Inserção). iP. .. eparado 

. pelo GRI Nacional, que assumiu a As-
sessoria e a Coordenação do mesmo, 
este Seminário teve como tema central: 
"postura dàs Comunidades e/ou Grupos 
Religiosos, encarnados na caminhada 
histórica do povo, . no atual contexto s6-
cio-polftlco-econOmlco-cultural e religio
s(> do Brasil." 

. Est.iileralTi presentes, com participa
ção ativa, 67 religiosos, das 17 Regio
nais da CRB, desde Manaus até Porto 
Alegre, vindos de 18 Estados e perten
centes a 46 Congregações. Essa pre
sença do Brasil, de norte a sul, de tão 
numerosas Congregações, manifesta a 
força de convocação da CRB e da Igre
ja,. para a busca de respostas mais efI
cientes para os grandes desafios da so
ciedade ;1tual. 

.. Partindo . da própria experiência, da 
vida do povo, da realIdade concreta, 
esses religIosos realizaram o Seminário . . 

centrado sobre quatro eixos: VER-JUL
GAR-AGIR-CELEBRAR. Em dinâmica 
muito viva, criativa e participativ8, 
esses dias levaram à reflexão e ao apro
fundamento dos três assuntos propostos 
pelo próprIo grupo: EsplrltualIdade, 
Mundo do Trabalho e ·Formação.· 

Ofil !lcordo çom · o prClvlslo na çonyo
cação · para O Seminário, (>s religIosos 
IIlj presentes salram com o compromis
so de continuar, nas suas Reglon!lls, o 
trabalho de animação das comunidades 
religiosas inseridas nos meios popula
res (CRIMPO) . Cada R\l9ional \llaborou 
o seu plano de ação e houve partilha 
desse plallo ,para ajud~ e incentivo mO
tuas. 

A intensidade de vida revelada nos 
momentos de trabalho, de orilção, de 
celebração, de lazer, foi o reflexo do 

. que nossos Irmãos ins\lridos no melo 
do povo procuram viver. Assumindo aS 
alegrias, esperanças, anseios, sofrimen
tos, mortes, conquistas e ressurreições 
da gente humilde e pequena, fazem sua 
a preferência do Pai e, por coerência 
evangélica, a preferência da Igreja e da 
Vida Religiosa: os pobres. 

Irmã ElZa Ribeiro, PGap 

FILHAS DE · N. S. 
DA MISERICORDIA 

No ano de 1837, em Savona, Itália 
cidade onde a Mãe de Misericórdia apa
receu, Benita Rossello, hoje, Sanla Ma
ria Josefa Rossello, escuta o apelo do 
Bispo local O. AgostinhO Maria de Marl, 
e com mais três Jovens se consagra a 
Deus a serviço das crianças pobres e 
ab.andonadas . Surge assim, a 10 de 
agosto de 1837, a Congregação das Fi
lhas da Misericórdia. Os pedidos de 
servIço aos mais necessitados vllo se 
acumulando e, film breve tempo, ei-Ias 
atendendo· aos enfermos em hospitais, 
a enfermos a domicilio em caso de epi
demia, a assistência a jovens caldas e 
presos, bem como à fundação · de um 
seminário .. 
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" o '·zelo ' da ' ·fundadora' não· tem fron
telras . a,: -já em '·1875, vem para a Amé
rica látina. Em 1926 ,chegam as ·Irmãs 
ao ' Brasil, para atender a Fundação 
Osório; 'orfanato dos militares; , em 1928 
fundam o COlégio Nossa Senhora da Mi
sericórdia, da Rua Barão de Mesquita, 
689, - :' Andarar,. que até', hoje serve à 
comunidade, e outras obras espalhadas 
pelo Brasil. 

, Com, o carisma de expandir a Mise
ricórdia de Deus entre os homens, estão 
hoje as Filhas ,da Misericórdia espalha
das em ' onze, parses do mundo. Para 
marcar solenemente ,os 150 anos da 
Cong'regação, chegará 'da Itália o Bispo 
de Savana - O: 'SANGUINETII -
acompanhado de sacerdotes, Irmãs e 
leigos de sua.Diocese,e celebra dia 10 
de agosto, no Colégio do Andarar, Missa 
Solene comemorativa. 

Em seguida viaja para as demais ca
sas da Provfncia Norte/Nordeste/Su
deste com a mesma finalidade, acen
tuando o carisma de Misericórdia que 
ampara o vigor da sesquicentenária 
Congregação a serviço da Igreja. 

, ' 

Irmã Bernadete Gralato, F.d.M. 

DOMINICANAS 
CONTEMPLATIVAS 

Existem dominicanas de vida pura
mente contemplativa, não sabiam? Pa
rece contraditório, 'pois a Ordem Do
minicana é essencialmente apostólica: 
chama-se Ordem 'dos Pregadores. Os 

, , 

frades e irmãs dominicanos de vIda 
, . 

mlxta são bastante conhecidos, mas 
não as monjas . Sabe-se que esta Or-

o • •• 

dem é primeiramente contemplativa, 
suá drvisa é levar aos ' outros o que se 
contemplou: "Contemplata allis trado-
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re" : Más 'como 'pode "haver nela um 
ramo" puramente· contemplativo,?" 

, ' .. ' . , ' 

Ninguém suspeita que este ramo . pu-
. ' . ".' . .~ ' . . . 

ramente contemplativo foi o primeiro 
fundado por são Domingos e multo an
tes da fundação dos frades, dez anos 
antes, em 1206. E foi o próprio São Do
mingos quem formou suas monjas, dan
do-lhes também ele mesmo sua legls
laça0 e cuidando do temporai. Tinha 
um . carisma ,I!special para ,o apostolado 
feminino . Fundou em seguida , outros 
dois mosteiros; na' Itália e na Espanha. 
O primeiro ' .foi na França. Ele, prega
dor. quis que suas filhas enclausuradas 
e silenciosas fossem também pregado
ras, pregadoras dos pregadores. ensi
nando-os a pregar pela vida, pela vida 
de oração ' e de comunhão ' fraterna pri
meiramente e não apenas pela palavra 
que · ficaria InfruUfera. 

As primeiras monjas dominicanas 10-.. 
ram as primeiras convertidas da heresia 
por São Domingos; na heresia albigense 
elas já levavam uma espécie de vida re
ligiosa fanática. Então ' São Domingos 
tratou de prendê-Ias com grades amea
çadoras, - , ele fo i o ' inventor das gra
des para as religiosas, - ,para que não 
fossem 'raptadas por seus ex-correligio
nários. O Papa S. Pio -V, dominicano 
também, foi quem adotou as grades 
para todas as religiosas. Durante 'multo 
tempo não era concebfvel religiosas 
sem clausura . Agora multas mosteiros, 
entre os quais o nosso, acharam não 
haver mais necessidade de grades; ou
tros as conservam como sinal do modo 
de vida e por outras ,razões prállcas. 

São Domingos nos enxertou na gran
de . tradição monástica que ele tanto 
amava, sobretudo na cisterciense . De 

. '. . 
onde nosSo grande amor ao louvor di~ .. . . . 
vino, liturgia. ', Offclosolene cantado; 



nossas tràdlções monásticas, mas acres
"entando, o,'cunho de, Ordem Mendican
te: amor à slmpllcldade-- ,! à pobrezae, 
sobretudo, ' o , espirito apo'stólico. , AS 
'chamadas ',"orações secretas!' tinham 
igualmente ' grande estima dos frades e 

" , 

monjas desde o inicio, herdada ao fun-
, , , 

dador 'que ' nãó tinha 'nem cama neni 
bela rrias 'passava as noites em oração 
;,a 'igreja, ' dormindo sobre um banco. 
Outro cunho ,particularmente dominica
no é 'o, amor ao estudo que em nossa 
Órd~m 'li uma observância. 

A monja dominicana é sarda de si, 
t~odêntrica, cristocêritric8, centralizada 
pelo mistério da Redenção. 

Nosso Mosteiro ,Cristo-Rei de S~ Ro-
, , 

que é fundação do primeiro fundado 
po~ São Domingos: o Mosteiro de Proull-

'. . . . . 
le, (Nossa" Senhora dos, Lirios). Estamos 

" , 

em instalação provisória, no Km 6 da .. '. . . 
Estrada de ,Araçariguama. Caixa postal 
85 - CEP 18130 - Fone: 425-2595. 
Projetamos construçãQ do mosteiro de
finitivo em Bragança Paulista. Rezem 
para que se realize, para o bem de 
nossa Ordem, a serviço da Igreja, da 
humanidade! Receberemos com muito 
prazer e alegria quem quiser vir tomar 
contato conosco. 

Irmã M. J. Emanuel do R., OP 

A 
SAGRADA 

, ' 

CELEBRA ' 

DA 
IA 

01.0 CENTENARIO 
DE FUNDAÇAO 

, A ' Congregação da Sagrada Famflia 
foi fundada em 1887, por Giusepplna 
Gabriella Bonina, na itália, na cidade 
de Savlgllano, região do Piemonte. 

, .. Na segunda ,metade do , século XIX, 
tristes . rprésse~timentos ·obscureceram . a 
situação, ,do Piemonte; .região do , norte 
da ItálIa: guerras, desordens, miséria 
iam destruindo povos e corações. No 
'Pi;;monte, onde por séculos 'e séculos . . ,' . , " '.. . . . . ' 
briitio'u iliva ,'" fé,' ás , populações tive-
ram uma forte caida espiritual. Um ' pro-

, , ' 

jeto de lei, tran~formado em decreto na 
data de 29 ,de maio de 185'5, ordenava 
a , supressão de todas as comunidades 
religiosas, Incluindo as instituições as
sistenciais a favor da juventude aban
donada e dos enfermos. 

A lei decretada ' foi executada e ' a 
cidade de Savigliano, que ' h'ã muito 
tempo prosperava como árvore fértil no 
jardim da Igreja Católica, contemplou 
com tristeza os seus ramos destruidos. 
A história e os restos antigos atestam 
ainda hoje que, em Savigliano, existiam 

, ' 

bem 14 casas religiosas (masculinas e 
femin,inas). A perseguição religiosa aba
teu-se sobre Savigliano com uma força 

, , 

cruel. Todavia além das barreiras cria
das pelo ódio, lPerslstla e revigorava a 
caridade .próxima a desabrochar, por
que Deus constrói, mesmo sobre ruinas. 

É, sobre estas ruinas que em Saviglia
no (Diocese de Turim) surgiu a Con
gregação da Sagrada Família, por obra 
de Ana Giuseppina Gabrielia Bonino. 
A meta foi conseguida depois de dez 
anos cheios de dificuldades, durante OS 

quais se revelaram a fé, a humildade, 
o esplrito de sacrlffcio e a perseveran
ça de Anna Guiseppina Bonlno. Em 
data de ,8 de setembro de 1887 o Arce
bispo de Turim, Dom', Gaetano Alimon
da" autorizava a existência ' da Congre· 
gação da Sagrada Famllia, deciarando 
ser tal Instituto canonlcamente consti
tuldo em Famllia Religiosa. A Congre
gação foi de direito diocesano até jU-, 
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Iho .de 1.975. Em .dala dE! 19 de .. ago$to 
de. 1975, com decreto de louvor Prot.· . . 
nQ 0.0 . 747é1/74, pa$sou a. ~er. de dl-
relia pontlffclo. . . '. : 

A Congregação é chamada da Sagra
da Famllia porque o esplrlto 'qua a dllva 
animar iundamenta-se na contémplação 
e Imllação da Sagrada Famflla d.e Na
z!).ré; modelo perfello de vida Inlerlor, 
obediente, pobre, humilde, laboriosa no 
silêncio. "A nossa finalidade apostóli
ca atua à luz deste esplrlto que é CON
TEMPLAÇAO E AÇAO, procurando e 
servindo os mais pobres, segundo as 
dlretri~9s da Igreja e a exemplo ·dl! Ma
dre . Fundadora, sempre diSPllnrvei · à . . 
vontade de Deus e atenta aos sinais dos 
tempos" (Constituições nQ 8) . . 

MADRE QIUSEPPINA G. BONINO . 

Nasceu em Savlgliano em ' 5 de Se
tembro de 1843, filha única de um ca
sai rico. Recebeu a melhor educaçãO 
da êipoca,' mas os pais, crlslãos feIVo
rasos, souberam educá-Ia no desapego 
das "riquezas e na partilha com os po~ 

. . 
bres. Foi filha amável, anjo consola-
dor do pai doente por · muitos anos, ad
mirável na paciência e na simplh;jdaQe, 
cuitivando no coração o amor ' A Cristo 
e aos irmãos . 

Após a morte dos pais, Glusepplna 
confiou unicamente nas esperanças ce
lestiais. Já aos 18 anos havia emitido 
o voto de castidade, levando uma vida 
de oração, serviço e mortificação, em
bora .possuldora de grande herança. 
Desejava ser monja de clausura ,para 
viver unicamente da contemplação, mas 
Deus a queria ' Fundadora de uma . nova 
Congregação, na cidade natal, e reall
zaro que a prima Glovanna Colombo 
tinha pensado e sonhado mas que nllo 
alcançou porque a morte a levou. 
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. Piedade Ardenta, fé . aulêntlca, .obe
dlência .. herólc.a, . fortalaza invicta, pru
.déncia .nos "tps, caridad.e prpfunQa, fo
ram .as virtudes da. Madre Fundadora. 
Ainda viva, a Congregação . esp,,!hp~

se na Lig.u.ria e na ltá!i1l central; l,.Qr!ltp 
e . SavonaR)ar.caram a vitalidade da 
nova . instituição • Madra aonlno, após 
ter alcan9ado a mais Inlima união com 
Devs, atrav$s das provas mais dolorosas 
do esp(rito, morr~u "m conceito 'de san
tidade, na casa de Savana (como ela 
'mesmo tinha profetizado), no dia 8 di! . . . 
fevereiro de 1908. 

Hoje está em processo de aeatlflca--çao. 

A Congregação da Sagrada Famllla 
nasceu COR) a finalidade de alender à 
Família em ·todas as suas necessidades 
através da': 'EDUCAÇÃO: desde a 'Infàn
ela ' até ' a juventude, nas escolas, na 
Catequese paroquial,. na :promoção hu' 
mana . . ASS'ISTJ;NCIA: trslca, moral e 
espiritual aos ' doentes e anciãos aban-. . 
donados nos hospitais, asilos e a do-
mlclllo . "Vós; Irmãs da Sagrada Fami
lia, farals conhecer a Famllia de Nazaré 
a todos; é a exemplo dela que será 
renovada a famllla cristã, da qual de
pende toda a reforma da sociedade hu
mana" (Apontamentos de um 'retlro da 
M. Fundadora). 

A CONGREGAÇAO DA SAGRADA 
FAM[LIA NO BRASIL 

Em 1965 a Congregação Inicia uma 
nova etapa, a etapa missionária no sen
tido pleno, ou seja, deslocando-se para 
oulros pa(ses. Ela se torna presente no 
Brasil, e exatamente na Bahia. Por que 
a ' missão? Para realizar um profunllo 
desejo da Funpadora, para que' a. ·Con-. 
gregação . estivesse · aberta aos "apelos 
da Igreja e para que as Irmãs, levadas 



por um esplrlto missionário, realizassem 
a sua vocação em outras terras. Por que 
no Brasil? Um encontro ocasional do 
Bispo de ILHÉUS (BA), Dom Caetano 
Lima, com a Madre Geral, em Roma, 
no ano 1964, e o pedido dele levaram 
o Conselho GeneraUclo a tomar a de
cisão, 

Em outubro de 1965 chegaram nO 
porto do Rio de Janeiro as primeiras 
quatro Irmãs' da Sagrada FamUia. Da[ 
dirigiram-se acompanhadas pelos Freis 
Capuchinhos, Ipara Ilhéus, onde passa
ram alguns 'meses no Seminário, pres
tando serviços e estudando a Ungua lo
cai. Neste per[odo foram visitando pa
róquias do Interior a fim de conhecer 
a realidade do povo, e ver onde se es
tabelecer para realizar o plano apostó
lico. 

No ano 1967 se estabeleceram na 
paróquia de I,piaú (BA) onde até agora 
está a sede principal. Com sacrillcio 
e a ajuda de pessoas generosas e da 
Congregação, levantaram um pequeno 
prédio escolar (infantil e primário), para 
atendimento particular e gratuito. Além 
do atendimento escolar as Irmãs deram 
início ao trabalho de evangelização e 
promoção humana por Jovens e Adul
tos. Atualmente as Irmãs da Sagrada 
Famflia realizam seu apostolado paro
quial e educativo, na Bahia, em .Ipiaú, 
Lauro de Freitas, Sant'lnês e Mussu
.unga onde está a casa de formação, 

Em 1980 a Congregação abriu seus 
braços para a África, na região de Ca
marões, enviando um grupo de três 
Irmãs rpara trabalhar em conjunto com 
os Padres Italianos lá residentes. Para 
onde vão, as Irmãs da Sagrada Famllla 
procuram vivenciar o esplrlto espeCifico 
de "Contemplação e Açao", descobrin
do e contemplando o Cristo na reall-

dade .atuál, sobretudo a mais pobre, e 
vivendo na simplicidade, humildade, 
oração 'e trabalho quotldiano, num clima 
de, farnflia (pequenas comunidades), a 
imitação da famUia de Nazaré. Neste 
1'Q Centenário queremos louvar e agra

. decer a Deus pela caminhada da Con
gregação, e pedimos que Ele nos torne 
cada vez mais "Missionárias da Vonta
de de Deus", conforme era o pedido 
constante da Nossa Madre Fundadora. 

Irmã Nuncia Piumatti 

BEATIFICAÇAO 
DE MARCELO SPINOLA 
Y MAESTRE, CARDEAL 
ARCEBISPO DE SEVILHA 
E FUNDADOR DAS 
ESCRAVAS DO 
DIVINO CORAÇAO: 
29/MARÇO/1987 

As palavras do Apóstolo São Paulo: 
"Tudo IPOSSO n' Aquele que me conf'1r
ta" Fi!. 4, 13, escolhidas como lema 
episcopal pelo Beato Marcelo Splnola 
y Maestre relletem perfeitamente o estilo 
espiritual dum homem que, convencido 
em sua profunda humildade das limita
ções de sua pessoa, foi capaz de en
frentar, como nobreza de esplrito, um 
apostolado vigoroso e de dar testemu
nho corajoso de sua fé, e de exercer 
o ofIcio co'm energia própria dos gran
des Bispos na história da Igreja. 

Nascido no dia 14 de janeiro de 1835, 
de João Spinola e Antônia Maestre, na 
cidade de São Fernando, viveu sua in .. 
fância, adolescência e Juventude nos 
portos do sul da Espanha devido às 
transferências que teve seu pai que per
tencia ao Corpo da Marinha. Batizado 
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no '" dia 
Marcelo 

, 

seguinte de ,seu nascimento, 
foi , o segundo ' dos , quatro Ir-

mãos que, ,cristãrnente; .educou o exem
plar matrimônio, Ele"se deixou impreg
nar pelo ambiente religioso de sua fami
lia e 'deu mostra de uma inteligência 
superior , que lhe permitiu conseguir 
qualificações brilhantes nos estudos 
até obter o titulo de advogado, na Uni
versidade de Sevilha'" 

'transferido seu pai, novamente, como 
comandante ao porto de Huelva, Mar
celo abriu, naquela cidade, um escritó
rio de advogado, logo alcançando fama 
'Por todos os arredores, O jovem licen
ciado pegava os pleitos da classe po
bre trabalhadora e intentava resolver 
os assuntos sem cobrar nada, pelo que 
lhe deram o Iftulo de "advogado dos 
pobres" , Mas, a piedade religiosa da
quele homem, amável e simples, mos
trava indicias de vocação ao estado sa
cerdotal: pelo que, no ano de 1858, co
meçou os estudos de teologia e na dio
cese de Sevilha recebeu ci sacerdócio, 
no dia 21 de ,março de 1864, ' 

O Gardeal Arcebispo o destinou como 
vigário da Paróquia de São Lourenço 
de Sevilha, Toda a cidade soube que, 
desde o amanhecer ,estava sentado em 
,seu confessionário, à disposição dos 
penitentes, que não demoraram em so
licitar seu perdão e conselho, A In
fluência foi tal que, durante multas anos, 
Dom Marcelo teve que continuar esta 
tarefa também durante a tarde, Revita
fizou a Paróquia com todos os seus ins
trumentos pastorais: liturgia, caridade, 
sermões, A esta época, pertence um 
elogio popular: "Spfnola morrerá pre
gando", Impulsionou grupos apostóli
cos de leigos, criou escolas e fomen
tou VOcações, auxiliou' comunidades re
ligiosas, cuidou com esmero da cate-
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'quese, deu asslstêilola aos pobrE!s :e; no 
'meio dE! uma época politicamente revo
lucionária, soube ganhar e superar di
visões. 

, Preconizado Bispo auxiliar de Sevilha, 
,com o mula de, MiJo, e consagrado no 
dia 6 de 'fevereiro de 1881, o"Arceblspo 
lhe confiou a tarefa primordial de visitar 
as cidades e povoados da Arquidiocese 
que, naquela . época, era imensa, cujo 
território, hoje, ,está , dividido, em cinco , 
dioceses, O novo Bispo cumpriu o en
'cargo com dedicação , abs!)luta, percor
rendo, a pé e a cavalo, planicles e ser
ras, acolhendo com o sorriso nos lábios 
as rriultidôes, ele que desejou sempre 
o recolhimento e as longas horas de 
oração, . . Tanto na visita pastoral como 
em sua etapa ,de residência, em Sevi-. . . . . . 
lha, Dom Marcelo dedicava atenção ,es
pecial aos sacerdotes, às religiosas e 
aos 'pobres', ' Nunca descuidou suas prá

,ticas de I)e'nitência ,e soube dar 'exem
plo defideUdade a seu Arcebispo, In

'clusiva em situações ditrceis, 'Destina
di> de Bispo a Corla, (Cáceres), tomou 
,possé de:'sua priineira diocese residen-, 
,cial ' a'o começar o ano de 1885, Em 
poupo tempo, percorreú, uma a uma, 

, " 

'todas as aldeias das "Hurdes", uma re
gião célebre pelá sua pobreza e quase 
selvagem, naquela época, O ' Bispo . vi
sitava casas, chou,panas, casebres de 
famflias muito pobres e ,sumicil\S em to
tal miséria. 

Posteriormente, foi transferido à dio
cese de Mãlaga e, desta, à Arquldiocese 
de Sevilha. ,Durante quase vinte anos, 
foi Bispo de Málaga e Arcebispo de Se
vilha , Esta época representa a maturi
dade humana 9 cristã e, a herança ad
mirável de sua santidade, 

O Bispo Spfnola foi um' dos primeiros 
apóstolos da ação ' social, conforme as 



diretrizes da "Rer,um No)/arum": publi
cou pastorais luminosas, criou circulas 
operários, sustentou ortanatos e escolas 
,profissionais, , freqüentou pessoalmente 

, . .' 
as periferias, hcispitllis, ' cárceres e abriu 
seu paláCió' aos necessitados. 

, , 

o esplrito religioso ' e eclesial de Mar
celo Splnola, que estava por cima das 
questões pomicas e sempre disposto 
a compreender, ajudar e perdoar lhe 
outorgou respeito ' e oarlnho por parte 
de pessoas que militavam partidos poll

ticos, contrários a suas idéias. Suas 
qualidades brilharam também no âmbito 

nacional quando participou, como Se
nador, nos debates sobre o ensino, de
fendendo a educação cristã. 

Os sacerdotes e seminaristas tinham 
acesso à re~idência epIscopal sem pro
tocolo , algum, consideravam a Dom 
Marcelo como um amigo e diziam de 
seu Bispo: "Não tem vida privada, os 

, , 

muros da casa são transparentes como 
o cristat". Foi Jpara eles um exemplo 
concreto de homem de trabalho, asceta, 
simples, amável e sóbrio até extremos 
incrrveis; "desprendido e sorridente, pro
fundamente humilde, considerava que a ' 
ordenaçao havia "consagrado a pessoa 
do sacerdote como templo , de Deus, ou 
cálice que contém o sangue de Cristo" 
e soube falar-lhes com compreensão 
e firmeza .quando os viu desorientados, 
chegando até o extremo de ajoelhar-se 
diante de algum de coração mais duro. 

A altura espiritual de sua pessoa es
tava arraigada numa humildade absoluta 
que o dispunha para suportar, em silên
cio, as ofensas. Fundou e sustentou um 
jornal para defender a verdade e a jus
tiça. Conseguiu de Roma a fundaçâo 
da Faculdade de Teologia, no Seminá
rio se:vllhan.o, entregou, ao próximo seus 

bens ,e , sua , pessoa. , Uma das obras 
mais importantes realizadas pelo Car

, deal Splnola foi a Fundação das Escra
vas do DivinO Coração. 

No dia 26 de julho de '1885, quando 
Dom Marcelo se encontrava na diocese 
de Cória, ' nasceu uma nova Congrega-

, ' 

ção na Igreja: um grupo de irmãs, pre

sidido pela Madre Teresa (co-fundado
ra), se consagrava sob a direção de 
Dom Marcelo para viver a sua esplrl
tualidade e realizar a missão por ele 
traçada. Sendo o amor de Cristo o 
centro de sua vida, a intenção ' ao fun
dar a Congregação, foi criar na Igreja 
uma comunidade de pessoas consagra
das ao Coraçao de Cristo, que respon
desse a seu amor Ipessoal, e tivesse 
como missão especffica anunciar aos 
homens a realidade desse amor no ser
viço apostólico da ' Educação. 

, , 

O nome de Escravas do Divino Co-

ração expressa a sua espiritualidade: a 
glorificaçao do Coração de Cristo, me-. .... 
diante uma entrega absoluta e livre, 
em atitude semelhant~ à , de Maria, a 
humilde Escrava do Senhor. A natureza 

' apostólica da Congregaçao destina as 
' Irmãs, especialmente, à obra da aduca
ção, ajudando o desenvolvimento inte
gral do homem para fazê-lo consciente 

, , 

de sua dignidade de filho de Deus e da 
humanidade, uma autêntica fraterni
dade. 

No verão de ,1905, a cidade de Sevi
lha sofreu forte e longa seca, que pôs 
todo o povo à bei ra do desespero" A 
temperatura passou dos '43 graus cen
tigrados e não havia esperança nem de 
chuva nem de colheita. Acabou o tra
balho, o dinheiro e o alimento para mui
ta gente. Começavam até aparecer vI
timas da fome. 
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Era necessário fazer um esforço su
'premo, Dom Marcelo tomou uma deci

são: saiu à rua pedindo esmolas sob 
os raios ardentes ' do sol; entrava nas 

casas, nas lojas, nos bancos nos res

taurantes •.• A nobre figura do Arce
bispo mendigo comoveu a todos e os 
mantimentos começaram a chegar. Ele
vado a cardeal, pelo Papa Pio XI, em 
dezembro de 1905, Marcelo Sprnola fa
leceu no dia 19 de janeiro de 1906. 

A fama de santidade, amplamente di
fundida durante sua vida, não decres
ceu depois de sua morte, antes, pelo 
contrário, ressoou ainda mais forte e 
foi confirmada por fatos prodigiosos; 
por isto começou a pensar-se na causa 
de Beatificação. Assim foi introduzido 
o processo na Sagrada Congregação. 
O Papa João Paulo 11 aceitando os vo
tas da mesma e considerando-os váli
dos, ordenou que se preparasse O de
creto sobre as Virtudes heróicas do 
Servo de Deus. E, no dia 24 de setem
bro de 1983, o santo padre, solenemen
te, decretou que: 

"constam as virtudes teologals Fé, 
ESPERANÇA e CARIDADE, tanto em re
lação a Deus como em relação ao pró
ximo, e as virtudes de PRUDêNCIA, 
JUSTiÇA, FORTALEZA e TEMPERANÇA 
de Marcelo Spínola y Maestra em grau 
heróico" . Foi Beatificado em Roma a 
29 de março de 1987 dia de gl6ria para 
toda a Igreja, por subir aos aliares um 
Cardeal próprio de nossos tempos, mo
delo de homem que soube viver sua 
ápoca com visão de futuro, tanto pera 
mentalidade, quanto palas obras qua 
realizou. 

Secretaria Provincial 
Imlãs Escravas do Divino Coração 
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IRMA CLEUSA, . 
MISSIONARIA E MJ\RTIR 

Há dois anos, no dia 28 de abril de 
1985, Irma CLEUSA CAROLINA RODY 
COELHO MAR foi barbaramente truci
dada, na região de LABREA, Amazonas, 
em missão de pacificação e defesa dos 
rndlos. 

. Nascida a 12 de novembro de 1933, 
em Cachoeiro do Itapemirlm, ES, in
grassou no Noviciado da Congregação 
das Irmãs Missionárias Agostinianas Re
coletas, no Rio de Janeiro, a 2 de outu
bro de 1952. Um ano após, fez sua pro
fissão relig iosa. Professora, formada em 
Letras Anglo-germânicas, recebeu dife
rentes missões na Congregação, exer
cidas no Rio de Janeiro, Esprrito Santo 
e Amazonas . Entre 1975 e 1979 atuou 
com grande dedicação na CRB Regio
nal de Manaus. Comprometida com a 
causa indlgena, foi também Coordena
dora da SUb-Regional Purus, do CIMI 
Norte I. 

Por mais vezes Irmã Cleusa trabalhou 
em Lábrea, tendo sido uma das primei
ras Agostinianas Recoletas a chegar na 
região, em 1954. Para ali retornou em 
1979, animada de grande esprrlto mis
sionário. A situação vivIda pelos [ndlos 
levou-a a marcar presença Junto aos 
Apurinã. "A Clausa é nossal" exclama
vam os Apurinã do Rio Paciá que vivem 
tensões enormes flor causa da não-de
marcação de suas terras, da cobiça e 
violência dos exploradores. 

Os fatos que envolvem a morta de 
Irmã Cleusa são muito complexos. Dias 
antes de seu assassinato, dois {ndlos, 
um filho e a esposa do tuxaua apurlnã, 
Agostinho Mulato dos Santos, foram 
mortos na aldeia de Japlim, no Rio Pa-



clá. o fat9 oçorre~ I'nlrl' ~4 !! 26 de 
abril dIl19E!5. No dia 26 a noticia che
ga a Lébrea, · IrmA Cleusa·, preocupada 
e. $$m Saber ap c"rto· o que acontecera, 
Partiu, "11 mllnhA do d.la ~7, em CÇlnoa
maIor, aoompanhaQa de Raimundo Pau
lo, 9"IHQ do I~ux!\ua .AgQstinho, Ao 
anoitecer,. chega 11 casa <lI! Agostinho 
onde passou a noite. Na manhã dI! 28, 
sempre acompanhada de Raimundo, .co
maçou a descer o Rio Paciá . . Por volta 
do meio-dia 'encontraram uma canoa 
que subia o rio. Foi quando, dessa mes
ma canoa, partiram tiros. Raimundo, 
levemente ferido, por recomendação de 
Irmã Cleusa, Jogou-se à água e conse-
. . 

guiu fugir, A partir dai, não se sabe o 
que ocorreu com Irmã Cleusa. O certo 
é que foi inorta com multa violência, 
crânio, costelas e· braços quebrados. 
ProvavEÍlmente nesse mesmo dia 28 de 
abril, domingo. 

No dia 2\1, segunda-feira, às 15hs., 
Ralmundp Paulo chegou em Lábrea e 
narrou o acontecido·. Imediatamente a 
Prelazia de Lábrea solicitou a cOlabo
ração da FUNAI para a busca de Irmã 
Cleusa. 

. .A 19 . çle maio, uma equipe integrada 
pOr Frei Jesus Moraza, da Prelazla, e 
funcionários da FUNAI, subiu o Rio Paciá 
até próximo à casa de Agostinho. Nada 
foi encontrado senão uma canoa em
borcada (depois reconhecida como sen
do a utilizada por Irmã Cleusa), 

No dia 2 de. maio os funcionários da 
FUNAI voltam a Porto Velho, Frei Je-. . 
sus, com mais três voluntários, inicia 
nova bUSCII a ~ de maio . ChegaJldo nas 
proximid'ildes da canoa emborcada, 
vista na busca anterlc;>r; foram alertados 
pela presença de urubus na área. In
vestigando, encontram um cadáver em 

adiantado ' e$tado de dec9mposlçlio .. 
Ntlp O ramovem por t!,mor. I; vQltam a 
Lábrel!. 

No dia 4 de maio, depois de muita 
Ijlressão popular sobre a polrcla local, 
a polrcia se decidiu acompanhar uma 
nova ~quipe integrada pelo mesmo Frei 
Jesvs, Po:>Jo Dr. RobiOson, do Hospital, 
pelo oelegado da Polrcla com tr~s PO
liciais e alguns vQlunt~rlos. 

Chegando ·ao local, a equipe encon
trou o cadáver, submerso, à distância 
de alguns metros do local onde fora 
visto no dia anterior. O reconhecimento 
s6 foi posslvel através da arcada den
tária. Era Irmã Cleusa. 

Cuidadosamente envqlto em plástico, 
Q ·cadáver fOi removldo .. para Lábrea 
onde chegou aO entardecer. Depois da 
necró.psla através da qual, além do crâ
nio, cc;>stelas e braços quebrados, se , .. , 

cQnstalou a presen9a de 9rande quan
tidade de chumbos de espin\larda, Irmã 
Cleusa foi sepultada naquela mesma 
noite. Grande e desconsolada multidão . . 

acompanhou a Irmã até seu túmulo. 

Nem tUdO está esclarecido nesse caso 
qUe não c9nstitui fato ISOlado na his
tória da cobiça e exp19ração (le que 
são vitimas os povos Indlgenas no 
Brasil. 

Irmã Cleusa quis ser vitima com 
eles, Marcou presença entre eles, por 
considerá-los os mais pobres dentre oS 
pobres, Ali, quando buscava uma so
lução digna para os Intermináveis con
flitos em que índios do espezinhados, 
Irmã Cleusa foi assassinada. 

. 
Ela mesma 'ilsorevla, em L!lbrea,· a 8 , 

de abril de 1985: "Comprometer-se com 
o Indio, o mais pobre, desprezado e 
explorado, é assumir firme a caminha-
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da; ·ciinfianté num ·futuro · certo;· que Jã 
se vaf t6n;ando presente ·nas pequenas 
lutas e vitórias, reconhecimento dos 
próprios valores e . direitos, . busca de 
união e auto-determinação. VALE AR-

o ' • • 

RiSCAR-SE ... · 

Dela escrevem suas co-Irmãs Agos
tiniarias: ·"COmo nós vemos a ·Irmã .Cleu
s-a? Como uma·· Religiosa exeinplar e 
observante. Dei grande esplrito de ora
ção e penitência. Muito amável e deli
cada · em todos. Sempre sorridente e· 
ativa. Seu esplrito de pobreza chegava 
até o exagero. Nada possula a nio ser 
as roupas necessárias e seus documen
tos. Extremamente dedicada aos po
bres, encarcerados, hansenianos, velhi
nhos ·e doentes de hospitais. Sua maior 
atuação era Junio aos Indios e ·rlbelri-' 
nhos·. Tendo· sido totalmente liberada 
em agosto do ·ano passado p·ela comu- · 
nidade MAR, para melhor se dedicar à 
causa indlgena, encontrou o prêmio de 
sua dedicação no cruel martlrlo. Temos 
a certeza de que estará no céu e lá 
olhará por nós" (Ass. IrmA Paz De las 
Dolores Gallego Urbano). 

Num "Co'!'unicado à Imprensa", a 
1 O de maio de 1985, em Lábrea, Frei 
Jesus Moraza escreve: "Outrossim, es .. 
pera a Prelazia que se efetue uma ri
gorosa apuraçao dos fatos, apontando 
os envolvimentos e interesses que re
sultaram nas mortes. Nossa fé nos dá 
a certeza de que o martlrio de Irmã 
Cleusa é Um momento forte de cresci
mento de nossa Igreja local. Espera
mos que o sangue derramado ajude a 
Igreja em nosso pais e na América La
tina em sua caminhada na construção 
da nova sàcledade, do Reino de ·Deus". 
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Pe. AticoFassini, MS 
Secretário Executivo 

. -IR . . VICENTE CANAS SJ, 
MISSIONARIO EMARTIR . . 

Vicente Canas, Irmão ·Jesufta, espa
ntiol · e brasileiro naturalizado, veio para 
o Brasil M vinte anos, a· fim de se de
dicar aó trabalho de convivência com 
povos indlgenas. Sua primeira expe
riência aconteceu de· modo Imprevisto 
e foi um batismo de fogo. Em 1969, 
um contato · ·mal . efetuado p.ela FUNAI 
levou uma verdadeira. catástrofe ao povo 
Indrgena apelidado "BelçQ-de-Pau", mo
radores entre os rios Sangue e Arinos, 
ao norte do Estado de Mato Grosso: 
de mars de 600 que eram, ficaram re
duzidos a AO In dias, em poucos meses 
de contato com o mundo dos brancos. 
A gripe . levada .por um dos jornalistas 
que fazia parte da equipe de atração 
da FUNAI · tomou conta daquele povo, 
sem resistência às doenças do branco. 
Após esta catástrofe, Pe. lasl, também 
jesulta foi chamado às pressas pela 
FUNAI a fim de ajudar a salvar os 40 
Indios restantes. Ele não se recusou a 
Isso, mas· sim em fazer parte da expe
dição preparada para entrar em contato 
com os "Belço-de-pau", pois conhecia 
multo bem a polftlca alienfgena desse 
órgão. Pe. lasl convidou Vicente para 
trabalhar com ele, cuidando da saúde 
dos que h.avlam resistido àquele con
tato. 

De outubro ·de 1969 a abril de 1970 
Vicente esteve em Intima convivência 
com 0 ,$ "Beiço-de-pau". Em maio des
se mesmo ano houve a transferência 
desses Indios para o Xlngu, onde foram 
deixados Junto aos seus Irmãos Tapayu
na. Aquela experiência amarga de ver 
um povo destroçado e, ao mesmo tem
po, poder experimentar a verdade da 

. . . 
vida desse mesmo povo o marcou pro.-
fundamente. 



,Após esta experiência" Vicente dedi
cou-se durante cinco anos 'a total con
vivência e dedicação ao povo Paresl, 
localizado a noroeste de Mato Grosso. 

' Em':13 de ,Junho, de 1971, Vlcente ,era 
uin dos componentes do grupo que en
trou em contato com os Indios Myky. 
Em fins de' 1975, após o contato com 
os Enawene-Nawe, colocou-se à dispo
sição para Iniciar sua convivência com 
esse' povo, orlentandoCo no contato 

, , 

coin a população envolvente, preo-
, , , 
cupahdo-se em garantir a terra ' e cul
dan'dei 'da saúde dos Indlos, preventiva 
e cifratlva, tOTriantlo-os mais resistentes 
às doenças do branco. Somente em 
1977 foi posslvel a Vicente estabele
cer-se junto aos Salumã Enawene
Nawe). Enquanto esperava o momento 
oportuno ficou entre os Indlos Myky e 
lá recebeu" deles o nome de Kiuxl. 

Durante, cinco anos Oun/79 a Jun/83) 
Vicente não arredou pé de junto dos 
Salumã. Durante esses anos de traba
lhos, foi acompanhado por voluntários 
da OPAN. .Entre os Enawene-Nawe, 
Vicente era considerado como um de
les, :partlcipando de seus rituais, pes-

o .. ' • 

canas, trabalhos de roça, busca de 
mel, fazendo cestarlas, artesanato e 
utensílios ' próprios dos homens Sa
' Iuniã e; a cada dia mais se familia
rizando com a !fngua desse povo. 
Tornando-se cada dia mais conhecedor 
' da história e 'da cultura deles, anotando 
com fidelidade o habitat tradicional, as 

, , 

amizades e inimizades dos Salumã com 
os povos Indlgenas vizinhos. 

Nos ' últimos anos, Vicente encontra
'va-se s6 em seu trabalho. Isto, porém, 
não slgollicou' em' momento algum a so

' lidão ria luta em favor dos povos Indl
' genas '. Seu covarde assassinato não , , , 

' nos fará retroceder na luta. 

Vicente , foi enc,ontrato morto em 16 
de maio de, ,1967" após vários dias da 
ocorrência do violento assassinato. Em . . " . 
função ' da relação que existia entre ele 
e ,aqueles Indlos" Vicente foi enterrado 
dentro do ritual furierário dos Enawene-. . . " . 

Nawe, ' 

OS ENAWENE-NAWE (SALUMA) 

Os ,En;:lwene-N;:Iwe S;:lO um povo de 
Ifngu;:l 'Aruak, ,que habit;:l ;:I região do 
Rio Juruena à Serra do Norte - MT, 
atualmente são 168 ' pessoas em uma 
aldeia ' principal 'e várias ' aldeias secun
dárias dlspersàs , 'ao , longo de seu ter
ritório. 

, 

Contatados em 1974, contavam com 
uma população de 100 pessoas e desde 

, ' 

1977 vinham recebendo assistência mé-
dica ' e acompanhamento permanente 
por' parte do Irmão Vicente Canas , e 
temporariamente por Indigenlstas da 
OperaçãO Arichieta '- OPAN. 

, Essencialmente agricultores. obrigam
se a efetuar contfnuos desloc;:Imentos 
em suas áreas a fim de obter o melhor 
proveito posslvel de suas roças. Como 
não consomem caça, ,ambém deslocam
se intensamente ' por todeis os rios e 
afluentes da região em grandes pesca
rias coletivas, sendo o peixe a base 
protéica de sua alimentação. 

A situação fundiária no território em 
que habitam é alarmante. Devido as 
invasões que paulatinamente tem ocor
rido em suas terras, cercando e , pene
'trando n'os limites tribais, agredindo 
frontalmente 'o viver pacIfico desse 
povo. Estas frentes são basicamente re
presimtadas na expansão dos latifundiá
rios, nas empresás extratoras' de madel-

' i'a que roubain madeira ' em áreas Indl
' gena, li Das colonizadoras que arbltra-
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riamente se · Introduzem e tentam se 
estabelecer· em território indfgena. 

Esias . invaspes . 11~O · I~m s.ido impu
nes, uma vez que Os Enawene-Nawe têm 
consciência dos limites. de sua' terra 
que lhes é sagrada em todos os sen
tidos, . e por isso, a defendem a todo 
custo. 

A ocorrência de uma morte tão trã
gica como a do Irmão Vicente Canas, 
temos claro, bem poderia ter · sido evi
tada, se houvesse uma demarcação efe
tiva e vigilância eficiente por parte das 
autoridades responsãveis pela questão. 
A área Salum1\, requisitada desde o con
tato não está legalizada juridicamente, 
apesar de repetidos esforços de Vicente 
e de todos os Interessados na preser
vação da cultura da.quel!' povo • . 

Enquanto os indlgenistas lutam pela 
demarcação e homofogação daquela 
área indfgena, assim c.omo tantas ou
tras, ou · ainda, lutam junto . aos fndlos 
para preservar sua cultura e garantir
lhes boas condições de sobrevivência, 
outros surgem como arfetes da civili
zação, cometendo violências, invadindo 
s.uas terras e 'avançando sobre elas com 
tratores., armas e ·mortes. 

ELEMENTOS INDICATIVOS DO 
ASSASSINATO 

. . 
a. As circunstâncIa. . . 

No dia 3 de abril, de manhã, Vicente 
deixava a casa do seu Antô.nio ;Zanardi, 
fazenda Juruena; na barra do rio Pil
pagaio, para ir ao .seubarrac9 . Havia 
participado, no final de março, de um 
encontro dos agentes de p.astpra) .Indl
genisla da região. A reunião foi em 
Brasnorte • . FICara um dia na casa de 
seu Antônio, .Sl! r~stabelecendo de uma 
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indis.posiçãp·· · que . (j . havia !leixado . um . 
pouco abatido. 

D9is dl!!s depois, 5/4, Vicente IIlnda 
falou pelo rádlo/fonlacom Cuiabá. e 
o Indio canoeiro Roque, . no Barranco 
Vermelho. -Disse estar bem e que iria 
seguir para a aldeia no dia seguinte. 
Foi a última vez que se comunicou com 
os companheiros . 

.De fatQ, Vicenl~ devia est!!r prepa
rando sua subida para a al~ela quando 

. . 
·foi surpreendido palas ass8ss1nos. J6 
havia levado para 11 voa!lelra (bar.co), o 
xi ri (tipo de cest9 Que ps rndios uSam 
para .carregar as .colsas) com vários l1)e
dicamentos, a lanterna, a sua eSIPlngarda 
22 e o facão. Esse material foi loca
lizado dentro a prpximo .ao barco .seml
afundado. Isso leva a supor que o a.
sassinato ocorreu na manhã do dia 6 
ou 7 .de abril (o r91ó9i9 que Illa usava 
parara dia 8, às .9 .30h da manhã). 

b. Os slnaia de violência 

Dentro do barraco, próximo à reda 
armada, vários objetos derrubados a . . 
quebrados: uma das lentes de seu 
óculos estava af em quatro pedaços: 
o pedaço (da frente) da lanterna; uma 
das suas sandálias havaianas com uma . . 

tira rebentada, próxima à porta; cardos, 
estavilm um b~nQuinhQ, uma ga~rafa 

C(lm mel; espalhados . pelp chão, papéis 
(notas d.e comPrlls, .... ) e penas de 
arara que havi.a ,ganho .de seu Antônio 
dias antes. 

logo em frente àportll .do barraco 
eS.taya Cllrdo . o .6.0.u.lo.s, · com ",penas ·uma 
II!.nte,ad.enladura inferl.or, a ()~)r!, parte 
da .lanterna " T pd9S es.ses Ill!ilml!otos in
di.cam· a evldêncll1 !le ·que hou.v!) vio
lêncla. O que; aliás, nos ·fol confirmado 



por , membros d", pll,lcia que estiveram 
no local, no dia 20/5. 

. No, cadáver, a pele 'Já mumificada 
mostrava uma abertura de uns 4 cen
tímetros na regl!!o abdominal. O médi
co legista que esteve no local ,fazendo 
à perrcia, Dr. Arlindo" de ' Almeida FI
lho, afirmou categoricamente que se 
tratava de uma perfuração por objeto 
cortante. E disse que, para ele, não 
havia dúvida de que Vicente foi assas
sinado. Também as braçadeiras (que 
os: EnaweneeNawe usam no braço) que 
Vicente usava, haviam sido puxadas até 
o ante-braço, o que é indicativo de que 
houve violência. 

c. As ameaças 

Vicente tinha consciência de que es
tava ameaçado. Ainda no mês de março 
havia enviado carta à OPAN solicitando 
gente Ipara trabalhar com ele. A par
tir das mort,es de um topógrafo e um pi
cadeiro, em 1984, que estavam demar
cando terras dentro da área, Vicente es
tava jurado de morte . Porém, não re
cuou e até sao palavras textuais suas: 
"Eu não vou mais a Cuiabá, não VOU 

sair da área deixando os Enawene-Nawe 
ameaçados, nem a Dorotéa (voluntá
ria da OPAN) sair da !,Idela. Vamos 
assumir as coisas até o fim. Se tiver 
que morrer, vamos morrer todosl E é 
mais uma razão, Jaúka (nome indlgena 
de Thomaz), para que você urja a ne
cessidade de se resolver em definitivo 
essa questão 
rança agora 
(20.9.84). 

da área, 
envolve 

pOis a 
multa 

insegu
gente" 

Os próprios Indios o haviam alertado 
várias vezes: "Se cuida, Kiwxi, que a9 

picadas (dos invasores) já estão perto 
do teu barraco . O barraco tá cercado 
de picadas". Vicente mesmo chegou 

a come~.ta~ .com .os .c.or:npanheira:s: "não 
estranhem se um dlll vocês me encon
tr~rem moIta", . . 

, 

d •. Os suspellos do assassinato 

, A área estava sendo alvo do Interes
se de vários fazendeiros e madeireiros 
que viam no Vicente , um empecilho às 

" ' 

suas pretensões. Várias picadas esta-
vam sendo abertas, a exemplo da que 
provocou a reação dos Enawene .. Naw9, 
ocasionando a morte de um topógrafo 
e seu auxillár, em setembro de 1984. 
Grupos de m"deireiros também esta
vam extraindo madeira da área Indlge
na, especialmente a partir da estrada 
que liga Vilhena a Jurna.Essa invasão 
da área foi a causa da morte de uma 
famllia, em julho de 1986. Pessoas as
sociadas a esses interesses, desejando 
vingar-se nos Enawene-Nawe por aque
las mortes, seriam os primeiros sus
peitos. 

Conselho Indigenista Missionário 
Secretariado Nacional 

11 ENCONTRO NACIONAL 
DA PASTORAL DA SAODE 

O li ENCONTRO NACIONAL DA PAS
TORAL DA SAÚDE realizou-se em Bra
síl ia, DF, de 19 a 4 de julho/8? FOi 
promovido' pela Comissão da Pastoral 
da Saúde da CNBB. 

o TEMA DO ENCONTRO 

"A SAÚDE COMUNITARIA LEGITI
MADA PELA INSTITUiÇÃO HOSPITA
LAR." 

O ENCONTRO contou com a presen
ça de 24 participantes, representantes 
de Equipes Regionais da Pastoral da 
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Saúde , da CNBB, do ' GRS daCRB/Na
bional .. da , Equipe Naclorilll da Pastoral 
da Saúde, da Pastoral da 'Criança e Fra
ternidade Cristã de Doentes e Deficien
tes, Fé e Luz, e com a presença de 
Dom Afonso F. Gregory, Bispo da CEP, 
résponsável ' p'ela 'Pastoral da Saúde. 

.. O 'ENCONTRO TEVE OS SEGUINTES 
OBJETIVOS: ' , 

- Desencadear e dinaminar o pro
cesso de articulação entre saúde co
mu nitária e Institucional (hospitalar). 

~ Partilhar • • • expenenCl8s. 

~ Priorizar .. as linhas de ação da , , 

Pastoral da Saúde . 

~ Somar forças na concretização 
das prioridades. 

, 

Após longas reflexões, oração e de
bates, o grupo estabeleceu as COMPE
TeNCIAS da Comissao Nacional, da 
Pastoral da Saúde, algumas recomen
dações e PISTAS DE AÇÃO. 

• COMPET~NCIAS DA COMISSAO NA
CIONAL DA PASTORAL DA SAODE 
DA CNBB. 

1) Organizar a Pastoral da Saúde em 
nível de CNBB. 

2) Estabelecer linhas prioritárias para 
a atuação da Igreja no Brasil, no cam
po da saúde . 

3) Assessorar a CNBB nas questões 
relacionadas à Pastoral da Saúde, 

4) Fornecer subsídios à direção da 
CNBB para que possa tomar atitudes 
proféticas diante de graves atentados 
à vida, 

5) Motivar a formação de Equipes de 
Pastoral da Saúde em todos os Regio-
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na'ls da' CNBB ... 'Incentivar 'aarticulaçao 
entre elas. 

. ":: . , . , 

ei' Incentivar a articulação da' Pasto
tal dá Saúde ' para que haja unidade: .. ' . . 

, .. . ' . : . ..... . . . 
, 7) ,Articular a Pastoral ,da Saúde com . . ' . . . - . . .. 
as demais pastorais envolvidas com a ' . . - ' . . .. 
promoção da vida. 

• RECOMENDÁÇÕES : . . . . . ' . 
, , ' 

Intensificar o processo de consciéntl
z~ção e organização do povo rra ' linha 
d,e educação popular para a saúde, para 
que conheça e exija os seus direitos, 
tanto em nível comunitário como hos· 
pitalar. 

Interpelar a prática dos hospitais, 
através da prática da saúde comunitá
ria, com ' vistas a' uma participação ·pc .. 
pu la'rno planejllinento e fiscalização dos 
serviços de saúde : 

Comprometer-se com a articulação 
·da saúde comunitária e hospitalar, com 
,vistas à luta mais ampla na transforma
,ção da sociedade . 

• PISTAS DE AÇAO 

1) Elaborar e divulgar subsidias que 
sirvam para reflexão, formação e ação 
,libertadora no campo da saúde. 

2) Fazer levantamento de experiênci"s 
onde já acontece a artiCUlação entre 

'saúde comunitária ' e hospitalar, e pro
mover encontros de partilha . 

, 

3) Promover, juntamente com a CRB, 
Encontros com Provinciais e ou Assis-. . . . 
tentes Provinciais e Administradores de 
hospitais, Ipara' avalia'r a presença e a 
atuação 'dos 'ReligiosoS dentro' dos hos
pitais. 

Irmã ElilUle de' Calis, SDS 



ALEMBRANÇA 
DO XXI CETESP 

No dia 9 de julho último, . na Casa 
de Encontros dos Irmaos Maristas em 
Mendes (RJ), Ir. Claudlno e outros 
membros do Executivo Nacional que 
prestigiaram a tarde de Conclusao do 
CETESP XXI, reenviaram em missão 
mais 47 Ceteplstas que conclulam uma 
experiência de quase 5 meses de es
tudos, oração; partilha e convivência 
fraterna. 

Estes 47 religiosos e religiosas eram 
de 43 Congregações diferentes, prove
nientes de 17 estados brasileiros e de 
4 outros parses (Moçambique, 80lMa, 
Colômbia e República Dominicana). AS 
mulheres eram em número de 34 e os 
homens em número de 13, sendo 10 
sacerdotes e 3 Irmaos leigos . 

A particularidade deste Curso foi o 
seu funcionamento em moldes renova
dos no Currrculo, por Isso o aumento 
da ·. sua duração . O que se pode con
cluir a parti r da Avaliação realizada 
com os participantes, é que as maté
rias novas (História da Vida Religiosa 
e Correntes atuais da Esplritualldade), 
bem como a distribuição mais lógica 
dos blocos de assuntos e . os dias dei
xados para os aprofundamentos das 
matérias, responderam às carências até 
então sentidas. O rendimento dos par
ticipantes, por uma participação mais 
serena e Interessada, pôde ser nitida
mente percebida por nós: todos, sem 
exceção, chegaram ao final bem dis
postos e sem maiores dificuldades. 

Parece-nos que a caracterrstica deste 
XXI CETESP esteve na marca deixada 
no grupo, de uma vivência comunitária 

muito agradável. Isso foi conseguido 
pela feliz integração dos conteúdos que 
iam sendo assimilados e o aprofunda
mento pessoal assumido pelos partici
pantes. Neste sentido o grande grupo, 
livre e responsavelmente, foi passando 
pelas diversas etapas do Curso, na 
busca desta Integração. O resultado foi 

vlslvel no trabalho elaborado e apre
sentado e no Retiro final, ambos leva
dos a sério por todos, um e outro ex-
4Jressão sintética de uma vivência teoló
gico-espiritual. 

Num tempo em que isoladamente se 
questiona a validade de "Cursos pro
gramáticos" de renovação da Vida Re
IIg iosa, temos a satisfação de re-enviar 
às Regionais e às Congregações mais 
esta plêiade de religiOSOS, plenamente 
identificados com a própria vocação e 
carisma, num desejo sincero e realista 
de contribuir com o trabalho exigente 
da Formação e do Governo. Sem per
derem de vista os desafios atuais de 
uma Vida Religiosa mais inserida e 
comprometida, certamente todos eles 
. Chegam de volta às suas tarefas com 
a coragem dos discfpulos de Jesus, a 
quem re-aprenderam a amar e seguir. 

Rendemos graças à Santfssima Trin
dade, uma presença muito sentida por 
todos nós alunos e colaboradores, pelo 
fruto alcançado. Servimo-nos das pala
vras de Maria SSma.. "Faça-se" e 
"Exulte o nosso Espfrito", na retomada 
de nossa missão que prossegue sempre 
na direção de uma Vida Religiosa mais 
sinal e presença do Reino. 

Ir. Maria Eunice de Oliveira, 
. CFMSS 

Pe, Paulo Lisbôa, 8.J 
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TODOS SÃO 
CHAMADOS À SANTIDADE 

. . . . 

"Consegiii · chegar a um ,sério nível espiritual: aquele , 
que consiste em considerar a santidade não como um luxo, mas 

como a única solução da nossa vida 'cá ein, baixo; 
considerando-a, primeiro com simpatia, depois com cobiça"." " 

• 

" ' 

Frei Hugo D. Baggio, OFM 
Bragança Paulista, S~ 

NO MUNDO DÁS PALAVRAS 

Qualquer palavra que pronuncia
mos ' evoca uma realidade, ' pois é 

' nosso instrumento'" de comunicação. 
Em cada teimo, palpita toda uma vi
da. Através destes pequenos ele
mentoS encadeados podemos desper
tar um mundo, que é como uma 
grande paisagem, ora recordada, ora 
analisada, ora prevista. São pedaci

nhos da realidade que tece a vida 
do homem. Cada palavra é uma vas
tidão. ~ um mistério também. Deter
se nela é ampliar ' a visão que ela 
evoca. 

Por ser viva, a palavra sofre mo
dificações ' e transformações. Muda 
de sentido, aprofunda conteúdos, al
tera sua dimensão, perde a origem, 
alarga a aplicação. Por vezes, sai 
n:ésma de circulação, para voltar, 
tempos depois, com vestes mudadas. 
De tempos em tempos, devemos de
ter-nos sobre as palavras e revê-Ias 
criticamente, para recuperar-lhes o 
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significado, sobretudo, redescobrir
lhes o conteúdo, vale dizer, a men
sagem que trazem dentro de si. Mor
mente vale isso, em tempos de mu
tações e transformações históricas, 
quando toda ' uma estrutura e suas 
linhas fundamentais , são questiona
das. Porque, não raro, algumas pa
lavras são envolvidas pela ambigüi
dade, ou seja, começam' a expressár 
vários sentidos, mais do que um 
conceito, e portanto, parecem 'carre
gar vários conteúdos, provocando, 
logicamente, mal-entendidos, como 
dizia ' Saint-Exupéry: "a palavra é 
,fonte de maICentendidos"; Estas di
vergências, podemos dizer, afetam 
toda a nossa comunicação. O estudo 
da palavra, portanto, não é apenas 
questão filológica ou semântica. Vai 
além. 

Acontece que o mal-entendido, 
não raro, gera antipatias e estas anti
patias são transferidas · à palavra. 
Assim, abominamos um termo por 
causa de seu conteúdo e vice-versa. 



Penso ser freqüente na vida espiri
tual, onde certas palavras causam 
"mal-estar", porque lhes desconhe
cemos o significado verdadeiro. Se 
lhes conhecêssemos profundamente 
a etimologia, a origem, e mesmo sua 
história, evitaríamos certas afirma
ções absurdas que se estão fazendo, 
hoje, no campo da ortografia, como 
evitaríamos também · conceituações 
ambíguas e obscuras e, conseqüen
temente, antipáticas e preconceituo
sas. Atribuímos à palavra uma ba
gagem que ela não carrega. Insisti
mos, à maneira dos homens da al
fândega, em descobrir maconha, na 
bagagem da palavra. Assim detesta
mos palavra e significado, termo · e 
conteúdo, expressão e doutrina, ver
bo e mens agem. . . 

. Como exemplo tomaria as duas 
palavras cognatas SANTIDADE E . . 

SANTO, uma vez que este artigo 
pretende ocupar-se com a santidade, 
20 anos depois do Vaticano II que, 
à maneira de muitos outros termos, 
explicitou melhor e aclarou também 
estes dois termos. No correr da his
tória do Cristianismo esta palavra 
esteve sempre presente, pois, vinha 
como herànça do Velho Testamen
to; Seu conteúdo teve vastíssimas al
terações e condensações, afrouxa
mentos e adulterações, empregos 
corretos e restdtos, como vastos e 
ambíguos. Esta palavra realmente 
tem uma "história" acidentada den
tro da espirituaJidade cristã e nota
damente católica. Por isso, torna-se 
difícil . enfeixá-Ia numa definição 
unívoca. Sobretudo, o conteúdo do 
termo não teve a clareza desejável 
na consciência dos grupos cristãos. 
Em certas épocas, ele sofreu sérias 
deformações, vindas inclusive dos 

pastores que, por sua posição deve. · 
riam ter clareza sobre o seu· signifi~ 
cada .. Embora a doutrina fosse im
plicitamente aceita, a de que ·a san
tidade era um caminho aberto a to
dos, um · horizonte universal, ela 
caiu, nao poucas vezes, na estreiteza 
elitista de alguns grupos ou até de 
algumas pessoas. Como diz Labour
dette, a opinião geral conduzia mui
to facilmente à idéia de que à comu
nidade cristã era suficiente cumprir 
com seu dever, e delegava a "vida 
santa" aos monges, religiosos e di
versas categorias de pessoas piedo
sas. O comum dos fiéis, exposto que 
estava às coisas do mundo, estava 
como dispensado de voar tão alto (A 
Igreja do Vat. lI, p. 1057). Por isso, 
quando algum mestre de espirituali
dade, como foi o caso de S. Fran
cisco de Sales, vinha com a idéia 
da universalidade desta meta aber
ta a todos, uma como admiraçao 
desconfiada ' tomava conta dos cris
tãos e dos guias dos cristãos. 

Sem dúvida, o Vat. 11 deu uma 
limpeza na palavra, tentando raspar 

, .. , 
os resqmclOs pegaJosos que os secu-
los depositaram nela, à semelhança 
dos quadros nas igrejas barrocas, 
tentando, assim, devolver-lhe toda 
a limpidez e originalidade, beleza e 
acessibilidade. Podemos a f i r m a r 
que, no tocante à teologia e mística, 
a palavra com seu conteúdo foi co
locada numa nova pureza. Apesar 
deste trabalho do Vat. 11 e subse
qüentes estudos, ainda resta um con
teúdo ambíguo que é b atribuído pe
lo imaginário coletivo ou popular. 
Parece-me comum, em nosso méto
do de trabalho, . o procedimento de 
procurar adequar as expressões e as 
definições à ortodoxia da Teologia, 
mas esquecemos todo um ·mundo 
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conceptual de imaginário ' popular. 
Acho que na· linguagem religiosa" 
em todos os seus matizes, há como· 
que duas correntes que' fluem, .ora 
paralelas, ora antagônicas, mas ' sem
pre reflexo de duas 'mentalidades, 
duas formações, vale dizer, duas ,ma
neiras de compreender o fenômeno .' 
espiritual. De um ,lado a Teologia 
dita "ortodoxa", do outro, a com
preensão coletiva do povo. 

E como a mensagem é transmiti
da "ex auditu", pela palavra falada 
que chega ao ouvido~ há dois inter
locutores: o que fala e o que ouve. 
E nos dois pólos, a palavra, absolu
tamente, não tem o mesmo conteú
do, portanto, não transmite a mesma. 
mensagem. Como pregador, fatal
mente, tenho que aceitar a convic
ção de que ando iludido, pensando 
que minha mensagem elaborada, fiel 
à terminologia ortodoxa da Teolo
gia, está sendo entendida pelos ou
vintes tal como a entendo e a expres
so eu, fonte de onde emana a men
sagem. Meu ouvinte, certamente, 
dentro do seu imaginário, está pen
sando ou entendendo bem outra coi-. . 

sa. Há todo um mundo atrás deste 
imaginário coletivo, do qual, aliás, 
nem sequer os ditos "teólogos" es
tão imunes. O desejo de ser "orto
doxo" (às vezes, até mais o medo de 
cair no julgamento), leva a lutar por 
uma pureza, onde doutrinas. e con
teúdos ficam inacessíveis ao imagi
nário, porque quanto mais ortodoxos 
somos, mais nos lançamos abstrato 
adentro, enquanto o imaginário ape-- . 
ga-se ao concreto. Não Itaveria ali 
uma explicação da luta por corrigir 
conteúdos e o insucesso na mentali
zação? A linguagem . teológica faz · 
com que grupos ou setores da Igre-
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ja, ainda: hoje, teimem em salvaguar-' 
dar a. pureza · do .. termo", mesmo 
quti: .contlnue: a obscuridade da dou
trina. 11 o caso da questão sobre a 

.Sandssima 'Trindade, hoje, quando 
s.e teima que Q que havia a dizer foi 
dito e. a forma como deveria. ser di
ta . já foi. definitivamente esculpida 
por Agostinho ou Tomás. O que dei
xa . tra,nsparecer: os .homens se que
rem apossar da doutrina e da ma
neira de dizer a doutrina, o que me 
parece algo de indébito .... 

O falar teológico e a compreen
são do imaginário são como que dois 
falares, duas línguas, com categorias 
diferentes de conteúdos verbais, 
querendo expressar a mesma verda
de ou o mesmo fenômeno. O que - . nao posso e preocupar-me apenas 
com que meu vocabulário se afine 
com a linguagem dos manuais de 
Teologia. Preciso preocupar-me com 
que meu povo ·entenda o Evangelho 
de Jesus Cristo, que não teve medo 
de usar termos e comparações e pa
rábolas que chocavam a linguagem 
usual e "fechada" dos que se consi
deravam donos da doutrina em Is
rat;l, incidindo no que Charboneau, 
em relação aos nossos dias, chama 
de "inflação de infalibilidade .... ; 
Por isso, a admiração do povo sim
ples, porque, de repente, entendiam 
a linguagem de Jesus. Convém pres-- ' . tal' atençao, ao se manejarem os ter-
mos, dentro de que mundo nos me
xemos: no ortodoxo ou no imaginá
rio, e qual a comunhão entre os dois, 
para que o nosso falar não se trans
forme em linguagem celeste para se
r.es terrestres. Vale dizer: usamos' 
linguagens parab6licas ... 

. 

Bem, afirmamos tudo isso, à ma
neira de uma grande digressão, Mas 



pareceu-Ille .necessária antes de nos 
_ ,metermos a ' explorar os conteúdos 
de "santidaçle" e "santo", o primei
ro termo mais acoplado ao abstrato, 
o segundo . mais encarnado numa 
pessoa. .. O que não me . parece 
apropriado é meter~se a falar destas 
realidades, atribuindo-lhes, simples
me!1te, um sentido unívoco, quando 
sabemos que o imaginário aplica o 
termo santo não ao normal dos ho
mens, mas às "excessões", as pes
soas "'extraordinárias", ou seja, fora 
do normal: que fazem coisas que 
outros não fazem, que sabem coisas 
que outros não sabem, que dizem 
coisas que outros não concebem, 
que contactam com o sobrenatural 
de forma diferente, que dispensam 
as coisas materiais ou as manipulam 
a seu' bel prazer. São como que se
res Hanormais", Hdesencarnados" no 
sentido das necessidades carnais e 
materiais. Daí, encontramos toda 
uma hagiografia que, em certos pe
ríodos da história, mistificoU os san
tos, criando mais mitologia que ha- . 
giografia, vale dizer, mais parecem 
histórias de divindades ou titãs que 
relatos de homens à busca de Deus. 

Estes retratos retocados e "ma
quiados" assentaram-se no imaginá
rio coletivo e deram lugar a um 
"modelo" ou "arquétipo" de santo, 
a ponto de criar um programa de vi
da para o santo, de tal forma ideado 
e des-humanizado, que com a defor
mação do santo, acabou-se por de
formar o . conteúdo' do termo .santi
dade. 

Daí, em vez .de ser um convite, 
uma atração, uma proposta dirigida 
a todos, um programa possível de 
ser ' vivido, tornou-se uma rejeição, 
uma como repulsa, pois um homem 

que se propõe a ,ser santo dentro do 
modelo do imaginário popular deve 
ter nascido ou se transformado em 
super-homem, d a n do' à partícula 
"super" uma conotaçã9 de anorma
lidade. Noutras palavras: santidade 
significa a castração total até dos 
planos de Deus e de suas concessões, 
de tal maneira que santo e casado 
custaram muito em se acoplar. Di
gam-no os séculos de maniqueísmo 
que, desgraçadamente, qual erva da
ninha, deixaram raízes no subcons
ciente do imaginário. Não só ali, 

. mas assentaram praça na própria 
moral, que ainda não conseguiu lim
par a área das muitas ambigüidades 
terminológicas e doutrinárias que se 
insinuaram na mensagem de Cristo, 
antipatizando-a por culpa destas de
formações ... 

A 'CONSTITUIÇAO 
DOGMÁTICA DO VAT, 11 

Sem dúvida, a parada imposta 
pelo Vat. II obrigou a Igreja a re
ver sua posição e, conseqüentemen
te, seu vocabulário e suas forlllula
ções. Fez com que ela não se con
tentasse em repetir termos e concei
tos, mas que os entendesse antes, na 
sua profundidade. Para entendê-los, 
deveria esclarecê-los. Daí, o resulta
do foi uina purificação vasta e pro
funda, cujos felizes resultados con
timiam a aparecer: dificuldades atri
buídas ao cristianismo, exigências 
balizadas no Evangelho, referência 
aos direitos naturais não encontra
ram mais, quando analisadas objeti
vamente, aquela carga qUe lhes fora 
atribuída pelo uso desgastado da ter
minologia. A que 1 a "sublimidade" 
que fazia com que a doutrina de 
Cristo pairasse ACIMA do criado, 
de repente ' revelou seu enraizamen-
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to no criado. A Teologia' ancorou' no 
homem, dO,nde 'havia ' sido afastada 
para as áreas do elitismo, acastelan· 
do a santidade e suas múltiplas ir
radiações nas hostilidades dos deser
tos ou nas fortalezas monásticas. 

, , 

A I g r e j a descobriu ,uma coisa 
muito importante: .o pobre. , Não 
apenas contentoll·se em tentar de
fendê-lo ,e promovê-lo. Mas desco· 
briu ,que ele era também sujeito da 
sua pregação. Por isso, toi·nou·se ur
gente a busca ,de uma linguagem que 
não apenas se ' dirigisse ao pobre, 
mas que fosse a linguagem do po
bre. Para que, a partir , de então, o 
povo ' de Deus deixe de sentir-se um 
mero auditório,,' isto é, um grupo 
que escuta, mas' um ,' participante, 
um parceiro, um interlocutor, ' que 
compreende a língua e pode usá-la 
também. ,Quantos anos pregamos la
tim a um povo que mal entendia o 
tupi. .. 

Tudo isso foi sentido e como que 
'revelado aos que elaboraram a Cons
tituição Dogmática Lumen Gentiuin, 
mormente no assunto de que esta
mos tratando, enfeixado no capítulo 
V, sob o sugestivo título: a vocação 
wtÍversal à santidade na Igreja. Nes
te capítulo, a ' clareza, foi-se insi· 
nuando, ao longo dos estudos e dis
cussões, e acabou por esclarecer, in
clusive, ambigüidades sobre a clas· 
sificação: hierarquia, leigos e reli
giosos e a "perfeição" oferecida e 
buscada por cada U111. Afinal, o ca
pítulo acabou saindo inspiradamen· 
te claro e rico, dando acento funda· 
mental ao fato de todos serem PO-
VO Dl; DEUS. ' 

, Este e outros esclarecimentos tor
naram-se fundamentais, uma vez 
.. 
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que a ' santidade ' aparecia como ' um 
departamento 'espiritualcom várias 
seções freqüentadas, cada uma, por 
uma classe de cristãos. Havia uma 

• 
, seção para o clero, outra para os re-

ligiosos e outra para os leigos. Com 
o acento em "povo", caíram as bar
reiras e a santidade transformou-se 
numa grande fonte, na qual todos 
podem matar sua sede, sem medo de 
estar "invadindo" território alheio. 

, . .. . . ' 

çompreende o capítulo V três pa
rágrafos, antecedidos de uma intro
dução ou proêmio: a vocação uni
versal à santidade; do ,exercício mul-, , 

ti forme , da única santidade; cami
nho e, meios de santidade, ~ dentro 
deste conjunto todo que deveremos 
pescar os componentes que acabarão 
por nos apresentar ,um retrato com
pleto :da palavra · "santidade", como 
foi captada e transmitida pelo Vat. 
11, não sem , profundos estudos e 
longas .discussões, e hesitações tam· 
bém, mostrando que o assunto ha
via se problematizado ao ~ongo da 
vida da Igreja. ' 

No â rri a g o da explicitação da 
"santidade" planta-se, como um fa
cho de luz e cerne aglutinador, a 
verdade: DEUS 11 AMOR. Verdade 
que vem sendo repetida, no correr 
dos séculos, desde que João a cu
nhou, inspirado nas, tantas vezes em 
que Cristo a anunciou, em seus ser
mões, debaixo de várias fórmulas e 
.imagens. A santidade é um dom d,es
te amor. Torna-se o amor a fonte 
viva donde brota a santidade. Ou, 
em outras palavras: Deus ama o ho· 
mem desde toda a eternidade e o 
ama individualmente, por isso fala
mos em amor "eterno" e em amor 
"singular". O Concílio diz, por isso: 
'a essência da santidade é a carida-



de:, Ou como já o dizia S .. Tomás, e 
que ' foi sendo também repetido no 
correr dos tempos: "a' perfeição da 
vida cristã , se toma da caridade". 
Desta' verdade , brotam as outras , no· 
-tas que queiramos atribuir à santi
dade. O núcleo é simples. Tudo o 
mais é desdobramento. Necessário, 
no entanto, ' porque, nossa maneira 
de encarnar o Evangelho espraia-se 
tanto em considerações , secundárias, 
que o essencial fica diluído, aguado, 
pois. Por isso, o Concílio insiste tan
to neste amor fontal de Deus, pa
ra que ele dê consistência às nossas 
tentativas. Na verdade, santidade e 
Deus são dois t e r fi o s unidos de 
maneira mais profunda que se pos
sa imaginar, 'porque ele é o Santo, 
a Santidade. E esta ligação ou ,co
munhão adquire toda a sua fecun
didade exatamente deste amor. Mas, 
estranhamente, quando nos detemos 
numa personalidade considerada ou 
declarad'a santa, somos empolgados 
por mil "coisinhas" que ela fez ou 
deixou de fazer, que, no final da 
análise, pouco pesa o amor ,que a ar
,rebatou e lhe deu força e sentido 
para fazer tudo. Perdemo-nos nos 
efeitos e esquecemos a causa, quan
,do podemos imitá-lo na causa e não 
nos efeitos. 

A santidade é ,a ,participação di
nâmica neste amor. G o s t a r i a de 
acentuar o adjetivo "dinâmica", por
que ele lembra que estamos diante 
de algo em movimento e não estáti-

, , 

co, de algo que vem e que vai e não 
marca passo, de algo que exige es
forço 'e energia e não é inerte, de al
go qúe reclama participação e não 
é simplesmente infuso. Algo ' que é 
"espada" na expressão de Cristo, e 
não brisa cantante de tardes amenas, 
como ' por vezes, 'erroneamente, pa-

rece insinuar o estado de santidade, 
quando contemplado dentro das ca
tegorias do imaginário coletivo ou 
das' representações dos artistas. É ' a 
luta de Jacó com o Anjo de Deus, 
ou com o demônio que derrubava 
S. Paulo, obrigàndo-o a espernear e 
gritar para Deus. Nascidas desta ex
periência, as palavras que ele esco
lhe para falar de santidade são vígo
rosas e viris, como em Ef 4,7-16, 
quando aponta para o ideal da "ida
de madura de plenitude de Cristo". 

Este esforço pessoal, exigido de 
todos, faz com que a santidade seja 
UNA na sua origem, no seu objeti-.. -vo, na sua parhclpaçao na mesma 
vida divina, como é "una também 
enquanto supõe os mesmos meios de 
santificação: graça habitual e atual, 
hábitos infusos e dons e virtudes, 
sacramentos, etc." (L Iparraguirre). 
Bebendo na mesma fonte, sentados 
à mesma mesa, acolhidos pelo mes
mo amor. Mas sua expressão é múl
tipla. Cada santo é único, original; 
como as estrelas que diferentemen--te povoam o firmamento, num elo-
qüente atestado da maravilhosa di
versidade dentro de harmoniosa uni
dade. As estrelas recebem luz do 
mesmo foco, mas, após assimilar es
ta luz ("vós sois a luz do I(lundo"), 
a emitem e irradiam de maneira pes
soal. Esta nota pessoal da santidade
faz o encanto desses indivíduos que 
,acolheram o dom, trabalharam-no 
e o maturaram dentro da própria 
originalidade. A saritidade é a mais 
profunda experiência pesssoal com 
Deus. Não é ela uma como que for
ma, capa ou hábito que se põe sobre 
o homem, na tentativa de esconder 
a "humanidade". Não é algo exte

' ri,or .. que vem ,de fora, que se apode
ra do homem. Ela é um dinamismo 



no interior do homem; que .aciona
do se· vai tomando . realidade. Daí, 
o homem ué" santo e não "tem~' san
tidade. :a transformado pela ação di
vina, que age sobre a natureza do 
homem. Por isso, Paulo fala em "no
va criação" (2 Cor 5,17), não na 
efemeridade de um instante passa
geiro, quando acontece, por exem
plo o batismo, mas na perenidade 
que faz o homem, a partir de então, 
entrar na "novidade de vida" (Rom 
6,4), onde o homem "velho" fica se
pultado, p o r que crucificado com 
Cristo, adquirindo o direito de res-

• surgIr. 

As palavras criação, vida, homem, 
apontam para uma totalidade e para 
uma interioridade, o que nos permi
te acentuar que a santidade não é 
algo exterior ao homem. "Não é 
uma união extrínseca, uma dedica
ção como pode ser a de uma igreja, 
ou uma consagração como a de um 
cálice, nem sequer uma união com 
Deus de caráter objetivo como a de 
um objeto relacionado diretamente 
com Deus. A santidade transforma 
o ser, infunde novo vigor, capacita a 
alma a realizar ações sobrenaturais" 
(I. Iparraguirre). Por isso, emprega
se a expressão por vezes difícil de 
entendê-la até as últimas conseqüên
cias: santidade ontológica (em gre
go ontos: ser), significando que es
tamos diante de um fenômeno que 
acontece no SER do homem. Trata
se, pois, ao falar do Concílio, de uma 
santidade fundamental, que está na 
base, na raiz do homem, por isso 
mesmo "radical". Ela é como uma 
semente, usando a imaginativa de 
Cristo, uma força vital, que traz a 
vida em seu seio. Quando à semen
te são oferecidas as condições recla-
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madas, ela .explode em floração. 
Como fala Pedro que os renascidos 
no Cristo, ou os batizados, foram re
generados não da semente corruptí
vel, mas incorruptível (1 Ped 1,23). 
Paulo, como que compJeta.ndo, diz 
que "podem dar fruto pela .santifi
cação" (Rom 6,22). Retomando a 
imagem paulina da estrela, podería
mos dizer que a luz não está na en
volvência da mesma, mas permeou. 
Por isso, ela é luz e não apenas "lu
minosa". Aliás, o Cristo diz "sois a 
luz" e não portadores de luz, ou 
como luz ... 

Este desenvolvimento, esta matu
ração planifica-se de formas várias, 
o que equivale dizer: temos dons 
diferentes, circunstâncias diferentes, 
correspondências diferentes. Numa 
palavra, esta maravilhosa proposta 
de Deus fica condicionada à respos
ta do homem, ponto onde se encon
tra a vontade divina. Pelo que santi
dade é a busca desta vontade, como 
se encontra na raiz da palavra" mís
tica". O homem é posto no caminho, 
onde pode controlar seu caminhar. 
Pode andar como "filho da luz" (Ef 
5, 8), "buscando as coisas do alto" 
(Col 3, 2). :a . ao longo desta cami
nhada que o dom da caridade vai 
maturando, na constante tentativa 
de corresponder áo apelo de Crislo: 
amar como ele amou. ~ a sintese 
do seguimento, da i m i t a ç ã o de 
Cristo. . 

Uma vez que o interior do homem 
está conscientemente alertado para 
esta realidade, seus comportamen
tos externos acabam por ser fruto 
deste conhecimento ou resultado des
tes conteúdos. Assim sendo, o Con
cílio assinala "meios de santifica
ção", mecanismos pelos quais aeio-



namos . nosso dinamismo e auxilia
mos a maturação nossa e a santifica
ção. Lógico que o Concílio não quis 
elaborar, neste particular, um trata
do de vida ascética, mas apenas cha
mar a atenção para a fundamentação 
teológica da santidade, d e n t r o de 
uma dimensão mais universal. O 
Concílio encontrava-se frente a 11m 
trabalbo de desbastamento, uma vez 
que, ao. longo dos séculos, muitos 
elementos estranhos haviam se gru
dado ao termo "santidade", invadin
do-lhe o próprio conteúdo e falsean
do·lhe as feições evangélicas. As am
bigüidades e deturpações haviam-se 
instalado não só no espaço do' ima
ginário popular, mas nos próprios 
arraiais dos Conventos e da Igreja, 
onde a santidade deveria florescer 
concretamente, muitas idéias chei
rando pietismo, molinismo, quietis
mo, maniqueísmo, haviam se depen
durado na bela árvore evangélica, 
deformando·lbe os contornos e im
possibilitando-lbe o cultivo. Sem dú
vida, neste particular, podemos re
petir o que já insinuamos: a santi
dade foi manipulada de tal maneira 
que se foi afastando de suas origens, 
a ponto de tomar-se algo inacessível 
e até odioso, tais· as exigências com 
as quais os homens "legislaram" me
diante códigos "santificadores", à 
maneira de manuais de matemática 

! de fórmulas de química, pom clas
sificações, misturas e quantificações. 
Houve quem rezou e escreveu: "Se
nhor, livrai-me da tentação da san
tidade' (Jacques Riviere). 

Apesar de a Constituição não que
rer oferecer um repertório de meios 
de santificação, não deixou, to
davia, de apontar pontos práticos 
como meios eficazes p a r a levar à 
santidade e a uma sadia realização 

e viveliciação.Assim,podemos, a 
partii: do texto, elencar sete meios: 
a Palavra de Deus, o cumprimento 
da vontade divina, a participação 
freqüente nos sacramentos, mormen
te a Eucaristia, a oração, a ascese, 
um fraterno ·e solícito serviço aos 
irmãos e o exercício ·das demais vir
tudes, Este "exercício das demais 
virtudes" é uma expressão vasta que 
deseja abranger tudo q u a n t o não 
pôde ser dito pela Constitujção, mas 
que existe. nos mananciais .das fon
tes espirituais, Deixa a cada um o 
trabalbo de procurar os meios, de 
discemi-Ios e, sobretudo, de apro
veitá-los, Através destes meios esta
belece-se o encontro entre o homem 
e Deus, fazendo com que o homem 
vá, aos poucos, adquirindo compor
tamentos "divinos", vale dizer: seu 
mqdo de ser vem marcado pela pre
clença amorosa de Deus, porque "já 
não sou eu quem vive ... " Insisto 
no adjetivo "amorosa", porque os 
relacionamentos do homem, não ra
ro, vêm negativamente marcados pe
lo temor, pelo medo e receio, sobre
tudo pelo complexo de inferiorida
de que nos leva a declarar, constan
temente, que não estamos à altura 
para ser santos. A santidade é atri
buída a algumas pessoas ou grupos, 
como se tivessem "nascido" san~ 
tos ... 

O Vaticano II veio, justamente, 
I e m b r a r que eu posso ser santo. 
Mais: devo ser santo. O chamado 
me foi dirigido. O processo foi em 
mim iniciado pelo batismo. O cami
nho me foi franqueado. A meta 
brilha, luminosa, ' à . minha frente. 
Os meios estão postos à minha dis
posição. Deus não tira a sorte para 
privilegiar alguns, segundo a desu
mana teoria da predestinação. O 
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.falso complexo de não poder eu ser 
santo deve ser eliminado, pois ele 
nasce de . min4a . participaçao no 
ÚDaginário popular, onde o concei
to de santo é definido a partir de 
ÚDagens esculpidas ou pintadas, on- . 
de toda a "humanitas" fica diluída 
em estranhas posições de mãos, 
olhos, cabeça, ou subtraída por tra
jes riquíssÚDoS, fazendo crer que os 
santos são assexuados ... 

Ora, se o Vaticano II apresenta 
meios de aperfeiçoamento é por
que entrou numa concepção realista 
do . homem. "Aperfeiçoamento" é 
movimento rumo à perfeição, do 
menos para o mais, onde se cons
tatam altos e baixos, avanços e re
cuos, conquistas e perdas de terre
no, superação e derrotas, luz e som
bra, graça e pecado. Quantas vezes, 
teimou-se no "não-pecado" do santo, 
fazendo-o indireta e indevidamente 
participante do privilégio da Ima
culada Conceição. Como se esforça
ram os hagiógrafos para salvar o 
santo de qualquer mancha, atribuin
do-lhe comportamentos tão desuma" 
nos, que só por este fato nunca 
deveria ser canonizado. .. Quando 
foi na luta concreta e sangrenta, 
travada no âmago dele mesmo, con
tra o pecado, que o santo se superou 
e fez brilhar, nas suas fraquezas, a 
misericórdia do Senhor. Como dizia 
Francisco de Assis; Deus olhou para 
mim, porque não encontrara ne
nhum pecador maior. Na tentação 
e na fraqueza, diz Paulo, a virtude 
se aperfeiçoa. E ele, como · poucos, 
havia sentido em si niesmo o estí
mula · e o aguilhão. Não existem 
sàntos de água doce, existem bió
grafos de água doce. A canonização 
de um grupo, por sinal milito res
trito; realça tanto a pessoa queche-
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ga · a mitologizá-Ia, . establ;:lecendo 
.diferença tal com os não-canoniza
dos, que acaba justificando o com
plexo de inferioridade frente àsan
.tidade. 

J unto com a canonização . ficam, 
por vezes, tão realçadas as · circuns
tâncias de vida, dentro das quais os 
santos se movÚDentaram, de modo 
a se tornarem elas c o m o que 
"condições" indispensáveis: celiba
to, consagração religiosa, convento, 
clausura, penitências, missão, mar
tírio, excluindo, por assÚD dizer, do 
rol dos santos os cristãos que vives
sem dentro de um outro contexto 
histórico. Por isso, o casado, o leigo 
engajado na construção da cidade 
humana encontrava dificuldades em 
subir os degraus da glorificação. Até 
neste particular, a história pós-con
ciliar mostrou que a abertura da 
Igreja se pautou pela Gaudium et 
Spes. Parece que, hoje, tornou-se 
"mais fácil" entrar no espaço res
trito dos santos canonizados ... 

Compreende-se porque a Consti
tuição dogmática significou uma 
abertura e, ao mesmo tempo, um 
desbastamento no campo da santi
dade, e pôde escrever coisas bonitas 
como: "Todos os fiéis cristãos são, 
pois, convidados e obrigados a pro
curar a santidade e a perfeição do 
próprio . estado". .. Forma belíssima 
que coloca a sàntidade ao alcance 
de todos. . . . 

SANTIDADE 
E ENCARNAÇÃO 
HISTóRICA · 

Convidar os homens, e todos, à 
santidade; dentro da presente con
cepção de ·vida consumista, parece 



algo de anormal; de impensado;' num 
tempo em que obrigamos as ima- ' 
gens de nossos santos 'a imigrar de 
seus nichos. No entanto, foi a esta 
geração que o Vaticano 11 se dirigiu. ' 
Quis recordar a todos - leigos e 
religiosos .-: que, na rádicalidade de 
. . .". . . . ~ . .. 
nosso cnstlamsmo esta presente" este" 
convite imperativo que o Cristo, em 
vários momentos, dirigira a seus se
guidores: sede santos, porque vosso 
Pai é santo. Portanto, convidar o 
cristão à santidade, ou recordar-lhe 
a chance de ser santo, nada mais é 

" . que tornar presente uma eXIgenCla 
estrutural da vida da graça, que d~ve 
crescer e expandir-se. E, além disso, 
a recuperação de um valor que es
tava sendo ' descuidado e olvidado. 

O documento lembra ainda que 
"por esta santidade se promove, 
também na sociedade terrestre, um 
modo mais humano de viver". Não 
estamos, portanto, diante d,e d u a s 
o p ç õ e s: a santidade e a vida do 
mundo, por uma das quais devamos 
fazer nossa opção. Não são pontos 
excludentes ou situações antagôni
cas. A santidade não repele tudo o 
que é humano, mas ela o assume, 
transforma, unifica, plenifica e cla
rifica. Não são apenas o deserto, a 
cela dos conventos ou os Mosteiros , 
que acolhem e f a z e m santos; em 
pleno mundo, 'ao contacto com as 
realidades históricas, no embate das 
paixões mais violentas, também vi
cejam os santos. E s t 11 s presenças, 
por vezes não detectadas, atuam co
mo catalizadores das grandes con
vulsões. Ajudam a tornar "mais hu
manos" os relacionamentos interpes
soais e mais equili,brado o funciona, 
mento da máquina social. 

Afinal, é como "sánto" que o cris~ 
tão deveria marcar sua presença no 
mundo, para poder ser sal, luz e fero , 
mento, pois sacerdote que é pelo 
batismo, cabe-lhe SANTIFICAR as 
realidades terrenas, vale dizer, fazer 
lembrar que Deus 'está presente nes
tas realidades, já que ele é o autor 
de toda a santidade; ou seja: lem
brar a imanência de Deus que, jus-, 
tamente, faz com que as coisas se
jam santas e como tais sejam trata
das. Cabe-lhe, outrossim, SACRIFI
CAR, ou seja, fazer com que as 
coisas retornem para Deus, voltem 
a pertencer-lhe. O crist~o recorda 
às coisas e aos homens que ,tudo 
pertence a Deus. Então, em pleno 
mundo, o cristão exerce a sua san
tidade (santifica), como também em 
pleno mundo faz sua santidade cres
cer ,(santifica-se). Buscar a santida
de não é alienar-se do processo his
tórico. Por isso, o santo pode per
feitamente coabitar com o estadista 
e o militar, com o economista e o 
político, com o religioso e o sacer
dote, com o artista, o pai e a mãe 
de 'famt1ia, ainda que dentro da 
nossa ótica deformada e do espetá
culo que o mundo oferece, pareçam , 
casamentos impossíveis. 

Qualquer que seja o e s p a ç o 
ocupado pelo cristão, deveria ser , 
santificado pela sua presença. Todo 
o "século" é lugar de santüícaçao. 
Não precisamos, como condição in
dispensável, criar oásis que funcio
nam como paradisus cJaustralis (pa
raísos fecbados), onde o claustro até 
arquitetonicamente é concebido de 
maneira a olvidar o "lá-fora" e vi
ver o "c,á-dentro". Sem dúvidas, co
mo afiimamos, estas instituições, se- ' 
culares p.roduziram personalidades ' 
de fogei, mas, como mostrou a Cons-

.. ' . 
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tituição,,, não ~ão .os . espaços . exclu
sivos.Entre. humor e verdade, d~. 
Julien . Green, em . seu Diário: "O 
mundo . é . uma espécie de. noviciado . . . -para mUitos que· pronunclarao seus· . 
votos perpétuos· no Paraíso". Uma 
d~s grandes .novidades trazidas por 
Francisco de Assis foi a .idéia de 
que o "mundo .é meu convento", . 
mostrando que poderia encontrar 
Deus e comungar com ele em plena 
natureza e convivência com os ho
mens. Por conseguinte, a realidade 
não é hostil ao santo, mas compa
nheira de santificação e beneficiá
ria da mesma, por isso não preciso 
sair dela ' ou exorcizá-Ia. Santidade 
significa ter aprendido a olhar o 
m u n d ó e a vida ·com o olhar de· 
Deus ("ele viu que tudo era bom"), 
ou seja, ver a partir · do ponto de 
vista de Deus. Este referencial ilu
minará, então, o estilo de vida en
contrado. No · fundo, tudo colabora 
no esforço de o homem torriar-se o 
mais possível semelhante a Deus 
("como" vosso Pai que está no céu), 
este Deus que é o único BOM. E 
isso tudo, não apenas sob o ponto 
de vista ou através de fÓrmulas "ex
tra-ordinárias", mas dentro do "or
dinário" de cada dia. Dito em ou
tras palavras: como homens e não 
como super-homens. Um santo sau
dável. 

Porque saudável, percebe suas li
mitações e sofre as suas misérias. 
:B realista e não sonhador. A santi
dade é uma viagem para Deus pelos 
ínvios caminhos da história, com to
dos os seus riscos, onde se realiza, 
na mais absoluta concreteza, a ob
servação paradoxal de Cristo: quem 
perder sua ahna, salvá-la-á. A san
tidade atesta o poder divino colo-
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ca,d.o li serviço dalmpotênci~ do h()~ 
mem. · .Na di<Illensão do imaginário 
coletivo, deque~os vínhamos utili: 
zando, nãÇl raro faz-se uma perigosa 
coruuiião" entre "santo" e "neuróti
co"; quando sé trata de duas ·persó-· 
nalidades . tremendamente . distintas, 
de cuja confusão nos devemos pre
caver e sentir, então, com Alexis 
Carrel que, em seu · Diário; "se ale
grava: por ver surgir santos · que se
riam homens e homens que pode
riam . tomar-se santos; . alegrava-se 
por dissociar o patológico e o mís
tico". Bergson, .igualmente, tem pá
ginas profundas sobre estes aspec
tos, que poderiam mesmo, com pro
veito, ser encontrados em . Jung. 

SANTIDADE SIMPÁTICA 

O mistério da · santidade não se 
esgota em poucas palavras, pois as 
palavras têm dificuldade de captá
lo. Impor-se-á sempre como um pro
blema - embora o mais apaixonan
te dos problemas -, para quem o 
vive e para quem o estuda. :B o en
contro do · teórico e do prático, mas, 
sobretudo, do homem com Deus, da 
miséria humana com o Invisível, 
onde não conta tanto a definição 
quanto a convicção, que é tecida de 
simplicidade, como se o santo não 
soubesse que o é. Estamos no ter
reno dos balbucios. A santidade não 
se define pelas manifestações extra
ordinárias, que são, no dizer de 
Blanchard, "acidente ou incidentes 
do caminho". 

A santidade coloca-se frente a to
dos como ."uma experiência extre
ma, a mais alta, a mais difícil, a 
mais bela, a mais tentadora;' (Blan
chard). :B um ·ideal a atingir.:B uma . :. . .. , .' . 



experiência de plenificação. Algo, 
porém, real. Insisto: real. Ali está 
11m dos méritos do Vaticano li: tor
nou a santidade simpática. Uni cam
po onde todos podem e têm direito 
de colher, sem medo de parecer es
tranho ou intruso ou invasor. Aqui, 
vêm a propósito as palavras de Hen
ri d'Hellencourt: "Consegui chegar 
a um sério nível espiritual: aquele 
que consiste em considerar a santi
dade, não como um luxo, mas como 
a única solução da nossa vida cá em 
baixo; considerando-a, primeiro com 
simpatia, depois . com cobiça". 

Ao findar estas reflexões sobre a 
santidade gostaria de paráfrasear 
este autor: qüe ao ler estas linhas, 
todos se encham de simpatia pela 

santidade e a cobicem de todo o 
coração, porque, se nem todos che.
gam ~quele ponto que o Senhor lhes 
propõe, devem, · no entanto, tentar, 
uma vez que "depois da encarna
ção, cada homem é um aprendiz de 
santo", no dizer de Julien Green ... 
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Quem não arrisca erra sempre 

Bíblia "Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água. Mas, 
quando sentiu o vento, ficou com medo. E, começando a afun· 
dar, gritou", Mt 14, 29-30. 

Leitor - Situação crítica: afundando entre a barca e JESUS. "Ficou com 
medo". Nem para trás nem para frente. O medo é assim: para
lisante. Diminui o homem. Incapacita-o pela indecisão. Faz per
der a confiança na fidelidade do Senhor. Só um milagre. . . 

Bíblia "Coragem! Sou eu!", Mt 14,27. 

Leitor O segredo da força e da perseverança para vencer é a capaci
dade de captar esta presença do Senhor no imprevisto. Esta des
coberta dá força. Afasta o vão temor. Liberta. Põe-nos de joelhos 
para proclamar: "De fato, tu és o Filho de Deus!" Milagre é 
isto: caminhar em meio aos desafios, sobre águas inseguras: 
resistências, oposição, fragilidade pessoal, escuridão, vento, on
das, travessia... E, não obstante, sentir SUA presença. Com 
Deus, quem enfrenta os desafios, cavalgando e amassando vaga
lhões, arrisca errar. Mas este é o ca.minho porque quem não 
arrisca erra sempre (Pe. Marcos de Lima, SDB). 

• 
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• • . . A CAUSA INDfGENA • 

NO ANO · DA CONSTITUINTE 
A NOVA LEI . , 

-
E AS VELHAS AMEAÇAS • 

• 

• 
• . . . . 

• 

As atuais posturas governamentais, como um todo; 
: ~brangem, infelizmente, ' iniciativas que inviabilizam 
. . a continuidade dos povos indígenas. 
O' ideárioda integração acelerada e forçada está de volta. 

. 

. .. . . 

Dom Erwin Krauller, CPPS 
Xingu, PA 

Celebrar a Páscoa é proclamar 
que nao foi do aHoda cruz que Deus 
falou a última palavra, mas, ao res
suscitar Jesus, diz seu mais decisivo 
e irrevogável SIM à vida em ' toda 
sua plenitude. Celebrar a Pásco-:l é 
an.unci.araos homens que Deus é fiel 
a sua aliança, fiel ao SIM . à vida, 
mesmo diante dos mais cruéis meca
nismoS de morte que ameaçam o 
mundo, diante de malfadados pro
jetos que se. convertem em "projé
teis" arremessados em direção da 
vida, particularmente da mais inde-
fesa. . 

de sua Palavra a Lei Fundamental 
da existência humana, a · "Constitui
ção" que rege a convivência entre 
os homens, raças e povos, na justiça 
e na paz. 

• 

O Dia do fndio, 19 de abril,coin
cidiu este ano .com o Domingo da 
Páscoa. Esta coincidência não deixa 
de ser significativa para os povos 

. indígenas para os que se aliaram a 
eles na defesa de sua dignidade e 
de seus direitos. A Páscoa nos mo
tiva, mesmo num contexto angus
tiante e de 'extrema gravidade, a as
sumir a atitude pascal de "levar até 
O' fim · o pleno' desenvolvimento da 
esperança" (Hb6,1l) de que, ape
sar das contínuas investidas dos ser-

• 

. Para . os que crêem, na Páscoa se 
realiza a grande e perenal esperan
ça dos homens, de conquistar uma 
terra. e. céus novos. :B aceitar o Evan
gelho de Cristo Jesus em toda sua 
magnitude e profundidadee . fazer . . . 

. vidores da · morte, o SIM de Deus 
à Vida plena se concretize em todos . 
os · povos .. e culturas . . . . 
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IA MILlTARIZAÇAO 
DA QUESTAO INDIGENA 

.' . 

1 Os. primeiros Indícios 

Na Comunicaçao que apresentei, 
ano passado, à 24" Assembléia Ge
ral da CNBB (Comunic~ção Mensal 
n.O 399, pp. 518 ss., Estudos da 
CNBB, n.O 43, pp. 87 ss.) relatei 
as esperanças que a Nova República 
suscitou e as frustrações que se se
guiram. Naquele momento detectá
vamos alguns indícios dos "novos 
rumos da ' política indigenista ofi
cial": 

* a estadualização sempre maior 
da questão indígena e da FUNAI, 
implementada pelo Decreto nÚmero 

. 92.470( 85; 

• o crittério de 100 ha por famí
lia, como fórmula para dimensionar 
as terras indígenas na Amazônia; 

* a possibilidade de se vincular 
. a questão indígena ao Conselho de 
Segurança Nacional; 

• a decisão de não demarcar ter
ras indígenas na faixa de fronteira, 
então consid.erada. de 60 a 70 km 
ao longo dos limites internacionais 
do Brasil; 

* o crescente emperramento nos 
procedimentos para a demarcação 
das terras indígenas, sob pretextos 
de ordem burocrática ou jurídica. . . 

Passado um ano, o que era indí
cio, revelou-se como postura expres
sa e aparentemente imutável do Go
verno. Em' 27 de novembro de 1986 
e 26 de janeiro de 1987, urna Co
missão Episcopal, constituída por 

Dom . Luciano Mendes .de Almeida; 
Dom José Martins da Silva e Doni 
Erwin Krautler, acompanhados do 
Secretário ' e de assessores jurídicos, 
do CIMI, ' se reuniu com altos re
presentantes do Governo, entre os 
quais o General Rubens Bayma De
nys, Ministro Chefe da Casa Mili
tar e Secretário Geral do Conselho 
da Segurança Nacional, e os Minis
tros Ronaldo Costa Couto, do Inte
rior, e Dante de Oliveira, da Refor
ma e Desenvolvimento Agrário. 

As ' dUas reuniões nos ajudaram 
a identificar mais claramente as pos
turas oficialmente assumidas pelo 
Governo acerca dos aspectos funda
nientais da Política Indígenista. . 

2 As posturas do Governo 

Sabemos hoje, sem sombra de dú
vida, que a questão indígena está 
mesmo sendo tratada em nível de 
Conselho de Segurança Nacional. 

Embora não seja previsão legal
mente expressa, o .CSN passou a ter 
asse!!,to permanente no Grupo de 
Trabalho Interministerial criado pe
lo Decreto n.O 88.118( 83, encarre
gado de apreciar as propostas de de
marcação de terras indígenas. Nas 
últimas reuniões deste Grupo, o re
presentante do CSN vetou a apro
vação das áreas localizadas na fai
xa de fronteira, considerada agora 
de 150 km a partir das divisas inter
n"cionais. Além d i s s o, alegando 
cumprir determinações superiores, 
tentou impor a muitas das áreas em 
estudo, situadas ou não na mencio
nada faixa de fronteira, a figura da 
"colônia agrícola indígena", sob pre
texto de se tratar de comunidades 
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jpdigenas em adiantado grau de "in
tegração". : 

. Na reunião do dia 26 de janeiro, 
o General Rubens Bayma Denys 
afirmou "exprtlssis ·verbis" que não 
serão demarcadas áreas indígenas 
na faixa de 150 km de largura a 
partir da linha de fronteira e escla
receu ainda que esta é uma "posição 
pessoal e fechada do Presidente José 
S a r n e y". A decisão presidencial 
prende-se a critérios de segurança 
nacional. Para o CSN, demarcar 
áreas indígenas na fronteira, toma
ria vulnerável esta zona estratégica, 
mormente na Amazônia, onde os ín
dios são muito poucos para atender 
às exigências da Segurança Nacio
nal. A brasilidade das fronteiras, na 
ótica do CSN, somente é assegura
da através da ocupação lastreada de 
empreendimentos econômicos inten
sivos. ti o que o Projeto "Calha 
Norte" em seu texto, chama de "vi
vificação" das fronteiras. Nesta mes
ma reunião foi lembrada a luta te
naz e vitoriosa pela construção do 
território brasileiro e, por último, 
foi louvado o compromisso do Pre
sidente de salvaguardar a integri
dade do territ6rio nacional e seu 
zelo pela "herança do Barão do Rio 
Branco". Todas estas considerações 
tornariam legítima a transgressão 
das leis e da Constituição do País. 

Em lugar de reconhecer as terras 
ocupadas, o Governo pretende im
por · às comunidades indígenas ou
tras figuras jurídicas que permitem 
reduzir-lhes o território, incentivan
do sua utilização também por não
indígenas e induzindo os índios a se 
engajarem como mão-de-obra nos 
esquemas econômicos pensados pa" 

• • N ra a regmo .. 
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3 - O PrC)j~.o . ·~Calba . No~te" , 
. .' ' - -. . . , . 

O Projeto "Calha Norté é um 
paradigma da : atuação do , GovernQ
em relação aos povos indígenas. O 
Projeto estava · sendo concebido ·des
de 1985 na surdina, e nunca foi co
locado em discussão com a socieda
de ou seus representantes, merecen
do apenas um tratamento militar e 
sigiloso. Somente· a partir de outu
bro de 1986, quando o texto inte
gral do Projeto chegou aos jornais, 
o Governo admitiu sua . existência.· 

Aparentemente o Projeto trata da 
guarda e segurança das fronteiras 
ao norte do País, numa extensão de 
6500 km, entreOiapoque e Taba
tinga, mas logo 'se · vê que não se 
restringe a estes aspectos. Toda sua 
justificativa funda-se na necessida
de de dotar a fronteira amazônica 
de estruturas básicas que possibili
tem grandes investimentos no futu
ro. O que está por trás do Projeto 
é a decisão de criar condições de 
segurança para tais iniciativas. Em 
última análise, é a ponta-de-Iança 
para os empreendimentos do gran
de c a p i t a I, mascarada de justi
ficati vas militaristas de defesa do 
s610 pátrio e da integridade do ter
ritório nacional. 

O . Projeto está em plena exe
cução com recursos volumosos já 
liberados para a construção e me~ 
lhoria de aeródromos, construção e 
recuperação de cais, embarcações, 
construção de instalações para os 
sete novos pelotões de fronteira pre
vistos para a região. Aproximada
mente o dobro do orçamento do Mi
nistério da Reforma e Desenvolvi
mento Agrário, para 1986, já está 



liberado .ou previsto para ser apli
cado neste e. nos próximos anos. 

. ·Quanto às populações indígenas, 
prevê-se apenas investimentos para 
obras de infra-estriltura da PUNAI 
e a contratação de novos funcioná
rios. o texto não fala, ein nenhum 
moinento, da garantia que a Cons
tituição e leis complementares asse
guram aos territórios tribais. Quan
do ·0 General Bayma Denys resume 
as necessidades fundamentais e ime
diatas, por ele consideradas priori
tária·s, julga apenas oportuna a "de
finição de uma política indigenista 
apropriada à região, tendo em vista 
principalmente a faixa de frontei
ra" (Exposição de Motivos n.O 018 
de 19 de junho de 1985). Que "po
lítica indigeIlÍstaapropriada à re
gião" será esta? Tememos que seja 
aquela que consiga afastar, o quan
to antes, o "obstáculo" aos grandes 
investimentos e empreendimentos, 
que é o índio. ~, sem dúvida, por 
isso que não faltaram aplausos ao 
Pr9jeto, principalmente por parte 
das grandes empresas exploradoras 
da riqueza mineral na região. Elton 
Rohnelt, da Mineradora Goldama
zon, não teve escrúpulos em aplau
dir o Projeto "Calha Norte" como 
"o melhor Projeto que se fez nos 
últimos 25 anos na Amazônia" (cfr. 
Boletim Conjuntura, n.O 12/ janeiro 
de 1987). Para os investidores e ex
ploradores os 50 povos com apro
ximadamente 60 mil pessoas que ha
bitam estas plagas não interessam 
como nunca interessaram. São igno
rados ou desrespeitados. e sobre eles 
paira a ameaça da extinção. Um ca
pitalismo selvagem, com sua fome 
insaciável, devora as · riquezas da re
gião sem lL.'Var em conta os estragos · 

que causa à natureza eao homem. 
Mais uma. vez se cumprirá a melan
c6lic!l .palavra de um ÍÍldio que ex
clamou: "Onde· o branco pisa, dei
xa atrás de si 11m deserto!" E fácil 
de se prever que com a execução do 
Projeto "Calha Norte" e dos empre
endimentos posteriores, o meio-am
biente sofrerá danos irreparáveis. Os 
recursos naturais serão depredados 
e as comunidades indígenas desinte
gradas e encaminhadas a "solução 
final": o extermínio. 

Reconheceu-se, de modo expresso, 
que o Projeto atinge os Yanomami 
que já várias vezes viveram a dolo
rosa experiência de ver seu territó
rio invadido, desde que foram des
cobertas as jazidas de cassiterita na 
Serra dos Surucucus. Sempre foi de
sastroso o contato do branco · com 

• 
este povo elevando a mortalidade 
para. índices assustadores. Hoje, os 
Yanomarni são novamente alvo de 
ataques, desta feita, porém, em con
seqüência das decisões dos defenso
res da Doutrina de Segurança Na
cionaL Missionários junto aos Yano
mami já denunciaram os efeitos ca
lamitosos que são impostos àquele 
povo com a construção de pistas de 
pouso e instalações militares. 

4 A Estratégia diante 
da Assembléia Nacional 
Constituinte 

Prevendo a possibilidade de que 
os direitos atualmente reconhecidos 
aos povos indígenas sejam reitera
dos na futura Constituição do Bra
sil, o Governo desenvolve uma es
tratégia que objetiva esvaziar o pr6-
prio debate constitucional a respeito 
dos direitos destes povos. 
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, Esta , estratégia consiste , em criar 
fatQs consumados que , são apresen
tados como par;ldigmáticos aos cons
tituintes.Assim estimulam-se; direta 
ou indiretamente, as negociações en
tre comunidades completamente des
preparadas e desamparadas, sem 
compreender a real dimensão do que 
está ,sendo tratado. O mais grave é 
que tais "acordos" são exibidos co
mo exemplos da inexistência de vín
culos especiais entre as comunida
des indígenas ea terra, justificando
se, desta maneira, a revisão dos di
reitos tradicionalmente garantidos 
em relação aos territórios tribais. 

O próprio Governo tem patroci
nado acordos semelhantes, em que 
os índios são aliciados , a disporem 
de suas terras para a implantação de 
projetos econômicos ou energéticos 
que, de resto, não trazem nenhum 
benefício maior para a população 
regional. E o caso do Projeto Ferro
Carajás, em relação aos índios Ga
vião, ,da hidrelétrica do Rio do Pei
xe, em relação aos Kaiabi-Apiaká, 
da manutenção dos garimpos de Mãe 
Maria e ' Cumaru, em relação aos 
Kaiapó e da própria implantação do 
Projeto Calha Norte, em relação aos 
Tukano. 

Sem à. assistência que por lei lhes 
é devida e sem contar com a dispo
sição do Governo de reconhecer e 
proteger suas terras, as comunida
des indígenas se tornam presa fácil 
de tais acordos, onde são prometi
das vantagens imediatas, cuja incon- ' 
sistência e transitoriedade os índios 
não estão em condições de perceber. 

E igualmente fácil impor a "colô
nia agrícola indígenà" como alter
nativa viável a comunidades já opri
midas por constantes ,conflitos fun-
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diários, em que suas terras, não de",' 
marcadas, são permanentemente in
vadidas por . contingentes de traba
lhadores rurais, garimpeiros e espe
culadores. Sem outra alternativa, os 

, índios terão que optar pela mera so
brevi vência física. 

, Por outro lado, tornou-se públi
ca e notória a presença constante de 
infÇlrmantes militares junto à Assem
bléia Nacional Constituínte. Esta 
presença ostensiva pretende dissua
dir os ' constituintes do debate sobre 
aspectos considerados inconvenien~ 
tes ou inaceitáveis pelos militares. 
Entre estes, sem dúvida, estará o re
conhecimento da pluralidade étnica 
da sociedade brasileira (cfr. Por uma 
Nova Ordem Constitucional, Decla
ração Pastoral, n.O 81), da qual fa
zem parte os cerca de 180 povos in
dígenas ainda sobreviventes dos se
culares massacres_ 

Caracterizando as atuais posturas 
governamentais como um todo, infe
lizmente temos que reconhecer que 
sua tônica são iniciativas que invia
bilizam a continuidade dos povos in
dígenas. O ideário da integração ace
lerada e - se for necessário -'- for
çada, está de volta! 

\I - A RESIST~NCIA 

1 - O Movimento Il'Idigena 

O atual Governo especializou-se 
na cooptação de lideranças indíge
nas, seja pelo oferecimento de pri
vilégios, seja por ameaças indiretas. 
As comunidades indígenas, em sua ' 
grande maiorià, ainda estão desarti-' 
culadas, e sua reação é insuficiente 
para deter a ofensiva que se ' àbate' 
sobre ' elas. " 



,: .. Entretanto, os primeiros sinais de 
resistência indígena . já se fazem sen
tir. Os Macuxi e ,Wapixana de Ro
raima, ·em assembléia, desmentiram 
as acusações feitas por pretensos lí
deres indígenas cooptados por inte
resses anti-indígenas e instigados con
tra a Igreja local. Os Guarani-Kaio
yá vieram cobrar do representante 
do Conselho de Segurança Nacional 
a demarcação de suas terras. Os 
Zoró estiveram em Brasília e com o 
apoio da Igreja obtiveram em tem
po recorde a assinatura do decreto 
presidencial que delimita sua área. 

A Presidência da FUNAI criou 
uma equipe para acompanhar as ati
vidades da Assembléia Nacional 
Constituinte, como canal do órgão 
oficial de tutela junto aos parlamen
tares. Mas os índios que constituem 
tal equipe já iniciaram um processo 
de discussão com a UNI (União das 
Nações Indígenas) e deverão somar 
forças na luta por seus direitos. 

Nutrimos sempre a esperança de 
que seja apenas uma questão de 
tempo, as comunidades indígenas 
adquirirem condições de analisar a 
conjuntura que as oprime a fim de 
esboçarem gestos eficazes de defesa. 

2 - As Inicialivas do CIMI 

O Documento de Bogotá, "Para 
uma Evangelização a partir dos Po
vos Indígenas", de setembro de 1985, 
fala em sua segunda' parte "Reflexão 
sobre a Situação Indígena": "Na 
América Latina encontramos, junto 
de culturas mestiças (cfr. DP 446), 
·a existência de numerosos povos e 
comunidades indígenas, caracteriza
dos . pela riqueza de suas próprias 
culturas, mas ao mesmo tempo, não 
s6 . ameaçados, mas positivamente 

agredidos por novas çultürasecono
micistas" urbano-industriais e ·estran
geiras com um projeto homogenei
zante (crr. DP 418)". 

, Estas 'agressões e 'ameaças contra 
os povos indígenas e sua sobrevivên
'eia física e cultüral não é problema 
exclusivo dos povos agredidos ou de 
entidades indigenistas aliadas a eles, 
ou ainda de uma e outra igreja par' 
ticular em cuja circunscrição se en
contram estes povos. E hoje uma 
questã.o que importa à Igreja Uni
'Versal e ao mundo inteiro. O Con
cílio Vaticano II declarou que os 
cristãos devem "colaborar com to
dos os outros para estruturar com 
justiça a vida econômica e social" 
e associar-se "aos esforços dos po
vos que procuram, com afinco, me
lhorar as condições de vida e firmar 
a paz no mundo" (AG 12,3). 

Importa salientar que a sobrevivên
cia dos povos indígenas não é ape
nas uma preocupação nacional, mas 
é de interesse de toda a humanidade. 
As minorias étnicas não são "pro
priedade" dos estados nacionais que 
lhes impuseram fronteiras antes ine
xistentes. São povos irmãos de todos 
os povos da terra e merecem a aten
ção de todos quando lhes é negado 
o indispensável para viver. Por isso, 
o CIMI busca hoje apoio de povos 
de outros países, cuja manifestação 
talvez sensibilize o Governo Brasi
leiro, ensejando a revisão das postu
ras atualmente assumidas. Estamos 
desencadeando uma articulação com 
a opinião pública internacional, atra
vés de organizações indigenistas e 
das Igrejas de outros países; onde há 
maior possibilidade de mobilização 
solidária com os Povos Indígenas do 
BrasiL . 
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3 . As . Igrejas 
dos Países Vizinhos 

Após debaterem o significado e 
as implantações do Projeto "Calha 
Norte" sobre a população indígena 
e não-indígena da Amazônia, os Bis
pos da região de abrangência . do 
Projeto, reunidos em Manaus, nos 
dias 1 e 2 de dezembro de 1986, se 
propuseram a ampliar . a reflexão 
com outros irmãos do episcopado de 
países limítrofes. Esta iniciativa está 
tendo boa receptividade e estão sen
do programados momentos concre
tos de troca de informações e apro
fundamento da problemática. 

A dimensão latino-americana do 
compromisso pastoral dos Bispos é 
parte fundamental da missão da 
Igreja e deverá traduzir-se num ser
viço importante à causa das popula
ções que habitam as regiões frontei
riças, especialmente os índios. 

4 O acompanhamento 
dos trabalhos da 
Assembléia Nacional 
Constituinte 

Apesar das limitações do proces
so constituinte, a Igreja percebe que 
a futura Constituição pode significar 
um avanço positivo para as aspira
ções do povo. Para tanto, é de suma . . ...... . . 
Importancla mcenllvar a parllclpa-
ção popular, além de garantir a di
vulgação de informações fidedignas. 

Por isso, o CIMI designou uma 
assessoria especial para acompanhar 
os trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte, que se incorporou à 
própria equipe de acompanhamento 
da CNBB. Este serviço permite que 
se recolham informações atualizadas 
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sobre os eventos mais importantes 
e que se identifiquem os momentos 
e forlIlas em que a Igreja Missionária 
poderá levar sua contribuição ao de
bate, em atenção aos ·compromissos 
expressos no Documento "Por uma 
Nova Ordem Constitucional" _ Esta 
contribuição não se limitará aos me.
canismos regimentais, mas objetiva ., . 
sustentar as eXlgenclas concretas 
aprovadas pela última Assembléia 
Geral da CNBB, na referida Decla
ração Pastoral (n.· 81, 82e 83). 

Não esperamos que o debate cons
titucional signifique, por si só, a 
construção de uma nova ordem so
cial. Contudo, é um momento histó
rico para o aperfeiçoamento das ins
tituições e a garantia dos direitos, 
visando uma sociedade justa e fra
terna. Assim, a Assembléia Nacional 
Constituinte não deixa de ser tam
bém uma instância importante para 
a defesa dos direitos dos Povos In
dígenas. Esta defesa, no entanto, só 
será eficaz, se puder contar com a 
solidariedade comprometida de toda 
Igreja e a aliança dos demais seg
mentos da sociedade. 

Bem sabemos que a causa indíge
na não constitui um investimento po
lítico-eleitoral. Pelo · contrário, aos 
parlamentares que se opuserem aos 
anseios dos Povos Indígenas, certa
mente acenam recompensas imedia
tas, já que são grandes e poderosos 
os interesses que estão em jogo. A 
defesa dos direitos dos índios é . lima 
questão eminentemente ética. Daí a 
necessidade · de, como Igreja, empe
nharmos todos os esforços para que 
a futura Constituição, além de reite
rar os direitos já reconhecidos, ga
ranta expressamente a sobrevivência 
das comunidades indígenas, como 



povos etnicamente diferenciados. Is
so eIlvolve o direito ·à terra, à auto, 
determinação, o respeito por seús 
projetos históricos próprios e sua 
cultura e o direito a participação na 
discussão e no encaminhamento de 
assuntos que lhes dizem respeito. 

Assume fundamental importância 
a mobilização em torno das "emen
das dos cidadãos" que contemplem 
os direitos dos índios. A presença da 
Igreja junto aos constituintes, cha
mando a atenção para estes pontos, 
se tomará, sem dúvida, 11m serviço 
evangélico à vida destes povos. 

Ao lado disso deve continuar o es
tímulo às formas autênticas de orga
nização das comunidades indígenas, 
para que elas possam, cada vez mais 
e por si mesmas, lutar por sua dig
nidade e por seus direitos in aliená-

• vels. 

CONCLUSÃO 

Em feveleiro deste ano, convoca
dos pela Linha 2 (Dimensão Missio
nária) e pelo CIMI, reuniram-se em 
São Paulo cerca de 50 Agentes de 
Pastoral do Brasil e de outros países, 
para estudar e avaliar a trajetória 
dos 500 anos de Evangelização da 
América Latina e do Caribe e desco
brir "caminhos de maior fidelidade 
ao Evangelho" (cfr. "Para uma Nova 

Evangelização" de .28 de fevereiro 
de 1987, . Co~unicadoMensal n.· 
408, pp. 85 ss.). 

Mesmo conscientes de nossas li
mitações, é sempre esta "maior fide
lidade ao Evangelho" que procura
mos e pela qual também sofremos. 
Em dezembro de 1986 foram arbi
trariamente expulsos das áreas onde 
a tua V a m quatro missionários do 
CIMI. Apesar das reiteradas gestões 
do Secretário Geral da CNBB e do 
próprio CIMI junto ao Ministério 
do Interior e à PUNAI, os casos con
tinuam sem solução. 

Em meio a vicissitudes e persegui
ções que dificultam nos S a missão, 
procuramos dar resposta aos desa
fios da realidade atual, à luz da pa
lavra de Deus que nos inspira e mo
tiva. Há quem afirme que estamos 
defendendo uma causa perdida, mas 
vemos nestes povos humilhados, fla
gelados e crucificados, a Paixão e 
Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
numa dimensão p a s c a 1, querendo 

• • • aSSUlllir sempre m81S o compromIsso 
evangélico e solidário com estes pou
cos sobreviventes dos ' bárbaros ata
ques e morticínios do passado e de 
nosso tempo e lutar, sem esmorecer, 
por sua vida plena, para a glória de 
Deus, Pai de todos os povos, presen
te em todas as culturas, libertador 
de todos os oprimidos. D 

Modo de orar 

Hemorroíssa: "Se eu lhe tocar a orla do manto ... ", Mt 9, 20. Oração 
despida da palavra e vestida de gesto. Fé e confiança inabaláveis. Dispen- ' 
sam provocar a ação consciente. · Certeza da imensidade do amor e do 
.poder de msus. . 
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VISÃO · PANORÂMICA DA TEOLOGIA 

, ESPECIALMENTE NO BRASIL 

Duas características determinam a produção teológica 
brasileira. A primeira: grande proximidade à vida concreta. 

A reflexao é estimulada pelas próprias práticas 
transformadóras. A . segunda: tem nos pobres o objeto predominante. 

Pe. Mário de França Miranda, SJ 
Rio d~ Janeiro, RJ 

Pretender descrever as correntes, 
os estudos e · as discussõe.s em curso 
nos mais variados setores da teolo
gia, dentro de um curto espaço de 
temp·o, só é possível, se renunciamos, 
de antemão, uma abordagem do te
ma completa nos dados e exaustiva 
em seu tratamento. Deste modo, esta 
exposição constitui uma simples vi· 
são panorâmica da teologia, sobretu
do em nosso país, refletindo a ótica 
e as limitações de seu autor. 

Começaremos examinando breve
mente os fatores responsáveis pela 
situação teológica atual; esta será es
tudada a partir de dois eixos que ex
plicam, a nosso ver, suas caracterís
ticas primárias e suas problemáticas 
dominantes: o eixo de onde nasce 
esta reflexão, a saber, a vida concre
ta da sociedade, da Igreja e do cris
tão, e o eixo da preocupação priori
tária desta reflexão, a saber, o ho
mem empobrecido, em suas mais va
riadas formas. Finalizaremos· men· . 
cionando uma tarefa fundainental da . 
teologia hoje. 
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De fato, um olhar para a história 
é imprescindível se quisermos . com
preender a produção e a problemá
tica teológica no mundo e em nosso 
país. Tudo começou com o Concílio 
Vaticano II ao retomáJ' o diálogo 
com o mundo; assim fazendo jogou 
sobre os ombros da teologia a ingen
te tarefa de refletir, à luz da fé, so
bre a realidade complexa e plural da 
sociedade moderna. Tal fato não só 
destronou ricas sistematizações do 
passado (pensemos na Neo-escolásti
ca), mas trouxe ainda para dentro 
da teologia, até então tranqüila e 
uniforme, a turbulência do pluralis
mo cultural reinante na sociedade. 
Com outras palavras, fez irromper 
para d en t r o da "sacra theologia" 
uma temática múltipla, responsável 
pelo nascimento das teologias do ge
nitivo (teologia do progresso, da his
tória, etc.), e principalmente forne
ceu-lhe uma pluralidade desconcer
tante de percepções li compreensões 

.. das respectivas temáticas, fruto · de 
leituras diversas, plirciais . e, .poi ve-



zes, irredutíveis da mesma realidade 
(GS-44). . . 

. . 

Este novo . contexto, incômodo . e 
desafiante, da reflexão teológica sen
sibiliza, em maior 0;U menor propor
ção, os vários r a mos da teologia 
transcendendo países e hemisférios. 
No Primeiro Muudo contudo os teó
logos concentram-se principalmente 
em torno do impacto . produzido na 
Igreja pela modernidade, marcada 
pela racionalidade técnico-científica, 
pelo valor da experiência, pela des
coberta da . subjetividade, pela .secu
larização e pelo individualismo. Con
seqüentemente a produção teológica 
viverá a forte tensão causada pela 
razão. crítica e .0 respeito à liberda
de de um lado, e a fidelida.de à fé e 
à Igreja de outro; alguns tópicos des
ta problemática na Europa, a título 
de exemplo: a indiferença religiosa, 
a problematicidade do discurso so
bre Deus, a hermenêutica científica 
dos textos da Bíblia e do Magistério, 
o questionamento à Moral Sexual, a 
liberdade no interior da Igreja, etc. 
Nos Estados Unidos esta tensão se 
concentrou em torno de alguns pon
tos de ética sexual, em especial pela 
atitude pastoral de alguns membros 
da hierarquia com relação ao homos
sexualismo; pareceu ao Vaticano que 
tal · atitude apoiava implicitamente 
organizações de homossexuais que 
opunham-se, em seus princípios e 
n.etas de ação, à doutrina sexual da 
tradição católica; daí a intervenção 
da Santa Sé na diocese de Seattle (o 
bispo Hunthausen perde para seu 
auxiliar seus poderes no âmbito dos 
tribunais eclesiásticos matrimouiais, 
da liturgia, da formação clerical, dos 
padres reduzidos ao estado leigo e 
de questões de teologia moral) e na 

Universidade Católica· de Wash" 
ington (o teólogo CharIes Ciman 
perde sua "missão canônica" de pro
fessor). 

No Terceiro Mondo pesa, sobre
tudo, o estigma comum do subde
senvolvimento com a dependência 
sócio-econômica dos ' países r í c o s, 
com a carência dos bens necessários 
à vida e com a revoltante massa de . . 

sofrimentos suportados pela imensa 
maioria da população. Este contex
to comum da produção teológica não 
impedirá que esta se apresente diver
sificada; na Ásia busca-se primeira
n;.ente, no diálogo com as grandes 
religiões, uma compreensão do cris
tianismo acessível às culturas niile
nares do continente; 'na África tam
bém a inculturação é a .preocupação 
dOn;Jinante, pelo repensamento da fé 
em matrizes culturais . nativas, sem 
perder de vista a dramática situação 
social; na América Latina, . por se 
tratar de um continente com tradi,
ção cultural cristã e ocidental, os 
mecanismos estruturais de injustiça 
social, subdesenvolvimento e opres
são ocupam O primeiro plano, e es
timulam uma teologia que busca, à 
luz da fé, a transformaçao desta rea
lidade anti-evangélica, embora se co
mece, ultimamente, a dar m a i o r 
atenção também ao fator cultural. 

Diante desta situação em nosso pla
neta podemos mais facilmente com
preender as principais preocupações 
teológicas do Papa João Paulo II: 
de um lado animar e fomentar, em 
nome da fé, a luta pela' enorme mui
tidão dos empobrecidos no mundo 
atual; de outro, nãó permitir que a 
Igreja se contamine pelo secularis
mo, pelo hedonismo, pelo igualita-

489 



ri~mo, mlmif"s~açêies diverslls . çlo in" 
dividualismo, hoje dominante na so
ciedade. 

Depois deste rápido olhar sobre 
ocenádo mundial, vejamos o que 
se p!lssa no Brasil. 

Antes porém de iniciarmos esta 
breve e bem generalizada descrição 
do campo teológico em nosso país; 
impõe-se uma observaçao para pre
venir conclusões falsas porque par
ciais. Realmente vamos nos prender 
mais à produção teológica mais cria" 
tiva, que procura afrontar os desa
fios feitos à fé e .à. Igreja. Sabemos 
que ela não cobre tudo o que se 
divulga de teologia no Brasil. Esta
mos também conscientes que a teo
logia ensinada nos seminários, nos 
institutos e nas faculdades, não se 
limita de modo algum a esta produ
ção mais criativa. De fato, aí a ne
cessidade de se ministrar cursos mais 
sistematizados faz com que a exe
gese e a teologia bíblica, a tradição 
patrística e magisterial da Igreja, a 
reflexão dos grandes teólogos do 
passado e a teologia do Concílio Va
ticano II ocupem um espaço bem 
maior do que podemos imaginar. 

Duas características deter.minam 
decisivamente, a nosso ver, a pro
dução teológica brasileira: uma de 
cunho mais formal, metodológico, e 
outra de índole mais material, temá
tica. A primeira pode ser descrita, 
de um modo geral, por uma grande 
proximidade à vida concreta; a re
flexão teológica é estimulada a par
tir das próprias práticas transfor.ma
doras, dêem-se elas em uível de so
ciedade, de Igreja ou de indivíduo. 
A segunda tem nos pobres o objeto 
predominante desta mesma reflexão, 
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. Vejamos · primeiram,ente .. como a 
vizinhança com a realidade social 
repercute na teologia no Brasil. Es-

o •• • , • • A • 

ta costuma acentuar a lmportancla 
do "lugar social" do teólogo; de fa
to, dependendo deste lugar terá ele 
(ou não) contato com a 'fome, a po
breza, a injustiça e a violência, que 
lhe dará (ou não) uma rica bagagem 
de experiências e de ' conhecimentos, 
decisivos para sua leitura da reali
dade. Mesmo que esta leitura só se 
faça corretamente através das Ciên
cias do Social, sendo estas entretàn
to múltiplas e variadas, vai ser a ex
periência anterior do teólogo que 
norteará sua opção por um determi
nado instrumental sócio-analítico; o 
seu uso lhe fornecerá então uma de
terminada compreensão da socieda
de, no .interior da qual brotará a re
flexão propriamente teológica: como 
crer e . agir segundo o Evangelho 
num contexto assim captado e en
tendido? Se n d o portanto toda e 
qualquer teologia iIma teologia con
textualizada, a sensibilização dos 
teólogos brasileiros pelos sofrimen
tos dos empobrecidos explica muito 
da produção teológica em nosso 
país. E esclarece também a prefe
rência por teologias que denunciam 
tal situação, contribuindo p a r a as 
transformações sociais exigidas pela 
consciência cristã. Neste contexto a 
opção portais teologias, que se que
rem relevantes e mesmo atuantes, 
p'arece-nos correta, pois todo discur
so teológico pretensamente neutro 
ou contrário às transformações so
ciais, insistentemente recomendadas 
por João Paulo 11, presta-se sempre 
a ser ideologicamente usado pelos 
que procuram manter o "status quo". 
Assim podemos dizer · que conside
rada a teologia .em sua autonomia 



comQciência é o .. pluralismo teoló-. 
gico legítimo; considerada porém 
como' . grandeza com incidênci.a na 
sociedade, pode tal . pluralismo não 
ser, do ponto de vista cristão, perti
nente. Seria de desejar, isto sim, 
que ao lado do fator sócio-econômi
co, outros componentes deterlllinan
tes do triste estado atual da socie
dade, como os de cunho religioso, 
filosófico, cultural, histórico, psico
lógico, etc. fossem também conside
rados pela teologia, o que aliás já 
começa a acontecer. Este fato pode 
explicar, ao menos em parte, lima 
maior atenção crítica, por parte de 
alguns teólogos, na complexa ques
tão do uso da análise marxista da 
realidade, conscientes dos limites de 
lima tal análise para uma compreen
são adequada da realidade em todas 
as suas d~mensões. 

A proximidade do teólogo tam
bém se dá com relação. à Igreja; po
demos mesmo dizer que a produção 
teológica mais criativa em nosso país 
brota nesta sociedade instável,· in

. quieta, sujeita a rápidas mudanças 
e novas problemáticas. Tudo isto 
repercute nas práticas pastorais da 
Igreja que procura enfrentar tais de
safios. A teologia é então chamada 
pelos bispos, seja para articular teo
ricamente os elementos diversos e 
novos, constitutivos de uma situação, 
seja para refletir, em m a i o r nível 
crítico, sobre o discurso religioso, 
vivencial, ' . sapiencial dos próprios 
fiéis, primeira resposta na fé à situa
ção dada. :B portanto uma teologia 
a serviço do magistério episcopal, 
confrontando com · uma sociedade 
em permanente transformação. Em 
nosso país, e mesmo na América La-

tina, a dimensão comllDitária da ela
boração teológica é patente. 

. :0 caIitato estreito com uma socie
dade que pede mudanças, e com as 
práticas pastorais transformadoras 
da Igreja, levou gradualmente a teó
logia a refletir sobre o modo corre
to de "ser cristão" neste contexto. 
Depois de séculos de separação, ne
fastos para ambas, voltam-se a unir 
teologia e espiritualidade, evocando 
a unidade insuperável da época pa
trística. Na atual prodUção teológi
ca resulta difícil identificar uma ou . ... ",. ... 
outra, Ja que sua tematlca e comum: 
ambas inspiram-se na opção pelos 
pobres, exigem vida comprometida 
para . a experiência de Deus, valori
zam a "práxis" de Jesus, invocam 
um ,Deus voltado para a história e 
querendo a vida do homem, procu
ram articular mística e ação políti
ca, retomam e reinterpretam temas 
clássicos da espiritualidade como a 
conversão espiritual, a oração, o se
guimento de Cristo, a purificaçao da 
entrega, o discernimento espiritual. 

Realmente a primeira caracterís
tica por nós apontada confere à nos
sa teologia não s6 originalidade e 
força criativa, mas sobretudo fecun
didade e irradiação pastor.al. Tam
bém daí se explica o espaço dado às 
Ciências do Social, como a ênfase 
no compromisso eclesial e no agir 
cristão, típicos desta teologia. Esta 
mesma proximidade a um contexto 
complexo e em contínua mutação 
tem ·também o seu preço: é uma teo
logia pouco sistematizada, fragmen
tária,. necessitada de lima fundamen
tação antropológica mais sólida, e 
carente de debates .de nível. 
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' A segunda· característica, :embora 
intimamente implicada na anterior, 
éde ordem mais temática, e consis
te no .fato de os pobres emergirem 
como tema · e · ótica teológica. Deve
se primeiramente mencionar a q ui 
todo o debate em tomo · da opção 
pelos pobres, que levou luz aos ma
lentendidos e moderação às formu
lações. Hoje sabemos que não é uma 
opção exclusiva na p a s t o r a 1 da 
Igreja; que não é uma opção por 
uma classe .social, pois o termo "po
bre" inclui e transcende uma classe 
social; que não significa luta de clas
se, e sim luta contra todos os fato
res que geram a multidão de empo
brecidos em nosso país. A opção pe
los pobres implica, isto sim, um pôr
se com os pobres, que vai determi
nar iIltemamente a experiência de 
fé, a vivência cristã, e conseqüente
mente · sua compreensao e formula
ção teológicas. Este pôr-se com os 
pobres significa não ·só que estes são 
a meta da açao pastoral da Igreja e 
objeto da reflexão teológica, mas 
também sujeitos das transformações 
pedidas pelo Evangelho e membros 
ativos da comunidade eclesial; como 
tais passam a ser, como vem se dan
do, respeitados em sua concepção 
de vida e sua sabedoria p opu I a r, 
bem como valorizados teologicamen
te nas expressoes e ritos próprios de 
sua religiosidade. Podemos mesmo 
dizer que a tomada de consciência 
crescente por parte da Igreja, de que 
os pobres são os destinatários privi
legiados do Evangelho e da revela
çao, está tendo repercussão decisiva 
na reflexão teológica. 

Para . começar, a noção funda
mentai de reino de Deus com toda 
a sua riqueza escriturística, irredutí-

492 

vel a uma leitura · espiritualista ou 
individualista; proclamado · nas pala
vras e atos de Jesus como reino pa- . 
ra os pobres, .adquire lima impor
tância única para os tratados sobre 
Deus, Cristo, Igreja, Graça. Deus aí 
aparece sobretudo como o Pai que 
ama preferencialmente os pobres e 
os indefesos, como o Deus que quer 
que o homem viva e que intervém 
na história em favor d0s oprimidos, 
superando-se assim lima concepção 
jurídica ou fatalista . de Deus. A 
Cristologia aponta para a entrega de 
Jesus ao Pai no compromisso pelo 
reino, sua ação pelos mais necessi
tados numa sociedade conflitiva, os 
fatores · históricos que determinaram 
sua paixão e morte de cruz. A Ecle-. 
siologia reflete sobre as Comunida
des Eclesiais de Base, como manei
ra nova de ser Igreja entre os po
bres, marcada por uma íntima arti
culação entre vida e fé, caminhada 
histórica pela libertação e Palavra 
de Deus. A evolução das CEBs no 
Brasil vem sendo acompanhada de 
perto pelos teólogos, de modo espe
cial por ocasião dos Encontros In
tereclesiais. A temática eclesiológica 
apresenta-se b as t a D. t e variada: a 
eclesialidade das CEBs, sua articu
lação com as outras comunidades 
eclesiais, a noção teológica de povo 
de Deus, o perigo de uma eclesiolo
gia excessivamente sociológica, a 
maior participação de todos na Igre
ja e conseqüentemente a questão dos 
ministérios não-ordenados nas CEBs; 
mais recentemente as atividades po~ 
lítico-partidárias de membros da co
munidade com as tensões e os desa~ 
fios que aí surgem. A teàlogia da 
Graça faz emergir as implicaçoes Só-· 
cio-políticas da salvação cristã, seu 
caráter gratuito e transcendente, vê-



na ,luta pela, justiça um fator intrín
seco da própria' caridade, reflete a: 
lição de Deus e a resposta do ho~ 
mem d'ando-se no interior dá histó
ria , e conclui, que a salvação de Je~ 
sus Cristo hoje na Américá Latin" 
,passa necessariamente , pelo pobre. 
A ação do Espírito Sànto, portanto, 
se dá em função do reino de Deus, 
conseqüentemente voltada para a li
bertação dos , pobres, e a própria 
Santíssima Trindade, na comunhão 
infinitamente perfeita das "pessoas", 
aponta-nos a utopia cristã da socie
dade humana. Na teologia dos Sa
cramentos 'enfatiza-se o vinculo es
treito entre sacramento e vida, não 
só no indivíduo como também na 
comuuidade; são vistos, portanto, 
como celebrações da vida da comu
nidade, de suas vitórias e sofrimen
tos, na caminhada para o Pai; cele
brações por conseguinte do mistério 
pascal realizando-se na comunidade. 
Também a Escatologia , relaciona 
mais história e eternidade, destino 
do indivíduo e construçao da socie
dade. Na mesma linha se apresenta 
a teologia da Vida Religiosa, na 
qual a experiência de Deus, a vi
vênci", eclesial, os votos e a vida co
munitária refletem a proximidade 
com os mais pobres e o compromis
so pela sua libertação. Deve-se ob
servar contudo que as religiões não
cristãs, cuja presença já começa a 
,se fazer sentir no Brasil, não dis
põem ainda de uma reflexão teoló
gica nascida em nosso c o n t e x t o. 
Mesmo o diálogo com as outras con
fissões cristãs se realiza mais na co
laboração efetiva pelos mais pobres 
do que nas discussões e elaborações 
teóricas. , 

" O que se, passou com ,a Teologia 
Sistemática' "repete.-se na , Teologia 
Bíblic:ii ' támbém aí a ótiCa dos em~ 
pobrecidos aparece como Úma au~ 
tênticá herme~êutica dos Livros 'Sa: 
grados, levada a cabo em diversos 
centros dé produção de comentáfio's 
bíblicoS. A ' tradicional interpretação 
histórico-apologética procurava va~ 
lorizar os textos que fundamenta~ 
vam teses dogmáticas ou morais, e 
à conhecida interpretação histórico
crítica os via como testemunhos de 
uma experiência histórica de fé ja
vista ou cristã. Hoje, em nosso país, 
busca-se liberar o potencial pleno 
do texto bíblico, fazendo emergir o 
contexto sociológico no qual surgiu. 
Com isto os pobres, também esma
gados por uma' sociedade injusta, po" 
dem experimentar ressonâncias no
vas · no' confronto entre vida concre
ta e Palavra de Deus, confirmando 
e fortalecendo sua fé à luz de tex
tos sagrados. Esta hermenêutica de
ve contudo saber equilibrar a dimen
são social com as outras, também 
presentes na Escritura, e de modo 
algum pode ela prescindir da exege
se científica; no fundo é uma inter
pretação tão exigente como as de
mais que a precederam. De fato es
te equilíbrio está sendo diversamen
te alcançado pelas diferentes entida
des bíblicas, sendo que, em várias 
delas, o trabalho é realizado ecume
nicamente com colaboradores de 
certas confissões protestantes, gra
ças a opção comum pelos pobres, 
Sem dúvida alguma este setor teoló
gico é o ma.is rico, original e de 
maior influência pastoral da Igreja 
no Brasil. 

A Teologia Morai 'reflete de um 
lado a problemática européia e nor';' 
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te-amedçana ·de uma moral perso
nalista no 'contexto da modernidade 
C ecologia, b i o é t i c a, sexualidade, 
etc.); . de outro dá-se conta que a 
teologia da libertação, . explicitando 
a dimensão ética de toda teologia; 
tematiza já os itens básicos de lima 
Moral Social. Lamelitamos, n e s t e 
contexto, que a Doutrina Social da 
Igreja não seja estudada e divulgada , . . 
em nosso paIs como eXIge sua . Im-
portância e merece sua . riqueza. A 
Teologia Moral percebe. como tare
fa sua repensar os temas também da 
Moral Fundamental e da Moral da 
Pessoa, a partir da ótica dos pobres. 
Dois sintomas, a título de exemplo, 
que confirmam esta percepção. O 
moralista sente-se hoje qu:estionado 
pela distância entre o moral oficial, 
ensinada nos institutos e nos semi
nários, e a moral do povo simples, 
com os valores que, de fato, nor
teiam o seu agir; ele também toma 
consciência de que os problemas 
morais reais dos pobres, em seu pe
nível contexto de vida, não foram 
ainda objeto de um a séria reflexão 
teológico-moral, como se deu ·e se 
dá com os problemas da classe mé
dia. 

Da mesma raiz nasce também a 
preocupação dos teólogos dedicados 
à Liturgia. No momento estuda-se a 
questão da linguagem litúrgica, em 
boa parte inacessível à maioria do 
nosso povo simples Ce mesmo à clas
se média mais secularizada); outro 
tema analisado é o estilo litúrgico 
das CEBs com maior participação 
dos leigos; além disso aparecem co
mo tarefas urgentes, seja a integra
ção na liturgia dareligiosidaqe po
pular, · seja a formação litúrgica dos 
agentes de pastoral, que não seja 
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apenas teórica · e acadêmica. · Ainda 
na mesma linha vão as publicações 
sobre a História da Igreja na Amé. 
rica Latina e no Brasil, vista a par
tir dos pobres e dos oprimidos, em
bora de desigual valor científico; es
te é um campo de grande importân
cia, que deveria receber maior aten
ção da Igreja. Já o Direito Canônico, 
sem apresentar ainda uma orienta
ção própria; nos ofereceu nestes úl
timos anos obras sérias, escritas no 
Brasil. 

Ultimamente percebeu-se que en
tre os pobres estavam todos os gru

.pos oprimidos e marginalizados na 
sociedade como os negros, os índios 
e as mulheres. O negro como tal não 
foi ainda objeto de uma reflexão teo
lógica, mas o negro enquanto ho
mem religioso, enquanto participan
te dos cultos afro-brasileiros já co
meça a aflorar na produção teoló
gica, tarefa aliás bem complexa pe
las características fortemente sincre
tistaS destas religiões em nosso país. 
Como o negro, também o índio re
vela a insuficiência da análise sócio-

A • • economlca que Ignore a componen-
te étnica; de fato, mesmo tornado 
pobre (pois não o era em seu habi
tat e em sua cultura) pela sociedade 
capitalista que o priva de suas ter
ras, ele conserva sua alteridade étni
ca e cultural. Numa evangelização 
esta não deveria ser nem destruída, 
nem idealizada, nem ignorada, mas 
respeitada, o que significa um ver
dadeiro trabalho teológico de incul
turação da fé, tarefa esta dificultada 
por se tratar de lima cultura bastan
te primitiva. Ainda incipit,nte é a 
presença da mulher no mundo' teoló
gico em nosso país. Como tema de 
reflexão não brota, como · se dá no 



primeiro ' Mundo, das reivindicaçÕes 
dos movimentos feministas, na ' so
ciedade e na Igreja. Escreve-se so
bre a mulher das ' classes populares, 
vista c om o duplamente oprimida, 
Vários encontros de teólogos de
monstram que estas, no Brasil, que
rem simplesmente fazer teologia e 
contribuir assim para uma expressão' 
mais adequada, porque não só mas
culina, da fé cristã. 

, Nãó podemos deixar de mencio
nar ainda a gigantesca produção de 
maiedal para os círculos bíblicos e 
a liturgia; proveniente das CEBs e 
refletindo a vida do povo à luz da 
fé, sua apresentação simples e des
pojada contrasta com sua enorme 
penetração. 

Observa-se também em nosso país 
a existência de diversos movimen
tos em crescente expansão, entre os 
quais alguns limitam-se a uma leitu
ra fundamentalista da Escr-itura ou -apresentam escassa preocupaçao so-
cial. Um juízo teológico sobre este 
fenômeno não nos parece ainda ma
duro. Respondem eles a necessida
des autênticas do homem, não valo
rizadas pela pastoral e teologia mais 
difundidas, ou buscam simplesmente 
satisfazer, num contexto religioso, 
carl\ncias humanas de ordem afetiva" 
material, comunitária, etc.? 

A vitalidade teológica atual no 
Brasil faz-se notar também , nas no
vas associações, nascidas nos últi
mos anos: Sociedade de Teologia e 
Ciências da Religião (SOTER), So
ciedade Brasileira de Teologia Mo
ral Gá com dez anos de vida), So
ciedade Brasileira de ' Canonistas 
(fundada no ano passado); em se~ 
guida pelos freqüentes encontros de 

te6logos dos 'vários setores, pela co:! 
laboração com a 'Comissão Episco~ 
paI ' de Doutrina e com o Instituto 
Nacional de Pastoral. O Brasil con
ta já com três Faculdades de Teo
logia; que oferecem cursos de pós
graduação; merece , ainda destaque a 
publicação crescente erÍlnosso país 
de teses teológicas defendidas aqui 

• ou no extenOI. 

Se fôssemos o1har as tarefas fun
damentais da teologia nos próximos 
anos, uma delas sobressai, em nos
sa opiniao, pela sua importância ' e 
urgência. Numa sociedade em ver
tiginoso processo de rÍlodernização e 
rápido crescimento da população 
urbana, aumenta cada ,dia a já enor
me massa de brasileiros atingidos 
pela secularização que, sem renegar 
sua fé, vivem, de fato, indiferentes 
ao discurso e às práticas da Igreja. 
Constituída predominantemente pela 
classe média, média baixa e opera
riado urbano, vai gradativamente 
conquistando a população rural atra
vés dos meios de comunicação. Ca
racteriza-se sobretudo por uma men
talidade individualista, que atraves
sa igualmente classes e grupos so
ciais. A teologia entrou pouco nesta 
cultura moderna; voltada, e com ra
zão, para a reserva de fé que cons
tituem as massas empobrecidas num 
contexto de pré-modernidade, corre 
contudo o risco de perdê-las para a 
sociedade de consumo, que as coop
ta assim que entram ativamente no 
processo produtivo , da sociedade 
capitalista. Como viver o ethos da 
solidariedade neste contexto é o de
safio lançado hoje à Igreja e à teo
logia. Para isso é preciso conhecê-lo, 
conviver com seus valores e desva. 
lores, ' sofrer seus condicionamentos, 

" 
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preconceitos , e ide,ologias" sentir a 
força cOIi.cupiscerifciÍle , seu indivi~ 
"iialisIiiÇl, elab,orar ürri discurso re'a
list'a corri mediações , concretas; ca~ 
so contrário ' a Igreja irá se afastan
do cada vez inilis da sociedade. 
Além disso todo o potencial de vá~ 
dos setore's das 'classes mais cultas, 
e que pode e deve ser ,utilizado para 

o •• • 

a transfmmação da sociedade, per-
manece quase inexplorado. :B im
portant\) também : ,que o clero rece
ba uma formação séria, que o capa-, 
cite a trabalhar pastoralmente neste 
contexto. 

, T~rmino ' com' 1ITÍl ,apelo, apelo 
por compreensão e apoio. Não é fá
cil refletir, produzir e ensinar teo
logia em nosso país, 'como também, 
julgo ' eu, não é fácil ser gispo no 
Brasil. Temos ém torno de 80 esta
belecimentos de ensino teológico, 

funcionando em sua grande maioria . .. . . . 
com falta de recursos materiais' e 
humanos, bibliotecas precárias e 

. "- . ' .- . . . 
professores improvisados. Entre os 
teólogos há muita dedicação, espiri~ . . , . . . . -

, to de sacrifício, trabalho escondido 
. . ' . 

e PClUCO ,gratificante, mesmo que o 
nível de produção não se iguale com 
o do pàmeiro Mundo, e mesmo que 
o esforço por ajudar a ,Igreja em 
sua caminhada faça inevitavelmente 
surgir afirmações apressadas, par
ciais ' ou pouco matizádas. :B o' pre
çdpago por todá teologia viva 'e 
apostólica, como no-lo confirma em 
suagrandiosidade a ' época' patrísti
ca'. Somos huinanos e limitados, ca
rentes de recursos e sobr'ecarrega
dos' de trabalho, mas ' não deserta
mos a missão, na alegria de 'servir 
uma Igreja, viva e constantemente 
sacudida pela ação do Espírito. O 

, 

, ' ' 

Venio - Terremoto - Fogo - Brisa 

Bíblia - "O profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. De 
repente, Deus lhe dirigiu a palavra: Saia para forá na presença 
do Senhor", 1 Rs 19, 9.11. 

Leitor - Só Javé, o Senhor, faz o homem sair de sua própria cavema 
para um contato com ele, na solidão da montanha, no sossego, 
longe do tumulto. No silêncio, a grande revelação. 

Bíblia "Veio, então, um vento tão forte... Depois houve um terre
moto. .. Depois veio um fogo. .. Depois ouviu-se o murmúrio 
de uma BRISA SUAVE. Elias saiu para fora e parou. E cobriu 
° rosto com o ,manto", 1 Rs 19, 11-13. 

Leitor - Como vê, a manifestação de Deus se dá, também, de forma 
discreta e mansa. Na brisa, suave e pouco perceptível, se ocul
tam a espiritualidade e a intimidade das manifestações de Deus 
ao homem. Deeus é paz e perdão ,(Pe. MarcQs de Lima, SDB) . 
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DISCERNIMENTO E· ELEiÇÕES 

NOS INSTITUTOS RELIGIOSOS 

Discernir, em teologia e espiritualidade, supõe 
e envolve o exercício da razão humana, I!rticulada, porém, 

com a fé e por ela inspirada. Discernir é buscar 
uma decisão e para ela orientar-se numa perspectiva de fé. 

Pe. Marcello de Carvalho Azevedo, SJ 
Rio d. Janeiro, RI 

Nos anos que se seguiram ao 
Concílio Vaticano lI, a vida religio
sa ,viveu experiências profundas que, 
a .um tempo, foram para ela fatores 
de convulsão e de renovação. Entre 
várias experiências, destaco duas, 
que têm direta ligaçijo com o tema 
deste ~abalho. 

A primeira, foi a sensível redu
ção de quadros. Especialmente nos 
dez primeiros anos pós-conciliares, 
sairam muitos religiosos e caiu sen
sivelmente o 'UlÚDero de entradas. 
Estes dois fatores aprofundaram o 
impacto do envelhecimento das pes
soas nas Congregações, pelas suas 

.. A • • ; 

çonsequenclas em termos comulllta-
rios, econômicos, funcionais e apos
tólicos. 

A segunda experiência foi o pro
cesso de atualização, renovação e 
relançamento da vida religiosa no 
pós-concílio. A partir de Perfectae 
C!U'Í~ti~, lido também no contexto 
dos demais textos conciliares, e do 

"motu proprio" Ecclesiae Sancfae, 
esse processo compreendeu a trípli
ce fase por que passaram muitos 
institutos religiosos. 

Uma primeira fase caracterizou~ 
Se pela ' ampla auscultação e refle
xão dos religiosos, em todos os ní
veis e em todo o mundo. Esta re
flexão se desenvolveu no quadro de 
uma intema interação da vida reli
giosa com as diversas realidades de 
seu próprio campo de missão e ser
viço apostólico; CO!ll os vários en
foques teológicos regiopais e/ou se
toriais que se seguiram ao concílio 
(teologias da libertação, do proces
so, da mulher, do negro, da incul
turação ... ); com as Igrejas locais 
revalorizadas pelo concílio e muito 
dinamizadas pelas suas novas pers
pectivas ecIesiológicas e pastorais. 

Uma segunda fase seguiu-se a 
esta e foi por ela preparada: a rea
lização dos Capítulos Especiais e de 
outros que os completaram. Por aí, 
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as congregações e ordens religiosas 
buscaram digerir e assimilar, em 
plano global de institutos religiosos, 
a multiplicidade diversificada de si
tuações e experiências que seus 
membros estavam vivendo em nível 
apostólico local ef ou setorial. 

tais decisões, num contexto explíci- · 
to de crise, conduziu à redescoberta 
à revalçrizaçãoe ao constante exer
cício ,do discernimento. 

. O discernimento . não é algo de 
novo. Ele esteve presente, já desde 
os primórdios, em fases diversas da 

Uma terceira fase foi a reelabo- vida da Igreja. Mas, em períodos de 
ração das novas constituições .ou a maior .estabilidade histórico-eclesial, 
sua releitura em nível mais profun- ~ende a .rednzir-seo recurso ao dis
do. Isto foi feito à base seja da reac ' eernimento , na práxis :cristã. De fa
lidade vivida no conteJ>to do mun~ to; tal, estabilidade decorre de uma 
do e da Igreja atUal, seja de estu- · aceitação e vivência mais homogê
dos e pesquisas histórico-teológicas nea, não gravemente perturbada, e 
sobre as origens, os carismas, as nem questionada, de valores, crlté
con~re~ações de missão dos dive:- . . rios, modos de proceder e razões 
so~ m~tlt,u:os, a~ longo de su~ pro- . fundamentais de ser e de agir, que 
pna histona e d13nte das realidades são consensualmente partilhados 
atuais. por pessoas . e por grupos. Mas, o 

Tanto na primeira experiência, disoernimento quase sempre reemer
como nas três fases da segunda ex- ge nos períodos de crise. Assim, 
periência, os Religiosos se encon- por exemplo, ele foi altamente va
traram em meio ao que se pode lorizado por Santo Inácio de Loyo
chámar uma crise. Tecnicamente, a la e por sua espiritualidade, surgida 
crise é um fenômeno ou um pro- de dentro de um contexto de crise 
cesso pelo qual a marcha da histó- (Reforma, Concílio de Trento, Con
ria ou uma situaçao ou conjunto de tra-Reforma). O discernimento está 
fatores históricos afetam ou põem sendo hoje objeto de estudos e pes
em discussão e apreciação os valo- quisas, mas, sobretudo, instrumento 
res e as razões de ser e de viver e método de trabalho, em vista de 
dos quais são portadores uma pes- posicionamentos decisivos · e de 
soa, um grupo, uma instituição, grande alcance, na· vida das pessoas 
uma sociedade ou uma cultura. e das congregações, de novo imer

A tomada de consciência deste 
estado de crise levou, naturallnente, 
com a . análise, estudo e · avaliação 
dos fatos e de suas causas e conse
qüências, à necessidade de decisões; 
em plano individual, comunitário, 
institucional e socio-cultural, na so
ciedade, em geral, na Igreja e nas 
Congregações, especificamente. A 
busca, a elaboração e a tomada de 
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sas em um contexto de crise, ainda 
que menos conturbado do que no 
imediato pós-concílio. 

Podemos perguntar-nos: Por que 
tem tanto sentido e importância o 
discernimento hoje? Quais as con
dições fundamentais para o seu êxi
to? Como atuá-lo em momentos
chave da vida individual ou comu
nitária? 



' -Tentarei dar resposta à primeira 
e' à segimda questão. ' Quanto à ter-.. . . . . ' . celra, , restrIDJo-me aquI ao caso 
concreto das eleições , ' e especifi
camente, das eleições para o gover
no ' geral ' - ' dos Institutos Reli-

• 
gIOSOS. 

Semântica cio discernimento. 

Para efeito de clareza, convém 
precisar antes o conteúdo semânti
co do discernimento. Em suas raí
zes, discerniménto se encontra com 
as palavras crítica, crise, decreto, 
todas ligadas ao verbo grego krí
nein e ao verbo latino cemere. A 
partir da etimologia grega, esses 
termos coincidem em acepções co
mo avaliar, separar, distinguir, de
terminar, optar, esColher, decidir. A 
partir da etimologia latina, a todas 
estas acepções junta-se ainda, uma , 
outra: perceber com acuidade (dis-' 
cernir), captar com precisão (ingI. 
"grasp"; fr. "saisir") e definir com 
exatidão ( decreto). O discernimen
to, pois, por seu ângulo semântico, 
conota exercício de análise (crítica), 
para a avaliação, em ordem à de
cisão. 

Na constelação semântica do dis
cernimento, podemos falar de críti
ca, de .consciência crítica, de juízo 
crítico. E, de novo, se trata aqui de 
atuar a capacidade que tem nossa 
razão para analisar, distinguir, to
mar posição, decidir. Ao falarmos, 
porém, de crítica ou de consciência 
crítica, limitamo-nos ao plano da 
razão humana, no âmbito ' específi
co de suas capacidades. Já o termo 
discernimento, em sua acepção cor
rente em teologia e espiritualidade, 
supõe e envolve o exercício da ' ra
zão humana, articulada, porém, com 

a fé ' e por ela inspirada. Discernir é 
buscar uma ,decisão e para ela orien
tar-se Duma perspectiva de fé. Dis~ 
cernir -é viver em contexto de ora
ção expressão e alimento da fé , . 
- o propno processo e a perspec-
tiva de decisão. Daí o uso freqüen" 
te da ' expressão "discernimento es
piritual" . 

Ambito e alcance do 
discernimento. 

A prática do discern~mento nos 
leva a especificar o discernimento 
individual e o discernimento comu
nitário ou grupal, segundo ele se fa
ça ao nível da pessoa singular -
como é ,o caso previsto, por exem
plo, nos Exercícios Espirituais de 
Santo Inácio ou ao nível dos ob
jetivos comuns de um grupo ou co
munidade (1). 

Na vida religiosa, o discernimen
to se 'coloca sempre na perspectiva 
integradora de vocação e missão, de 
vocação para a missão. E a nossa 
missão de religiosos está em linha 
de continuidade com a missão de 
Jesus Cristo, enviado do Pai. Fazer 
a vontade do Pai foi sempre o sen
tido e alimento da vida de Jesus. 
Buscar e realizar a vontade de Deus 
é precisamente o objetivo do pro
cesso de discernimento. Este se re
vela ser assim a' mediação e instru
mento que toma possível a atuação 
do sentido mesmo de nossa vida de 
consagrados para a missão. Todo 
discernimento autêntico se situa e 
procede no horizOlite da missão. 

, , 

A fundamentação antropológica 
e teológica' que abaixo ofereço é vá
lida para uma e outra modalidade 
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de . discernimento, . o in4ividual e o 
comunitário. As diferença~ ·entre um 
e outro processo se maItifestam mais 
no plàno metodológico · !ia respecti. 
va prática. Nestes dois planos, inçli· 
vidual e comunitário, popl;>mos fa· 
zer discernimento entre pessoas e 
coisas, sobre projetos e ·situaçães, 
sobre qualquer ponto que seja obje. 
to de decisão. 

Fund·amento antropológico 
do discernimento. 

Partindo da realidade bumana, 
em sua unidade e diversidade, que· 
ro apontar quatro dimensões nas 
quais podemos reconhecer razões pa
ra a necessidade de discernimento. 

• Limite existencial. 

A pessoa humana, por ser huma
na, traz consigo o limite ontológico 
da realidade criatural de sua pr6pria 
humanidade. Além di s s o, por ser 
uma pessoa entre muitas, ela é exis
tencialmente limitada em sua reali
dade psicossOlnática. Ela niío esgo
ta, pois, a potencialidade humana, 
nem biol6gica, nem psicologicamen
te. Daí procede um limite inevitável, 
tanto na busca como na percepção 
da verdade. Transposto ao plano da 
fé, no discernimento espiritual, seja 
da pessoa, seja do grupo, isto traduz 
também um limite na procura como 
na identificação da vontade de Deus, 
que é propriamente o objeto do dis-

• cermmento. 

• Limite mj)ral. 

A experiência individual e grupal 
ou social nos leva à evidê/lcia de 
uma outra importante dimensão de 
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limite /la realidade humana:· a peca
minosidade, esta tend~nci,!!. que . a to
dos nos afeta e se ma!!Ullsta I;Ias mpi-. . 

tas form<ls e exprllssões de pec<ldo 
em nós. Este limitll reperc\lte, é cla
ro, sobre a procura da . verdade e a 
busca da vontade de Deus. 

• ÇQndil:ionpme/ltQS sóçio_ 
culturais. 

A unidade ·biológica do homem se 
traduz através de lima inesgotável 
multiplicidade cultural e social. A 
cultura, a um tempo, caracteriza \lma 
pessoa ou grupo e os distingue dos 
outros. Através dá cultura, adquiri
mos modos próprios de ver, de jul
gar, de agir e de nos comunicar. A 
mesma realidadepodll, · pois, ser di
versamente vista, interpretada e ava
liada, a partir de culturas distintas. 
Não s6. A cultura é algo de tão pro
fundamente radicado em nós que, · 
não raro, sua perspectiva se torna . ' . . 
lllconSClentemente normatIva p a r a 
nós. A partir de nosso ângulo cultu
ral, inclinamo-nos a julgar que so
mente seja válida a nossa própria 
percepção. :a evidente quanto isto é 
importante para uma congregação 
internpcional e pluricultural. Gran
de parte das impl<lutacQes de institu
tos religiosos em regiões o)ltras que 
não as de suas origens foi efetiva e 
longamente marcada pel<l transfe
rênéia cultural e pela exigência de 
plena aculturação de .seus n o vos 
membros da Congregação. O mesmo 
se poçi!) dizer da evangeli7;ação nos 
séculos que decorreram entre o Con
cilio de Trento e o Concilio Vatic!!._ 
no lI, em relpção à p1>solutização da 
cultura elJTopéia-ocidental cri~tã não. 
moderna, tomad<l COlllo "jÍ.nico para
digma aceItável da vida cristã. 



• COIidicionamentos específicos 
da cultura moderno
contemporânea. 

Um pouco por toda parte, mas 
sobretudo nos países do primeiro 
mundo e nas áreas urbanas e metro
politanas do terceiro mundo, predo
mina a cultura moderno-cÇlntempo
rânea. Esta cultura apresenta três 
características decisivas q u a n t o à 
exigência da consciência crítica e do 
discernimento. 

Primeira, a secularização. Enten
do-a aqui como a fragmentação do 
universo hegemônico e homogêneo 
de valores e sentidos que caracteriza 
as culturas não-modernas. Segue-se 
daí o pluralismo de idéias, de epis
temologias, de metodologias, de vo
cabulários e de discursos, de valo
res e critérios. A polarização ou a 
absolutização de visões parciais que 
se dão a si mesmas foros de inter
pretações globais produzem as ideo
logias, terceira característica da cul
tura moderno-contemporânea. Esta 
cultura, está, pois marcada pelo con
flito, pela diversidade de leituras e 
interpretações, pela potencial radica
lização e manipulação que se fazem 
muito presentes no campo das rela
ções sociais e no processo intenso 
de informação e comunicação atual. 

A partir de cada um dos quatro 
fatores acima elencados e de todos 
eles em conjunto, é fácil perceber 
como se impõe, na presente situação 
da Igreja neste mundo concreto, a 
formação e atuação da consciência 
critica e o exercício do discernimen
to, seja para buscar e reconhecer a 
verdade, seja para individuar e aco
lher a vontade de Deus na perspec
tiva da missão. 

Fundamentos biblico-teoI6gicos. 

o que acima dissemos situa-se no 
nível antropológico, .e as razões alu
didas são de cunho racional, ·aplica
das tanto ao plano puro da razão 
(consciência crítica), como ao da ra
zão i lu m i na d a pela fé (discerni
mento) . 

Vejamos brevemente alguns ele
mentos de cunho bíbliv.o-teológico 
que nos levam a melhor compreen
der a necessidade de discernimento. 
Há, entre outros, três textos que nos 
ajudam a dar-nos conta de que so
bre nós atuam diversas influências 
no mais profundo de nós mesmos: 

1 Jo 4,1-6: "Caríssimos, não acredi
teis em qualquer inspiração, mas 
examinai p a r a ver se elas são de 
D " eus ... 

Gal 5,16-17.25: "Andai segundo o 
Espírito e não cumprireis os dese
jos da carne... Se vivemos pelo 
Espírito, guiemo-nos também pelo 
Espírito". 

Rom 7,13-25. Neste texto, que deve 
ser lido integralmente, Paulo deixa 
claro a contradição que levamos 
dentro de nós, entre o bem que que
remos e o mal que fazemos. É a pas
sagem que melhor nos revela o · dra
ma de nossa pecaminosidade, que 
afeta radicalmente a nossa: consciên
cia e liberdade, o nosso ser e agir. 

Não nos é possível, pois, minimi
zar a necessidade de discernimento 
para situar-nos, até mesmo em nos
so mais íntimo, diante de forças e 
inspirações tão contrastantes. O 
Evangelho nos mostra que Jesus se 
recolheu a buscar na oração o clima 
adequado para suas grandes decisões 
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(Lc 3,21; 5,15-16; 6,12-16;.9,18.28-
29; 10,21-24; 11,1) . . 

. Sabemos, ademais, por toda a teo
logia; principalmente paulina li joa
nina, sobre o Espírito Santo, que ele 
atua em nós e sobre nós, que ele nos 
inspira e move. Ele o faz em relação 
a cada pessoa individualmente e em 
relação à comunidade que crê (Rom 
8,1-27; 10 14,15-25; At 2,1-47). 

Toda a Bíblia registra o imenso 
respeito ·de Deus pelas pessoas hu
manas, por sua consciência e liber
dade, por seu ritmo e seus limites. 

. A pedagogia de Deus em relação a 
Israel, à Igreja, à Humanidade, co
mo um todo, é a manifestação coe
rente de sua atenção à peculiar ca
pacidade de evolução e ao ritmo das 
pessoas e dos grupos. 

Podemos dizer, pois, que a ação 
do Espírito Santo sobre as pessoas 
e comunidades se proporciona à 
identidade e à história de cada uma. 
Neste sentido, esta ação. de Deus se 
deixa limitar e condicionar também 
pelas realidades antropológicas aci
ma mencionadas. Portanto, ainda 
admitido um nível ótimo de sinceri
dade na busca da vontade de Deus 
e um máximo de docilidade na aco
lhida das inspirações, posso · diZer 
sempre que nao se esgota em mim 
nem em ninguém a imperscrutável 
densidade da manifestação de Deus. 
Nenhum de nós pode pretender ex
primir ou plenamente representar, 
de modo exaustivo e inapelável, a 
verdade ou a vontade de Deus. Am
bas, na sua leitura, na sua interpre
tação e expressão, levam a marca 
de minha individualidade, que a fil
tra e limita, que a reduz e condi-

• ClOna. 

:502 

A conseqüência disso é .a neces
sidade de uma dupla atenção. A pri
meira, orientada a mim mesmo, pa
ra captar em mim a ação do Espíri
to Santo. A segunda, dirigida aos 
outros, no desejo de intuir também 
neles os traços da inspiração de 
Deus. Para ·que uma e outra se tor
nem conhecidas, requer-se comuni
cação e partilha. Espontânea e livre, 

• • nem persuasiva; nem agressiva, a 
partilha se fará ponto de encontro 
da ação do Espírito, traduzida atra
vés da vária identidade de pessoas 
e grupos. A convicção de que Deus 
me pode falar através do que dá a 
conhecer ou experimentar a um · ou 
mais de meus irmãos e irmãs, me 
abre à . escuta e ao diálogo, relativi
za minha própria visão das coisas e 
enriquece minha . ulterior percepção 
e avaliação de pessoas, de coisas e 
situações. Ao mesmo tempo e ana
logamente, abre-me à comunicação 
do meu próprio dom e me leva a su
perar em mim bloqueios li barreiras 
que eventualmente me impedem a 
disposição de partilhar também eu. . . 

. Tanto na husca da verdade ao ní
vel da razão, como no desejo de ati
nar com a vontade de Deus, no pla
no da fé que ilumina a razão, reco
nhecemos a força e alcance deste 
fundamento bíblico-teológico do dis
cernimento e das mediações que o 
tornam necessário e possível. Seja 
no campo· pessoal de minha cons
ciência individual, seja na interação 
pluripessoal da comunicação e diá
logo, há uma dinâmica de purifica
ção dÇl limite e de mútua comple
mentaridade de valores e dons. Esta 
din§,mica é fundamental no cami
Ilho para a verdade e na identifica" 
ção do que Deus quer para mim ou 



para a comunidade · na perspectiva 
da missão. 

Condições básicas para 
o discernimento autêntico. 

Tudo o que até aqui foi . dito re
quer, contudo, · para a sua viabili
zaçao, o preenchimento de algumas 
condições imprescindíveis. 

Requer-se, primeiro, uma clara 
definição do· objeto de discernimen
to e de s·eu alcance, no contexto pre
ciso deste discernimento que preten
do fazer. 

Requer-se, depois uma intenção 
reta e explícita de efetivamente dei
xar-me conduzir pelo Espírito, na 
busca do que Deus quer. Esta atitu
de se · contrapõe ao uso fictício do 
discernimento, ·apenas como método 
para referendar, racionalizar ou le
gitimar ·eventuais tendências ou até 
mesmo .decisões já pré-estabelecidas. 

. Requer-se, a melhor info.rmação 
possível sobre o que é· o objeto do 
discernimento - pessoa, coisa, si~ 
tuação, projeto, etc. ';"'e sobre ele
m,entos correlatos. Esta imormação 
deve ~e{ ampla. Com isto quero sig
nificar que é preciso alargar a base 
de auscultação, ouvir outras pessoas 
que não o habitual pequeno círculo 
que normalmente fala sob.l'e o as
sunto · ou pessoa, diversificar os ân
gulos de observação que geram in
formações. A informação deve ser 
tainbém sincrônica e diacrônica. 
Sincrônica, enquanto tem em conta 
a situação atual da questão ou do 
objeto em apreço no discernimento. 
Diacrônica, enquanto procura apre
ender, numa leitura histórica, os 

processos. e caminhos que conduzi-
. ram a pessoa ou a situação à sua 
forma atual. Com freqüência, a ex
clusividade de uma das duas leituras 
leva à. injustiça ou torna incomple
to o processo. Por exemplo, a fixa
çao, no tempo, de alguns dados de 
arquivo· sobre uma pessoa pode 
ignorar sua evolução posterior, sua 
resposta concreta à ação de Deus ou 
da vida sobre ela, fonte, às vezes, 
de profundas transformações. 

Requer-se ainda a determinação 
da chave hermenêutica da leitura e 
análise da realidade do objeto do 
discernimento. Este objeto (pessoas, 
situações, etc.) pode ser abordado 
de muitos modos e a partir de ân
gulos diversos. Se não se precisa a 
chave de . interpretação, corre-se o 
risco de falar sobre a mesma coisa, 
cOm critérios muito diversos . porém, 
o que a nada conduz. É decisivo a 
este respeito a definição também do 
"lugar social" a partir do qual se faz 
a leitura e interpretação(2) . 

Reqner-se, à luz da definição ãa 
chave hermenêutica, a fixação dos 
critélios para o discernimento e de
cisões que se lhe devem segnir. Na 
vida· religiosa, o referencial primeiro 
de toda criteriologia éa MISSÃO. 
No caso de uma eleição de pessoas, 
por exemplo, a esse critério funda
mental estarão subordinados outros · 
como competência, nacionalidade, 
mobilidade, etc. 

Requer-se finalmente, como ele
mento central e subjacente a todos 
os demais, uma profunda liberdade 
interior. Ela deve ser constantemen
te pedida a Deus, porque é 11m 
dom. Deve ser sempre verificada 
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em nós, ná análise de nossa respos
ta ao dom: Onde é que não sou 
livre? O que é que me bloqueia 
diante de tal ou tal hip6tese de de
cisao? Só esta liberdade, individual 
e comunitária, atuada sempre no 
processo de discernimento, o toma 
viável e lhe dá credibilidade. Só ela 
permite tanto o estabelecer a chave 
hermenêutica e os critérios, quanto 
o aplicá-los. Só a liberdade abre as 
pessoas à partilha dialogal com os 
outros · e à ação do Espírito sobre 
todos ·e cada um. 

Métodos e modos de 
discernimento. 

Entre muitos modos possíveis de 
conduzir um discernimento destaco 
dois. Combinados, eles podem se 
prestar a um uso mais freqüente nos 
habituais discernimentos individuais 
e comunitários que se fazem na vida 
relígiosa, especialmente em vista de 
eleições. :a importante, porém, que 
o processo se desenvolva em clima 
de oração e de abertura ao Espírito, 
que são a clave própria de todo dis
cernimento. 

O primeiro modo é uma serena 
reflexao e ponderação, à luz da fé. 
Tendo presente quanto foi dito so
bre os liomites e condicionamentos, 
sobre os requisitos e a necessária 
liberdade para um bom discerni
mento, podemos a ele proceder em 
clima de oração. A medida que 
avança nossa consideração do obje
to do discernimento, anotamos os 
pro e os contra de uma eventual de
cisão a respeito. A repetição e o 
aprofundamento de nossa percep
ção podem gradualmente revelar-
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nos dimensõeS que à primeira vista 
não alcançáramos. 

A partilha dialogal e sem discus
são destes · pros · é ébntras nos leva
rão a enriquecer tanto à informa
ção pessoal sobre a posição dos ou
tros, quanto o leque de referências 
em relação ao objeto do discerni
mento. Também aqui, a repetição 
da partilha, sem intenção persuasi
va ou agressiva, pode levar à forma
ção de um consenso substancial em 
relação à decisão a tomar. 

O segundo modo, é uma espécie 
de atenção protraída, na oração, so· 
bre o objeto de decisão. Atenção 
particularmente àquilo que sentimos 
ou experimentamos ao longo do 
tempo em que o consideramos. :a 

• • como uma smtoma orante, que se 
pode prolongar durante todo o dia 
e por vários dias, como se fOsse uma 
música de fundo que se ouve, mas 
não perturba o que fazemos. :a im

. pressionante como Deus fala e age 
em n6s, de muitos modos, quando 
menos o esperamos. Manter-nos 
atentos aos movimentos, disposi
ções, resistências, inclinações e a 
tudo o que em nós se passa intima
mente é um bom modo de perceber 
esta ação de Deus e lentamente des
cobrir o que Ele quer. 

Também aqui é opOrtuno tomar 
nota. Convém registrar os altos e 
baixos e os momentos não raro con
trastantes do que acontece em n6s 
quando referidos ao objeto de dis
cernimento, sob esse ou aquele ân
gulo, nesta ou naquela situação. Ve
remos que nem sempre se delineia 
uma trajetória constante ou coe
rente. Pelo contrário, mudam-se tal-



v~z os estados 4e âpimo, eli:peri
mentamos ora pa:z; .ou perturbação, 
or<l alegria ou tristeza, disponibili
dadl: pu relutância, genérosidade ou 
n.esquinhez. Podemos mesmo nada 
sentir pu sucumbir ao peso do me:. 
dp, dp desânimo e , da repulsa ou 
ainda , surpreender-nos entusiastas e 
<mimados. " 

, ' 

, Tudo isto são sinaís de Deus, co-, 
dificados ao nosso alcance; são for
ma de presença Sua através de nos
sa presença e da dos outros. Tam
bém aqui;' a eventual partilha no ca
so de um' discernimento comunitário 
pode ser iluminadora para ' os que 
dele participam. ' 

Cada vez que reconsideramos a 
ILatéria ' da decisão, é importante 
observar-nos retrospectivamente' à 
luz da ação do Espírito Santo. Se 
estamos integrando na oração e re
flexão os dois modos de discerni
mento - o do confronto de pros e 
c,ontras e o da experinêcia profun
da de nosso interior - ambos po
dem ajudar-nos a atinar com a von
tade de Deus e a melhor explicitá
la 'para, nós mesmos e para os ou
tros. Liberdade e paz podem ser si
nai~ que identifiquem nossa sintonia . ' , 

com a vontade de Deus: sentir-nos 
livres para decidir, e em paz com a 
decisão à qual nos inclinamos a to
mar. 

O processo de discernimento, co
mo é claro a partir de quanto fica 
dito, requer um certo tempo, pro
porcional à relevância e à urgência 
da decisão em questão. Sem dúvida, 
porém, este tempo empregado seja 
para prepará-Ip, seja para o proces-

so, aprimora a qualidade da decisão 
e potencia no futuro o seu alcance. 

Discernlinento e elei9ões. 

Tendo presente tudo o que se dis
se acima, podemos estabelecer mo
delos ou cenários de discernimento 
sobre qualquer objeto de decisão: 
pessoas (mudanças, destinações, for
mação), coisas (fechar ou abrir ca
sas, assumir tal ou tal frente de tra
balho), situações (relacionamentos 
com pessoas ou com fatores decisi
vos para a nossa missão), projetos 
(de toda ordem). 

Como anunciado pelo título deste 
trabalho, pretendo oferecer agora 
um modelo de discernimento em 
vista das eleições de um(a) Superior 
(a) Geral e de seu conselho. Esta 
pauta foi por mim desenvolvida há 
cerca de dez anos atrás. De lá para 
cá foi aplicada ou seguida por va
rias congregações. Mnitas obtiveram 
resultados sígnificativos, c o m o a 
eleição do(a) Superior(a) Geral no 
primeiro escrutínio, com mais de 
dois terços dos votos. Além da sa
tisfação profunda com um tal re
sultado e da autoridade moral que 
ele confere à pessoa eleita em tais 
condições, o processo conduziu tam
bém, por acréscimo, à superação ou 
relativização de polarizações que, de 
longa data, se registravam em algu
mas destas congregações. A sinceri
dade dos participantes e sua respon
sabilidade em participar do proces
so levou a um melhor conhecimen
to mútuo que se manifestou na pre
paração das eleições, mas frutificou 
particularmente depois dos respec
tivos capítulos gerais, no dia a dia 
da missão. 
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. ' , Pressupostos. ' ' 

A eleição d~ um(a) superior(a) 
, . . , , 

geral e de seu ' 'conselho' 'e ' funda-
mental para a vida de um instituto 
religiqso (ordem, congregação , ou 
analogo). :a, por ' certo, um evento, 
diverso das eleiçoes polítiCas ou ins
titucionais a que' estamos habitua-

, , 

dos 'na vida civil. A maior diferença 
está em que nas eleições para um 
governo religioso devem ser firme
mente excluídos, tanto ao , nível pes
soal, como grupal, toda forma de 
aombiçao pelo poder e todo procedi
mento de competição por ele. Isto 
decorre da natureza mesma do go
verno religioso, cuja inspiração cen
tral é a concepção da autoridade 
como serviço e a coerência radical 
com os postulados e critérios do 
Evangelho, em relação à índole e 
ao exercício , do ,poder, 

Sob a ação do Espírito Santo, 
trata-se de escolher, por eleição, 
pessoas cuja missão principal será 
promover a unidade do instituto, 
construindo e fomentando a comu-

, , 

nhao e a união, na fidelidade à vo
cação e à missão comum. As pes
soas que elegem têm, por isso mes
mo, uma responsabilidade grande e 
singular diante de Deus, da Igreja 
e dos demais membros do instituto, 
Pela natureza mesma dessa eleiçao, 
ela só pode proceder e ser vivida em 
um clima dé verdade e de amor, de 
grande docilidade à ação do Espíri
to e em oração. 

Esta eleição supoe uom sério co
nhecimento da realidade ' e das pes
soas, conhecimento que dificilmen
te se consegue a partir somente da 
iniciativa e esforço individual. A 
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, ' 

instância de eleição (capítulo ' geral) 
deve sentir-se , 11m corpo apostólico' 
coiu missão específica, e deve tra-- ' 
balhar como tal. Uma das expres
sões . desta consciência de corpo 
apostólico em vista da eleição será 
o empenho comum em um processo 
de discernimento que leve em conta 
o conhecimento de cada um(a) dos 
que elegem e o ponha ao serviço 
de todos(as). 

, 

Para , fazê-lo, porém, sem envol" 
ver-se na dinâmica de influência in
devida em vista do poder, requer
se um discernimento sumamente dis
creto, 'e solícito , da liberdade ' alheia, 
afim de salvaguardar seja o respei
to pelas pessoas, seja ' 'o interesse do 
instituto. Proponho, pois, um dis
cernimento intenso" em nível indi
vidual, que redunde, porém, de fato, 
em serviço a um discernimento co
munitário(3). 

O m o d e I o, sugerido a seguir, 
pressupoe naturalmente a prepara
çao informativa ' sobre a realidade, 
o que é feito, em geral, anterior
mente à eleição. Pelo método aqui 
indicado, tratá-se de conhecer, ex
perimentar e aprofundar a avaliação 
que dos diversos fatores e pessoas é 
feita pelos eleitores, e de fazê-lo em 
11m clima de oração e em vista das 
decisões a 'tomar sobre as pessoas 
concretas a serem eleitas. 

* Roteiro de um processo 
de discernimento para a eleição 
de um governo geral religioso 

Clima e disposição 

" :a fundamental que o processo de 
discernimento se , desenvolva em 11m 



• 

, , 

clima de recolhimento ' e oração. A ' 
dUração , di:> processo , será ,função do 
número de pessoas, .mas não' ,deveria 
ser inferior a dois dias e, possivel-

mente, o ' ideal seria que 'sé , esteu" 
desse ,'entre 'dois : e 'quatro dias, em 
contexto de silêncio e oraçao pes
soai e comunitária.", ' ,. 

01. 

Roteiro 
, , 

A seu ver, quais são os problemas e perspectivas principais 
encontrar o governo geral nos próximos anos? ' 

- Em plano mundial (1.1) 
, , ' • 

- ' Em plano de Igreja Universal (1. 2) 

• que vai 

- Em plano de sua nação, regiao" continente, igrejas locais. , (1. 3) 

- Em plano geral de congregação (ordem, instituto) (1.4) . . .. 
, , , 

- Em plano de sua provínica (1.5) 

, (* Para cada um destes planos, escreva em uma ficha 11m só problema 
ou perspectiva, o mais importante para você . 

• Use uma ficha para cada plano. 
, ' , 

* Escreva no alto da ficha" à ,direita, o número correspondente: , 
1.lj1. 2/1. 3, etc. 

* Não assine a ficha). 

02. Que coisa você espera do governo , geral a ser eleito, como primeira 
prioridade para o bem da congregação? 

(* Escreva em uma ficha, numerada (2), no alto à direita, uma única 
prioridade. 

* Não assine a fichá). 

03. Quais são as principais qualidades que deseja encontrar no(a) supe
rior(a) geral a ser eleito(a), para o .momento concreto que está vivendo 
a congregação? 

(* Escreva em uma ficha, numerada (3), no alto à direita, uma única 
qualidade. (Não pense por ora em pessoas concretas). " 

• Não use mais do que, duas fichas (uma para cada qualidade). 

* Não assine a ficha). 

04. Será preparada uma lista com o elenco dos problemas (1), das priori
dades (2) e das qualidades (3), ' registrando-se , a freqüência , com que 
foram indicadas. 
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05. A cadapessQa se.á..dada esta lista geral .l\ .Wn,deque seja cQnsiderada 
em Qração, se)ll que se pense ainda e!ll ·pe.ssO!\ll concretas. piante desta 
visão de conjunto, cada pessoa fará a avaliaçãQ individul\! do quadro. 
global em cada um dos íte\ls e no todo. 

06. Em um clima de silêncio, cada pessoa pedirá li Deus, na oração: 
. . 

- O dom de procurar uoica!llente . o bem aa congregação. . 

- O dom de eliminar do seu coração qualquer razão menos pura 
que pudesse levá-la a preferir uma pessoa eJ ou a excluir qualquer 
outra. 

- O dom da liberdade interior, da fortaleza e de generosidade, para 
não se deixar influenciar por qualquer razão menos pura que a 
levasse a recusar o cargo caso para ele fosse eleita. 

- O dom de ajudá-la a buscar na oração, a PESSOA mais indicada 
que, segundo o Espírito Santo, é a que, mais objetivamente, se 
aproxima das qualidades requeridas para ·assumir este cargo. 

07. Sem consultar qualquer pessoa e unicamente com o conhecimento que 
tem das várias pessoas elegíveis, escolha, diante de Deus, o nome de 
DUAS PESSOAS. 

(* Escreva em uma ficha numerada, no alto à direita, com o número 
8, UM úNICO NOME (nome completo) de uma pessoa elegível. 
(Escreva em letras maiúsculas, de imprensa) . 

. 
• Use uma ficha para cada um dos dois nomes. , 
• Não assine a ficha.). 

08 . Será preparada uma lista com os nomes indicados, em ordem: alfabé
tica do sobrenome principal, · sem indicar a freqüência com que foram 
indicados. 

09. Esta lista será dada a cada pessoa para que a possa considerar na 
oração. Cada pessoa pode acrescentar outros nomes à sua lista, . caso 
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estes lhe ocorram na ·reflexão. . 

- Se por acaso alguma pessoa não conhecesse suficientemente algum 
dos nomes indicados na lista, pode procurar informar-se a respeito 
junto a alguma pessoa que a conhece. Isto, porém, deverá ser 
feito individualmente e tão somente em função de obter informa
ções sobre a pessoa, · mas não uma avaliação sobre ela, A pes~oa· 
consultada, pois, deverá responder com sincera e sóbria objetivi
dade, sem indicar suas próprias preferências ou resistências. 



10. : Far.i.se-á: uma· votaçãoindicati\1à e sem qualquer vaiorjuridico. 
. . 

(* Cada pessoaes~~everáem .uma ficha, :Dumerada no alto à direita 
com o número 10, UM ÚNICO NOME de uma pessoa elegível. 

• 
. ' • Será preparada uma lista com os nomes mdicados e com a freqüên-

• 

cia com que o foram. Esta lista não tem qualquer valor jurídico. 
. . . . . . . . 

* Est!1- lista ser~ entregue a cada pessoa singularmente para que a 
possa considerar na oração. As pessoàs que elegem não farão entre 
si qualquer comentário, nem procurarão exerce~ qualquer tipo de 
influência sobre as outras pessoas. 

11. Na véspera do dia das eleições, diante do · Santíssimo Sacramento: 

- Cada pessoa que deve eleger, consciente de sua responsabilidade 
diante de Deus, da Igreja e da Congregação, escolherá, em oração, 
o nome da pessoa que julga deve ser eleita. 

- Todas às pessoas rezarão ao Senhor por aquela pessoa que o 
Espírito Santo quer dar à congregação como superior(a) geral 
através do voto deste corpo apostólico que é o capítulo geral. 

- Enquanto não for oficialmente proclamado, após a eleição, o nome . 
do (a) Superior(a) Geral eleito(a), nenhum membro do capítulo dirá 
a qualquer outra pessoa o nome daquele(a) que pretende eleger 
ou que elegeu. 

12. No dia da eleição, depois da missa do Espírito Santo, segue-se o 
procedimento previsto na legislação da respectiva congregação. Evi
dentemente, são e permanecem elegíveis todas as pessoas que '0 são 
segundo as constituições do instituto, independentemente da lista 
meramente indicativa e sem valor jurídico que foi apresentada ao 
longo do processo de discernimento em vista da eleição . 

• 
13. · Eleito(a) oCa) Superior(a) Geral, nos termos das constituições, a eleição 

dosCas) Collselheiros(as) ou Assistentes procederá segundo a legislaçao 
respectiva .. Se se .quiser levar adiante, também nesta etapa, o processo 
de discernimento, ·ter-se-ão presentes os seguintes pontos: 

• • 
- Conhecido(a) oCa) Superior Geral, deve-se tender a: 

• Dar-lhe UinconjiInto de Conselheiros(as) que possam efetiva
. mente trabalhar em equipe. 
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.' Completar. os .·aspectos . em qu~ o(a) ·. Superior(a) -Geral possa. ser · 
liniitado(a), como pessoa ou como conheciniento setorial 0\1 geo-

. gráfico-cultilral-eclesial da Congregação. . '. . 

. * Oferecer à 'congregação, ao' nível de ' seu governo geral, uma re· 
presentação relativa, mas significativa, de toda a congregação. 

. . . \ 

Estes elementos devem ser objeto de consideração ' no processo de 
discernimento, tendo-se presentes sempre os requisitos deste pro· 
cesso e a necessidade. de eliniinar seus condicionamentos e toda 
forma . de jogo ou ambição de poder individual ou grupal. 

14. Para permitir maior reflexão e oração em vista destes objetivos, há 
uma certa conveniência em que oJas . Conselheiros(as) não sejam 
eleitos(as) todos de uma vez, mas um a um ou dois a dois, com um 
certo tempo entre as eleições, de modo a que seja considerado o 
equilíbrio de todos os fatores dos quais depende a criação de uma 
equipe de governo. O discerniniento em vista da eleição doCa) Supe
riorea) Geral já antecipa muitos elementos necessários aqui. 

. . 

Conclusão. 

Não todas as decisoes na vida re
ligiosa, em plano individual ou co
munitário, têm o peso de tais elei
ções. O exercício freqüente do dis
cernimento, porém, é uma grande 
pedagogia para o crescimento de 
nossa fé, para a qualificação de 
nosso diálogo e partilha em vista 
da missão comum. É, ' sobretudo, 
um modo extremamente eficaz, a 
longo prazo, de educar-nos para a 

liberdade do nosso ser e do nosso 
agir e para a docilidade à ação do 
Espírito, em wn mundo que, por 
sua própria estrutura cultural, nos 
limita e condiciona tanto. 

O discernimento se constitui, por
tanto, em um dos elementos-chave 
na formação inicial e permanente 
dos religiosos e na práxis fundamen
tal que lhes permite levar adiante a 
missão de Jesus Cristo a serviço do 
Povo de Deus. 

NOTAS 

(1) À raiz da espiritualidade da Com
panhia de Jesus está a dupla experiên
cia de um discernimento individuai e 
de um discernImento comunitário.. O 
primeiro, o próprio discernimento ' de 
Inácio de Loyola, em sua vida; consig
nado basicamente nos Exerclclos Espi
rituais . Os Exerclclos são estrutural
mente um processo de discernimento . 
Eles se orientam pára uma "eleIção" J 

assim chamada por Santo Inácio, e que 
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é, na verdade, a busca profundamente 
livre do que ' Deus quer de mim, no . se~ 
guimento de Jesus Cristo, em vista do 

.Rei.no. O segundo, 10i o discernimento 
comunitário de Inácio e' de seus primei
ros companheiros, que levou ao posi
cionamento deles em relação a determi
nadas decisões fundamentais . para a 
criação e o ulterior desenvolvimento da 
Companhia. '0 núcleo da experiência 
está reglsfrado . em ' um documento de 



grande importância para o . nosso tema·; 
sob o nome de "Dellberaçio dOI ·Prl
meiros Padres". (2) O "lugar 80cial" é 
o ponto. ou perspectlva .. a partir do qual 
perc'ilbo, compreendo e · interpreto uma 
realidade óu . sobre ela aluo; (3) Desejo 
fazer uma observação de fundo ao ro
t.eiro de disçernlmento que se vai se
guir. À Iprimeira vista, pode parecer que 
se reduz o elementó comunicação e 
partilha, em benef[cio de um procedi
mento de cunho mais individuaI. De 
fato, ·não só não se reduz, mas se In
tensifica e se universallza a partilha, 
fazendo-a, porém, mais por escrito do 
que oralmente. A partilha escrita tem 
a vantagem de reduzir o grau de emo
tividade .na comunicação e o risco de 
influência persuasiva entre as pessoas. 
Ela permite também que todas as pes
soas participem . do processo e nãei só . 
aquelas que falam mais ou melhor, em 
razão de temperamento ou de melhor 
qualidade IingOistica. Finalmente, a par
tilha escrita permite uma consideração 
repetida várias vezes, sem equlvocos e 
sem recurso a um precário esforço de 
memória. · (4) Um dos requisitos de um 
bom discernimento é, como foi dito, uma 
informação responsável e quanto possl
vel comple.ta. Esta informação pode e 
deve ser buscada enquanto pareça ain
da necessária e deve ser procurada 
junto a pessoas que podem informar, 
hiclusive junto à própria pessoa pela 

qual Parece que me vou Inclinando. É 
Importante, porém, que se mantenha a 
discrição e I) Rlvel In.dlvldu!ll da Infor
maç!i.o. '" experiência · compro.va que 

. prejudica, mais do que ajuda, subme
ter as pessoas mais em vista a .uma 
espécIe de declaraçAo de plataforma 
de governo. Cobrar das pessoas a sua 
posição sobre determinados problemas 
ou Iperspectivas Imediatas da congrega
ção pode levar a um duplo · erro. Pri
meiro, o de reduzir a eleglvels somente 
as pessoas que estão em condições de 
dar uma resposta a respeito. Isto já 
condicionaria, antes da elelçllo, o tipo 
de resposta a ser dada. Na verdade, 
a mesma funçi!o de governo pode dar 
à pessoa eleita . Informações ou liisões 
novas que levam a aperfeiçoar ou cor
rig ir · a visão que têm antes da elelçi!o. 
Segundo, o de tender a eleger a pessoa 
em função de vm ou poucos elementos, 
quando o fundamental é a capacidade 
de um governo geral de lidar com o 
amplo conjunto de todos os problemas, 
pessoas e situações da Congregação. 
Poder-se-Ia acrescentar que o desejo 
de te'star ou . verificar a . plataforma . ou a 
posiçao antes da eleição dá ênfase à , 
função sobre a pessoa, quando é o 
conjunto e visão total da pessoa que a 
deve credenciar como elegfvel para 
uma função complexa, cujo desdobra
mento, neste momento da eleição, não 
é de todo prevlsfveJ. O 

Para ler e meditar 

Por um relacionamento intimísta e individualista com Deus, oCa) Reli
gioso(a) corre o risco de desarticular a fé de sua própria vida; dissociar 
o que ele(a) crê daquilo que pratica. Esta dissociação não deixa de ser 
fuga e subtração às exigências proféticas da própria missão. A experiência 
do invisível sempre se dá no contexto do visível: E fácil aceitar as verdades 
da fé. Difícil é viver e agir de acordo com aquilo que se crê -e se proclama. 
E fácil ouvir a Palavra de Deus. Difícil é obedecer-lhe. E estéril ter fé. 
Até o diabo crê. Decisivo é viver o que se crê (Pe, Marcos de Lima, SDB). 

· I ...... y ••• .. • ........ 
~~ - -~.~ 

C . 1-(. n. 



'. 
. . PUBLICAÇOI:S eRB . . .. . - . 

.. . . 

, . . .. :.' .. : . ' .. .. " . ' 

1. Os .. Profetas . Bjblic.ós Intllrpelam a Vidà Religiosa, Equipe de Re
flexão Teólógica da: ÇRB- Nacional. Ano: 1985. Páginas: 12. Tamanho: 
16 em x 21CIti. Pre~o: Cz$3,00. '.. ,- "" ' , " 

'". .. . .. ' _.., I • 

2. As Grll!ldes Rupturas Sócio-CulturaiS é Eclesiais, l'e< João Batista 
Libânio, SJ. Ano: 1981. Páginas: 194. Tamanho: 13 em x 18 em. Preço: 
cz$ 5,00. ., ,. '.. .' " . . 

'. 3. O ReligiOso no Processo de De~ocratização da ' Saúde, Grupo de 
Reflexão sobre Saúde, CRB Nacional. Ano: i987~ Págin~s, 18. Ta!Dànho: 
17 em x 21 em. Preço: . Cz$ 5,00. . ,'" , , , . 

4. OEvange~o dll ' P(lcler~Se~ço, Frei Clodovis Boff, O$M. Ano: 
1985. Páginas: .62 . .Tamanho: 13,5 cm x 21 em. Preço: Cz$l1,47. 

. 5. Pistas de Rettexão sobre a Prioridade da XIV'AGO da CRB, Equi
pe de Reflexão.Teológica .da CR.B Nacional. Ano: 1987. Páginas: 23. 
Tamanho: 17 em x 21 em. Preço: Cz$ 12,00. 

. 6. Falam as Contemplativas, Várias Autoras. Ano: 1986. Páginas: 
196. Tamanho: 13,5 em x 21 em. Preço: Cz$ 25;00. ' . 

. 7. Os Religiosos, Vocação e Missão. Um Enfoque Exigente e Atual, 
Pe. Marcello de Carvalho Azevedo, SI. Ano: 1986. Páginas: 220. Tama
nho: 13,5 em x 21 em. Preço: Cz$ 40,50. 

. . 

8. Profetas do Reino; Irmã Delir Brunelli, CF. Ano: 1986. Páginas: 
124. Tamanho 13,5 em x 21 em. Preço: Cz$ 40,50. '. 

9. Para uma Vida Religiosa Latino-Ame.ricana, CLAR. Ano: 1986. 
Páginas: 466. TamanhO: 15 em x 21 em. Preço: ,ei$ 180,00. ' , 

10. A Formação: Um Desafio para os Religiosos da América Latina. 
CLAR. Ano: 1987. Páginas: 276. Tamanho: 13,5 em x 21 em. Preço: 
Cz$ 320,00. 

COLEÇOES COMPLETAS DE CONVERGf:NCIA 

ANO 

1979 
1980 

QUANTIDADE 

1 
1 

ANO 

1983 
1985 

QUANTIDADE 

1 
3 

1. O preço por unidade de coleção é de Cz$ 310,00 (trezentos e . dez 
cruzados). Este valor será acrescido do valor da remessa, via postal, ca
tegoria carta. 

2. Qualquer número avulso custa Cz$ 31,00 (trinta e um cruzados), 
mais o valor da remessa, via postal, categoria carta. 
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CONFERÊNCIA 
DOS ReliGIOSOS 

DO BRASIL: :1' 
Rua Alclnde Guanabara, 24 - 4~ andar I ClnelAndla I Tel.: (021) 240·7299 

20031 Rio. de Janeiro, RJ 

'rezado Assinante: Rio de Janeiro, R) 
1 de outubro de 1987 

Vivemos um tempo de fertes e múltiplos apelos. Semos selicitades de forma envolvente e 
:entrífuga de todos os lados. Esta variedade de vozes factuais - os sinais dos tempos - gera 
:erta CONFUSÃO - ruidos - e, 'COnseqüentemente, demanda DI5aRNIMENlO lúcido para acertar 
I sintonia. Observe: e ESTADO, ameaçader, avança sebre direitos que lhe sae indevides. Nossa 
:J;ENTE se organiza para uma sociedade mais justa e mais conforme à sua história e â sua cultura. 
, ICREJA, em âmbito universal, incita a retomada de Vaticano. 11 e, em ' âmbito. continental de 
'mérica Latina, conclama para uma neva Evangelização. A VIDA RElIGIOSA, inquieta, busca no
... modos de fazer cerne renovada epifania de seu ser pelos quais possa cenetar .. e de radical 
" por isso., prefética. 

Você, Religiesoial não. está sezinho(a) neste cenário. A sua Confetê"cia dos Reliaiosos do 8ra· 
iil está muito presente e AGINOO para otimizar o seu projeto pessoal que se afina com os seus 
>bjetivos institucionais, a pro~o e a anima~ da Vida Religiosa. Para isso, ela está lançando 
"AIS um NOVO livra INSERÇÃO - FORMAÇAO - TRABALHO, cujo. núcleo substantivo, pr6x~ 
no. e imediato, são. e papel e a funçae que desempenham a Inserçae e e TRABALHO na configu· 
'açao da vida cristá daqueles que já abraçaram a Vida Religiosa ou se preparam para fazê-Io. Em 
,utras palavras: qual a imagem de Religioso(a) que a I nserçãe e e TRABALHO projetam e cons
roem para fazê-Io mais sinal e "",is presença do Reino! 

A Blblia desvela uma nebreza sagrada no trabalho. Na revelação antropomórfica e poética 
lo Cônesis, Deus é oleiro, arquiteto e c:ultivaclor. Criando. do nada, modela o barro, inspira a vida, 
:onserva~~ governa e salva a obra de suas mãos. JaYé traNI .... criando e confia ao homem a co.
esponsabilidade nesta criação E o homem, inteligente e livre, sente-5e continuador desta obra 
livina, não de todo acabada. ~ o trabalho humano na perspectiva divina. A luz de Deus, o traba· 
ho é forma de gerar vida now. construir lella 11O\Ia, lugar de justiça, paz e fraternidade, a real ida
le original nos planos de Deus. O livro não esquece esta hipótese de interpretação teológica dó 
rabalhe. 

Na raiz do próprio mundo. em sua globalidade, no intrincado das relações sociais, está o Ira
"lho como cha", de c:ompte .. do. O trabalho relaciona o homem com o mundo, os outros ho
nens e o próprio Deus. Mas a verdade fática nem sempre se conforma ao arquétipo seminal. E 
lssim, dentro das regras econômicas do capitalismo, de utilização inexorável, o trabalho WiII se 
"",!ando, ","'etudo, ""'" e delettrio. Mata, polui, desagrega, destrói para construir idolos, o maior 
leles: é deus quem possui e cem anda. 

Para viver, o homem tem que trabalhar. Para trabalhar, tem que se wnder, vendendo sua for
;a e sua capacidade, rendendo-se à organização social, conflitiva e distintiva. A partir deste ângu
o, o livro enfoca, entáe, o fundamento teórico desta prática capitalista sobre o trabalho, quando. 
.. te se reduz a mercadoria sobr ..... plorada, anti·Reino, por ex\:elência, entretecido de relações de 
~magamento do irmão, IIkcanismo espúrio e implacável de dominação, de forma afrontosa por
~ue assumida, de quem tem sobre quem produz mas não tem. Mostra, ainda, como neste mundo 
:ão, ter é ser. Pc li, é VilIer. Ou se tem ou nIo se é. Nada além. Tudo o mais sao balela, miudezas, 
niçangas, plumas e paetês, penduricalhos de fantasia. 

Religioso(aL tudo isto e isto não é tudo. significa alguma coisa em sua vida? Adquira o livro. 
:xamine-o. LER é sempre posSibilidade de romper com alguns vícios crônicos e beneficiar-se de 
Jma formação mais consistente. A renovaçao, pessoal e institucional) não é impossível. O traba
ho é uma mediaçao para este fim não obstante a sua marca registrada ser a sua mesma insufi
:iênçia intrínseca Você precisa de coiltemplação exclusiw, de esqUecillkllto lempor.í.rio do traha
ho. E decisivo na sua vida um periódico e cícl ico recuo estratégico para dotar de eficlcia sua 
lçãO apostólica. "Sem mim, NADA podeis faze( ', )015, 5 . 

. Desejando-Ihe toda paz e todo bem, com sempre renovada estima e fraterna amizade, 
~ubscrevo-me. 

atenciosamente, 

u 
PE. MARCOS DE LIMA, SOB 

Redator·Responsável 
..... - . . 
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