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Nossa capa 

Uma seta como sim bolo. A semiologia é o 
estudo dos sist~mas 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 sigriifiéante e Que naa rnte-

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
dade instituída 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. CONVERG~NCIA 
quer poder ser, em 1987, como nos anos an
teriores, uma parte significativa do múltiplo 
sistema verbal escrito de comunicação da 
Conferencia dos Religiosos do Brasil e, co
mo sua linguagem simbólica, irredutível, por
tanto, à materialidade do significante, ajudar 
na escolha da direção e da velocidade da Vi
da Religiosa daqueles que vivem e trabalham 
na Igreja do Brasil. CONVERGÉNCIA. 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 Divisão de Censura e Diversões 
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• . ," ... 

• EDITORIAL 
A Igreja, presente no mundo 

Inteiro, esteve, em outubro últi~ 
mo, voltada para Roma. Cel~ 

brou-se lá o Slnodo dos Bispos 
sobre o tema LEIGOS. Um even
to cuja preparação envolveu o 
laicato cristão pelo mundo afora. 
Cristãos, em comunhão com a 
Igreja, empenhados na causa do 
Reino, puderam se encontrar, le
vantar e encaminhar aos Bispos 
Sinodais, questionamentos e pro
postas em vista de um mais vivo 
testemunho de Cristo no meio 
dos homens, na cidade secular. 

• 

O Brasil .também se fez pre
sente a esse processo. Jovial e 
valorQsamente. Convocados pe
lo Conselho NaciOnal dos Lei
gos, cerca de quatrocentos cris
tãos estiveram reunidos no 19 
Encontro Nacional de Leigos, de 
7 a 9 de agosto de 19B7, em São 
Paulo. A CRB Nacional, gentil
mente convidada, se fez repre
sentar.Lá, os participantes pu
deram 'trocar idéias sobre a mis-. . 
são do leigo na Igreja a serviço 
do Reino no mundo e no Brasil 
atuais, sobre os desafios que en
contram e as esperanças que os 
animam. Puderam igualmente 
elaborar uma série de propostas 
encaminhadas ao Slnodo . . A ale
gria da participação e a vivência 
da féfizerarrr desse Encontro 
uma grande celebração do teste
munho cristãp no conturbado e 
desafiador Brasil de nossos dias; . 

, 
Corri isso tudo, o Slnodo mar

ca sem . dúvida, ' um avanço na 
Igreja. Avanço da consciência 
da Hierarquia em relação ao in
substitulvel papel que aos leigos 
corresponde na Igreja e no mun
do.. Um avanço da autoconsciên
cia do laicato em relação à pró
pria vocação. 

Um Slnodo sobre Leigos não 
deixa de ter também Intima rela
ção com a Vida Religiosa. Não 
estará ela, a Vida Religiosa, na 
linha do laicato cristão? Na li
nha da dimensão carismática da 
Igreja e não de sua estrutura hie
rárquica? Não terá ela nascido 
de leigos que decidiram assumir 
a radical idade da própria fé co
mo seguimento a Jesus Cristo? 
A laicidade de suas raizes não 
buscará permanentemente a sei
va da própria vida no sacramen
to do Batismo? Não será esse 
mesmo sacramento que a todos 
faz irmãos no Sangue do Cristo, 
fazendo de todos os cristãos 
membros de um só e mesmo 
Povo de Deus? Não será a Vida 
Religiosa a permanente revive·s
cência dos ideais e do sistema 
de vida das primeiras comunida
des cristãs? A Vida Religiosa é 
o perene testemunho de que es
sa primitiva e originante utopia 
cristã é· possível ainda, como in
terpelação, mesmo em e · sobre
tudo ao nosso mundoconsumis-
ta e hedonista; . 
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Por tudo isso, o Sínodo dos 
Leigos diz respeito igualmente à 
Vida Religiosa. Mas a pergunta 
surge: ,Quando se fará um S[no
do de Bispos sobre Vida Religio
sa? Essa ' esp~rança não pode 
morret. Deus ouvirá um dia essa 
precel 

, 

, CONVE,RG~NCIA apresenta: 
• t .' .. . 

- "IMPOSSIVEL E INVENCí
VEL ESPERANÇA" , de Irmã Ana 
Roy. No jeito que lhe é caracte
rístico, Irmã Ana faz uma medí
tação, sobre a realidade da vio
lência, ,do ,mal e da morte em 
nosso mundo. E pergunta: "Dian
te de tão grandes desafios, qual 

, , 

será nossa contribuição de ' reli
giosos engajados na mesma His
tória, viajantes ' na' mesma estra
da, participantes das mesmas 
angústias e das mesmaS i nterro
gações de ' todos os nossos ,ir
mãos?" 

- "VIDA RELIGIOSA: VOCA
çÃO ' DE SERViÇO A IGREJA 
UNIVERSAL E ' INSERÇÃO NA 
IGREJA LOCAL", de Irmã Fran
ziska Carolina , Rehbein, SSp8. 
A autora, como reliQiosa de es
tofo missionário, sente o peso 
"da tensão proveniente da inser
çãonuma Igreja particular e con
seqüente compromisso com sua 
caminhada, e da pertença a uma 
Congregação míssionária, inter-

.. 

nacional, com sua inevitável mo
bilidade". Eis uma questão teo
lógicO-eclesial ' que está na base 
de situações psicológico-estrutu
rais de ,um religioso ou congr~ 
gàção missionários. ' 

~, "PASTORAL VOCACIONAL 
...;...NOVOS DESAFIOS", de Frei 
Silvestre Gialdi. De início o au
tor se propõe tratar dos "desa
fios novos , frente às continuas 
mudanças e , às transformações 
reais nas diversas manifestações 
humanas" com que a pastoral 
vocacional se defronta, em nos
sos ' dias marcados pela moder
nidade. 

"VIDA RELIGIOSA: UM 
PROJETO DE COMUNHÃO E 
PARTICIPAÇÃO", de Irmã Nilza 
Junqueira Reis, RA e Irmã Maria 
Auxiliadora Vasconcelos Cordei
ro, FMA, com a colaboração do 
Grupo de Religiosas Inseridas de 
VITÓRIA, ES. ,Com JOÃO XXIII, 
na ,àbertúra do Vatícano li, as au
toras querem ,"olhàrlonge", e 
ver ' as repercussões do Concmo 
na Vida Religiosa latino-america
na, na perspectiva da comunhão 
e participação. A palavra de Re
ligiosas inseridas assume aqui 
especial sabor de realismo e de
safio. 

Pe. Atlco fassini, MS 

Na Comunidade' grande, pode--se viver, com facilidade, esta , caracte
rística básica : do , grupo: mascarar os próprios sentimentos' com 'palaVras, 
gestos e atitudes' convencionais. Já o convívio, na pequena Comunidade; 
derruba todo tipo de etiqueta e todo distanciamento. ' , , , ' , " 

514 



. 

• I FOR 
-, . . . 
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CONFERENCIA DOS RELlGrOSOS DO BRASIL 

XXII JUNTA 
DIRETIVA DA CLAR 
11 a 20 de maio de 1987 
Porlo Príncipe Haili 

, , 

A XXII Junta Di retiva da CLAR se 
r~alizou em Haiti, ,de, 11 a 20 de maio 
de 1987. Estavam presentes a Presi-

, , 

dência da CLAR, os Presidentes e Se-
cretários Executivos das 22. Conferên-, , 

cias dos Religiosos da América Latina, 
Assessores para a Formação, (4) e Re
presentantes de 5 experiências signifi

cativas de evangelização (Bolrvla, . Bra
sil, Colômbia ; ' Haiti e México). Foram 
convidados especiais: Cardeal Jean Já

r6me Hamer ' (CRIS), Frei Felippo Ca
paccio (CRIS), D. Paolo Romeo (Núncio, 
,em Haiti), D. , Louis "Kebreau (Bispo Au
,xiliar de Pcirto "Prrncipe). Pe. Marcello 
de Carvalho Azevedo participou da Jun
ta como Assessor e ,Explicitador do te
ma. 

Os objetivos especlficos desta Junta 
foram: , aprofundar o tema da evangeli
zação como missão da Vida Religiosa; 
,aprofund!!r, a, NOVIDADE dessa evange
,lização; defini, meios para o exercrcio 
da Nova Evangelização. 
. ., ' 

, Numa' visão prospectiva, preparando 
a celebração dos 500 ' anos de presença 
:evangelizadora ' no' Continente - 1992 
- a CLAR 'lembra o 'caminho já per
,corrido: e ,estabelece a programação de 

" , 

, . 
suas atividades para este. 
Nela se destacam: 

, 

qüinqüênio. 

Realização desta 'junta que, teve co-
, , 

'mo tema: "A Evangelização como Mis-
, , , 

são da Vida Religiosa." 
, ' 

Assembléia Geral de 1988 que tratará 
da "Formação para a Mi.ssão Evangeli~ 

zadora da Vida Religiosa". 

Ação "Sub Verbo Dei" , num esforço 
de impulsionar a Vida Religiosa para 

, 

um confronto mais direto , com a pala-
• 

vra de Deus. 

A relllização da Junta em' Haiti ,loi 
um uchamado~' para - uma s:en~ibi1jzaç~o 
maior da Vida Religiosa diante da ex
trema misé,ria em que vivem milhões 
de irmãos ~ nossos, na ~spera não só de 
vozes que se ergam para ajudá-los, mas 
também de GESTOS e MUDANÇAS ra
dicais capazes de acelerar a transfor
mação social, exigida por. um prlncrpio 
cristão e evangélico. Serão esses ,os 
frutos de uma verdadeira evangelizaçi\o, 
missão conferida por Jesus Cristo a 
,Seus seguidores., 

Os participantes da Junta enviaram 
uma carta a todas as comunidades re
ligiosas da América Latina, e nós 'a pu
blicamos aqui, num desejo de fazê-fá 
che'gar ao coração de cada um dos re
ligiosos do Brasil. " 

, '. 
Irmã ElZa Rjbeiro, PGap 

'(Na página seguinte: a carta) 
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CARTA A NOSSAS 
COMUNIOADES RELIGIOSAS 

Irmas e Irmãos: 

De Porto Prfnclpe, capital de Haiti, 
nós, Secretárias, Secretários, Presiden
tes das ConferêncIas Nacionais e Pre
sidência da CLAR, lhes enviamos cor
dial saudação. Terminamos aqui nossa 
XXII Junta Diretlva, cujo objetlvo foi o 
de aprofundar a "Evangelização como 
·mlssão da V. R.", visando a uNova 
.Evangelizaçao" à qual fomos convoca
dos pelo Papa João Paulo 11 (Homilia 
em Santo Domingo, outubro 1984) e 
mensagem à CLAR (julho 1988). 

Para nós foi uma grande graça poder 
viver estes dias na oração, trabalho e 

fraternidade junto ao povo do Haiti, que 

'entre dores e esperanças vai dando pas

sos no caminhO 'de sua libertação in
tegral. 

Constatamos o 'sofrimento de nossas 

i rmãs e i rmãos haitianos. Sua Indomá

vel coragem histórica para sobreviver a 

"tantas escravidões, opressões, e sua 
luta sempre sustentada pela esperança 
nos imp"ressionaram profundamente. 

Participando de suas liturgias, nas 

quais a fé se expressa e se torna viva 

'através de cantos e danças, descobri
mos a fonte privilegiada de sua cora

gem crista: as 'orações, ritmos e gestos 
nos revelaram o rosto do "Papa nou", 
nosso Pai e Pai .de Jesus Cristo, que 
ama e sofre conosco. 

A vida de nossas irmãs e Irmãos re
ligiosos de Haltl, ·em comunhão eClesial 
com os Bispos, nos ofereceu também 
um magnlfico exemplo de compromisso 
com o pov.o e com o Deus dos pobres. 
isso constituiu um esUmulo e uma In
terpretação ' para a missão da vida re-
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IIglos.a na "Nova . Evangelização" do 
Continente: 

pela lucidez evangélica de sua análi
se da realidade; 

'pela profunda fé e esperança com 
que encaram a história haItiana; 

pela generosidade com que se entre

gam ao compromisso da libertação in
tegrai do povo; 

pela humildade na· colaboração para 
que o povo seja o protagonista da pró
pria libertação. 

Aprofundamos a análise da realidade 

através de iluminadoras e esclarecedo

ras orientações teológico-pastorais do 

Pe. Marcello Azevedo, SJ, ajudados pe

los informes das Conferências Nacio

nais e por cinco experiências significa

tivas vividas no México, Colômbia, Bra

sil, Bolfvia e Haitl. 

Neste contexto afirmamos que a No

va Evangelização conduzirá nosso povo 
à ren~vada experi~ncia: 

- do mistério do homem em sua to

talidade: um homem que percebe seus 

limites e potencialidades, um homem 

capaz de aceitar a Deus, de amar sem 
fronteiras. de crescer sempre na busca 
da verdade, um homem 1ivre, aberto e 
solidário; 

- o mistério do Deus de Jesus Cris

to em sua originalidade: um Deus que 
é amor, libertador, próximo e capaz de 

sofrer, um Deus que se faz história pa
ra selar com o homem uma relação pes
soal de amor que o converte em teste
munho e o torna solidário com o pe
queno e necessitado (MI. 25). 

Jesus de Nazaré é, Nele mesmo, em 
suas palavras. em suas obras uma men
sagem 'perene de libertação integrai. 



Segue-se que, evangelizar, é e será li
bertar. Todo esforço de libertação a 
partir do Evangelho é Jã, em si mesmo, 
um reativa r a 'ação e o projeto salVffico 
de Jesus. A pàixão libertadora de Je
sus se constrói constantemente na his
tória a , n(vel individuai" comunitário e 
social: " Por ' isso é um dever ético para 
nós articular Fé e Vida, Palavra e Vida. 

, . 
Fé e Polftica: 

Essa Nova Evangelização terá que ser 
Inculturada: num diálogo criativo entre 
fé e cullura, o que exige identificá-Ia e 
valorizá-Ia, "mantendo-a ao mesmo tem
po , aberta a,'outras culturas em a\l!ude 
de complementàriedade." Tudo isso com 
a consciência' de que a cultu'ra contem
porânea tem 'muito a oferecer a nossos 
povos, mas tem também, muito a corri
gir nos elementos que nela slio anta
gônicos ao Evangelho. Em conseqüên
cia, superando toda a agressividade. 
honrando a verdade do Evangelho e o 
serviço ao homem, a Nova Evangeliza
ção trabalhará também para libertar a 
cultura e a sociedade em todos os seus 
níveis. Essa Nova Evangelização é tes
munho, é an~nc.io e denúncia, é servi
ço e amor. 

Diante desses desafios, as Conferên
cias Nacionais, fazendo nosso o apelo ' 
à Nova Evangelização, nos comprome
temos a: 

- Uma profunda conversão e reno
vação espirítual, a partir do Evangelho 
e a partir do próprio carisma, que neis 
levem a promover e aprofundar a "In
serção" e a encarar nosso serviço pas
toral a partir do lugar social do povo 
Simples e pobre. 

- Uma progressiva tomada de cons
ciência da situação de nossos povos 
mediante a análise da realidade, utill-

zando as téénlcas ,das ciências sociais 
e o discernimento , espiritual. ' ' 

, , 

, - ' Uma revisão de' nossos métodos 
"pastórais de maneira ' que: devolvamos , 
aó "povo a 'Palavra, tornando-o sujeito 
'de sua ' própria história; ' nos aproxime
mos dele em ' atitude de aprendizagem; 
'o 'acompanhemos na tarefa de ler a: rea
lidade a partir da Palavra ' e a ' Palavra 
'a ' partir da 'realidade; nos 'façamos pre-

. -. . . . . .. . ' . 
sentes em suas organozaçoes popula-
res; ' ponhamos nossas Instituições a 

," . .. . 
'seriiço das maiorias necessitadas; ' 

, , 

- Um esforço ,' por ,integrar nossa 
'pastoral nos planos de ' conjunto de nos
sos Bispos, e 'Igrejas particulares; , 

Enriquecidos por essas reflexões ' e , 
embasados nos trabalhos apresentados 
pela Equipe de Formadores, convocada 
pela CLAR. planejamos também as 
grandes linhas da X Assembléia Geral 
da CLAR, que terá como tema "A For
mação para a Missão Evangelizadora da 
Vida Religiosa", a se re'alizar na BoU
via, em maio de 1988. 

A partir deste momento esperamos 
contar com a ajuda, o apoio e a cola
boração de todos vocês, religiosos e 
religiosas da América Latina, para apro
fundar esse tema. Necessitamos uns 
dos outros para, unido~, .assumlr o de
safio e preparar nossos formandos pa
ra a Nova Evangelização no tercélro 
milênio. 

Como percebem, nossa Junta Direti
va foi um acontecimento dinâmico e 
comprometedor, no processo bastante 
amplo que deverá marcar a celebração 
dos 500 anos de Evangelização na Amé
rica Latina. Que nossa' resposta, sob 
a novidade criadora do Espfrito, Impli
que numa Intensa mobilização espiri
tual, de tal modo que reavlve nossa 
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,vocação l'rof$tica, segundo o dom, re
cebido em .. no'ssos diferentlls Institutos. 

" Agradecemos cordialmente a presen-
.' ' . . . . 

ça do Cardeal Jean Jérôme Hamer Op, ' . . . , . . . . .' 
,Prefeito da Congregação para 9S Reli-

o • • • • • • 

,glosos e Inslitutos Seculares, que nos . . .. ' .. . 
,estimulou com ,sua ,palavra fraterna pa-. ". . ' , 
ora essa ' missão evangelizadora; agra-

, ' , 

decemos também a presença do epis-
,copado de Haitl particularmente deDom 
Louis Kebreau,. Bispo Auxiliar de Porto . . . . . '. 

Prlncipe, qUE) acompanhou nossa refle-
, " 

xão, e' agradecemos e presença de , Dom 
Paolo Romeu, Núncio Apostólico de 
Haltl. Eles nos ajudaram a sentir a co-

, , 

munhão com ' a ' Igrejá local e uni\lersal, 
" , 

e 'Próximos' ao Vigário de Cristo, João 
,Paulo 11.' 

Confiamos a Nossa Sra. do Perpétuo 
Socorro; ,padroeira dopova haitiano, 
'povo ameaçado de morte, porém seden
to de vida, os trabálhos desta' XXII Jun
ta :Diretiva da .,ClAR, e pedimos sua 
ajuda 'para levá-los à prática com coe
'iên"cia evangélica. 

XXII Junta Diretiva da CLAR 
Haitl : 11 a 20' demaío de 1987 . , . . 

Nota: Presença brasileira n~ XXII Jun~ 
ta Diretiva da CLARo ' 

• 
, Ir. Claudino Falquelto, - Pres,ldente - . . - . 
Nacional da CRB 

Ir. Elza RibeIro ---- Secretária , Executi
va da CRB Nacional 

Ir. Lucllia Maril1- de Freitas - Equipe 
de, Formadores da ClAR 

Pe. Antônio José Nelto - Equipe ti .. 
Formadores da CLAR ' , 

Ir. Mariângela J,osé Francisco -
Apresentou a experiência do ' Brasil 

,' Ir. Hermengarda Alves Martlns .. -
'Secretâria ' Geral da CLAR ' 

518 

,' : Ir. João Edênlo Reis Valle - ,'Vict;l
,Presidente ,da ClAR e da CRB " 

, 
" Pe. Marcello de Carvalho AZevedo -
Assessor 

REGIONAL DE RECIFE 

ENCONTRO INTERREGIONAL 
DAS DIRETORIAS E SECRETARIAS 
DAS 'REGIONAIS DE CRB ' 
DO NORTE E NORDESTE , , 

Na data de 19 a '4 de junho de 1987, 
ria Casa de Retiros dos Irmãos Maris
tas, em ' Apl-pucos, RECIFE, reuniram-se 
as Diretorias .. e Secretarias ,Executivas . . . . . 

das Region!!is de CRB, de ,Manaus, Be
. Iém, Sao Luís, Ter,esi,na, FO,rtal!3:t;8, ~~ .. 
cife e Salvador. 

'CerCa "de, 40 pessoas participaram 
. .. . ' 

desse encontro. o tema central foi: 
uFormação ria e 'para a inserção". 

.. ' 
, ' 

.. ,O encontro esteve sob a coordenação . . ' . . 
do Pe. HUMBERTQ PlUMMEN, CSSR, 
Presidente da CRt3 Regional de ' Recife, 
e contou 'COI11 a assessoria do Revm9 
Pe . RENÉ GUERRE, de Irmã JANIS e 
,do teólogo leigo MARCELO AUGUSTO. 

, , 

Os participantes trou~eram , para o 
encontro os dadós sobre a : realidade 
da Vida Religiosa Inserida em meios po
pulares, nas respectivas Regionais de 
CRB . Pôde-se ver então, a extensão e 
intensidade desse novo modo · de ser 
da Vida Religiosa, no Norte e Nordeste 
do Brasil. 

Ao final 'dos quatro dias de reuniao 
se chegou a um texto que condensa 
metas e linhas de trabalho que os par
,ticipantes 'se 'propuseram, no sentido 
da ' animação da Vida Religiosa in'serida 
em ,meios ' populares em " toda a réglão 



do Norte e Nordeste do pars. Eis o 
texto jjl)al: 

SiNTESE FINAL 

"METAS 

, ' 

1. Encontrar o caminho para a es
cuta e resposta da Vida Religiosa aos 
anseios da vida do nosso povo. 

" 

2, : Aumentar os nossos Élsforços na 
direção da missão na insllrção para . . . " 

• 

"des-cobrirmos" a Vida Religiosa nova 
que está surgindo em conseqüência 
desta inserção. Neste processo apare
ceram nas discussões as seguintes pre-, ' 

ocupações centrais em torno: 

a) da: pr6pria idéntidade da Vida Re-
ligiosa Inserida; 

, 
, . .' 

b) do ativismo como 'Perigo à Vida 
Religiosa inserida; 

, " '6) ' da" erosão da identidade religiosa 
, , 

observada numa tendência de clericali-

, , 

d) da necessidade de levar em conta 
o processo de secularização na transi

,çãà da, Vida Religiosa; 

" e) 'da exigência de acolher e susten
'tar as vocações verdadeiramente popu
hues; 

f) de uma aten'ção especial em rela
,ção às motivações dos própri.os lor
,mandos que às vezes não c,oHespon
dem às motivações da inserção; 

g) da ' convicção que o próprio for
,mando ê sujeito de sua formação. 

LINHAS DE TRABALHO 
, ' 

1. Envolver os formandos e as uni
dadés relacionadas (congregação, bis
pos, núcleos, etc.) na busca de iluminar 
'a nova forma 'da Vida Religiosa na in
serção, e formação na inserção; 

2, Discutir e dar' passos em reJação 
à Inserção no mundo do trabalho; 

3. , Aprofundar a questão polftica; 
. , 

4, Aprofundar a mlstlca da Kenose 
na formação para a Vida Religiosa em 
geral e para a Vida Religiosa inseri(ja; 

5. Reafirmar o valor constitutivo da 
oração/contemplação na VR inserida, 
buscando incentivá-Ia no chão da inser-
ção; 

, , ' 

6. Entreajuda das regionais com tro
cas de experiências; 

'1, ' 'Buscar formas alternativas de ma

nUlenç,ão." 

Ir. Maria Aparecida Bastos 
Secretária Executiva 

RELATÓRIOS DA 
SONDA~EM SOBRÉ 
O E 
FORMAÇAONA INSERÇAO 

As regionais da CRB do Norte e do 
Nordeste do ' Brasil escolheram o iema 
'd.a "Inserção" e· da "Formação na In
serção" como assunto de ' reflexãó de 
seu encontro no mês de junho de 1987, 
no Recife.' Foi elaborado um roteiro 
para sondar. ·nas diversas regiões. as 

. .. . 
opiniões e as tendências , em torno do 
tema. Recebemos as respostas das se
guintes regionais: Salvador, Fortaleza, 
Teresina, Belém e Recife. Vários sub
setores da regional do Recife enviaram, 
também, seus relatórios: Campina Gran
de, João Pessoa; Ma~eió e Garanhuns. 

Este relatório tenta dar uma síntese 
das respostas, agrupando-as em torno 

' de 4 Itens: o m'apeamento, as motiva
ções e a mística, 'a vida, e os 'trabalhos, 
'as dificuldades e os desafios. 
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1 - O MAPEAMENTO . . . . 

. ' . 
BELéM FORTAt.EZA SALVADOR TERESINA RECIFE ·S. t.UIS . . 

. 
a} Religiosos 390 181 354 90 ± 460 174 

Religiosas 847 134. 1644 262 ±3500 50. . . . . . 

br 'Comunidades 
Inseridas: . . 

'Homens 26 02 64 O. ... 15 . 04 

Mulheres 70 43 255 · . 30 :!:: 250 71 .. . . . 

. c) NlÍmero de 
Rei. Inseridos: 

Homens 55(18,9%) OO( 3.3%) 225(63.5%) 31(34,4%) 22{ 4.7%) 18{10.1o/ ... 

Mulheres 155(18,2%) 155(11.4%) 866(52,6%} 85(31,7%1 613(17,5%1 190(37.3%1 

2 - AS MOTIVAÇÕES 

As motivações que .Ievaram .à Inserçao 
agrupam-se .em torno de 3 tipos que 
dizem respeito ao seguimento de Je
sus, à estrutura da V. R. e ao próprio 
modelo da inserção: 

- A V, R. é o seguimento de Jesus . . 
P.obre. Na inserção a opção pelos po-
bres, chamada· da Igreja, encarna-se. 
A presença no melo dos desprivilegia
dos é sinal de despojamento e está a 
serviço da libertação deles. 

- O esvaziamento da V.R. nas gran
des comunidades exige a busca de um 
modelo de V. R. que possibilite uma 
vivênci" evangélica mais radical, a volta 
às raizes das congregações (Carisma). 

- A estrutura .do modelo de inser
ção, pequenas comunidades, oferece 
melhores condições de vida fraterna e 
humana. 

As motivações que sustentam a caml
nnada das :C. I. referem-se ao povo 
simples, ao. estilo de vida das comuni-
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, 
dades Inseridas e a um novo tipo de 
oração: 

- O 'povo ·em seu sofrimento, . sua 
religiosidade, seus valores de solida
riedade e partilha alimenta uma gran
de fé e esperança. Torna-se nosso 
Mestre, dizem alguns relatórios. 

- O estilo da vida das C.1. cultiva 
mais a vivência fraterna, participativa e 
comunitária. Além disso, a artiCUlação 
existente entre as C. I . une os que es
tão na mesma opção. 

- Nasceu uni novo tipo de oração 
que é uma constante contemplação na 
ação, expressão de uma fé comprome
tida, libertadora e missionária. 

-' A espirltualidade das C.I. está 
intimamente relacionada com as motiva
ções acima relat"das. As respostas a 
esta indagação são uma reprodução das 
motivações colocadas em prática. 

- O seguimento de Jesus, pobre, na 
. encarnação faz nascer uma convicção 
pessoal, uma atitude humilde e coe· 



r.ent~ diante. dos . pobres. , Tem . as. mar-
o _ ' _,' .. _. . ' • •• • ' ,, ~.. • •••• • '. • 

!)a~ da místi<;:a do Servo sofredor.. For-
" " '. , .. , . ' ,: . . ," . . . .... . 
talece a solidariedade e compreensão . ... , .. . ,:,"', " 

~ntre os membros c:las C, I ., leva a uma 
· I.,'.. ' ., .. 
p,res.ença gratuita e . profética 'no meiO 
· . . , .' . ..' . . 
dos desprivilegiados, . cheia de despo-
jamento, mas, tainbérii, 'de 'aleifrla e es
perança. Muda o estilo de oraçao, que 
se ·torna contemplaçãO da presença de 
Deus na açao; liga fé e vida, ' 

· '. -.. .. . 

a,- A ,VIDA E. O TRABALHO 
· .', I ' 

.,,:A • pergunta. 5 .do roteiro sonda as 
. condlções de moradia, de manutenção . '. . . . 
e .do trabalho. · Tenta fotografar a vida . . . . . . . 

" . o trabalho das C. J. 
. ' . .' . . 

':0.' Conforme os· .·relatórios,. as C.1. re
sid~m . nas periferiasi .· nas favelas, nos 
fundos .de ,rua ·das cidades e .em lugares 
de d.ilfcil acesso nO campo. Traços des~ 
~!!s . amqientes são .. a falta de higiene, 
s :'po]uiçao sonora, a violência, a pros
!i!uição,· a del!nqüêncl~, .. o. desemprego, . -. . -

o analfabetismo, a mortalidade infantil, 
a falta de transporte, a fome, as bebe
deiras, 'a diversidade das· seitas, etc. 
São os lugares ·desprezados. 
· . '. , 
:. ·Apenas um relatório fala do meio so-
. : ' 
0.181 da baixa classe média. 
" " 

.; .Neste · meio social, há C. J. que mo
ram .em casas· iguais às do povo: de ta i
P.~I de " madeiraJ em cima .da água e 
,,?~eada. de lixo. Outras, porém,: moram 
6rt:1 cas~s simples, sim. · mas elas se 
distanciam das dps .pobres. Estas úl
timas são citadas com maior freqüên-
" ela . 
· ',\ . " . . . 

. As casas são próprias, às vezes cons-
o. • • • 

truldas em mutirão, . ou alugadas pela . . 
DiQcese e · outras e~tidades (Congrega-
ç.ão); afgumas . comunidades moram · nas . .. . . 
casas da COHAB, 

. 
.. Uma fonte de manutenção, citada com . ' .' . . .. . " .. . . . .. 
mais freqüência, é . o trabalho profissio-. '," . 
nal no setor dos serviços do processo 
prodotivo': ensino em esc·olas públicas 
e privadas, enfermagem em instituições 
prívadas e · públicas. secretariados, á 
ttabalhos · como doméstica. · Seguem os 
trabalhos · pastorais · remunerados por 
Dioceses e Paróquias, a venda de pe" 
quenos trabalhos artesanais e a apo_ 
sentadoria. 

As congregações ainda sustentam 9 
ajudam várias comunidades . A maioria 
dos . relatórios referem-se a este tipo dE! -,- " . . . 
manutenção. Um ou outro relatório fala , 
de trabalho na roça e na fábrica como 
meio de sustento . 
. .. . . 

Os trabalhos pastorais assumidos pe-
his' C.1. estão iigados às par6quias e 
a coordenações diocesanas, à formação 

das C. E . Bs.. e· à promoção humana. 
, .. 

- Nas paróquias elas cuidam da ca

tequese. da . preparação da ' 1~ 'comu
~hão, do crisma, de cursos de no.ivps, . .. 
da evangeliz;lção de adultos, de grupos 
blblicos, de equipes de :liturgia, de clu-. . 
be . de mães, de grupos de menores da 

rUB. . 
- Acompanham às C , E . Bs. em for

mação. .assessorando a formação de 
animadores. 

Dão presença em movimentos e as-. . 

sesorias ·pastorais: ACR, A.C.O" MER, . . . 

movimento de deficientes físicos, pas-. . . 
• 

toral de pescadores, CPT, P. O. e co, 
missões de direitos humanos. 

Vários r!llatórlos anotam a partici·pa
ção de C.1. em lutas populares (ocupa-

. ' . 
ções de lerra); em movimentos reivin-.- . . . . 
dicatórios populares (sindicatos e as-
sociações); outros tipos de trabalhos .es-
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tão lIgados ao trabalho ,profissional a 
serviço da manutenção. 

O método ver, julgar e agir a partir 
da convivência com o povo, é eixo. ma
todológlco das ocupações. Os meios 
usados são visitas, trabalho em equipa0 
e grupos, assembléias, roteiros. Apro
veita-se .de momentos fortes e nos COS· 

tumes e nas devoções populares. 

Passos significativos dados na histó
ria da Inserção são : 

- A salda dos conventos 'e das obras 
para um lugar sócio-culturalmente dife
rente. 

- A decisão de assumir a manuten
ção financeira com o próprio trabalho. 

- A participação ativa nas lutas po
pulares. 

- A articulação entre as comunida
des Inseridas. 

- A formação na Inserção. 

Uma mudança de mentalidade aCOm
panha este processo: a mudança de 
uma consciência errtics, o surgimento 
de uma espiritualldàde nova, o reco
nhecimento da cultura popular e do po
der evangelizador desta cultura. 

4 - AS DIFICULDADES E DESAFIOS 

As dificuldades, no passado, surgi
ram no plano pessoal, no plano das Ins-, 
tituiçoes (religiosas e públicas) e no 
plano, do povo. 

A falta de preparo, a mentalidade ain
da burguesa e conventual, os padrões 
mentais, medo do novo, a atitude as
sistenclallsta nos trabalhos e o pro
blema da manutenção tornaram a In
serçao custosa a nlvel pessoal • 

• 
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A resistência de congreg';çõ'es e sua 
lentidão em aceitar esta' nova manelrà 

, ' 

de ' ser religioso, a opção pelos pobres; 
e, a ligação de' certas igrejas locais com 
o poder público foram outros obstáCUlOS 
a nlvel das instituições. , 

A desconfiança do povo que nunca 
tinha visto este "rosto" da Igreja. tor~ 

nava a inserção penosa . 

As dificuldades atuais são de outro 
caráter. A lentidão da caminhada do 
povo e a sensação de não ser Igual ao 
povo Irritam ' e podem levar ao desâni
mo. O ativismo inclui 'o perigo de pa
rar na caminhada. Acostuma-se ao que 
já foi conseguido e não se questiona 
mais ' a direção da caminhada. Já se 
torna difícil encontrar ' novas pessoas 
que queiram aceitar, a inserção, a , não 
ser jovens ' formados nela. As freqüen
tes transferências de Irmãs, vivendo na 
inserção, prejudicam . e a manutenção 

, , 

de algumas comunidades ainda é pro-
blema. 

Há congregações que encaram os 
membros das C.1. como uma "espécie" 
de religiosos e não como uma nova 
forma de V. R. Faltam opções claras 

, ' 

na Igreja e nas Congregações. As di-
vergências de linhas pastorais entre 
os agentes levam a tensões : As brigas 
pelo poder dentro do próprio movi
mento popular confundem e fazem sur
gir Interrogações sobre a força e o fu
turo destas organlzaçoes. 

O ativismo é um desafio que coloca 
em risco a vida fraterna e a espiritua
lidada. Novos passos, 'parece, devem 
ser dados em relação aos trabalhos e 
à conquista de uma Identidade própria. 
Neste contexto ê colocada a questão 
da profissionalização . 



A FORMAÇAO NA INSERÇAO 

Existem várias experiências de for
mação na Inserção: Belém 08, Forta
leza lI, Teres.ina 13, Recife 11 e Sal
,vador 10. Os números são provisórios 
e aproximativos. 

As formandas, em sua grande maio
ria, são de origem popular: filhas de as
salariados (operários, lavradores, fun
cionários públicos), pequenos comer
ciantes, 'pequenos proprietários de ter
ra. Um relatório, apenas, refere-se a 
filhas , de pais da classe média baixa. 

Segundo o roteiro, os relatórios pon
deram os Itens que seguem: ' 

1 - A diferença de origem 80clal enlre , , 

formadores e formanda •• 

Alguns relatórios observam que não 
existe muita diferença de "meio social 
de origem" entre formadoras e forman
das. Outros afirmam, que uma aven .. 
tual diferença de origem social não cria 
obstáculos;, há, porém, dificuldades cul
turais: linguagem, glrla, maneira de fa
zer as coisas, modo de relacionar-se d[ ... 
ferente. O bom relacionamento entre , , 

formadoras e formandas depende da 
mentalidade das formadoras, A mudan-

, ' , , 

ça em Seus padrões mentais que as for-
madoras já fizeram em sua caminhada, 
é fator de peso nestas experiências. 

Um relatório anota que, às vezes, as 
formandas que tiveram vida pobre mes
mo, têm maiores dificuldades de acolher . '. . . 
a inserção do ' que aquelas que' foram . , '. ' . 
merios privadas:.o pobre não vê um 
valor na pobreza. e . "corri o - formadora .. . . 
teriho que mosirar o que é o valor evan-

o , _. • • _ • , 

gélico ' e o que significa esta pobreza 
escolhida," 

'2 ....;. As mollva!.'õea da fotmação na 
Inserção. , ', 

, 
As motivações, geralmente, são as 

mesmas mencionadas no capitulo , da 
inserção, acima. Acrescenta-se, que: 

- a formação na Inserção não des
via as formandas de suas raizes. 

- A V. R, necessita de uma geração, 
de freiras populares. 

- As periferias oferecem condições 
> 

reais de transformação. 

3 - As vantagens e as desvantagens 
da formação na inserção 

" 

- Neste tipo de formação não se 
perde o sentido do povo. As forman
das , aprendem a olhar a vida a partir 
da ótica do pobre. 

- Formação ' e missão não estão 
desassocladas, O que ajuda a perce
ber a conflltivldade ' da vida real e da 
V.R, 

- O estilo de vida das C.1. permite 
um relacionamento mais fraterno entre 
formandas e formadoras, e não absorve 
o infantilismo que a V, R. tradicional 
transmitiu. Desta maneira condiciona 
um amadurecimento , mais rápido e s6~ 
lido. 

Vários relatórios evitam falar de des
vantagens e, preferem chamá-Ias de con
seqüências 'posslvels deste tipo de for
mação. 

- O compromisso pastoral e a par
ticipação nos movimentos populares de 
uni lado~ e o cor:npromisso de vida co
munitária e de formação do outro, cor
rem o ri,sca de entr~r e.m conflito, com 
prejulzo para' a formação, causando da-
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nos à identidade re!i.giosa. Pode faltar 
j : .: " . ,, ' . : . . . . 
tempo"para si mesmo'. " .' " 

- Na zona rural faltam recursos hu
' manos' para, estudos e 'aprofundamentos. 
;A distância e ' o 'preço , dos transportes 
nO "meio ' rural , dificultam , a participação 
no Novinter, , 

4 - As ,dificuldades da formação na 
, . 

, ' Inserção. 

As, dificuldades podem ter sua origem 

a) nas congregações. 

- As congregações têm suas exi
gências e seu padrão de formação que 
não corresponde à realidade: popular, 

b) no ambiente popular. 

- Os grandes barulhos, a poluiçao 
'sonqra e' :outrostraços . próprios do 
meio, acima mencionados, na Inserção, 
tornam diflcil criar um ambiente favo
rável à ..reflexão e .. ao aprofundamento. 

c) no estilo de, vida das C.I. 

- O engajamento das formandas na 
,pastoral , 6 nos movimentos populares, 
,as solicitações ' freqüentes e , envolven
tes, exigem um esforço sério para en
'contrar o equilíbrio entre abertura, tem
:po de interiorização, estudos , e oração. 
'A adesão a Jesus Cristo, observa um 

• 

relatório, acontece , na oração e no, si
lêncio, 

5 ,- Os desafios 

O maior desafio , é conseguIr que as 
'formandas se tornem suJeitos ' da pró
pria formação a partir da experiência 
vivida no meio p,opular, Isto requer mui
'ta c",pacidade por 'parte das formado
ras, '6 a~onipanhaniénto pessoal. " 

. " '. , 
" Outros jipos de desaflos"relatados, re
ferem'se: :' 

, . , 
, a) à ' inserção no mundo do trabalha, 
principalmente ' no ' interior, reconcilian
do, Isto com os comprolllissos de estu
do, ' de reflexão e de aprofundamento 

0'- .. • . " _ • _ , 

na V.R.; 

b) , às etapas defin idas na formação; 
a caminhada 'pessQal, da fOrmanda pode . .. , . 
ser muito diferente. 

,6 ..:... A' metodologia . . ' . '. . . - , ' . 
" Para alguns, a metodologia ainda não 
'está bem articulada. Ela tem como 
,pontos centrais:· a 'realidade do , empo
brecimento; a ' ação' ~ , reflexão - a 
açao; a 'Comunidade é Formadora; ins
trumentos desta metodologia ,são: a ,re
visão de , vida, a avaliação, ' a ceiebra-
ção. 

. . .. 

, ' . , . . 

Pe. HllmbeI1O, l'!nmmeo, eSSR 
, 

, ' 

• • 

A UNIÃO é dom de Deus. Não é fruto ou resultado de organização, 
.em primeiro lugar. A salvação é mist~rio de comum união. Ninguém se 
,salva sozinho. O núcleo gerador da unidade que salva é a presença do 
Senhor. O que nos imanta e atrai o Senhor é a ORAÇÃO. "Onde dÇli~, ou 
três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles", Mt 18, 20, 
IPe. Marcos de Lima, SDB). 
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IMPossíVEL · • 
•• 

E INVENCíVEL ESPERANÇA · • 

. .. 

"Não tenhais medo deles, nem fiqueis 
. perturbados. Antes, santificai a Cristo que é o Senhor, . 

estando sempre prontos a dar razões da vossa 
esperança a todo aquele que vo-lo pede", 1 Ped J, 15. 

Irmã Ana Roy 

Contra a violência e a morte, es
ses muros fechados, intransponí
veis, · incontornáveis, sem saída 
visível, a humanidade de todas as 
épocas se bateu à procura de solu' 
ções . . Por que . tantos dramas? Qual 
o sentido da destruição, da morte? 
A mesma pergunta repete-se de sé
culos em séculos e perpassa a His
tÓlia toda. 

. . Hoje, as forças do mal desenca
deiam-se com uma tal ferocidade 
que a terra clama e grita vingança 
pf.1o sangue que a molha e a pro
fana. A Besta-fera anda solta em 
toda parte do planeta. Só se fala em 
guerra, em bombas e em assaltos. A 
mentira vigora como lei e triunfa 
em qualquer sociedade. A corrida 
desenfreada ao dinheiro .cria uma 
pobreza vergonhosa. O poder esma
gador, qualquer seja sua forma 
de opressão, gera camadas sociais, 
cada vez mais numerosas, que vi
vem no medo e na maior inseguran
ça. O escândalo da desigualdade e 
da injustiça é tão gritante que nem 

Se faz necessário mencionar os me-. 
• ~ • h' camsmos soclO-economlcos respon-

sáveis por essas situações lamentá-
• • velS. 

Afinal estes fatos coletivos con
tradizem e. roem a esperança que 
wnfessamos e tornam difícil o · 
anúncio e a aceitação das promes
sas evangélicas. Numa sociedade mo
tivada pela cobiça e pela ambição, 
como falar de esperança? Há terra 
preparada sobre o nosso solo onde 
possa germinar e desabrochar a cer
teza feliz de um futuro promissor? 

No âmago de sua existência aba
lada por tantos conflitos, pode ain
da o homem .de hoje encontrar es
paço para a esperança autêntica 
que não seja evasão num futuro ilu
sório, na incapacidade em que se 
acha de dar um significado ao seu 
presente? 

Muito foi criticada e censurada · 
uma catequese que, por muito tem
po, . contribuiu a forjar um modelo 
de pseudo-esperança na base de 
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conceitos de ·recompensa, de com
pensação ao "vale de lágrimas" 
deste mundo. Pior ainda quando tal 
ou tal pregação administrava como 
ópio a expectativa de um mundo 
melhor, ópio cujo efeito era imedia
tamente anestesiante, próprio a 
manter a ordem ... e que ordeml 

Diante de tão grandes desafios, 
qual será nossa contribuição · de re' 
ligiosos engajados na: mesma Histó- 
ria, viajantes na ·mesma estrada, 
participantes das mesmas angústias . 
e das mesmas interrogações de to
dos os nossos irmãos? 

Nossa opção existencial é escato
l6gica, o que significa que somos 
vocacionados a sermos "audiovi
suais" da Promessa esperançosa 
nas · realidades humanas, visando a 
realização do Reino, a serviço do 
seu porvir que brota neste mundo. 

. Cabe a n6s, religiosos, de modo 
peculiar, semios companheiros e 
companheiras da esperança numa 
humanidade desesperada que vai se 
construindo sobre a dúvida, .0 medo 
é até o terror. "Não tenhais medo 
deles, não fiqueis conturbados, an
tes santificai a Cristo que é o Se
nhor, estando sempre prontos a dar 
razões da vossa esperança a todo 
aquele que vo-lo pede" · (1 . Ped 3, 
15). 

~ tarefa difícil mas imperativa, 
talvez a inais urgente a desempe
nhar em nossos dias perturbados. 
Para aprofundá-la propomos quatro 
pontos à nossa reflexão: 1':"" Im
possível ou difícil esperança em 
nossa pr6pria hist6ria ferida. 2 -
Invencível e permanente esperança 
em Jesus Cristo Ressuscitado. 3 -
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A Promessa da Esperança vencedo:
ra: viver para sempre, amanhã. 4 
- A missão da Esperança vence
dora: viver plenamente, hoje. 

1 - Impossível ou 
esperança em nossos 
conflitos pessoais 

As perturbações e os perigos que 
abalam o universo não deixam in-

o • • • 

c6lume a . vida religiosa. Atingem 
pessoalmente a cada um de n6s. A 
ântiga pergunta do salmista: "Por 
que as nações se amotinam e os po
vos meditam em vão?" (Sal 2,1), re
percute em novo questionamento: 
"Por que aquela agressividade em 
minha vida? Por que aquela dúvida 
que vai se esgotando num desânimo 
estéril e destruidor? O próprio do 
homem adulto; do religioso maduro 
é a sua capacidade lúcida de en
frentar : essas questões, de descer ao 
fundo do seu ser e de se assumir 
tal qual é. 

Quem de n6s, quaisquer . que se
jam as motivações, não fez, tal dia 
ou outro, uma peregrmação solitá
ria às sUáspr6prias profundezas? 
Não se aventurou nas zonas escuras 
e enlameadas do seu coração? Não 
se atreveu a tocar velhas feridas es
quecidas? Não tentou remover as 
pedras que obstruíam a passagem 
da luz? TAl viagem a nosso subsolo 
íntimo jamais conclui sem choques 
e sofrimentos. . 

Deixa sempre dor constatar a 
c:.rga de negatividade e de oposição 
que pesa sobre nossas atitudes con
cretas. Daí o movimento irresistível 
de abrir a janela para retomar fô
l~go e beber um pouco de luz, ati-



tude que o salmista descreve com 
grande perSpicácia · espiritual: "Meu 
coração se contorce dentro de mim. 
Medo e tremor ·me penetram e um 
calafrio me envolve. Quem me dera 
ter asas como a pomba para eu sair 
voando e pousar? Sim, eu fugiria 
para longe .e pernoitaria no deser
to ..• " (Sal 55,5-7). 

Desejar "decolar" da pista roti
neira e monótona · da existência, ir 
à conquista de novos espaços sem 
tE'nsões, alargar os horizontes, ter 
sede de oxigênio puro, bem conhe
cemos essas reações. Mas será pos
sível? "Quem me dera ter asas"? 
Quem me dará a mão para subir do 
meu porão interior? A dinâmica da 
esperança .obedece a 1Ini movimen
to específico de elevação. Falou-se 
do "vôo triunfal da esperança"! · 

Nada do mundo aéreo e volúvel 
onde a adolescência projeta seus so
nhos, mas sim a energia presente 
ao desenrolar do tempo que desen
volve uma força atrativa pelo alto. 
Nenhuma realidade escapa à sua in
fi:tração purificadora e tonificante. 
Em cada noite, a mais escura, em 
cada "fossa" a mais desanimadora, 
ali está a esperança sussurrando: 
"corações ao Alto"! Tão discreta, 
porém, ela é, leve como asa, envol
vente como ar puro, silenciosa co
mo um céu azul, que se toma muito 
fácil passar ao seu lado sem ouvir 
o seu convite. Enquanto o olhar in
terior ficar preso às pedras dos con
flitos, ou inibido no vazio da vergo
nha e do complexo, mais complica
do será entrar na dança da esperan
ça. 

As pedras, inclusive, obedecem a 
uma força contrária à da esperança; 

sua gravidade as· solicita para bai
xo, para o centro da terra. A arte 
consiste portanto em vislumbrar o 
alto~ por cima das pedrasl Aliás, a 
história da esperança está ligada à 
de uma pedra num lugar vazio! 
Certo dia, na Judéia, umas mulhe
res fizeram de uma pedra o proble
ma maior de sua vida: "Quem nos 
removerá a pedra?" Aquele que 
ellls · estavam procurando, já Oha
viam . colocado no mundo dos mor
tos, .embora estivesse vivo, Mas não 
o sabiam. A tal de pedra poderia 
ter sido um aviso, porém não se de
ram conta do recado e não capta
ram a mensagem. 

No entanto, ali estava a esperan
ça, na pedra removida, sinál e sa
cramento de todos os possíveis e de 
todas as ressurreições. O essencial 
não consiste em saber como remo
ver a dureza e o peso dos conflitos 
e das tensões. É pena perdida bater-. . 

se contra os muros do incompreen-
sível. Vale só a decisão de assumir 
toda situação como uma promessa, 
embora imperceptível na maioria 
dos casos. · Pois Vida não cresce se
Lão num caminho de superação das 
obras de desintegração, onde a es
perança aponta novidades; 

O conflito inerente à vida passa 
a ser, então, a matéria-prima da es
perança e o momento privilegiado 
de · sua manifestação. Ela po.de 
transformar qualquer pedra confli
tual, dura · e inquebrável em pedra 
pnscal, puro diamante a refluir a 
Luz. . Quem espera nas situações 
bem sucedidas, não conhece a ver
dr.deira esperança. Pode apenas 
projetar, a partir de sua realidade, 



cies~j6s enganadores' que " escondem 
ambição ou' dominação. . " ' 

.' '. '. : . : . ' . . 
,. Ma~ ~qu~le que "espera contra 
todaesperançá", nas contradições ' li 
nas dificuldades vai ' Últúpretando 
correiamente a sua vida ' como um 
transÚÓrio.Com "as asas da pom-

O) ." , . .' ' . . . . 

ba' , pode então vqar , dI) lImprovi~ 
sório a , outro, pois experimentou a 
certeza do aléni que ' encerra ' todo 
tempo, l1unca 'definit,ivo, mas , sim 
sempre , em ,transfiguração. Canse-, 
qüentemeilte, sabeabaridonar o 
passado ao passado sem amargura 
ou apego; fica disponível e ' aberto 
à imprevisíVel maravilha do Espíri
to. Supera toda decepção mima ge
nerosidade que transforma o doar 
em per~dO:ar, se for necessário, para 
que a Vida vença em qualquer cir
cunstância, e o amor tenha a última 
palavra. Enfim ele toma , todas as 
suas iniciativas conforme o ' critério 
da "única esperanç'a a qual fomos 
chamados" (Ef 4,4). " 

, .. 

, Assim, desposando o tempo ,e as, 
suas surpresas, os ritmos dos con
frontos, os riscos das relações a 
reconstruir, ele cria" no Espírito, 
condutas inéditas cuja , tônica inspi
ra sempre atitudes de superação li· 
bertadora. Pois se a esperança su
gere o sacrifício da evidência, ela 
oferece nova visão e novos parâme
tros para apreender ,e compreender 
a História. Ela leva a uma leitura 
inteligente (intus-Iegere), isto é, à 
capacidade de' ler "no interior", 
nada menos que decifrar em meio 
ao caos do desamor e das contradi
çõe's, as pontirihas verdes surgindo 
do chão para o Alto, primícia de 
vida nova, Afinal, a ' esperança de, 
volve à História as, suas verdadei
ras dimensões, sem admitir' empe-
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cilho : algum cónl'p fim, e" des~fiÓ 
quidquer como limitaçãodefinitivà,; 
•. ... .. .... ':M' :. -: .: ., ': ," ) 
: ,Rt}ligiqs()s, so~os -nós "intelige1l7 
~es'\seD:!; ingeiluidade, firmemente 
apaixonados, pe la transformação 
histótica do , mundo em Reino de 
Deus, porque , movidos por ' limá 

, " 

grande esperança que nos 'põe a 'sal' 
yo de qualquer medo? Perder a es
perança termina na perda',da,inteli, 
gência,do sentido., Existe, pior des
graça? ' 

, Cléofas e o seu companheiro, no' 
taminho de Emaús, andavam per' 
didos, desnorteados, sem rumo e di: 
reção. ' ''Homens sem inteligência", 
disse Jesus, incapazes de reIer , os 
fatos, interpretar o ocorrido, tradu-' 
zir sem contra-sentido o conflito que 
encerrava a "maior esperança". Ho
mens sem inteligência, sim, homens 
de ontem e 4e hoje; apegados e afo: 
gados,' num 'pa'ssado amargo para' . . ' . . . 
COnstrUIr um presente, maIS ' amargu-, 
tante 'ainda? Quem acordará a es: 
perança adormecida no, seu desespe': 
ia? Pàssará ' um viajante nas suas 
estradas para reavivar-lhes o ânimo, 
e abrasàr-Ihes o coração? 

ESse compromisso é nosso: cami-' 
nhar com os' irmãos, encontrá-los na 
sua ferida, na ,sua solidão, na sua 
tristeza, ao ponto de articulação do 
possível ,e do impossível e ali .. '
deixar falar o Senhor. Pois, de nada 
adiantaria, se não soubéssemos do' 
fundo de cada impossível, levá-los 
à Fonte Ressuscitante, Jesus Cristo. 
Só nEle é que õ possível excede e 
infinitamente a realidade e desafia 
qualquer probabilidade. "Se alguém 
está em Cristo é nova criatura" (2 

, , , 

Co 5,17). ' " 



,2 . __ . Invençfveleliperançli: , 
.. . .' . Cristo . Jesus .Rêssuscltado 

. A, nossa esperança :tem sua fonte 
na Ressurrej.ção .de Jesus, ou .me
lhor; Ele é a Única esperança que 
torna ' possível a nossa. Ele é a ES
PERANÇA VIVA e vivenciada ao 
longo de sua vida terrestre para edu
ca!" a nossa. Aproximou-se de nós, 
identificou-se como o Servo; traba
lhou e lutou pela libertação de to
dos os homens, apontando-lhes um 
destino que nem podiam imaginar. 
Falou sempre do Reino de Deus em 
f OI ma de e'sperança, e abriu a todos 
uma existência cheia de promessas 
cujo alcance vai além dos ' critérios 
humanos. Seus gestos, sempre em 
plena coerência com a suamensa
gem, 'permanecem para nós sinais
amostra da plena libertação a se rea
lizar na humanidade a caminho do 
Pai • . 

Contudo, é na Ressurreição de 
Jesus que a esperança adquiriu o 
seu significado pleno e eficaz. Na 
vitória da Vida sobre a morte, a 
Esperança explodiu na terra, tal 
uma energia "divino-ativa" a comu
nicar a vida cujo poder reativo é 
sem proporções com o de qualquer 
radiação maléfica a destruir a vida. 
Na . manhã da Páscoa, a esperança 
vencedora e invencível esteve a pino 
e brilhou no céu da humanidade 
para nunca mais deixar de brilhar. 
Tudo se ilumina no fulgor da Res-. -surrelçao· 

Desde então, podemos fazer nos
sa a experiência de Paulo: "Quem 
nos separará do amor de Cristo? 
Em tudo somos mais que vencedo
res graças Aquele que nos amou. 
Pois estou convencido de que 

nem a morte nem '8 vida ... nem ·o 
presente nem o .futuro .. '. nos SI;:

parará do amor manifestado . . em 
Crlsto Jesus Nosso Senhor" (Rom 
8,38). 

O grito do Apóstolo tem que pe
netrar em cada consciência até que 
se torne motivação pennanente do 
nosso agir. Jesus Cristo Ressuscita
do define o eixo de nossa vida: Ele 
o fundamento imutável, a , Rocha 
firme, a Pedra Angular que alicer
ça o projeto do Reino e garante . o 
seu crescimento. Tal esperança · vi
va, que tudo transfigura, não sofre 
competição ou concorrência. 

Para ganhá-la, ou melhor, deixar 
que ela nos ganhe, . precisa passar 
"para a outra margem", isto é, aban
donar as nossas certezas onde nos
sos esforços se esgotam; largar de 
vez as nossas seguranças frágeis, to
mar riscos e entregar-se. Como custa 
sair · de nosso círculo fechadol Pau
lo correu esta aventura: "Perdi tu
do para Cristo e ser achado nele, 
não tendo a justiça da lei mas a jus
tiça que vem de Deus, pela fé n'Ele" 
{Fil 3,4). 

Entretanto, o perder, o deixar, o 
despojar-se não teriam sentido se 
não tivessem um objetivo claro: 
"para CONHECER O PODER DE 
SUA RESSURREIÇÃO e a partici
pação nos seus sofrimentos" (id 
3,4). Conhecer significa aqui expe
rimentar, dar-se conta daquela for
ça em nós. A fonte sempre renova
da de nossa esperança é a comu
nhão no poder ressuscitante e trans
figurante de Jesus. Ancorada ao do
mínio absoluto do Senhor Pascal so
bre todas as coisas e nEle, nossa es
perança fracassada e cambaleante 
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,torna·se . também: :, in:v.encívI:I ';e," ,ad
-quire. :a força que (marca e : liberta 
'nossa ",vida'; ' " : ',:' ,', " -' '" :, " ,' 

,O '. < . • • - ~ " , . -. . . ". ' ,".. , . " . ..". . " 

" Aliás; esperar ' não ' é senão acre
ditar de maneira concreta e cotidia
-na 'a' , Ressurreição, 'nãO.' como,: um 
acontecimento ' do passado"mas ' co
mo ,um' acontecer , perÓlanente, hoje; 
entre"nós,.levando 'o mundo :ao seu , 

termo. ,Nossa' fé,: tampouco: nossa es
perança; : não , cabe : numa ideologia; 
num'a: doutrina. B UMA- PESSOA 
,que' 'nos ::convida,: a ' uma :convivên
~ia ,de relações. 'Para ' penetrarmos 
melhor : ne~te tipo de, re1acionamen
to, é bom voltar , ao Jardim :da Pás
coa (To 20). Requer-se uma grande 
llten~~o~éuma percepç~o agúda pa
til ,reparar, os detalhes que Joiío não 
'colocou à toa no seu 'Evangelho. . ,". . ., . . - . .... . - . ':. . ' ' 

',: ,Disse o -t,exto:'-'No primeiro dia 
da semanâ" , .. não, é, o segundo : ou 
o ' ,terceiro mas realmente, o primeira 
de todos os primeiros, 'princípio ·ab
solulo 'da verdadeira gênese univer" 
sal. O 'primeiro dia é o -da novidade 
radical, das , relações reconstruídas. 
Desde então cada um de , nossos dias 
tem a marca do primeiro, e ,cada ho
ra vem chegando com um sab,or "de ., . . .. , " . - '. . 
começo: "Eis que ,Eu faço cada coi-
~a: n(:>va'~" hoje ' me.smo. ' Madalena, 
vem "de madrugada, quando ainda, 

i ' " es ava escuro ... ' , 

, ' NãO. ,é qualquer momento: ' ela 
chega na ' hora'dobradiça entre as: 
trevas e o 'clarão; quando , a noite 
esvanece para sempre no esplendor, 
do nascente. Madrugada única' da-, 
quela 'manhã, testeml,lriha' silencio
sa : do , levantar ' d!l ,LUZ 'do MUN
DO! Desde então, ' cada, ,existência' 
em Cristo ' apresenta-se -como ,uma' 
aurora que encerra 'uma' expectativ<!' 
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promisSora: ' "Sim, 'eis : que eU: venho 
enl breve,":' hoje" mesmo: Madalena, 
porém, ainda não estava afinada 
'com~ a música que "acorda ,a: auro
,ra", derramando " as lágrimas , amar
:gas e desesperadá , de seu aÓlOl: ' ra$~ 
,gado. A , esperança 'posta na pedra:, 
não' a tiliha',-visto; à ,esperança nUm 
-túmulo ' vazio nem sequer ,a podia 
, . . Imagmar. " , -, _ ," - -, ' 

Pàra' :ela"naqhel{ ino;neriio, Jei:-
sus está reduZido a 1,lm\Í )elIlb'ra~ça; 
uma saudádé ; ; . Mórreti,lesu$, mor" 

, ' . :réu a esperaiiça! , -Quantos _irmãos 
i:elegam Jesus a uma figurá do paS
sado, seín -relação nenhuma , com a 
História. _ Mas a realidadti da Res~ 
surreição não compõe . com _ à',estteic 
• < . . . . - - . . • 

,teza de nossas visões, que , Ela trans. 
" . . .- . . .. . 

cende. de, ponta a ponta, Aesp~ran~ 
ça jamais . foi. sepultada na cova_ -de 
,Jesus · Cristo. _ PelO contrário, 'pom 
Ele ela se levantou e a Ele se idén~ 
tiiicou de tal modÇl que Jesus adqui
riu na epístola aqs Heb~eus : o 'nome 
que ela lhe conferiu: _ a -"Maior _ es~ 
perança, pela qual nos aproximamos 
de 'Deus", (Heb 7,19). 

, ' 
• 

Nossa esperança é Alguém, .. 
Seja atenta; Madalena. Enxugue seu 
pranto. Telminou o seu -luto: Ele 
ressuscitou. Deixe de :'procurar, um 
cadáver. , . , Na morte,. carne e ossos 
voltem à terra. Na Ressurreição, 
terra ' volta 'a ,Deus ,e passa 'a ,ser 
transfigurada: ' - . 

-

Teirà Nova, terra nossa, terra da_ 
Vitória, tudo inicia! Ressurreição 
em Jesus,' chama'se Esperança e Es
perança recebe por -nome último o
de Ressurreição. -Não há alteração, 
troca mútua, -pois não existeindua's 
realidades, s6 -uma--unidade perfei
ta, ,' indissolúvel,- -substancial. Nà 

, " 



meia,nQite, !. irrompeu .. V.i:VIl · E::;PE
RANÇA a .. clerru,bar. todas as pedras, 
todos os obstáçulos, caminho .livre 
'sem condiCionamentos, sem . êontin
gêrtcias, senhorio universal! No jai-
. . . , ' . . .... . . -. .. 

'dimda Vida·;'onde · a morte 'não tem 
mais vez; ESPERANÇA revestiu 
um cot1?o de • gl6ria . e passeava 110 
·amanhecer .. ~ . '. ... . . 

.. -,-- 'Maria,você não"escutou o seu 
.passo?ESPERANÇA aproximou'se, 
.encheu de Presença todos osv;tzios; 
os dQs 'sepulé(os;' ,da$ausências, das 
separações; dos. corações, .. ' . 

"Mulher, por que choras?" ", 

...:.... Maria, . você não' entendeu? 
ESPERANÇA . chamou, pronunciou 
um nome era o meu, o seu, o de
le e o dela - com tanto amor, tan-
ta confiança: . 

' . . 
' ' 'M''' ' . . ..' ana ... . , . 

"Rabbuni". ; . 

- ' Maria, você ouviu? 

.. Sím, Mal'ia ' o reconheceu; 'era tão 
bom estar lií! 

E nessas alturas surge sempre a 
mesma tentação: "Rabi, é bom 'es
tarmós aqui, façamos três tendas". 
O erro que se· repete!. A esperança 
não . se prende, não é parada, está
tica. Não se funda em experiências 
sensíveis e em seguranças relativas. 
É viáticó para a viagem. Trata-se de 
andar. . 

"Não me retenhas", diss.e l e~ 
sus. Ninguém se, apodera de Jesus 
Ressuscitado. Ele não se deixa do
mesticar. Tampouco a esperança se 
deixa comprar ou conquistar. , Ela é 
dom que se' oferece, que nos vem ao 
encontro .como o Reino vem se , . 

.ap,ro,xjli !ando. ; e seu acolhimento 
~eq*rull1a .conversão constante pa
.ra entrar. rio seu··.dinamismo .renova. 

,', . - . . '.' . , 
.doI' · que '. in,lplica .. tarefa, ,part<ícil'a: 
- Ç~Q, ' .. . " - ,", ", , . '! " . , ". " ~ . ' . 

~'.' ";'Vai: a ·m~i.is jrP1aos'''~ diss,e Jesus. . .'. ..' . - .' _ .. 
. . ... 

Aí está o alCance terrestre da es-
o • , ' ," • • " . . " ' . . " ' - . : ' :". 

perança ressuscltante' que constrol a 
Cidade fraterna' em todas ' as suas 
dimensões • retigiosa~ social, 'pólíiic'a 
· .". . . " . ". . . - . -
e econômica. Esperança ' é utopIa, 
'pois ultrapassa . as normas' humanas 
já que a sua. vitória . lhe éintrínse
.ca . . Embora êuste . a aparecer, o êxi
tocoll)pleto. do "Venci o Mundo" é 
definitivo. 

· . O grão .de . trigo morre para que 
a. espiga se levante. Faz-se necessá
rio cair na terra para · dar frutos; 
renascer para tornar-se adulto; . en
velhecer para conquistar um cora. 
.ção , de Criança; abandonar seu pro
Jeto ·de vida para receber missão, · .' 

quando no cerne dos impossíveis, O 

.Deus de toda vitória faz nascer o 
possível. 

3 A Promessa da' Esperança 
Vencedora: ' Viver 
para sempre, amanhã 

"Se temos ' esperança em Cristo 
· tão somente para esta vida, somos 
os mais dignos de compaixão de to
dos os homens" (1 Co 15,19). Aqui
lo que se realizou em Cristo deve 
também se realizar de modo seme
.lhante em cada um de seus mem
bros, para o Povo de Deus escapar 
.ao absurdo. "Eu sou a Ressurrei
ção. Quem · crê em Mim ainda que 
.morra, viverá" (10 11, 25). Promes-
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'Sa ' riãeipodese expressá em pala- toe que a 'revelação da ,nossa vida 
vtaS'):Dais claras. A nós, porém, não . : <vai além de nossa lI1orte. ; , , : 
'c.ônit:ete entender o "como" d~ rea- ' Aí estão as verdadeiras dirD.ensões 
hzaçao da Promessa mas expernnen- d ' ' , . f 't sbordaridó a 
t " "d u conteúd A , o nosso eXls Ir ran 
ar o agora o . se " o. marcação de' nossos dias terrestres~ 

certeza que . d:p,~s~tamos n~ poder "Vida esCondida' em Cristo em 
?a Ressurrelç~o lá nos. ~a acesso Deus, Quando Cristo que é vossa 
a nossa própria ressurrelçao. 'd " , if t e t-o vós tam , VI a, se man es ar, na , -

O cristão vive a sua morte sem bém com Ele sereis mánifestados em 
prazo de espera, pois a considera glória" (Col 3,3). Naquele dia a fé 
como co-extensiva à sua vida. Ele deixará lugar à visão e a posse cu~ , 
a precede, pois sabe que morreu em mulará a esperança. Tudo será con
Cristo e vive em Deus. A morte si- sumado na unidade do amor. Mas 
tua-se atrás, a Vida pela frente, sub~ em Jesus o processo de etemização 

"-metida ao poder de trarisfonnação la começou. 
• 

em Cristo. Temos por certo que a 
Promessa é para' todos desde que 4 - A da Esperança 
Jesus "não ressuscitou 3 s6s, mas Vencedora: Viver 
solidário de todos em qualidade de plenamente, hoje 
primogênito entre muitos innãos" 
(Rom 8,29). ' 

, , 

, Não resulta disso uma idéia de 
sucessão; li imagem de uma fila em 
que cada um teria qúe ingressar por 
sua vez, no rastro do Ressuscitado. 

, , 

Vale muito mais o ensinamento aos 
Romanos: A esperança escatológi
c~ traduz uma qualidade que infun
de a Criação em gestação comuni
cando-lhe uma irresistível atração 
pela Vida sem fim. :e uma plenitu
de que resgata o tempo, o esvazia 
de seus limites para que seja sinal 
de uma maturação transfonnante. 

Para tanto, os prazos ' e as demo
ras são necessários como parte da 
experiência humana que amadurece 
por etapas e vagarosamente. Não 

'obstante; a esperança a t i n g e toda 
'História, instante ' por instante, e , a 
penetra de eternidade. Vivendo des
ta certeza podemos coricluir que a 
data mais importante da nossa vida 
pes'soal antecipa o nosso nascimen-
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Os teólogos nos ensinam que a 
"Promissio" encerra a "Missio", en
tendemos que a Promessa está grá
vida da missãl;>. E quanto mais 
grandiosa a Promessa, tanto m a i s 
envolvente a responsabilidade da 
missão. A partir da memória ,do 
Ressuscitado, de suas , palavras, de 
seus gestos, o objetivo catequético 
dos evangelistas foi traduzir, da ma
neira mais consoante possível, o ra
dicalismo e o absoluto que emergem 
da Promessa. Sempre expressaram 
as palavras promissoras, em tennos 
de totalidade, de plenitude. mos
trando assim o sério ' da tarefa que 
delas deriva: "Eu vim para que to
dos tenham a vida e a vida em 
abundância" O o 10). "Pedi e rece
bereis para que a vossa alegria seja 
completa" 00 16,2). 

Vida plena, alegria co:npleta. nu
ma "medida calcada, sacudida, 
transbordaJ;lte", caminho aberto pá
ra o "sempre mais", sugerem tam-



bém !I' medida da nOS~1! adesão. A.s 
palavras d!l Jes~s são. claras, incisi~ 
vas, ,afiadas como· ;l e s p a d a que 
"penetra até dividir a alma e o es
pírito". Por que hesitações, resistên
cias e ' reservas, até dúvidas? "Ho
mens de pouca fé"l 

Esperança ·não significa expectati
va de que o milagre aconteça. Se 
fosse assim, no certo, nada mudaria. 
Esperar consiste em arregaçar as 
mangas e trabalhar para que o Rei
no ·se aproxime. Sem dúvida, as mu
danças não são o resultado de nos
sas atividades. O alvo não depende 
de nós mas nem por isso podería
mos aguardá-las passivamente como 
se nada houvesse para trabalhar. A 
passividade a~omodada nada pro
duz; esperança é praxe, alavanca de 
mudanças. Refere-se ao "escaton" 
de Deus, sua força poderosa, cari
nhosamente a serviço da criação 
~, "Meu Pai sempre trabalha," -
disse Jesus ,este poder "que nos 
deu todas as condições necessárias 
para a vida" (2 Ped 1,3). 

Basta entregar-se a esta Energia 
irreversível que in s p i r a, ampara, 
autentifica e plenifica nossas lutas 
cotidianas para que a vida vença. 
:B isto que os pobres desprovidos de 
segurança pessoal nos revelam no 
dia a dia. Eles constituem a grande 
reserva de esperança do m u n d o, 
pois nas piores situações sabem ain
da confiar no Deus Maior que "der
n.ba os poderosos de seus tronos", 
el.quantó prosseguem o seu duro 
caminhar. Esperança não consiste a 
"olhar para o céu" mas sim para a 
terra onde a Jus t i ç a recriadora, 
através dos esforços de cada um e 
da confiança firme está ajustando o 
mundo ao seu plano. Esperança é 

fruto de . Ressurreição na A",.ore da 
Vida. Nela deve-se contemplar. 'o 
mundo onde o Ressllscitado. apon
tou .caminhos de vida plena. 

'O Evangelho apresenta dois ros
tos de Jesus Ressuscitado: o do 
último dia quando voltar: "Vereis 
o Filho do Homem ... " - o dos 
primeiros dias depois da Páscoa: 
"Vimos o Senhor ... " Entre o "ve
reis" dirigido a todo hom~m e o 
"vimos" dos testemunhas .delineia
se a trajetória toda da esperança 
congregante de todos os quadrantes 
do universo. O "vimos" dos após
tolos foi suficiente para alimentar 
e manter a esperança humana uni
versal. Não há outro argumento e 
razões de esperar. Mas afinal quem 
veremos no último dia? 

Tudo indica que nada se . terá a 
"ver nas nuvens do céu" que já não 
tivéssemos v i s t o na terra. Aquilo 
que Jesus tornará visível não será 
tanto uma novidade quanto a sur
presa de nos dar conta de que já o 
encontramos em nossas estradas. -
"Mas, Senhor, quat.do foi que te vi
mos?" Reconhecemos o t e x t o de 
Mateus. Não deixa de surpreender 
a descrição do Juízo Final: Jesus 
não se refere a categorias angélico
celestiais para testar as capacidades 
contemplativas dos eleitos e medir 
o seu grau de vida mística, para go
zarem do Reino. 

. Alude simplesmente às humildes 
contingências . de cada dia, mostran
do assim que, n e s t e intervalo da 
Páscoa à Parusia, nada temos que 
fazer senão preparar e esperar "O 
DIA" através das mediações da vi
da cotidiana: comida, hospitalida
de, roupa, saúde, liberdade. O rela-
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to', de Mateüs pertÍliteérttãoi ' locali~ 
zar·;os .lugares geográficos e: soCiais 
onde ' J esusRessuscitado e ; Ressusci
tante manifesta sua pre'sença: fome; 
!ioença, marginalização, esses mes
~os lügares 'queá sociedade afasta . . .. . . . . . 
e . q uer.lgnorar, · . . . ,... . 
'. , A esperança ·habita :na terra para 
ser vivenciada 'e·. experimentada nos 
gestos ·humanos ·ao 'alcance de todos: 
Esses, feitos' com amor, · não·.- se ,esC 
gotam em'· si' mesmos; m u d' a m de' 
órbita .e batem à· porta· do céu: 
"Vinde,beriditos do meu Pai; ·rece-, . 
ber o ·Reino, .. . ". (Mat · 25;34). No 
curto prazo ·pós·pascal, de Páscoa à 
Ascensão, embora livre · de fodo con-. . . 
dic10hamen'to e de ' qualquer neces
sidade ' Jesus tomá iniciativas que 

, ' . . . 
entram na mesma dinâmica- que as 
sugeridas por Mateus no capí~ul025. · . . ' . '. . . . 

Seus ' gesiós tomam-se 'referência 
· . .. .. .. 
para que p o s s a mos cnar· smalS 
iguais, · de ·libertação, esboços da Li
berdade 'definitiva que a Promessa 
garante. Significativo é · o· encontro 
de Emaús: além dos' dois discípulos, 
ele atinge a todos os desesperados dó 

• . .. . . -
uDlverso e encerra uma m 1 s S a o: 
"Ide às estradas da tristeza edo de
sânimo' e · dizeiaos irmãos: . A vida . . . 

tem sentido, há lugar para· a espe
rança". A refeição na praia · realça 
a . atenção que Jesus dá às exigên
cias da vida para que lhes demos 
também o mesmo valor: Portanto: 
"Ide aos vosSQS irmãos para parti
lhar o pão e dizei·lhes: Vamos lutar 
juntos e nos unir a fim de ' que todos 
possam ter acesso ao pão,' . à ' terra, 
ao , c:;ti:J.prego, à . vida digna". 

.. Enquanto todas as portas estive
róm. fechadas, Jesus entra no salão 
com li maior liberdade. Sua. pi'esen' 

ça 'represerita:m:wto mais ·do.que uma 
visita:, É uma óidem,·Daí: "Ide· der
rubar' as ·prisões· as ' cercas ·as ·"fron-, . , ., 
teira~ e · proclamai em · todo ' canto 
que · terminou o tempo das separa
ções; das divisões, das ·solidões, É 
tempo da innandáde/' . ... . .. , 

.: Enfim; ao· mostrar as marcas "de . . 

seus' sofrimentos;.· Jesus . quer colocai' 
à vista 'de' íódos ' e' descobrir à telTa 
iii'tefra, ' a Vtfória ' in'ábillável da' vida 
sobre'tod~ ferida; todad~sgriiça; td~ 
éla ' inorte. ' As ' conseqüências im;; 
pÕéÍn:se:'· i'Iqe a' todos ' os sofridos e 
aOS fracos do: mundei. e dizei-lhes: . .. .' . .... . .... . 
:Vamos . enfrentar juntos para supe-. .. " . ~ . .. . . ' . . . 
rara opr(\s~ãoe . a miséria qüe ;e!a 
Rera." "Vem. chegando.o dia .em ql1e 
enxugarei tqdas .. as lágrimas, poÁs . . . 

hão . haverá ·mais lu(o, mprte; nem. 
clamor, nem dor' haverá mais" (Apb 
2.1,4). ;,E .este .dia chama-se ' hoje. 

: ' B~sta, p'aia percebertnos li perréí~ 
ta cprre~póiidêhcia:, que ' existe . em 
termos de ·praxe cheia .. deespetan
ça, entre Õ' tempo 'pós-pascal 'de Je
sus e ó nosso. O objetivo ·é o mes
mo, a organização' da terra nossa 
rumo :à Terra Nova, de modo que 
todo homem, através de condições 
decentes, possa: experimentar e i1i.
tliir que a vida vlile muito e chama 
poi' um sempre mais, · prelúdio · de 
sua eternização. O Jesus Ressusci
tado da Palestina e o Jesus glorioso 
-do último ' dia, o mesmo, assumindo 
as necessidades humanas desde a 
mais básica, a comida, até a mais 
nobre, a liberdade, nos . convida a 
encontrar nelas "um motivo altanei~ 
ro de Esperança" (Heb 3,6) para vi~ 
ver plenamente. hoje. Há uma rela
ção orgânica 'entre . a esperança e a 
.vida plena. Vive essa dialética aque-



le que submete a sua vida ao Poder 
do Ressuscitado. . . 

a dos irmãos, visando o Festival da 
. .Libertação final. · . . . . . 

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

o caminhar da vida religiosa de- Religiosos; "gerados para uma es-
senvoIyeum itinerário de esperança perailça viva" (1Ped 1,3), . s.omos 
que nos leva 'a' dar uma resposta às" aquilo' que · confessamos no teste
dúvidas, às .oposições, opressões e munho de nossa esperança? "Que 
decepções. ' No entanto, a esperança . o Deus da Esperança nos cUmule de 
exige humildemente que conjugue- toda alegria e paz em nossa fé, a 
mos o verbo ser antes do verbo ter fim de que pela ação do Espírito 
de modo qUj:. ~~d;tumpos~a dizeqlo .. ·.SaQto; .a vossa esperança transbor
seu irmão;'~Eu QãoJeilho re~posta , de'~ (Rom:15,13) . . ~ ' .' 
à tua expecta~va, .maLeqsOl,l . Um ,: : . .. .... ... ... " ' . ' 
pouco c!\l~ta ~espo.~ta, e .tl,lés,. O mes, " 'N~tasbibliogrãficas ' :. (; ' .. 
mo em relaçao ao meu deseJO. Va-
mos caminhar juntos." Viver a es
perança implica que confiemos, com 
o mesmo amor, : no Vencedor do 
mundo e no mundo por Ele salvo. 
Ela supõe que sejamos capazes de 
dizer "sim" '- a ' este' 'mundo' tal 'como 
é, : dolorido e rasgado . . Esperallça 
é ' p'ré'festa a iluminar nossa vida e 

J, Comblin: A Maior Esperança: Vo
zes 1970. A Vi.da Religiosa e os sinais 

' do Reino (Grande Sinal n9 3/24 Abril 
1970), D. Brunelli: Profelas do Reino, 
CRB, 1986. R. Schutz: Ta Fêle soil 
s3ns :. fin" Pre.sses ·: d.e Taizl\ó ' '1.9.71:.. J. 
Moltman'n: Esperança' cristã . (natas de 
leiturà). ' J:!l. Mátz': Unfenips ' paul 'Iês 
orares religleux? Cerf 1"981 .- , . -- O .- . ' . ", " 

" . ... ' .... .. o '. • . " • • 
. , . . . . , ' . 

, . ' . '. ' . --:--,--..~----' .. '. 
... 

' .. . , . 

. . . . . '. '. . . " '. Creio · na vida futura 
. ." . . ". . . . . . 

Bíblia ,:':':' "Cri'sto . ressusCitou dos mOrtOS, tm Cristo, tODOS . receberão 
.. ........ a vida", 1 Cor 15,20·26. .. ... 
~: ,' .... ... .. ".. . '. . . .' , 

· Leitor .:- Existe o' .céu, um ' reino de Luz e de Vida. Para lá; 'ca
minhamos . . A morte não pode ser a última· palavra sob~ a 
vida nem a sepultura sua exp'ectativa' fina\. . A morte ~ passa
.porte, A meta de chegada: '.a RESSURREIÇÃO, 'uma Yida, .em 
plenitude sem fim; numa régião onde 'a Luz não se apaga e o 

• , 
· , 
' " 

, . 
• , ' 
.-

'" " , .. , 
I . .' • .. . 
• • 

. : " . · , 

Sol não se põe. Cabe a cadá uin florescer, aqui, . orideOeus '.9 
· plantou na certeza da fé de 'que pelamcirte ' se .liberta a semente 
· da RESSURREIÇÃO . que se esconde dentro da vida. O .futurci, 
fruto maduro, é vit6ria de .Peus. "Em Cristo, TODOS recebe: 
rão a vida," ·Nele, a vida ressurgiu . da morte. Uma vida futuni; 
verdade essericial' e atel)lporal; .verdadeira provocação à l;'azã.o 
humana. Imagem do impossível e do. impensáveL Sem fé, oIhll-se 

· em tomo ,e' não há retorno. ~6 a fê em JESUS CRIS,TO,vito
rioso sobre a morte, tem está fascinante capacidade de. e.xpres~ár 

· o. que a linguagem.. racional não alcança: expressár a esperança 
da RESSURREIÇAO que vai reiilizar-se não porque somos ',ca

" pazeslllasporque dom do poder de .Deus; 'bom demais .paranão 
ser verdadeiro (Pe; Marcos de Lima, SDB),' .. '. c. . ... . '. ' 
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VIDA RELIGIOSA: VOCAÇÃO -
- -

DE SERViÇO -À IGREJA UNIVERSAL .. .. 

E - INSERÇÃO NA - IGREJA LOCAL 

"O estado religioso imita e representa perenemente 
na Igreja o gênero de vida que o Filho de Deus tomou 

ao vir a este mundo para cumprir a vontade 
do Pai e que propôs aos discípulos que o seguiam", LG 44. 

Irmã Franziska Carolina Rehbein, SSpS 

Quando recebi o convite para es
crever este artigo, estava - vivendo 
um momento particularmente denso 
e doloroso, da tensão proveniente 
da inserção numa Igreja particular 
e conseqüente compromisso com sua 
caminhada, e da pertença a uma 
Congregação missionária, interna
cional, com sua inevitável "mobili
dade". 

- -- , 

Qual é o serviço mais importan
te: a direção de um _ tnsti tuto de , 
Teologia numa Igreja particular do 
Nordeste e participação ativa na 
formação teológico-espiritual do seu 
clero, ou o exercício de um cargo de 
responsabilidade num a Congrega
ção missionária, num momento im
portante de sua caminhada? E s t a 
coincidência fez com que o tema 
proposto fosse refletido não apenas 
de maneira teórica, mas também de 
modo existencial. 

As considerações desenvolvidas 
aqui refletem o momento histórico 
que estamos vivendo. São -natural- -
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mente limitadas e nem pretendemos 
abordar todos os aspectos do tema, 
nem queremos repetir o que outros 
já disseram sobre o assunto, num 

' passado muito próximo, ** embora 
como é óbvio, sejamos sempre deve
dores da reflexão de outros. Quere
mos apenas focalizar alguns aspec-

- tos do tema proposto, deixando ou
tros igualmente importantes para ul
teriores reflexões. 

I Um olhar sobre a VR 
no Brasil 

Lançando um olhar, mesmo rápi
do, sobre -a realidade da Igreja no 

•• Ver a este respeito o artigo de Dom 
Valfredo Tepe "Religiosos na Igreja 
Particular" em: Grande Sinal n9 9 (1986) 
pág, 645-669; e Convergência n9 203 
(19B7/junho) pág. 266-280. CUNHA, R. 
I. A .• "O compromisso do religioso na 
Igreja partloular da América Latina a 
partir da opção pelos empobrecidos", 
em ConvergêncIa n9 183 (1985) pág. 
291-383. 



Brasil; , ressalta ' à , primeira vista a, 
presença significativa ,da vida , reli
giosa-em todo o território nacional: 
inúmeras comunidades, de religiosos 
e, religiosas presentes em todas as 
frÇlntes de Evangelização, ,em todas 
as situações de fronteira da socie
dade, nos , problemas e .lutas dopo
vo, 'através , de , todo o tipo . de pre
sença e ,de serviços, comprometidos 
em ajudar a criar uma nova , socie
dade, ,na qual seja mais viável viver 
os ideais eVl\!lgélicos (1). A abertu
ra pastoral das obras e a opção pre
ferencial pelos pobres de fato é a 
tendência mais notável da vida re
ligiosa latino-americana. Os ' religio
sos encontram-se cada vez mais em 
zonas de ,marginalidade, nas missões 
entre indígenas, em regiões ' do inte
rior, abandonadas e de difícil aces
so, nas zonas de conflito causado 
pelos ' problemas .. da terra, na peri
feria das , grandes cidades, na luta 
comprometida do povo por salários 
mais justos e melhores condições de 
vida e , moradia, na vanguarda da 
missão, enfrentando os maiores ris
ços para sua saúde e a própria vida. 

, "No Brasil, dizia recentemente o 
Cardeal de São Paulo, a Igreja exis
te muito na dependência dos religio
sos; ela assume sua configuração es" 
pecífica por causa deles. Na Igreja 
particular do Brasil, a 'vida religiosa 
não é algo que se acrescenta à' vida 
da Igreja, mas os reIígiosos e as re
ligiosas ,são um dos grandes esteios 
da Igreja. Metade dos seus bispos 
são religiosos; como também na pró
pria presidência da CNBB e em inú, 
meras comissões há 'uma presença 
Ílo.tável de ' religiosos" (2). , 

, Isto não significa que tudo ocor
re sem ' problemas e conflitos. Há 

tensõ'es às' vezes .fecundas, às "ve
zes ,dolorosas, entre a inserção nu
ma , diocese ', (Igreja particular) ' com 
a exigência de continuidade em ser
viços vitais desta Igreja e a perten
ça do (a) religioso (a) a uma Con
gregação internacional que tem seu 
ct:ntro de decisão fora , do país, com 
exigências de mobilidade para ser
vir aos interesses de seu organismo. 

Pode haver' tensão enfre a inter, 
nacionalidade das Congregações -
testemunho da universalidade da 
Igreja - e a necessidade de ' incul: 
turação: no esforço de ' prestar ser
viços eficientes às jovens Igrejas e 
dioceses necessitadas, pode haver o 
perigo de não se deixar ' espaço su
ficiente para , as expressões ' próprias 
destas Igrejas. A , possibilidade de, . . . . 
presta~ . serviços , qualificados, em 
certos momentos de valor inestimá
vel; pode também ,sufocar lideran
ças autóctones e inibir acriativida
de cultural; indispensável para o en
raizamento da fé. ' 

Pode haver ' e de fato há ' tensões 
e, às vezes, conflitos no inierlor das. 
próprias comunidades e Congrega
ções religiosas: divergências entre o 
Hcentro" e a t~periferiau, "entre a .vi
são de um governo central, vivendo 
em contexto cultural e eclesial dife-, , , 

rente, e as necessidades: e aspira-, 
ções das , províncili,s, encarnadas , na, ' 
periferia ,do mundo e, às vezes, tam-, 
bém da Igreja. Existem tensõesta~
bém no interior ' das próprias comu, 
nidades,em virtude da , coexistênCia , 
de diferentes , modelos, e concepções, 
de VR. , Estamos assistindo , hoje a 
um desmoronamento de uma forma 
histórica de VR e ao surgimento ' de 
novas formas da , mesma. " 
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Seguimento radical de Cristo --,. 
ser religioso ' - que significa i s t O · 

hoje? Quem somos nós? Qual é. o, 
nosso papel? :Somos apenas . agentes, 
de pastoral ql1a1ificados, executores 
de tarefas missionárias; educadores 
eficientes; , enfermeiras , dedicadas; 
coordenadores · de , ,paróquias . que 
preenchem , as funções de um clero 
escasso? Qual é ,o . serviço, específico ' 
que a VR presta à Igreja particular 
e universal? ' 

11- A VR segundo 
o Coricílio Vaticano 11 

. ' , 

Quando a Igreja, e corri ela a VR, 
quer buscar, a sua identidade, volta 
os seus olhos para Cristo, Segundo 
a Teologia do Vaticano ' II (LO 43-
47), o originário e específico da VR 
é reviver e representar visivelmente 
e de forma permanente o projeto' 
existenCial humano de Jesus ... ~iO 
estado religioso imita mais de perto 
e representa perenemente na Igreja 
o gênero de vida que o Filho de 
Deus tomou ao vir a este mundo 
para cumprir ' a vOlit1ide do ' Pai e 
que propé)s aos disCípulos que O se
guiam" (LO 44). ' ' 

, 

"Na ' verdade, os conselhos evan
gélicos ... 'levam o ctistão a confor
mar-se mais plenamente com o gê
nero de vida virginal e pobre que 
Cristo , Senhor para si escolhe,u e a 
Virgem sua Mãe abraçou" (LO 46). 
Na verdade, olhando a vida de Je
sus como modelo e inspiração ' da 
VR, não estamos olhando para uma 
ou 'outra palavra isolada de Jesus, 
mas para a sua maneira de viver, 
seu estilo devida no conjunto. 

De fato, na vida humana de J estis 
havia algo completamente novo, ori-, 

ginal, uma prática de vida , que até 
então não havia , existido_ Mencio
nando apenas O que. diz , respeito ' ao 
n:>sso objetivo, e deixando de lado 
outros, podemos dizer em ,primeiro 
lugar que, embora a virgindade já 
teIi.ha sido' vivida' por outros, em 
Jesus 'proviIi.ha de motivaçoes abso
lutamente novas. Era fruto e efeito 
de sua experiência de Deus e de seu 
Reino, do amor que tiIi.ha ao Pai e 
aos ' homens. Sentia-se de tal ma" 
neira invadido e movido pelo amor 
do Pai e pelo seu amor ao Pai e aos 
homens, vivia em tal plenitude de 
amor para com Ele, tão voltado ' pa
ra a realidade do Reino(Mt 19,10; 
13,44-45), que se tornava incapaz' 
para uma relação , exclusiva como a 
do matrimônio. Era uma expressão 
perfeita da sua Consagração aDeus 
e à realização do seu Reino entre 
os homens, algo substanCial à sua 
maneira humana de existir, e não 
qualquer coisa de sobreposto. As
sim, Jesus se torna Uma profecia vi
va de como será o amor no Reino 
de Deus ' consumado e 'de como po~ 
de ser já neste mundo: Ao viver nu
ma abertura total , de amor a Deus 
e aos homens, torna possível um 
novo tipo de relações humanas: faz 
com que os homens se encontrem 
e vivam a 11m nível de comuUhão 
que ultrapassa as leis da ' carne e do 
sangue e realizam a fraternidade 
própria dos filhos de Deus. 

Também a pobreza, na vida de 
Jesus, é fruto e efeito do amor. Seno, 
tia-se de tal modo possuído pelo 
amor que o Pai lhe tinha" e pelo 
que Ele mesmo tinha ao Pai e aos 
seus irmãos; que não podia deixar 
de ser o homem pobre, despossuído. 
A pobreza de Jesus era' algo ine-



rente à sua maneira de existir como 
homem . livre · e . preocupado total
mente com os interesses de Deus e 
de seu Reino. Aencarnação do Ver
bo em Jesus Cristo é lima opção 
radical pela pobreza do ser (Fil 2, 
6-8). É impreSsionante ver a coe
rência de Jesus, ao longo de sua 
vida e face ao Pai, com esta opção 
existencial, através da qual se ma
nifesta a caraCterística do amor gra
tuito de Deus pelo homem. 

A esta pobreza radical do ser 
acresce a dimensão significativa .de 
que Ele arma a sua tenda entre os 
homims pobres, materialmente po
bres, . e enalteceu a sua condição de 
entrar no Reino pelo simples fato 
de serem pobres (Lc 6,20 ss). A po
breza do ser é o esvaziamento do 
poder e do prestígio, forma de ri
queza à qual todos os homens ten
dem instintivamente. A pobreza do 
ter é sobretudo a consciência . da 
precariedade das coisas, vivida na 
liberdade total diante de tudo o que 
não é Deus. Assim, a vida de Jesus 
proclama ' profeticamente uma for
ma de viver, procurando somente 
as coisas de Deus, que será. realida
de para todos no R e i n o de Deus 
consumado, onde não haverá mais 
fome e sede, nem necessidades hu
manas a satisfazer. 

Finalmente, também a obediência 
de Jesus é fruto e efeito do amor 
que o Pai lhe tem e da sua resposta 
a este amor pela sua entrega radi
cal ao Pai, pelos homens. Sente-se 
de tal modo inundado pelo amor do 
Pai e encontra-se de tal maneira 
aberto à Sua vontade e ao Seu pla
no salvador, que não pode fazer ou
tra coisa a não ser procurar o que 
for do Seu agrado (J o 8,29), de !ln-

tregar"seà causa do Pai . que é ~ 
causa dos homens, de exercer a mis
sao par:,!' a qual foi enviado ao mun
do., Impelido . pelo Espírito, ama e 
vive de tal modo .que fazer a von
tade do .Pai, isto é, salvar os ho- ' . . 

mens, no meio da dor e lágrimas, 
sofrimentos e contradições ' tor
na-Se para ' Ele tão necessário e es
pontâneo como tomar alimento 
(Jo 4,34). 

A obediência de Jesus era, pois, 
expressão da sua consagração abso
luta ao Pai. e aos interesses do Rei
no, abrmdo Càminho a urna nova 
possibilidade humana de viver, já 
aqui na terra, deforma profética, 
a vida do Reino definitivo,onde só 
contará o beneplácito do Pai (3). 

Esta atitude pessoal d~ Jesus, de 
um lado única e intransferível, foi , 
vivida porEle como inauguração de 
um gênero de vida a ser prolonga
do e visibilizado por outros no de
correr da história. É o Espírito que 
chama alguns a configurar-se pro
fundamente com ó Cristo p a s c a I 
duma forma específica, adotando o 
gênero de vida que Ele tomou para 
si ao vir ao mundo. Constituem um 
modo próprio e original de partici
par da ' vida de Jesus, de sua morte 
e ressurreição, de sua radical con
sagração ao Pai e ao seu Reino. 

No decorn:r da História, esta 
configuraçao radical com a vida e 
o destino de Jesus assumiu as mais 
variadas formas, que não podem ser 
desenvolvidas aqui. Segundo alguns 
autores, o que mais caracteriza a 
VR é o celibato pelo Reino dos 
Céus (Schillebeeckz), ' p o i s é o 
mais específico da vida de Jesus e 
nos capacita para o amor universal 
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e a entrega até a inorte.Outrosen~ 
fatizam mais a obediência de Jesus, 
.a sua entrega radical à vontade do 
Pai, enquanto ' outrós: ainda insistem 
na sua pobreza como atitude mais 
'radical e "centralizadora. O certo é, 
conforme a visão do Concílio, que 
não importa tanto a dimensão ' jurí
'dica dos votos e a visão ascética deis 
conselhos evangélicos, mas sim a 
atitude fundamental da qual ' querem 
~~r . exprflssão, Esta .orientação pro
.funda que se expressa . em determi
nadas atitudes e convicções consis
te na identificação radical com Je
.sus Cristo, na participação, no. seu 
caminho e seu ' destino,. na partici
pação, na sua obra de salvação, de 
"ser-enviadocao-mundo". · Esta par
ticipação no ser e na missão de J e
sus; no seu "ser-envíado-ao-mundo 
pelo~Pai" como ' conteúdo essencial 
da VR é o que mais tem caracteri~ 
Zado a reflexão teológica sobre a 
VRna Igreja da América Latina. 

111-

. . . 

. . . 

VR participação no 
"ser-enviado-ao-mundo-. . 

I P ·" peo- ai · .•... . . 
'. . . 
. '. Em Jesus de Nazaré 'encontramos 
um homem no qual, no lugar do ·co· 
ração humano voltado para si mes
mo, . existe llm "vazio"'; um vazio de 
onde jorra o amor radical a Deus 
e aos · irmãos, um vazio através ' do 
qual jorra o amor de Deus para o 
mundo; .0 Enviado do amor do Pai 
para salvar os ' que estavam perdi
dos. Deus se "aniquilou" em Jesus, 
numa "de'scida" inaudita; por isso, 
a existência de Jesus para os outros 
é a existência de Deus para os . ho
mens, e encontramos na entrega de 
Jesus a pr6pria entrega de Deus (4) ~ 
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As tarefas que Jesus deve exe
'cutar não são determinadas ' de an" 
temão, mas Ele deve discernir na 
concretude da história qual é a von
tade do Pai em cada momento, co
mo deve ser realizado o seu Reino 
aqui e agora. 

• • 

Para a compreensão de VR é de 
suma importância distinguir entre 
missão e tarefa. A missão é situada 
na linha. do ser, não tanto na linha 
.do fazer. A tarefa é expressão his
tórica, operacional do ser enviado, 
num determinado contexto históri
co, Duma resposta . aos apelos dos 
homens, aos quais somos enviados. 
As tarefas devem pois ser relativi
zadas, como qualquer ação históri
ca e constantemente submetidas à 
revisão e à crítica. . . . 

Sendo · assim, . não se entende a 
VR hoje em função de si mesma, da 
santificação ' de seus ' membros, já 
que a santidade de vida é vocação 
uníversal de todos os cristãos de 
qualquer 'condição (LG. 40); muito 
menos ainda como fuga do mundo, 
mas 'seentende e se organiza em 
função de seu .ser-enviado-aos-ho
mens-pelo-Pai. A missão não é um 
apêndice à VR, mas é da essência 
mesma do ser religioso, . é a razão 
de ser e objetivo da VR, o serviço 
específico que ela: é chamada a pres
tar no mundo. A compreensão dis
so, na prática, faz surgir uma nova 
forma de VR, original à que a pre
cedeu. Na Constituição sobre a 
Igreja (LG .43-47) toma-se claro 
que a VR tem uma função própria 
e insubstituível dentro da Igreja, 
distinta da hierarquia e de outros 
serviços . e carismas do povo de 
Deus. Esta ' função própria da VR 



não 'consiste nos inÚmeros ' serviços 
concretos ' que os '(as) religiosos (as) 
no mundo 'inteiro prestam , aos seus 
irmãos, mas na 'participação do 
"ser-enviado-de..Jesus", de sua exis
tência radicalmente entregue ' ao 
Pai e voltada para a salvação dos 
homens. ' 

Segundo o documento de Pue
bla, esta participação no "ser
enviado-de-Jesus''', em sua missão 
salvífica, , é o que mais caracteriza 
a VR na América Latina quando 
afirma que a vida consagrada é, 
por si mesma evangelizadora (DP-
721). Não são as diversas tarefas e 
atividades, ' os , múltiplos serviços 
que os(as) religiosos(as) prestam à 
Igreja e ao mundo que identificam 
a VR, mas é a VR como tal em seu 
conjunto que constitui a sua mailei
ra específica de evangelizar, ou se
ja, de ser enviado pelo Pai ao mun
do para salvá-lo. A vida consagrada 
é um dom que o Espírito concede 
sem cessar à sua Igreja como 
"meio privilegiado de evangelização 
eficaz" (EN 69). 

O serviço específico que os(as) 
religiosos(as) são chamados a pres
tar à Igreja é, pois, a sua identifi
cação progressiva com Jesus Cris
to, no seguin:;ento radical daquele 
que "não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a sua vida como 
resgate por muitos" (Mt 20,28). A 
mÍssão, essencial a qualquer VR, 
não se reduz, portanto, a "fazer al
go", mas surge do próprio "ser 
consagrado" e da participação no 
"ser-enviado-de-Jesus". Que é O 
Enviado do Pai. "A obra de aposc 
tolado verdadeiramente fundamen
tai permanece sempre o que' vós 

sois dentro da- Igreja", diz o Papa' 
Joao PaulO' na:os ,religiososdo 
mundo inteiro (RD' 15). Não se tra
ta de separar " "set" do "fazer'" , , 
mas' na raiz de todo ' o agir apostó
lico, do religioso deve estar seu pró-

• pno ser. " 

, Jesus é o Enviado do Pai. , Ele 
hão se entende sem a sua missão, , 
que faz parte de seu ser. "O Espíri· 
to do Senhor ' está , sobre mim, por~' 
que me ungiu; e enviou-me para' 
anunciar a Boa-nova aos pobres; 
para sllrar os contritos de coração, 
para anunciar aos cativos ' a reden-

" ' 

ção, aos cegos a restauração da vis-
ta, para pôr ,em liberdade os cati~ 
vos, para ,publicar o ano da graça 
do senhor" (Lc 4,18-19). Eis como 
Jesus compreende a sua vida, seu 
"s"r-enviado-ao-mundo", para reali
zar o Reino do Pai.. 

. ' .. . 

A VR procura assumir e re-viver 
esta missão de Cristo, "totalmente 
disponível para Deus' e totalmente 
disponível para os homens" (Cf. 
João Paulo 11, à VISG: 16/11/78.) 

Sempre, porém, se trata de anun
ciar ' a Boa-nova aos pobres, de 
anunciar a libertação aos 'cativos ... 
de promúlgar um ano de graça. 

, A VR, ao fazer seu este projeto 
existencial de Jesus, consagra toda 
a sua vida , à realização do Reino. O 
que é consagrado é a pessoa, a 
existência, a vida. Não os tempos, 
os lugares, as atividades, os horá
rios, o hábito. Deixar o Senhor apo
derar-se da vontadé de amar, pos-' 
suir e dominar é' oferecer-lhe as raí
zes da árvore. A consagração é toC' 

tal. A libertação operada ' pelos vo
tos é para a missão. O (a) consagra-' 
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doCa) procura libertar-se da atenç1!o 
às coisas; . para dar atenção às pes
soas. O. maior sinal de um coração 
livre é poder contemplar os ho
mens com olhos não vendados, nem 
pelo interesse, nem pelos precon
ceitos, nem pelo medo de desperdi+ 
çar o tempo, mas com olhos mais 
sensíveis e agudos perante os dra
mas da miséria, da solidão, da in
segurança, da injustiça e opressão, 
da perdição eterna que afligem os 
nossos innãos (5). . 

Sinal ' profético do mundo novo, 
a VR procura a transformação des
te mundo, atraindo os homens para 
o seu futuro; trabalhando incansa
velmente para criar 'uma sociedade 
onde reinam a justiça, a paz, a re
conciliação, a dignidade, . a felicida
de que ' esboçam a imagem da hu
manidade nova, antecipação e reali
zação, ao menos em parte" do Reino 
de Deus. Em outras palavras: "não 
se pode ser. todo de ,Deus sem ser 
todo dos . filhos de Deus" (5). . 
.' .. . 

. A ' consagração que os(as} religio
sos(as) realizam é,pois, para a mis
são. Consagração e missão recla
mam-se, identificam-se: Na VR não 
há e não pode haver separação en
tre vida e missão, entre o ser e o 
fazer, o que exige uma adesão espe
cial ao mistério pascal de Jesus. Na 
consagração religiosa, é a vida in
teira que é .consagrada ao Senhor e 
'ao seu Reino, à participl'.ç.ão na sua 
missão. Nada fica ou pode perma
necer à margem deste viver consa
grado. Esta profunda unidade vital 
entre a vida e a missão, entre o ser 
e o fazer, que é afinal o serviço es
pecífico que a VR oferece à Igreja, 
encontramos admiravelmente ' ex-
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pressa na orlição apostóliça de Karl 
Rahner: "A vossa missão que me 
confiastes tornou-se a minha pró
pria vida; ela empenha inconsidera
damente todas as minhas forças, 
quer viver a minha vida. E vivo só 
a minha própria vida .. a minha vida 

. mais pessoal, na medida em que de
tenho a Vossa mensagem. Sou men
sageiro e, fora disso, nada. A Vos
sa luz - perdoai-me - arde com 
o azeite da minha vida. No Vosso 
serviço ' não ' há aquilo que se chac 
ma 'horas de serviço', acabadas as 
quais se regressa à vida privada, 
para dispor dela como Senhor e do
no. ti, uma honra e uma graça poder 
servi-vos com todas as forças. Para 
Vós o meu reconhecimento, pois to
mastes toda a minha vida para a co
locar ao Vosso serviço. Assim, não 
tenho outro 'ofício' que o de anun
ciar a Vossa mensagem: na minha 
vida ·. a · 'ocupação' e o amar-vos é 
uma e . a mesma coisa" (6). 

Esta consagração ' total para a 
missão realiza-se na Igreja ou, co
mo dizem os bispos em Puebla, "a 
vida consagrada é 'um dom que o 
Espírito concede sem cessar à sua 
Igreja" como "meio . privilegiado de 
evangelização eficaz" (DP 739). A 
VR é um dom dado à Igreja para 
expressar sua própria · vida íntima, 
seu próprio ' mistério: . "o-ser-para
Deus" e o "ser-por-Ele-enviado aos 
homens". E como a Igreja universal 
se realiza nas Igrejas particulares 
(CD 11), também nestas se toma 
concreto o "ser consagrado para o 
envio" da VR. :a na Igreja parti
cular que se toma concreto este ser
viço específico da VR, é aí que se 
torna real a identificação com o 
mistério pascal de Cristo. 



IV .Inserção na vida 
da Igreja local e serviço 
à Igreja universal 

A VR, e :cada .uma das suas for
mas nasce da Igreja, na Igreja e pa
ra a vida e renovação da Igreja. E 
como a Igreja universal se realiza 
nas Igrejas particulares (C D 11), 
nestas . se concretiza, para a vida 
consagrada, a relação entre comu
nidade vital e compromisso eclesial 
evangelizador. Verifica-se hoje . i1ma 
redescoberta e vivência do mistério 
da Igreja ' particular, um desejo 
crescente de participação, a fim de 
contribuir com a riqueza do pró
prio carisma vocacional. B no meio 
da Igreja particular que os(as) con
sagrados(as) partilham as fadigas, 
os sofrimentos; as alegrias e espe
ranças da construção do Reino e 
nela empenham as riquezas de seus 
carismas particulares, como dom do 
Espírito · evangelizador. (DPc721-
776). 

. . 
Sendo a VR um dom do Espírito 

à Igreja para uma missão e um ser
viço específico dentro desta mesma 
comunidade eclesial, é o ainda na 
Igreja particular que este serviço -
consagração total para ser enviado 
ao mundo - recebe seu rosto e sua 
configuração específica. 

Com efei~o, para os(as) religio
sos(as) inseridos na Igreja da Amé
:rica Latina, "o-ser-enviado-ao-mun
do" manifesta-se como exigência 
de viver de modo radical, com to
das as suas conseqüências, a opção 
pelos pobres. Tal como Puebla nos 
diz: a evangelização dos pobres é, 
por excelência, sinal e prova da 
missão de Jesus (DP 1142). E o 
mesmo documento ainda afirma 

que o ' seryiço ,aos , pqbres é a medi
da . privilegiada, mas não excluden
te, do , nosso seg!lime!!to de Jesus 
Cristo (DP 1145), da nossa parti
cipação no se.u , "ser,-enviado". :B 
através da sua inserção numa igre
ja particular, mpitas vezes pobre e 
desprovida de recursos em todos os 
sentidos, . que a VR é chamada a 
realizar a sua quênose, desfazendo
se de tudo quanto mantém um ho
mem escravo de si mesmo ou de 
outro, a partir da riqueza iníqua 
até ao . culto da personalidade, 
egoísmo, orgulho, ambição, e todo 
tipo de pecado. 

.. Em princípio, toda a VR está in
serida numa Igreja particular, enri
queCendo-a com seu carisma 'pró
prio, dinamizando-a com seus múl
tiplos serviços e tarefas e cohtri
b\:indo, cada qual a seu modo, para 
o crescimento ' da Igreja universal. 
Dado o espaço limitado deste arti
go, estamos ' privilegiando aqui a in
serção . de . pequenas comunidades 
eni Igrejas. pobres e meios popula
res, pois é esta . "inserç'ão" que mais 
caracteriza a VR na Igreja da Amé
rica Latina: Com efeito, é partici
pando da realidade dura ' do povo 
pobre, duma Igreja pobre, que a 
VR ' se despoja, simplifica, se "des
dramatiza", assumiIi.do toda a sua 
seriedade. Aceitando morar em lu
gares isolados, sem facilidade quan-

, . - . to a comuDIcaçao e aos transpor-
tes, sem água, participando da in
segurança de vida, da precariedade 
das situações de saúde, a pobreza 
religiosa é, em primeiro lugar, co
munhão . com a pobreza do povo. 
O valor evangélico aqui hão está na 
pobreza: coino tal; mas na comu
nhão com a pobreza; não está na 
vida dura do povo, 'mas na partici-
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pação desta -vida, diltá.'.Na,ràiz; de&~ 
sa pobreza' dos (as) ·religiosos(as):, en" 
conteamos mria -opção livre --e : -evan~ 
gélica, -Epor -isso -esSa 'pobreza con
cr-eta -é ,também espiritúale ,inte" 
tior, -, Assim,'--a- -pobreza - espiritual 
consiste no Diodo ;como : se vive -a 
pobreza reiiI: 'o inodo da ébnversão, 
do desapego e da> comUrihãocom ' o 
pobre~ Desta' maneira; a ' pobreza é . . . ' , - . . 
uma ' fOrma -de amor; - , '" 

, , 

~ 0' 0.. .. .. 

Inserir-se numa -IgrejapobJ;e, no 
meio ' de um povo pobre, significa 
uma verdapeira ruptura; !!s vezes 
mais profunda do que a de ' deixar 
pai e mãe ou o próprio país. Passar 
pas, -' ,Classes prhrilegiadas , para as 
classes , populares _é muito mais ' que . .. . . . . .' 
passiu de um país a outro. Daísur-
ge o , sentimento de identificação , en~ 
tre as pequenas com~nidades numa . , . ' . ' -

mesina ,Igreja particular, às vezes 
mais profundo do que o da perten
ça à , própria Congregação. 

. . . . 
, Esta inserção no meio dos po
bres, numa Igreja pobre, é vivida 
como um evento evangélico, como 
uma ,coriversão ao , Cristo pobre e 
pode tornar-se Um fato de graça não 
apenas para as "comunidàdes inse
ridas", mas para toda uma Congre
gação e a própria ' Igreja universal, 
pois esta pobreza evangélica' ques
tiona as grandes casas e obras, "a 
pobreza em espírito" que não con
segue:, encarnar-se; questiona as 
economias, quando ' Q dinheiro pou
pado não beneficia os mais pobres, 
mas , vai · se amontoando,'na caixa 
comUm. Não basta renunciar a al
gum passeio -e lazer" se não ' estiver
mos prontas a renunciar à nossa 
posição e '''status'' e à dominação 
sobre os mais fracos.- -
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Existem muitas : maneiras : de ' ser 
riCo. 'E: por -isso que as pequenas co
munidadeS, inseridas nd, m~io dos 
pobres, encontram-se num processo 
contínuodé conversão, ':,. para ,não 
transforma,r tal gesto em motivo 'de 
superioridade, arrogando a si -o :que 
é obra da: graça. A inserção não-po~ 
de transform'ar-se num novo estilo 
de -triunfalismo :os inseridos são os 
~'salvos'~; ,' os ," outros, ,, : coitados .... 
ou , Os "conscientes" e os "," aliena. 
d " . . . ·os. · .. . , ' . ", ' 
I .' . 

, , Mas é_ certo que Deus quer reli-
giosos(as) pobres para , evangelizar 
os pobres ' e também os ricos. Po~ 
pres _ de· fatq, para que _ estejam por 
dentro, da. angústia ,dos ,que sofrem 
e passam : fome. R pobres no espíri" 
to, isto é,livres de qualquer subor" 
dmação _ao orgulho péssoal e aos 
poderes deste mundo. Que saibam 
reconhecer a primazia do Reino, 
que está acima de qualquer reaiida
de terrena. Mas que saibam tam" 
bém que o Reino jamais será reali
zado ehqu~ntohóÚver lima criança 
morrendo de fome e enquanto o úl
timo exCluído não fOr integrado na 
convivênCia humana (7). 

-
, E inegável que airiserção, numa 

Igreja pobre ou na ,"periferia" de 
uma Igreja, no meio do povo po
bre, ,implica num despojamento 
erescente e global. Não se abando
nam apenas determinada& condições 
materiais deVida, ma,s também con
cepções, gostos, práticas, estilo de 
espiritualidade, etc. A inserção exi: 
ge uma verdadeira conversão cultu
ral; á emergência de um novo modo 
de ser. ' 

, O voto de pobreza na linha de 
inserção -flUina Igreja pobre exige 



que os(as) religiosos (as) saibamfil
zer-se solidários · com aqueles . que 
fraquejam e caem · (2Cor 11 ,29), 
com os famintos, os perseguidos e 
oprimidos. Para' que a . VR possa 
cumprir sua missão, comprometida 
com uma Igreja particular,. é neces
sário que haja uma oposição iadi
calenlre ela e a socüidlide do con
sulnoe · daexpioração. . : '. . . . 
. . A VR inserida nJJma Igreja par
ticular, especialmente inserida nu
ma Igreja da AL, autocompreende, 
se hoje cada vez .mais como "cansa
grado-para-ser-enviado" aos pobres 
e empobrecid()s. ..É .. na encarnação 
concreta numa Igreja particular, no 
contexto conflitante de uma socie
dade estrUturalmente injusta que o 
(a) religioso(a) toma consciência 
mais profunda da oposiç~o entre a 
lógica ' do Reino e a lógica dos rei
nos deste. mundo. É no meio do po
vo pobre e .' oprimido; partilhando 
das suas condições de vida, que se 
opera a conversão de muitos reli
giosos(as) que, confiando no poder 
de Deus, opõem-se à lógica dos que 
confiam no poder do dinheiro e das 
armas. Consagrados(as) que saibam 
dar a vida pela justiça e pela paz, 
contra fi lógica do egoísmo de quem 
proclama a justiça e a paz enquanto 
planeja o . defraude e a guerra. São ' 
as condições concretas de uma Igre
ja particular que exigem doCa) reli
gioso(a) que seu anúncio seja lúci
do, questionador, capaz de prmrocar 
a transformação não só das cons
ciências individuais, mas também 
das estruturas que as condicionam. 

Tudo isto traz questionamentos, 
tensões e conflitos entre os(as) reli
giosos(as), inséridos numa Igreja 
particular, . comprometida com a 

. . 
éausa dos :póbres, 'e os centros ' de 
decisão das ' Cengregações . "interna" 
cionais. Quase · todas ' elas surgiram 
para responder à uma necessidade 
urgente do: mundo ti da Igreja, 'para 
"ser"enViado-para-salvar". Hoje ' as" 
sistimosa um fenômeno ' curioso; 
mas também questionador para as 
Congregações a · serViço da .'. Igreja 
universaL Sempre de noVo . jovens 
do chamado 19 mundo, ' coin • suas 
estruturas do "ter" e ' do "poder"; 
si'turados pelo ,bem-estar do consu" 
iliísmo; .iocados pelo Espírito, ' sene 

tem o apelo ' para. uma doação 
radical e . um engajamento compro'
metido com a . causa dos pobres .. 
Fazem um estágio numa Igreja ' do 
3.9 mundo, onde vivem llma reali
dade capaz de empolgar um(a) jo
vem desejoso(a) de se entregar ~ 
causa ' do Reino. No entanto, no 
momento em que têm de dar o pas
so decisivo, vêem-se diante de uma 
interrogação: se . eles(as) entrarem 
na VR na Europa, terão realmente 
possibilidades de dar a . sua vida 
pelos pobres, ou permanecerão ape
nas como peças na engrenagem de 
um grande corpo social que. se diz 
"missionário", mas que de fato, vai 
absorver as forças de sua juventude 
para manter os quadros envelheci
dos e sem perspectiva de um envio 
real e engajamento num campo de 
fronteira. No concreto, como' se 
apresenta aqui o "ser religioso" co
mo "ser-enViado-ao-mundo", . ao 
pobre e ao empobrecido? 

Outra tensão, frutífera, mas tam
bém às vezes dolorosa do serviço à 
Igreja universal e inserção na Igre
ja local provém do ' . seguinte: as 
Congregações internacionais, a ser
viço . da ' Igreja universal enviam 
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missionários, às Igrejas necessitadas 
de , recursos de todos os tipos. Este 

,envio, inerente ao mandato nlissio
nário dó próprio Cristo: "ide ' pelo 
mundo inteiro" (Mt 28,19), como 
serviço à Igreja universal e à pró
yria obra da Evangelização, traz, na 
complexidade do mundo atual, uma 
s~rie de valores e desvalores que 
exigem um intercâmbio mais cons
tante e profundo entre as Igrejas 
particulares e as Congregações. Os 
serviços de, partilha, de Íraternida
de, competência profissional, servi
ços qualificados, intercâmbio cultu
ral e muitos outros sem dúvida são 
de inestirilável valor para as Igre
jas. De outro lado, vimos acima que 
a inserção é toda uma caminhada 
que exige uma verdadeira conver
são cultural, um despojamento ra
dicai e progressivo dos valores e 
'esquemas mentais daqueles que vão 
"encarnar-se" no meio do povo. 
Hoje se questiona o envio de mis
sionários, ou melhor, a formação e 
preparação de, missionários, que 
não fizeram ou não estão dispostos 
a -fazer esta' conversão cultural. O 
que já os Padres do século IV afir
maram: "o que não é assumido não 
é redimido", torna-se uma exigência 
fundamental para as Igrejas e a VR 
hoje. Assim como, na vida de Cris
to, a Encarnação foi condição para 
a Redenção, também na Igteja de 
hoje não há evangelizaçãq liberta
dora sem uma profunda incultura
ção e inserção na Igreja particular. 

"A evangelização perderia algo 
da sua força e da sua eficácia se ela 
porventura não tomasse em consi~ 
deração o povo concreto a que ela 
se dirije, não utilizasse a sua língua, 
os seus sinais e símbolos; depois, 
não responderia também aos proble-
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mas que esse povo' apresenta, nem 
atingiria a SUl!- vida ,real". (EN 63). 

Na , teoria já se superou uma 
evangelização colonizadora, mas, na 
prática, às vezes, continua, junto 
com os evangelizadores, a exporta
ção, não ' só de esquemas mentais e 
culturais, até certo ponto inevitá
veis, mas até , de muitos objetos ---, 
dispensáveis :...... da cultura e civili
zação ocidental, para as Igrejas de 
outros continentes e outras ' cultu
ras, como por exemplo para a 'Áfri
ca, construindo ilhas de cultura 
ocidental no meio de um povo com 
uma cultura totli1mente düerente. 

Qual é o serviço que a VR é cha
mada a prestar à Igreja universal, 
através da inserção na Igreja local? 
Os bispos em , Puebla constataram 
que há, por parte dos(as) religiosos 
(as), uma redes coberta e vivência 
do mistério da .Igreja particular, le
vandq a ' uma crescente integração 
na pastoral. de conjunto e a maior 
participação nos organismos e obras 
diocesanas e 'supradiocesanas. Nin
guém hoje tia Igreja do Brasil des
conhece a imensa contribuição que 
a VR tem dado na pastoral orgâni
ca das Igrejas. Como dizíamos no 
início, a VR é um dos esteios da 
Igreja no Brasil e não se pode ima
ginar as comunidades ecIesiais no 
Brasil sem a presença dos seus mi
lhares de religiosos e religiosas. 
Contudo, será que é este o serviço 
específico que a VR é chamada a 
prestar ao povo e no meio do povo 
de Deus? Vejamos um aspecto par
ticular do serviço prestado pelas 
religiosas: ' 

, Encontramos freqüentemente re
ligiosas coordenando paróquias, ba-



tizando, administrando o sacramen
to do matrimônio, presidindo ao 
culto dominical, distribuindo a co
munhão será que estamos de fato 
evangelizando pelo nosso ser, como 
Puebla afirma em outro lugar, ou 
estamos prolongando uma Sacra
mentalização 'espúria, em detrimen
to de uma verdadeira evangelização 
libertadora? Digo espúria, enquan
to a "religiosa-vigária" administra 
os sacramentos parcialmente como 
("Ersatz") substituta: distribuindo 
a comunhão, onde ' o ministro orde
nado não vai ' durante dois, três ou 
mais 'meses, esvaZiando. com isso o 
sentido ' verdadeiro da celebração 
eucarística e onde, muitas vezes, 
ainda não há uma comunidade cris-

, 
tã que reclame a presença eucans-
tica (8). Sem entrar na problemáti
ca teológica , da questão de "mulhe
res não ordenadas" que, no entanto 
continuamente exercem funções sa
cerdotais, , (Batismo, "Eucaristia", 
Matrimônio, encomendações de fa
lecidos, "confissão" sem absolvição 
sacramental), queremos apenas cha- , 
mar a atenção para o perigo de um 
desvio que esta situação pode repre
sentar para a VR e <> serviço espe
cífico que , ela é chamada aprestar. 
Com efeito,o , exercício de funções 
ministeriais e a coordenação de pa
róquias coloca a religiosa numa po
~ição que, segundo o seu carisma, 
ela não ocupa na estrutura hierár
quico-sacramental da Igreja (LO 
43). 

Pela sua vocação e este é o 
serviço específico que os(as) reli
giosos(as) são chamados a prestar à 
Igreja e ao mundo a VR é cha
mada a re-viver e representar ' visi
velmente o projeto existencial da 

vida: de Jesus, ,: de seu ser-ertviado~ 
ao-mundo pelo Pai. Ora, este cami
nho de Jesus é 1Ima descida, pro
gressiva, 11m despojamento radical 

da encarnação, presépio" vida 
oculta, vida pública, até a paixão e 
morte (FiI 2,6-11). . 

A VR, como seguimento radical 
de Jesus que se fez igual a nós em 
tudo, que se tornou servo de todos 
e assumiu o último lugar, não pode 

, . 
nunca esquecer que o seu servlço 
esSelicial ,é 'seguir este ca~inho. No 
concreto isto se reveste como um 
"ser-enviado-aos-empobrecidos", em 
tornar-se, enquanto for possível, 
igual a eles, em sentir o que eles 
sentem, em participar do seu sofri
mento e em assumir a sua luta de 
libertação. 

A substituição de ' ministros orde
nados por "religiosas-vigárias", ape~ 
5ar do serviço de ' inestimável valor 
prestado à pastoral das dioceses, 
além de ' encertar a sutil tentação 
de uma nova clericalização da VR 
feminina, pode contribuir também 
para que não se dê a devida aten
ção a um problema crucial de mui
tas Igrejas locais: o dos ministérios 
ordenados. Enquanto as religiosas 

"mulheres não ordenadas" 
exercem inúmeras funções sacerdo
tais, as , comunidades não tomam 
consciência da necessidade de te
rem seus próprios ministros orde
nados e de empenhar-se para sua 
formação (sem falar dos inúmeros 
ministros ordenados impedidos de 
exercer a sua f unção). 

V Conclusão 

Estas e outras tensões que se ve
rificam num momento de muita vi-
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talidade, em que a VR procura . en
carnar-se de verdade na Igreja par
ticular, certamente ·· merecem um 
tratamento mais aprofundado do 
que este éspaço. nos permite . . São 
sinais de uma caminhada na qual 
os(as) religiosos(as) procuram viver 
com crescente radicalidadeo segui
~ento daquele que foi enviado ao 
mundo pelo Pai. Não temos recei
tas nem . respostas pron~as para os 
Problemas levantados mas que, ao 
noss.o. ver, devem 'ser . levados. em 
consideração se realmente · queremos 
que .a vida. das Igrejas particulares 
contribua para a vitalidade de toda 
a. Igreja·, '''Se um membro· sofre, to
dos os .membros padecem com ·ele; 
ou se um membro é honrado, todos 
os membros se regozijam com ele" 
(lçor 12,26). Isto pode ser aplica
do também para a VR, sua inser
ção riuma Igreja local é seu serviço 
à Igreja universal A caminhada da 
VR numa Igreja particular, na di
reção de um despojamento e de 

. - . . . - . uma mserçao e encarnaçao crescen' 
te no . meio do povo de Deus; será 
vida e libertação para toda a . Igreja_ 

. 
"A . capacidàde . de . compartilhar 

será . siqal da profundidade da co
mw1hão interior e ' de suá credibili
dade para fora", diz · o documento 
de Puebla, ao falar da Igreja, sini!I 
e serviço de comunhão (DP 243)_ 
Isto ·vale também para a VR: quan
to mais os(as) religiosós(a8) forem 
capazes de compartilhar · .não ape: 
nas os seus bens, mas a·stia· próprili 
vida, dando vida ' às . Igrejas rias 
quais se encontram inseridos, maior 
será sua força de irradiação e fluxo 
de vida nova para toda a ·Igreja. "O 
fogo que dá vida à fanillia de Deus 
é o Espírito Santo:" Este Espírito 
que ungiu Jesus para sua missão; 
levando·o a viver· em cada momen' 
to o · "ser'envilj,do-ao-mundo-peló
Pai", tornará também os(a8) reli
giosos(as) capazes de ser a presença 
salvadora do Pai e de seu Réino na 
Igreja' e no mundo. . 
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. PASTORAL VOCACIONAl: ' " ... 
, . 

, NOVOS DESAFIOS , , 
• • . ' 

A Pastoral Vocacional visa 'despertar vocações para 
os serviços da Igreia manifeStos 

nos carismas dos Institutos Religiosos e Presbiteral. 
• 

Frei Silvestre Gialdi 
Caxias do Sul. RS 

Os novos ' desafios da Pastoral 
Vocacional não são, necessariamen~ 
te, respostas concretas de novas es
tratégias ou novos métodos de Pas
toral Vocacional. Mas, sim, desafios 
novos frente às contínuas mudanças 
(), às, transformações reais nas diver
sas ' manifestações da vida humana. 
Na verdade, a "promoção vocacio
nal espontânea" não mais responde 
, . . 
aos novos témpos e suas eXlgen-
das. Também não basta, ingenua
mente, lamentar um passado favorá
vel ,às vocações consagradas e mi
nisteriais. Faz'senecessário refletir 
e criar novos espaços no disputado 
espaço ,da vida e , da existência da 
pessoa humana. 

Não temos mais a família inseri
da numa comunidade tradicional
mente católica e praticante. Hoje, 
'na mesma comunidade encontra
'mos, paradoxalmente, indiferença 
religiosa e a multiplicação de "Mo-

Observação: Esse trabalho foi realizado 
com os Promotores Voeaeionais da eRB 
'Regio"al ,de PORTO ALEGRE. ' 

vimentos Populares Independentes", 
vulgarmente denominados de "sei
tas". Não encontramos mais a po
pulação enraizada no meio rural. 
Hoje, uma ampla maioria da popu
lação é urbana, localizada predomi
nantemente nos bairros e vilas. Não 
, ' 

temos mais as famílias numerosas, 
reunidas na mesma mesa, onde a 
autoridade do pai era primeira e 
inquestionável. O controle da nata
lidade, nas suas múltiplas modati
dades, é uma prática irreversível. E 

• • os Jovens, prematuramente, deixam 
suas famílias e suas comunidades e 
vão à procura de sonhadoras opor
tunidades de trabalho e de estudo. 

Um fenômeno novo dos sem-ter
ra e dos sem-casa substitui o peque
no agricultor, proprietário de sua 
terra e de sua casa, responsável pe
la maior parte das. vocações. As fa
mílias bem , constituídas, unidas no 
trabalho, na dor, no canto e na ora
ção, tornaram-se raras, e deram es
paço para as famílias desajustadas, 
separadas, envolvidas com divórcio, 
aborto; ' drogas, prostituição, fugas, 

549 



abandonos, adultérios... A deses
truturação da família é um fenôme
no global, e não apenas urbano· e 
dos grandes centros. 

Hoje também não podemos mais 
falar em dominância exclusiva de 
uma raça numa determinada região 
de influência imigratória. Pois, os 
deslocamentos humanos, o êxodo 
rural e o êxodo dos pequenos cen
tros para os centros maiores provo
caram favoravelmente a miscigena
ção de raças, costumes, culturas e 
crenças. Também as mudanças no 
pensamento, na estrutura teológica 
e no lugar social da Igreja fazem 
com que o religioso ou a religiosa 
não sejam mais reverenciados den
tro de seus hábitos, conventos e ca
nônicas. Mas sejam fonte de contro
vérsia e, por vezes, de difamação. 

Para avaliar os novos desafios da 
Pastoral Vocacional, a seguir apro
fundaremos o . fenômeno da moder
nidade, as transformações sócio-fa
miliares, a passagem ·do pensamento 
metafísico para o pensamento dia
lético, os vocacionáveis e a dimen
são pastoral e os desafios para a vi
rada do milênio. 

1. OfEmômeno da modernidade 

. O mundo moderno atingiu dire
tamente o conteúdo do conceito de 
homem e sua abertura para o mun
do concreto · e para a história. Bem 
como, determinou lIma mudança es
trutural do comportamento e do 
modo de existir da pessoa humana. 
Veremos estes .aspectos. 

1.1. A verdade sobre o homem . 

O pensamento do, mundo moder
no provocou uma revisão· ampla e 
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profunda da história e do homem. 
Agora, o homem passa a ser o su
jeito primordial da história. Em ou
tras palavras, a história é o mundo 
dos homens: "as suas estruturas 
individuais, sociais e filosóficas, a 
sua grandeza e misérias, os seus ele
mentos positivos e negativos, as 
suas conqllistas e dependências, o 
seu pensamento e alienação". Isto 
significa que o homem não é ape
nas parte integrante da história, 
mas é o próprio fundamento e cau
sa, numa dimensão de transcendên
cia, infinitude e ultimidade. Assim, 
a pessoa humana, enquanto ser, "é 
um eterno devir, um eterno fazer-se 
rumo ao infinito sem conclusão, ru
mo à ultimidade". 

Não estamos apenas vivendo nu
ma época de reivindicações dos 
direitos ·humanos individuais, so
ciais, culturais ou nacionais. Mas é 
a époéa da libertação do próprio 
homem, com uma llÚssão bem de
terllijuada, a de cumprire defender 
a justiça e a eqüidade. Isto é, cum
prir, defeuder e promover os direi-

. . 
tos fundamentais da dignidade hu-
mana, como ser "uno, único e -irre
petível"; condenar e eliminar as de
sigualdades sociais e todas as for
mas de opressão; libertar a pessoa 
hum{IDa de todo o tipo de escravi
dão; proclamar a chegada do Reino 
em Jesus Cristo; e realizar eletiva
mente o ''Plano de Deus": a aliança 
da paz, da recouciliação universal e 
a posse total do próprio ser pessoa. 

Na verdade, (, Reino de Deus im
plica um novo modo de ser pessoa 
humana, integral e integrada a par
tir de si mesma .. E um novo modo 
de relacionar-se com Deus, com os 



homens e com o universo. ' Com 
Deus, porque "criado à . imagem e 
semelhança" do próprio Deus, cons
tituído . filho redimido em Jesus 
Cri~to; ·Com -os homens, porque as 
suas relações e a sua convivência 
são de .. fraternidade. E com o uni
verso, . porque Deus é o criador 
uoiversal e o homem é o mediador 
iguálmente universal. Em outras 
palavras, isto significa superar o 
significado do mundo ocidental em 
que o homem é ·0 "rei da uaturezá", 
com suas mordomias de domina. 
dor, explorador e empobrecedor da 
uatureza •. E assnmir a sua verdadei· 
ra missão: o homem ser mediador 
entre Deus e a natureza, no sentido 
de promover, defender e hllmani· 
zar, constrllindo, assim, a fraterni· 
dade universal - cfr. Gn 1,28; 1s 
2,4; n,3-8; 65, 17-25; SI 8,5-8; 
48,7-15. 

Enfim., a dignidade da pessoa hu
mana é. a sua transcendência, a sua 
universalidade espiritual e a sua 
fraternidade universal. Evidente
mente, a Pastoral Vocacional ne
cessita ter em conta nos vocacioná
veis, especialmente nos jovens · e 
adultos, a consciência da dignidade 
e do valor da pessoa humana; a 
consciência ecológica cristã da me
diação; e a abertura para a trans
cendência no sentido de reden
ção (1). 

1.2. O mundomodemo . 

A revista VEJA, de 10 de de
zembro de 1986, publicou um arti
go com este · título: "Elogio à mo
dernidade". É um comentário do 
livro, "Tudo o que é sólido des
mancha no ar", do americano Mar
shall Berman, que retrata a defesa 

da . era .. moderna: E vejamos alguns 
parágrafos do texto: 

"São modernas .as metrópoles, 
com seus altos edifícios e aveni
·das . congestionadas. É moderno o 
vertiginoso progresso científico e 
tecnológico, que em poucos anos 
altera de maneira . drástica o coti-

. diano das pessoas. É moderna a 
idéia de progresso. A energia nu
clear é tão moderna quanto a pos
sibilidade de que a humanidade 
se arrebente num vistoso cogu
melo atômico". 

Na parte final eJ?contramos: 
"Otimista o autor crê . que a vitó
ria de Mefistófeles - o demô
nio que diz que. 'tudo o que exis
te merece morrer miseravelmen
te' - não é definitiva. No caos 
moderno ( ... ) há vontade e for
ça suficientes para se caminhar 
rumo 'a um cosmos, a uma pro
messa de felicidade. Berman 
( ... ) não vê essa força em parti
dos, na crença ingênua ' do pro
gresso tecnológico ou mesmo na 
revolução . . Ele a vê no homem 
da. rua, nas pessoas que, à mar
gem dos sistemas, das burocra
cias governamentais, todos os 
dias buscam o seu quinhão de 
felicidade. Seriam esses os au
tênticos modernistas. Aqueles 

• que apenas consomem as nOVl-
dades tecnológicas, culturais e 

. artísticas seriam no máximo 
contemporâneos, pois apenas 
aceitam a lógica da produção, 
comandada por engrenagens eco
nômicas que não controlam. Ser 
moderno ( ... ) não significa ade
rir às últinias modas, tentar con
servar o passado e o estabelecido 
a qualquer custo ou mandar tudo 
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. , Pllra o ' inferno e dizer que .isso· é 
moderno". 

, '. E conclui: "Os ' modernistas de 
hoje ( ... ) buscam .a imersão to
tal no Jluxo do desenvolvimento 
material e espiritual mas para 
dominá-lo e terminar com a des-

• 
,truição desejada , por Mefistófe-
leso 'Creio, que nós e aqueles que 

, "virão depois de nós continuare
ros , lutando .para fazer com que 

.' nos sintamos em casa neste mun
do, mesmo que os lares ,que 
construimos, a ,rua moderna, o 
espirito moderno continuem a se 
desmanchar no ar', afiIma. Pode 
parecer um sonho, mas nele pal-

. pita toda a , esperança da moder-
, ,nidade" ' (2). 

A promessa . de felicidade sem 
fim da . modernidade provoca uma 
crise que atinge as raízes culturais 
da Civilização e de suas instituições. 
Sclaro, omundo moderno é fruto 
da "civilização industrial", , que 
transformou a vida , da pessoa hu
mana sobre a terra mais do que to
das , as revoluções precedentes. O 
surgimento da modernidade repre
sentou uma ruptura radical a res
peito. do mundo rural, artesanal e 
merc;mtil, ' e dos seus valores mo
rais, religiosos e espirituais. E deu 
origem ao fenômeno daurbaniza
çf:o: o êxodo rural, a divisão do tra
balho ,entre operário e empresário, 
a , fonnação de duas classes sociais 
contrastantes , e antagônicas, o de
clínio da família patriarcal e a difu
são da família nuclear, o apareci
mento de novas formas de expres
são moral 'e novas · manifestações 
religiosas e espirituais, que desa
gilam no secularismo, no indiferen
tismo :e no ateísmo. 
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.' . Assim; : a sociedade industrial 
provocou mudanças radicais ,nomcr 
do de ,viver,. de"pensar e de sentir. 
E, ' conseqüentemente, passou 'a in~ 
dicar novos, princípios; novas idéias, 
sentimentos, aspirações e mitos ' no
vos, que estão presentes em · nosso 
tempo ·e em . nossa consciência. Ve
jamos os · princípios que norteiam o 
mundo moderno. 

. ' , 

a. CO NF lANÇA NOPRO-, 
GRESSO SEM FIM: confiança e fé 
ria humanidade que caminha e cons
trói um ' progresso para o melhor 
sem fim. E tendo a razão como luz 
iluminadora e a ciência como ins
trumento do progresso, que provoca-o 
rão a vitória 'sobre a superstição, so
bre, a religião e sobre a teologia. As-' 
sim, , a humanidade encaminha-se 
para unia época de felicidade com: 
pleta. E é viva a convicção' de que 
ó progresso científico levará a hu
manidade à libertação de todos os 
males; sofrimentos e, ' viver a feli
éidade. 'A Repiíblica Federativa do. 
Brasil é alicerçada sobre princípios 
da modernidade: "ordem e progres
so". 

, b. ' CONFIANÇA NA C I ~ N -
CIA: confiança e' fé na ciência co-

o • • -mo melO para atingIr o progresso 
iliniitado. E os cientistas passam a 
ser os profetas da modernidade, sua 
palavra é ordem. A ciência e os seus 
experimentos são considerados . co
mo fonte intransferível da verdade 
e confiança em suas forças para do
minar as resistências e os segredos 
da , natureza. ,Em parte é verdade 
que, por mérito da ciência, a vida 
humana ' tornou-se mais agradável. 
Contudo, é incapaz 'de estender o 
bem-estar e a abundância para to-

. ,"'1" -" ' -·I 'I'r. ·c lll'l " ' ,' , '!!" " 
• I . " . - ! I . ' t : _' I , . , , ' .. ;;; .' 



dos os povos, em nível de saúde, 
alimentação, educação,. moradia, hi~ 
giene. .. E o que .constatamos são 
as enOlmes crateras e · abismos irre
paráveis dos contrastes. 

c. C O N F I A N ç A NA RA
ZÃO HUMANA: confiança e fé na 
razão humana, · capaz de libertar o 
homem das trevas e iluminar os no
vos caminhos do progresso. Em ou
tras palavras, o .progresso somente 
é possível tendo a razão como guia 
para libertar o homem das "trevas" 
da superstição (religião) e das "ca
deias" . da autoridade . (absolutismo). 
Em. conseqüência direta, provocou 
uma· crise nos princípios cristãos da 
revelação e no princípio da autori
dade. :e claro, aqui não se entende 
a razão na perspectiva metafísica e, 
sini, a razão científica. 

d. CULTO DA LIBERDADE 
E DA IGUALDADE: o valor abso
luto da pessoa humana· está na sua 
liberdade e no princípio da igualda· 
de e da democracia. Respectivamen
te, liberdade política, civil, religio
sa, moral, sexual, liberdade de pen
samento, de consciência. .. Por sua 
vez, o culto da igualdade se traduz 
no combate a toda a forma de pri
vilégio e no combate às discriniina
ções de raça, de sexo, de classes ... 
E por fini, a defesa da democracia 
como sistema político ideal para a 
realização e concretização da liber
dade e da igualdade. 

Em síntese, com a modernidade 
nasce a convicção de que o homem 
tem em suas mãos o próprio futu
ro e Um novo mundo de felicidade, 
bem-estar e de progresso sem fim: 

. a passagem da inipiedosa condição 
do "vale de lágrimas" para a beati-

tUde do '~paraíso terreal". Contudo. 
o mundo moderno não está conse-· 
guindo superar suas ambigüidades 
intrínsecas: os extraordinários níveis 
alcançados em múltiplas frentes. E, 
paradoxalmente, a família humana 
está mergulhada na dramaticidade 
da miséria, da fome, do ·racismo, das 
drogas, da m o r t e prematura, das 
guerras, da insatisfação, da crise 
existencial e de valores (3). ,. 

2. Trarisformações 
sócio·fámiliares 

Existe muita relação e nt r e as 
transformações s6cio-históricas e as 
transformações s ó c i o - familiares. 
Respeitando o interesse de nossa 
reflexão, veremos esta relação. A so
ciedade agrária e rural, por sua na
tureza, se · caracteriza pela homoge
neidade cultural e de valores, a ver
dade inipressiona, o que dispensa 
questionamentos e indagações. To
dos se conhecem e se relacionam. 
Compram no mesmo lugar, freqüen-

. . . . 
tam a mesma Igreja, a mesma esco-
la, o mesmo lugar de lazer. Na fa
mma rural, o lugar de trabalhar, de 
comer, de dormir, de amar é o mes
mo. Todas as horas e todos os dias 
são passados juntos. S quase natu
ral não haver adolescência: ou é 
criança ou é adulto. Na família ru
ral existe a autoridade comandada 
pelo pai, em segundo plano vem a 
mãe e os filhos a partir dos mais ve
lhos. Os papéis são bem definidos 
e inquestionáveis. A expressão do 
amor e do afeto acontece através da 
comida. Os valores morais e religio
sos são vividos em profundidade 
por toda a fann1ia. A honra da pro
priedade, dos bens e do sexo é in
questionável. Enfini, a família é só-

553 



, . ' 
1ida~ ; ,Mas ,"esta : :.famílía , rtã0 maIs . '. . . . . ', eXIste., ; :,' ,' .. , .. : , ' ,' .. :' ,, ' '.' 

; 6 m~ti.do'm' 6â e 'rn o provo~ou 
uma' inudança: i-ápiâa e' significativa, 
na totalidade do processo sóCio:lii~: 
tórico 'e li transfoínlação , nas insl1-
tuições. Aqülentra ' o eilfoqüe ,da 
ruptura do ciu;aiJJento li daf~rru1ia: 
Hoje, o ciuniilho dascerteza.s e das 
convicçÕes ' é outro.:t o cammho da, 
precarieda'(!e,da ufilidade 'é darela
tivização. O critério , da verdade s~ 
confunde com a' utilidade. ,ll a mo· 
ral do permissivismo eda ' licencio
sidade, do lucro, e do, individualis-

, , ' , , mo. ' , , .. ' , .... ' ' .- ' . ~ . ... 

.. : Na ' sociedadç ,indus!ria,l existe ~ 
~adicalidadeda locompção: Os lug!l
~es.mud~m~o l~ngo do dia. Luga
res diferentes pata : o trabalho epa
Ia o estudo, ', para dormir e, para, o 
limor: Há uma total separação entre 
os membros ,da'famllia{enas c6mu~ 

\ . ~ , . 
ilidades religiosas). ,Quase não exis
te a ' convivênciá'. A ' casa' e' o lugar 
são ' quase' esirahhos, ' tamb~m ' osyi
'zinhos são estranhos, 'pOIS'" o' alu
guelou ' a profissão obdga,m deslo
camentos freqüentes. ' A homogenei
dade de cultura, di: moral Cc de reli
gião é substituída peta , phiriformi' 
dade, pelos .questionamentos e pela 
indiferença. , ,' 
. . . . . . . 

, , A sociedade urbana é constituí
da ,pela solidariedade.funcional" qUe 
dispensa , o envolvimento pessoal: 
as relações interpessbais ' e .intergru
pais são funcionais e ii1tpessoais; 
Porquanto, são , relaçõés ,"desperso
naliiadas"" tratam a 'pessoa humana 
eilquantointeresse, prestígio" e pro
fissão, Não há ' espaço para , a gene
rosidade e para a gratuidade: tudo 
é, negociado: ,'" '" , 
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. ' :Conseqüente'mente, , a ', ,sociedade, 
ii1dustrial ' gera : a "desagregação , dil 
família ,e, a: ruptura ' ,do casamento, 
Gera 'o submundo dos, ,subemprega
dos' e dos desempregados. Gera as 
l2eriferias, a ,marginaFdade, : ,a pro
miscuidade; 'li v'iolêncla:, Bem como, 
ger,ao~ desvios sCl{uais, divórcios, 
motéis, clubes,privê, stJ;iptease, nue 

dismo, "swing; drivé~in, sexo gru~ 
pai;, amor livre, )ratic~s masturba~ 
t6riassexshop, p r át i c; a ,s hanios, 
sexu?1s, ' prátiC~s ' sadd~asoquistas, 
zoofrha, travesbsmo; doenças vené
reas,pornografia, tlrotismo, esteri': 
lizaçao; ' crimes : sexuais,estupros .. , 

, , 

: • • 0 "0 •• : •• _. " ',' _ , _. _ 

.. Ao ' mesmo. tempo, t~rnO& uma po~ . . .. . . . . ~ ... ~ . 
pulação ins!ltisfllita, tma~ra ,e m~a~ 
PilZ <te dqminar"o& ~entimentÇls" ó 
que se'. traduz' namstabilidade diano ' 
te das manifestações ' contraditórias. 
Deixa-se ,guiar, ao mesmo tempo, 'por 
v~loi-es e 'coi1tra-valores,~ princípios 
ti 'modisinos'. Por fim; , a sociedade 

. '. " . . '. . 
industrial despertou o femmlsmo , e 
outras formas de émancipaçao e va
lqrização da mulher. Não ' apenas no 
'cá'mpo sóCio~econômico:político, co
mo Jat'nbémnocà til p ,o: religioso
eclesial (4) " Sobre este último aspec
'to, reportamos a leitura e a 'refléxãb 
'da , obra; "A mulher numa' estrutu
ra eClesial riiasculina"~ Vozes! Cort-
cilium, Petrópolis 1980. " ,'" ' 

, , . 
. ". 

3 , Passl!gem do pensamento ' 
metafísico para 
o pensamento dialético .. , , , . . . . . . . 

, Vivemos ' 'num tem p o histórico 
em que ,a 'monotonia foi banida, pa~ 
,ra dár oportunidade às transforma· 
ções ,e mudanças surpreendentes e 
velozes. E , estas mudanças aconte
'cem em ,todos ' os campos da expresc 



sao . hillliana.· Contudo, .. 0'- .que - nos 
interes'sa ':são as .. mudanças' e · trans
formações: provocadas lio pensamen-c 

to, que ' desalojaram : o suporte me
t.af~sicopara d!lxlugar. "à . d!alét~ca. 
Afmal, numa mesma ge.raçaO vive-•.. ,> ....• ••..•... , • . 

.1ll0S . a teqlogill .: tra<;licional " triden-: 
gn!j; . deriiiz metafísica . .A teologia 
r~hlJviida .. d.oVaticano lI, de supor-o 
te , existencialiSta; . .E , a ,,:teologia da. 
Ub~rtação, de . conteúilo . dialéti~o . . " ~ 

· . "O" : conheciihento "fiÍos6fico preo
é1lpa~se; basicamente, em " buscar " e' 
refletir os fundamentos da verdade. 
E::conio a verdade é inesgotável, a 
filosofia é dialética por natureZa. " 
; ." , .. " .. .. .. ..... _ . . . , 

'.' A ·filosofia ,metafísica ' teve: em 
Platão . e" Arist6teles a sua força má. 
xima "de refltlxão. Com " o advento 

" . 

do cristianismo, a metafísica aden
trou no pensamento filosófico . e 
teológico cristão, expressando-se na 
Patrística e na Escolástica. A Patrís
titia " Santos Padres: " " fundamen-

" . 
fa'se na filosofia platônica. ,Por sua 
vez, a Escolástica ' escolas teol6-. '. . . 
gicas . --: especialn1ente 11 escola ' to
inista, fundamenta-se em Arist6te
les, à esta altura, rediniidopelo cris
tianismo. " " , .. 

. · . 
· Basicamente, a · metafísica calca
s,e no pensamento' dicotômico; dua
lista; no "pensamento racional, abs
trato; e tem 'uma Visão .estática,e 
não .hist6riéa, do mundo e da vida: 
Foi justamente este pensamento me. 
tafísico "que gerou e "sustentou todo 
o pensamento " filos6fico ,," e teológico 
e o " conheCimento vulgar do cristia
nismo do ocidente" ao longo "dos tem: 
poso Traindo, ·até certa forma; o pen
sarnento" bíblico-oriental. Aqui, " com
preensivelmente, ,, "li "dificuldade ,,"de 
ser cristão. Pois, o nosso " modo, oci' 

dental de ser ' cristão'. 'é :: aliinentado 
pela. visão dl,lalista dá , vida, pela as
éese .. masoqUista , e p e 1 as " virtUdes_ 
ErlqÜiliitO 'o modo bíblico de pen
sar,refletire viver é histórico,nu
ma visão ' .c·oMínua e "linear, expres
stf liO " camillhar dos "discípulos' de: 
ÊriuiM' .:..:.. Lc 24,13.35. Caminhar 
seinretorno. " """ ." " " " ,,' 
.. .. . .. . . . , . . - . . .. . . . . .. '.. . . . 
'. A .partir do século :XVI, a .filoso
fia deixou de, ser um privilégio da. 
Igreja, para ser um instrumento de, 
reflexão nas Universidades e dos 
pt'lnsádotes leigos. Enquanto ii Igre
jli" éontinuoil ' álimentando 'a sua dou' . ' . . .' . . ' . . . 
tnmi." e oS . seus " "ensmamentos no 
pensamento ' metafísico, eis filósofos 
leigos, cristãos' ou 'ateus, foram cri; 
a"ndo : outras:" co~rentes " filos6ficas " ao 
longq "dos , séqulos_ , 

" .. 

' i hóje, paran6s, e de capital im: 
portância conhecetniosos funda
mentos "dÍliléticos dii reflexão, " que 
dão sustentação filosófica à teologia 
da libertação. . . 

. . A dialética ' ~ comq. a: metafísica 
~ é de origem grega:. Nasceu com 
Heráclito (544·475 aC), filósofo de 
Efeso, Jônia. Para· ele, a lei funda
mental do ~niverso é o "devir":' ri 
univers'oprógride em c o n t í nua s 
transformações . . Contudo, O" pensa
mento dialético de Heráclito foi su~ 
plantado pelo pensamento metafísi
co de Platão e Arist6teles_ Somente 
com Hegel . (1770-'1831) a dialética 
teve " um novo impulso, ' embora de 
forma idealista. Porém, a forma con
creta da dialética foi traduzida por 
Karl , Marx. (1818-1~83) e . Engels 
(1820-1895). . . . . ~. .." -". . ' 

. Sinteticamente, veremos as leis 
da: dialétiCa e o " processo dialético 
qa 'práxis: " , ' " . . 



a. As Leis da. Dialética . . 

. . "nido . é processo, tudo está 
. em mudança". Em oútrijs palavras, 
as. mudanças e as transformações 
aconteceI!! necessariamente. Em pri
meiro lugar, na ordem · interna ou 
dialética, .pela tomada de consciên.
cia dos oprimidos. Em segundo lu
gar, uma vez conscientes de sua si
tuação,vem a reação externa ou me
cânica: o emprego da força bruta, 
da violência. 

. - "O encadeamento dos proces
sos. A ação recíproca. A rede que se . 
forma". O processo das transforma
ções não é circular ou repetitivo, 
mas espiral e ascendente. 

- "A contradição: tudo se trans
forma no seu contrário, no oposto". 
Este movimento em direção ao con
trário vai até o fim de seus limites 
para, enfim, ultrapassar no seu opos
to. 

- "A transformação da quanti
dade em qualidade. A lei do progres
so por saltos". A direção do proces
so dialético é feita em dois senti
dos: quantit,ativo, p e I a s pequenas 
transformações quantitativamente 
cumulativas ou progressivas. E o 
sentido qualitativo, mediante mu
danças bruscas (5). 

b. Processo da Dialética 

- Tese (ver): mediação sócio
analítica (análise analítico-critica 
mediante as ciências auxiliares: es
tatística, sociologia ... ). 

- Antítese (julgar): mediação 
hermenêutica {interpretação marxis
ta, elementos sócio-econômicos; teo
logia da libertação. o dado da fé: a 
aliança do AT e Jesus Cristo NT). 
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' - Síntese. (agir):mediaçã() prá, . 
tico-prática(construir O Reino · de 
Deus: o homem novo e uma · socie
dade nova à luz do EVl\ngeiho). . . 

Em conclusão, vivemos num tem
po rico de significação, que não nos 
deixa ' acomodados e tranqüilos. An
tes, somos desafiados a refletir e 
buscar soluções para as transforma
ções de libertação integral e integra
da da pessoa humana. Na verdade, 
ainda vivemos um periodo caracte
rizado pela superficialidade, gera
dora de conflitos, de posições cal
cadas em ideologias e radicalismos. 
Porquanto, é uma urgência estudar, 
refletir e buscar o fundamento · de 
nossas posições e caminhar com o 
mundo a ser libertado e com a Igre
ja, que tem uma missão libertadora. 

. . 

4. Os vocacionávels 
e a ação pastoral 

A passagem do pensamento me-
. tafísico para o pensamento dialéti

co, na compreensão do processo 
histórico~salvífico, desencadeou mu
danças profundas no método do 
anúncio da redenção e da salvação: 
primeiramente, a passagem da sa-
cramentalização para o processo da 

. E em segundo lugar, 
a mudança do lugar geográfico para 
o lugar social em contínuo desloca
mentó. Conseqüentemente, a aber
tura para mudanças significativas 
no método da formação dos mem
bros da Igreja e dos Institutos: a 
passagem da formação preponde
rantemente · presbiteral e assistencia
lista no processo da sacramentaliza
ção, para a formação da pessoa e 
do carisma específico, sua espiritua
lidade e sua missão no processo da 
evangelização. . 



, As diretrizes gerais da ação pas
toral ,da, Igreja no Brasil indicam li
nhas gerais no processo de evange
lização, que sao: " ' 

- "EvangeliZar o povo brasilei
ro em prcicesso' de ' transformação 
sócio-econômica e cultural. 

- A ,partir da verdade sob re 
Jesus Cristo, a Igreja , e o homem. 

, , 

- A luz da opção preferencial 
pelos pobres. 

- P e I a libertação integral do 
homem . .. 

- Numa crescente participação 
e comunhão. 

- Visando à construção de uma 
sociedade justa e fraterna. 

- Anunciando assim o Reino 
definitivo". 

Fic~ claro que o "eixo integra
dor" da Pastoral Vocaciooal e da 
formação dos ' vocacionáveis é a 
PASTORAL. Formar pastores, na, 
dimensão evangeliZadora da pala
vra, no seguiínento de Jesus' Cristo, 
para o anúncio libertador do ,seu 
Reino. Neste sentido" a formação 
para a Ação Pastoral constitui o 
"eixo central e integrador de toda 
a formação presbiteral" e da vida 
consagrada. Em outras palavras, a 
Pastoral V ocacional visa despertar 
vocações para os múltiplos serviços 
da Igreja, manifestos nos carismas 
específicos dos Institutos Religiosos 
e presbiteral. Isto significa perten
cer à missão mesma da Igreja, inse
rida no mundo e no contexto sócio
histórico, com sUas , contradições e 
questionamentos. 

Especialniente, ser presença ,trans
formadora ,e libertadora das ' situa
ções ,subitmanas; em vista do Rei
no. Aqui entra o dado fé dos voca
cionáveis. Bem como, a abertura 
pastoral e a ' disposição ' libertadora 
de servir nas situações de "deserto, 
periferia e fronteira": Evidentemen
te, a Pastoral Vocacional e a ação 
'formativa devem coasiderar, como 
critério decisivo, a experiência pro
gressiva de inserção pastoral dos vo
cacionáveis, considerando as suas 
situações peculiares. Bem como, a 
experiência de vida inserida o mais 
possível jUnto ao povo. 

5. Desafios para 
a virada do milênio 

A passagem do tempo é sempre 
um mistério que desperta nos povos 
explicações míticas, físicas, filosó
ficas e religiosas. E à medida que 
a sucessão dos tempos for mais am
pla, maiof é o mistério e mais PI:O
fundas e abrangentes são as expli
cações. A passagem dos segundos 
ou dos minlltos e mesmo das horas 
é tão rápida que não desperta maior 
curiosidade, a não ser pressa dos 
,atrasados ou impaciência nas espe
ras e demoras. Contudo, a mudança 
dos dias, da luz e das trevas, dos me
ses e luares, dos anos e estações 
provocam sentimentos nostálgicos e 
de envelhecimento, de semeaduras 
e de colheitas. Já a passagem dos 
séculos , atinge mais os calendários, 
as datas históricas e as lembranças. 
Pois, dificilmente a pessoa humana 
vive mais de , um século. Porém, o 

• que provoca e gera maIOres sensa-
ções no espírito humano em todas 
as suas dimensões é a passagem dos 
milênios. A Europa quase foi "à fa-
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I" ." . d d . . mil" , el1c~a ~: ,na , Vlra a : oprunell'O , e-
,nio,.>E :esta: ,iriaçãoçlesen:lbocou n() 
,milenarismo, e 110, "~éculo dçFerro". 

, foi~ bem, é~tilli1?s entrando na 
~virlidli ,do segundómilênio. Ni) en~ 
tálIto, pó~cás pessoas têBÍ ' !!oli$d~n" 
da, no sentido, de lidenn:ar para0 
'pi:óxilnomilê,liio , êomespíiitové.r. 
"dadeiiamenté novo,gerando .1lma 
nova sOCiedade .euro novo modo dé 
,viv.er, em que a "civilização do 
atUor" seja .concretiZada e ,que Je. . , , 

8US 'Cristo seja; realmente, a é e i t o 
. , '. .' 

como "centro do cosmos e da his· 
tória". Neste particular" o Papa 
J oao Paulo 11 fez-se ouvir em di~ 
versas oportunidades. Bem como,a 
Conferência dos Religiosos do Chile 
publicou um documento com este 
,sígnificativo título, "La Religiosa 
de hoy e manana", que abordare
mos' em alguns , aspectos. 

, 'Neste fmal de sécUlo e de milê
nio; a Igreja na América Latina vi
ve UIil 'despertar de novos sonhos e 
de novas utopias: e como poderá 
ser a VIDA RELIGIOSA no segun
do milênio? Embora ' o ' documento 
'da Conféiêricia dos Religiosos do 
Chile faça referência somente às rc
ligiosasipor extensão, as suas con
clusões e reflexões são aplicáveis a 
todos oschainados ' para o serviço e 
o anúncio do Reirio. Vejamos: ' 

- A religiosa será uma mulher 
com uma vontade , de amar sem limi
tes 'e com esperanças de aumentar 
continuamente sua capacidade de 
amor e ternura, que se manifesta' no 
aCÇllhimento de todos, especialmen
te, dos "pequenos" do , Evangelho: 
"os que , não contam; os marginali
zados, os desvalidos, os que: não 
têm ' voz' nem voto". · ~ cl!jro; atra-

, , 

'vés ' de" sua: disponibilidaçle 'e'do' tes
,temunh6 ' de pobreZa e trab!llho. ., 

, . 

" .'~' , Ài~ligiosaserã ' uma 'mulher, 
no seguimento de Cristo,eIeitaparà 
,ser- "plenamente "mulher para, ,cpn
verteJ:-seem Nofeéia viva deuQla 
vida húmana .ilH,ale fraterna"· d\l 
espel'ança~ 'vida' e fraternidade entre 
'o' Setl povo, filhos de 'Deus. . " ,. 

" , 

,. ,-,-,-A. telÍgiosa será "uQla'!n'úlhet 
'C a pa .z . de el).trc;:gar.' seu. coração. às 
causas perdidas e às espt<rllIlças Jll.ais 
poQres". Através do . seu traJSalho e 
'de suas relações, levará Í1tódosutna , 

aQlizade generosa, gratuita, ' sem ' re
servas. e , sem medos. , E será c.apaz 
de viver com sinceridade a nobreza , , 

e a grandeza dos afetos humailOs. 
-. . ' . 

· '., . 

~ Uma ,múlher ' de fé, ' "surpre, 
endida e seduzida por Jesus Cristo": 
Chaniada pelo nome, com a suahis
tória, com a sua vida e com, '0 "seu 
destino, para servir o Reino , com 
teinpo, integral e coração pleno. 
· , · . . . . . 

:. ~ ,UQla mulher comprometida 
em '~contemplar o mundo com olhar 
,aberto e abrangente, capaz de des
cobrir ' ioda a bondade do homem e 
'chaQlá-Io à sua plenitude". UQla mu
lher cOQlprometida com ' a radicali
dade eas exigências do Evangelho; 
sem relativização e nem justificati
vas. Umá mulher de I e i t U r a do 
Evangelho em sua totalidade, com 
acerito à dimensão do carisma espe
cífico. E uma mulher de oração sin
cera, viva e operante, como alimen
to iridispensável para contemplar o 
mundo, escutá-lo e libertá-lo das iri' · . - . )usliças, e opressoes. 
· ' 

, " ,- , Uma mulher profeta contra Os 
ídolos . absolutos ' criados pelos hoc 
mens: denunciará a divisão, árup-



I fura; ,.a :exploração;o.s ;' privilégics, 
'c ' ·egcísmo.; as ' justificativas;: as .ex
'clusividadenl' c~ interesses/ .E 'amiri
tÍará' a comunhãc;:'a fraternidade, . o. 
serviço. genercsc, a dispcnibilidade, 
a . .J2l1rtilha, a so.lidariedade, a 8miza

' de gratuita e, por fim; a ' busc.ae o. 
'discerriimento' dà ' ventàde : de Deus. , ' . 
, . .c.... ' Ü~a. 'm'~lh~~p~'~licipanieda 

:o.ndeestá: inserida;'.Mais do :que' fo.r
-mas ' de ·-inserção., . impo.rta· a : capaci
,dade:. de revelar aos:'hbmens . o. ·"res
:to. de ' Deus~~' e .0. ; "rcsto. evangélic6 
d ' I ." ... : a . gre]a ; ' . . ' . '- ," , ..... 

, " ' .. . • 0'. : '. . .' . . ... " ' . . , ,', ... 

. ' ... ' , Unia mulher ' ,Il!iáixcnada . pela 
causa do. SenlJ.o.r; E jupt!imente co.Itt 
.$ua ,co.munidaqe e com sua superio
rli .. busc!j ó, qtie .mai( agrada 3.0. Se.. 
·rihcir. ..' ,. . . ,'. " .. . ' . caravana da família human'a ·do. seu 

tempo.. Em cutras palavras, uma mu- - Uma mulher empenhada em 
lher co.nvertida à pessca humana na . "ccnstruir um lugar de aco.lhida, de 
sua situação. co.ncreta e histórica, anJOr e de esperança, . . cnde o.s .. ho-

"aberta'aos seus' pro.blemas, .'- ccnflites mens pcssam ,se reenco.ntrar ' e refa-
. e "nec\l~sidaqes; . sclidárianás suas :. zer-se" . . Ein'. o.utras palavril5, ]·unta.
: situações de grandeza e .ni i s ,é r i a, 
wnsível . às . injustiças; ao.s. enipo.bre- mente cem li Igreja' ti as irmãs ' de 
cido.s,- acs deserdados e à· pro.mo.·ç·ão. ' 51.18 co.munidade, 'alimentaqa~ 'pela 

'integrare integl;ada da pessca hu- ,inesma . Palavra ' ti pelc"mesnio. Pão., 
mana, Esta cpção. e missão.' atualizli,,co.m . eSfo.l:ço. e · scfrim.entc, traba-

d d lham na co.nstrução. da fraternida-
reno.va e sustenta a vi a a mulher d. "1 d lhid d 
ccnsagrada e. · ugar e aco. a, e amo.r e 

, de esperança". Uma mulher liberta 
- Uma mulher que .assMmi.!l .. 5.e.: ... ... d0'8 ... medes, das receitas pro.ntas e 

riamente e Evangelho. do. amo.r e da das so.luções pré-estabelecidas, e alie 
justiça, que fez a o.pção. preferen- mentada pela alegria serve a pesso.a 
cial peles po.bres e empo.brecido.s, humana per causa do. Reino. de Se-
numa so.lidariedade livre de ódio.s. , nho.r (6). 
Bem cerne, viverá cem a 1 e g t i aà 
"leucura da Cruz" e viverá a po.bre- Co.nclusão 
.za .. sem .po.der, sem prestígio., sem .. ri. ..... '.. . .. .. 

• 
ql:!eza, sem.,segura~ça, se~ . ap01?; ~ A Pasto.ral , Vo.cacio.nal necessa-
nao. ser de Deus ViVO. e verdadeIro.'. d' I' d' -
'e 'i! "t ·· 'd E ' , " t S t '" .. namente, eve Jr a em a pro.nro.çao. 

., . orça . 0. . spm oan o. . vo.cacio.nal direta eespóntânea, pa-
- Uma mulher que anuncia as . ra ' efetivamente integrar-se à ação. 

transfo.rmações do. mundo. li luz do. pasto.ralgl6biil, .em nível de igreja 
espírito. das bem-aventuranças evan- ' paro.quial e . di6cesana e no. segui
gélicas. Uma mulher que dá a sua mente das diretrizes gerais ~a ação. 
vida para to.rnar realidade a verda- pasto.ral e evangelizado.ra da Igreja 
de da libertação. do. ho.mem e a trans~ . no. Brasil. . 
fo.rmação. . do mundo.. . . . 

. ' ,'. Bem ·co.rno., levai' emco.nta o.s de-
. '.~ Uma mulherco.mó. sinal de .. ·safio.sdo.no.sso. teí:D.Po., a abertura do. 
Reine de justiça; de paz 'é de 'recon~ .. espírito e '~a co.nsciênda 'para o.s de
ciliação.,inediante a vivênCia ' dóab- . safio.s· da yirada do.. segundo. milê-
so.luto. do amo.r e da fraternidade; nio.. . . . 

" , .' 
" 



, . . 'Assumir :o serviço do ,Reino ,é . ,realidade ' que já , está acontecendo 
uma missãO martiiial.: eXige' fé; es- ' mediante opequeno ,"resto" que ' se 

. perlj.llça, paciência .'e perseverança. . identifica com os .pequenos grupos 
E as urgências na construção ' do ldeconscientização, comunhão e par-
Reino devem ser assumidas à luz '. ticipação. ' ,' " " 
,dI! gratuidade, da liberdade, da fra
ternidade, da justiça, do amor e da 
paz. Pois a certeza de que o Reino 
de Deus acontecerá plenamente não 
é uin sonho, nem utopia, mas uma 

Porquimto, a .Pastoral Vocacio
nal é uma urgência ' e uma necessi-. . _ . . 

dade na. Igreja e no mundo, para 
formar servidores do Reino. 

, . 

NOTAS 

(1) Clr. GIALDI SILVESTRE, Anlropo
" ogla filosófica, Universidade Caxias do 
Sul, 1987. (2) CONTI MARIO SéRGIO, 
"Elogio . à modernidade", in VEJA, São 
Paulo, 10 de dezembro de 1986, 122,124. 
(3) Cfr. "La crisi dei mondo moderno e 
I'uminismo", In La Clvlltà , Canollca, 
quaderno 3179, Roma 04.12,1982. (4) 

Cfr. GIALDI SILVESTRE, A feitura do 
mundo: anlropologla fil086f1ca, Univer
sidade de ' Caxias do Sul, 1985, 1-7. 
' (5) Cfr. TELES ANTONIO XAVIER, Inlro
dução ao estudo da fll080fla, Atica, São 
Paulo, 1985, 75-80. (6) La. religiosa de 
.hoy y maftana, Conferência de ReligiO
sos de Chile. ' O 

Seguir é aderir, aceitar, comprometer-se 

Bíblia - "Se alguém quer me SEGUIR, renuncie-se a si mesmo. Tome, 
. cada dia, a sua cruz e siga-me", Lc 9; 23. 

Leitor -'- SEGUIR implica: (1) RENUNCIAR, isto é, abandonar o que 
espontaneamente nos atrai, tudo aquilo para o que a natureza 

. nos inclina. (2) NÃO ENTRAR nos esquemas dó mundo. Pelo 
contrário, "transformar-se pela renovação do espírito", Rom 12, 
2. O mundo é um modo de pensar, de ver, de falar, de amar 
e de agir que não são modos de Deus revelados pelo Evangelho. 
(3)ADESÃO, ACEITAÇÃO, COMPROMISSO com Jesus e com 
aquilo que ele disse e fez. (4) VENCER a grande tentação, ou 
seja, o acúmulo de poder, a centração em si mesmo (egoísmo e 
individualismo), o instinto de posse excludente, a vontade de 
autopromover-se, de prevalecer e dominar. Çom o SEGUI
MENTO, a vida humana se .redime e se reconquista sua direção 
original (Pe. Marcos 4e Lima, SDB). .' 
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, " , 
. ,. . .. . .: ; 

, ' . . \ . . . 

, A Vida Religiosa será' sempre umÇl novidade de Deus dentro 
, ' " , ,',. da' 'realidade do povo, Não se pode perder a , 
"/fnsibilidade do ' pov,o. E uma questão ,de Comunhão e Participação, 

. . . . . . , 
, .. 

, ' 
, 

' ,_ Ir. Nilza Junqueira Reis, RA 
, Ca)1lpo Grande. ES 

Ir. Maria Auxiliadora , Vasconcelos Cordeiro, FMA 
Cariacica, ES 

• • 

, b tema que ~os é proposto por 
CONVERG~NCIA,dentro da série 
dos' artigos sob I-e a VIDA RELI
GIOSA NOS VINTE ANOS DE 
VATICANO li, nOs leva a remon
tar ' rapidamente até o Papa João 
XXIII, passando por MEDELLíN 
e PUEBLA, se quisermos compreen· 
der a caminhada da Vida Religiosa 
na América Latina e no Brasil, den
trp da, inspiração primeira do pró
prio Concílio: "uma primavera pa-
ra ,a Igreja". " 

Em seu "Diário da alma", o Papa 
João XXIII d e i x a transparecer a 
sua ótica universal, descortinando 
os seus horizontes amplos: "Todo 
mundo é minha família. Este senti
do da pertença universal deve dar 
o tom e a vivacidade à minha men
te, a meu coração e a minhas ações". 
Pouco antes de sua morte, ditou ao 
Cardeal Cicognani. ' então seu Se· 
cretário, um texto que sintetiza de 
forma profética a sua visão das coi
sas: "Hoje, mais do que nunca, cer- ' 

ta mente mais ' do que nos séculos 
passados, somos chamados a servir 
o homem enquanto tal 'e não somen· 
te aos da Igreja Católica. As circuns
tâncias presentes, as exigências dos 
últimos 'cinqüenta anos, o aprofun
damento doutrinai nos levaram a 
realidades novas como disse no Dis
curso de A b 'e r t u r a do Concílio. 
NÃO B O EVANGELHO QUE 
MUDA, SOMOS NOS QUE CO
MEÇAMOS A COMPREENDe·LO 
MELHOR. Quem viveu longamen
te e se encontrou no início deste sé
culo frente a novas tarefas de uma 
atividade social que engloba todo o 
homem, quem viveu como no meu 
caso, vinte anos no Oriente, oito na 
França e pode confrontar 'culturas 
e tradições, sabe que chegou o mo
mento de reconhecer os S I N A I S 
DOS TEMPOS e OLHAR LON
GE". 

"Frente aos países subdesenvol
vidos, a IGREJA' se apresenta tal 
COMO B e QUER SER, como a 
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IGREJA DE TODOS e particular
mente A IGREJA DOS POBRES" 
(João XXIII, Discurso de Abertura 
do Concílio, 11/10/ 62). · . 

S um PROGRAMA. Este texto 
deve ajudar-nos a estar presentes na 
conjuntura e, ao mesmo tempo, a 
"OLHAR LONGE" e falar. da re-. . . 
percussão do Concílio na América 
Latina e na Vida Religiosa, HOJE, 
sobretudo na dimensão de COMU
NHÃO e de PARTICIPAÇÃO. 

A. A nova consciênCia eclesial 

1. OS DESAFIOS E DESLO
CAMENTOS DO VATICANO lI: 

, Dentro do marco assinalado por 
sua intuição fundamental, . parece
nos possível dizer que João XXIII 
propôs ao concílio três grandes te
mas: a abertura ao mundo moder
no, a unidade dos cristãos, a Igreja 
dos pobres. O Concilio aprofundou 
as duas primeiras e indicou pistas 
para a últir.iJa (1). 

Tal · tomada de consciência, feita 
em função do anúncio do Evange
lho no mundo de hoje, trouxe uma 
renovação ·para a Igreja, e assim, 
colocou-a em condições de respon
der a estes grandes temas e aos seus 
desafios. "A Igreja tinha necessida
de de aprofundar a consciência de 
si mesma" (Paulo VI, Discurso de 
Abertura da Segunda Sessão, 23/ 
09/ 63). 

Alguns pontos luminosos: 

1.1. - "Estender uma ponte pa
ra o mundo contemporâneo" (Pau
lo VI id.). 
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A nece.ssidade de dialogar com o 
mundo .foi ·0 tema abordado com 
maior amplitude e profundidade pe
lo Concílio. Rejeitando os Esquemas 
preparados, os Padres Conciliares 
'deram a grande virada: surgiram 
então as pistas fecundas do Vatica
no lI. Não se trata apenas da Cons
tituição "GAUDIUM ET SPES", 
cujo genne surgiu nei final da pri-

. meira sessão, num discurso do Car
dea! Suenens (04/12/ 62): ri famo
so documento 17, depois esquema 
13, que resultou na "IGREJA NO 
MUNDO DE HOJE". S algo que 
pervade todos os documentos con
ciliares. 

1.2. - A perspectiva ecumênica: 

. Aproximar-se dos cristãos de ou
tras c()flfissões foi Uloa das grandes 
preocupações do ' Papa João XXIII. 
A frieza . inicial dos encarregados da 
preparllção, sucede-se a entusiástica 
acolhiQa· dos Pa d r e s Conciliares. 
Não há dúvida: de que o diálogo 
ecumênico foi um dos pontos mais 
relevantes do Concílio, e de conse
qüências bem mais amplas do que 
as previstas. Tudo isso trouxe e traz 
conseqüências sobre li maneira de 
entender a Igreja e sua tarefa na 
história. No fundo, porém, consis
te em situar-se, · com humildade e 
respeito diante da ação salvífica do 
Senhor Jesus Cristo. 

O Concílio respondeu a estes de
safios pela noção de Igreja como 
sacramento universal de salvação, 
retomando a clássica questão das re
lações ·entre instituição e comuni
dade, A COMUNHÃO e a conse
qüente PARTICIPAÇÃO será um 
dos temas fundamentais da eclesio
logia . conciliar: o· relacionamento 



inter-episcopal, com' a colegialidade, 
atingindo todas ascategodas do Po
vo de Deus. 
, 1.3. ' A Igreja dos pobres: 

, A Igreja dos Pobres I Este tema 
não estava nem foi suficientemente 
elaborado como os o u t r o s dois. 
João XXIII "olhava longe ... ", em
bora nem sempre ele mesmo estives
se em condições de desenvolver de
talhadamente todas as conseqüên
cills de suas intuições. "A situação 
dos pobres não ' deve ser considera
da ' apenas ' em relação aos ensina
mentos sociais ' mas sobretudo à luz 
de Cristo e do seu R e i n o" (João 
XXIII, Discurso de Abertura, 11/ 
10/62). Trata-se concretamente da 
pobreza real das grandes maiorias 
da. humanidade. Tal estado de coi
sas leva a Igreja a reencontrar-se 
consigo mesma. Desde o início apre-

, . ' " . -" -
senta-s~assJm uma q u es t a o nao 
apenas' conjUntural, mas carregada 
de CONSEQÜ!NCIAS ECLESIO
LOGICAS. " O próprio Papa João 
XXIII evita a ambigüidade, colo
cando, na mesma mensagem, tal de
safio na perspectiva da libertação 
em Cristo e da proximidade do Rei
no de Deus (Lc 21,20 - 33). 

João XXIII apresenta este modo 
de ver ' a Igreja como uma realidade 
em processo. Reafirma por duas ve
zes "A IGREJA :É E QUER SER". 
Nem tudo já está feito. A Igreja 
ainda não é tudo o que deveria ser. 
Há um trajeto histórico a empreen
der. Estas palavras do P a p a, na 
abertura do Concílio Vaticano li, 
significam o deslanchar de um mo
vimento: um p r o c e s s o que, com 
seus avanços e recuos, continua sen
do atual porque ainda não desen
volveu todas as suas possibilidades. 

, Neste sentido' de que , a situação 
dos pobres deve ser considerada não 
só em relação aos . ensinamentos so
ciais ' mas à luz de Jesus Cristo e do 
seu· Reino, não há por ,que estra,
nhar que o Cardeal Lercaro, Arce-
bispo de Bolonha, julgasse que '
colocar no centro mesmo do Concí
lio o tema dos pobres era uma 
exigência dos dois outros temas pro
postos por João XXIII: a abertura 
ao mundo e a uni d a d e dos cris
tãos (2). 

São breves e · profundamente sig
nificativos os textos sobre a IGRE
JA DOS POBRES nos Documentos 
Conciliares (LG 8; ' AG 5; entre ou
tros). Tais textos falam da pobreza 
como um "CAMINHO" que, em
preendido por Jesus Cristo, deve ser 
reto!Dado pela Igreja em sua cami
nhada histórica. Não se t r a t a de 
uma meta ou de um ideal, mas do 
próprio testemunho evangélico. Es
tas perspectivas conciliares abrem 
espaço para experiências e reflexões 
na linha da IGREJA DOS POBRES. 

Para nossa ação e reflexão: 

O Papa João XXIII, na Abertura 
do Concílio, disse e repetiu: "Fren
te aos países subdesenvolvidos a 
IGREJA se apresenta tal COMO :É 
E QUER SER, como a I G R E J A 
DE , TODOS e PARTICULAR
MENTE A IGREJA DOS PO
BRES". O Vaticano 11 se fez sensí
vel ao "grito dos oprimidos". Como 
na América Latina e no Brasil, a 
I G R E J A vem percorrendo este 
"CAMINHO DE JESUS CRISTO" 
lembrado por Vaticano li? Como 
está sendo preenchido este "ESPA
ÇO" aberto e este "MEIO" indica
do? 
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, 

" 2,' A I GREJ A NA ' ATUAL 
TRANSFORMAÇÃO DA AMIlRI" 
CA LATINA: • , -

'} . " . 
A "grande virada' que os Bispos 

deram na L" Sessão do Concílio foi 
a resultante pastoral . de lima reno
vação que já se viv.ia na Igreja com 
maior ou menor ' intensidade, sobre
tudo nOS povos cristãos do Terceiro 
Mundo. . , , 

, . 
" 

, O Concílio, por um lado, ' abriu 
espaço para oficializar a criativida~ 
de que ia nascendo na história de 
um povo cheio de fé e de esperan
ça., Povo sofrido, humilhado, seden
to de libertação e de COMUNHÃO. 
Povo que queria ser gerite: PARTI
CIPAÇÃO. Por outro lado, apontou 
para a Igreja hierárquica, ' a valida
de da renovação, · da unidade da 
Igreja hierarquia-povo: um "sinal 
dos tempos", no dizer do Papa 
João XXIII. 

, Como em toda a Igreja, o Con
cílio Vaticano II teve impacto , na 
América Latina. O primeiro aspec
to novo a ser percebido foi o da re
novação litúrgica. Foi um bom pon
to de partida, pois, em geral o povo 
gosta de rezar em sua pr6pria lín
gua. Sente-se mais perto de Deus ... 
Sente-se mais compreendido. Pouco 
a pouco foi tomando consciência 
de alguma coisa mais significativa: 
a mudança de mentalidade da Igre
ja, numa volta ao Evangelho de Je
sus Cristo, que o Concílio trouxe. 

Ainda durante a etapa final do, 
Concílio, Dom Miguel Larraín, 
Bispo de Talca/ Chile, e Dom Hel
der Câmara, então Presidente e 
Vice-Presidente do CELAM, tive-
ram a idéia de uma reunião dos 
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Bisp~sdiiAmérica' Latiria, para vet 
e -analisar a situaçãodoContirientê 
à luz do Vaticano II e Jüntos bus' 
car uma ação ,pastoral. "Assim nas
ceram MEDELUN (1968) e PUE-
BLA (1979). ' ' 

• i' 

. Que exigências se impõem à' 
IGREJA , pelo , fato de "SER SA· 
CRAMENTO ' DE ', SALVAÇÃO 
NUM MUNDO MARCADO PELA 
POBREZA E PELA INJUSTIÇA"? 
. . . . ; . ; ", . 
_ A . encíclica "PQPULORUM 
PROGRESSIO'; .(196in, no dizer. 
de 'Gustavo Gutierrez foi "uma cla
rinada 'para ' a América ,Latina" (3). 
Paulo, VI, complementando "GAU; 
DIUM ET SPES", tocava em temas 
que não haviam , sido tratados no 
Concílio, deséreverido e criticando o 
"mUrido" 'enquanto ordem social e 
econômica. Daí a sua repercussão' 
na Conferência de MEDELLíN e 

, , 

J:las reflexões teol6gicas que sur" 
giam em toda a América Latina so: 
bre o tema libertacão. Tudo isso re-. . ~ . . 

percutia na vida da Igreja e ques-, 
tionava muitos cristãos. 

COMO ACOLHER O CONCl
LIO sem levar em conta a SITUA-' 
çÃO SOCIO-ECONOMICO-CUL
TURAL na qual vivia' a imensa' 
maioria dos povos latino-america-' 
nos? 

2.1. "A solidariedade com os po
bres ... " (Medellín-Pobreza 10) 

, "Cada' ano, a miséria; a fome e a 
doença que traz consigo, provoca' 
no Terceiro Mundo tantas mortes' 
como nos cinco anos da Segunda' 
Guerra Mundial . .. Na história dei 
mundo não existe uma batalha mais 
cruenta. Este imposto de sangue 



pago: pelo .mundosubdesenvolvid.o 
~. um , e~~~ndalo que çlama ao Pai 
~osCéus . (4); ' . , .. ." 

· ' Diànte· 'rlesse ' ''sinal dós tempos'~ 
que é o desejo de libertação, des
eritoem Medellíri . "11m clamor 
surdo bióta ' de milhÕes de hómens, 
pedindo 'a seus pastores 'uma liber
tação que não lhes chega de nenhu
ma .parte" · ·{Medellín, Pobreza: 2) 
---'- a Igreja quer apresentar "o rosto 
de uma Igreja autenticamente po
bre, missionária e pascal, desligada 
de todo poder temporal ' e audaz' 
mente comprometida . na . libertação 
de todohomeIh " e' de ' todos os ' ho

. mens"(MedellíIÍ, JuvEmtiide ' 5). . . ' . . ,'-
· ' . . ... . 

, "A preferência pelos pobres deve 
exprimir-se numa. autêntica solida
riedade com os. pobres , 'ó esta .soli
daried.ade significa . fazer nossos os 
seus' problemas e . lutas, sabêr falar 
por eles" (MédelIín, Pobreza ' 10). 
A prática da Igreja latino:-amerità' 
ria está , sendo marcada potessa 
exigência ' de ' solidariedade, apesar 
de inúmeras falhas. ' . .'. 
. . . . ' . . - ... ,' .. . 

. 0 Papa João Paulo. U retomará 
esta me~ma temática com grande 
f()rça: . a '. s,olidariedade . da Igreja 
~om ,os PClbres . ' ~como sua missão, 
seu , : serviço, .. como verificl!ção . de 
sua fidelidade a Cristo para ser ver, 
dadeiramente a IGREJA DOSPO
BRES". (L.E. n.~ 8). 
· . . . . . 

.' ' 
Percel?e'se . que à 'preferência não 

faz esquecer este outro dado ' evan
gélico fundamental: a universalida
de do amor cristãó. Medellín insis
te repetindo várias vezes que a 
Igreja· quer ser "humilde servidora 
de,~odos os homens 'de nossos po
vos (Medellín" Pobreza 8). 

' .. Como acon:teceu no Concílio. Me
dellín e Puebla,. ·buscando. traçar Ii~ 

nhasi: pa~torais; fazem uma . reflexão 
teológica;'" A pobreza de tantos ir
mãos clama por justiça, esforço e 
superação para o cumprimento ple
nO da missão salvífica de Cristo" 
(ld. 7). A salvação de Cristo, da 
qual a Igreja .é um sacramento · na 
história, é o que dá significação à 
questão ,da . Igreja dos ,pobres: Esta 
identificação d.e Cristo. com os po
bres (Mt 25,31 . 46) é um tema 
central na reflexão sobre a Ig~eja 
dos pobres.Pilébla coloca isso com 
maestria falando dos traços deCris
to presentes .·nos "rostosniuito con: 
eretos" dos pobres : . ". 

"Esta' situação de extrema po
brez.a generalizada adquire, na vida 
real, rOstos ' 'milito . concretos; nos 
quais deveríamos reconhecer os 
traços de CRISTO SOFREDOR, O 
SENHOR QUE NOS ' QUESTIO' . . . 
NA E INTERPELA: 

• . rostos de INDíGENAS e com 
freqüência também de AFRO-AME" 
RICANOS, que vivendo marginali~ 
zados e em situações : desumanas, 
podem ser considerados pobres en-
tré os mais pobres; ' '.. .. 

. • rostos de CAMPONESES que 
como grupo ~ocial vivem relegados 
em quase tcido o nosso continente: 
~em ' terri!, em situação de depen
dência interna e ~xterna, su.bmeti
dos a sistemas de comércio que os 
exploram; ..' . 

. ." 

: • rostos de OPERÁRIOS COI)l 
freqüência . mal remunerados e com 
dificuldades para organizar-se na 
defesa de seus direitos; . . . . .. 
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• rostos de MARGINALIZA
DOS EM AGLOMERADOS UR
BANOS, com o duplo impacto da 
carência de , bens materiais face à 
ostentação da riqueza de outros se-
tores sociais; , 

• rostos de SUBEMPREGADOS 
E DESEMPREGADOS, despedi
dos pelas duras exigências de crises 
econômicas e muitas vezes de mo
delos desenvolvimentistas que sub
metem os trabalhadores e suas famí
lias a frios cálculos econômicos; 

• rostos de JOVENS, desorien
tados por não encontrar seu lugar 
na sociedade, e frustrados, sobretu
do em zonas rurais e periferias ur
banas, por falta de oportunidades 
de capacitação e ocupação; 

• rostos de CRIANÇAS, golpea
das pela pobreza ainda antes de 
nascer, impedidas de realizar-se, 
por causa de deficiências mentais e 
corporais irreparáveis que as acom
panharão por toda a vida; crianças 
abandonadas e muitas vezes explo
radas de nossas cidades, resultado 
da pobreza e da desorganização mo
ral familiar; 

• rostos de ANCIÃOS, cada dia 
mais numerosos, freqüentemente 
marginalizados pela sociedade do 
progresso que prescinde deles por
que não produzem" (5). 

2.2. - Os "POBRES SÃO 
EVANGELIZADOS" ... OS PO
BRES EVANGELIZAM .. :: 

Eis o tema central de Medellín. , , 

São conhecidas nossas bases bíbli
cas deste anúncio do Evangelho aos 
pobres. Esta 'perspectiva vem mar
cando a vidá de boa parte da Igre-
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ja Latino-americana. "Ser pobre , é 
mais sobreviver dt> que viver" (6); 
E também ter um "modo de sentir; 
pensar, amar, crer, ' sofrer, orar". 
Anunciar o Evangelho aos , pobres 
significa também entrar em seu 
mundo de miséria e esperanças. 

, " 

A Igreja na América Latina, em 
particular no Brasil" estatisticamen
te pouco tem conseguido, mas o 
processo iniciado caminha , (7) .Bas
ta citar a CNBB com sua postura 
profético-servidora. Trata-se, de fa
to, de uma abertura, ao mundo, se
gundo a orientação conciliar, nesse 
caso no universo da pobreza. Esta . ' 

perspectiva ,converteu-se também 
num lugar de ' encontro fecundo 
com irmãos ,de outras confissões, 
abrindo assim pistas para o diálogo - , . e a açao ecumerucos. ' 

Como Medellín, Puebla insiste na 
importância para a Igreja da 
EVANGELIZAÇÃO , DOS PO
BRES_ Destmatários privilegiados 
- não exClusivos ....; da mensage~ 
do 'Reirio, eis pobres ' são também 
seus ANUNCIADORES. Uma ex
pressão desta' missão são as , Comu
nidades Eclesiáis de Base; Puebla 
saúda as CEBs como um dos fatos 
mais ' importantes da vida da Igreja 
na América Latina, e como "expres
são do amor' preferencial da Igreja 
pelo povo simples" _ .. Além disso, 
nelas o POVO POBRE "encontra a 
possibilidade concreta de PARTI
CIPAÇÃO na tarefa ec1esial e no 
compromisso de transformar o mun
do" (Puebla n.· 643). , 

As CEBs'constituem, sem dúvida; 
uma 'das ma,is fecuildas realidades 
da Igreja Latino-americana., Elas se 
situam no Povo de Deus em sua ca' 



minhadâ histórica. 1! . a . manifesta
ção do Povo de Deus no mundo da 
pobreza, mas profundamente mar
cado pela fé cristã. "Povo Messiâ
nico" (LG 9) que caminha na histó
ria realizando ·constantemente a in
versão messiânica: "os últimos se
rão os primeiros" (Le 13,30). . 

2.3. Martírio e Mística (Pue-
bla 265): 

"A consciência que a Igreja tem 
de . sua missão evangelizadora tem
na levado a suportar em seus mem
bros a perseguição e, à.s vezes, a 
morte, como testemunho de sua 
missão profética" (Puebla 92). 
Anunciar o Evangelho no coração 
do mundo significa, para a Igreja, 
dar testemunho de vida numa reali
dade de morte. Isto não se faz sem 
o sofrimento. Medellíri fala de uma 
"Igreja pascal"; Puebla refere-se a 
"uma Igreja servidora que prolon
ga através dos tempos o Cristo Ser
vo de Yahweh, pelos diversos minis
térios e carismas" (Puebla 1303). 
A alusão ao Servo Sofredor (Is 42) 
revela a . consciência do caminho 
que a Igreja deverá palinilhar em 
sua tarefa de serviço. 

'~Na América Latina hoje há um 
MART1RIO que é estrutural, anô
nimo, · coletivo e 'cristãá·ociden
tal'. ;. A "ORIGINALIDADE des
ta perseguição é que ela é realizada 
por cristãos, pelos que se conside
ram defensores da 'civilização oci
dental cristã' ... · O martírio a que 
nos referinios é muito mais coletivo 
e anônimo. O que se quer destruir 
com a repressão não é um ou outro 
líder,mas o . próprio povo que é 
cristão e pobre... Entendemos o 
martírio como a primícia da liber-

tação pascal de Jesus, para a mani
festação plena do Reino de Deus. 
1! fecundidade nova das comunida~ 
des de base que se convertem, que 
ganham densidade evangélica, na 
medida · em que vão vivendo o SE
GUIMENTO DE JESUS, no esfor
ço, muitas vezes de caridade herói
ca, para construir uma sociedade 
diferente - fraterna, justa e de 
paz". Estas citações de "MART1-
RIO, memória perigosa na Améri
ca Latina HOJE", (8) são para nos-

o _ • • 

sa oraçao, nosso questiOnamento e 
reflexão. . 

"Afinâl o conflito não é entre a 
Igreja e o governo. :É entre o gover
no e o povo. A Igreja está com o 
povo e o povo com a Igreja. "Ora
ças â ·Deus!", confiou-nos Dom Os
car Romero no dia 11/11/ 79, pou~ 
cos meses antes do seu martírio. 

. "Somos peregrinos, mas também 
somos testemunhas" (Puebla 
265). .. O caminho pessoâl se faz 
andando, em suas circunstâncias 
concretas, sim, mas o largo caminho 
que é comum ao Povo de Deus já 
está aberto, já foi percorrido por 
Cristo · e pelos santos, em especial 
pelos Santos da América .Latina: os 
que morreram defendendo a inte
gridade da fé e a liberdade da Igre
ja servindo aos pobres, servindo aos 
índios; servindo aos escravos" 
(Puebla 265). 

"Foi percorrido igualmente pelos 
que alcançaram os mais altos cumes 
da contemplação. Eles caminham 
conosco. Ajudam-nos com a sua in
tercessão" (id.) 

Será que entendemos que estar 
em COMUNHÃO E PARTICIPA
ÇÃOé · sintetizar a minha vida na 
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,vida : (jo~l~u, poVo" , l;>u :,sei!l, ,-viv\lr 
,na carn,e, ,n'a ideo)ogia .. na, Jé,nº 
,amor, ,na solidadedade este MAR
TtRIO? A v~lta dalllfstlca, 4euma 
forte espiritualiçlaçle;a "VÇllta às 
Jontes':" I)ão , seri~ condição fup.da: 
mental para , aquela "interpretaç~o 
.çriati:va", ,para aquela , realização 
fiel e efetiva, do Vaticano 11, : de 
Medellín e Puebla que tll,nta in
fluência terão na , caminhada da 
Vida Religiosa? " ' 

, . . . . ' .. 

,B. A Vida Religiosa ,hoje " , 
na América 'Latina 

Deus Pai nos consagra e nos de
'volve ao povo, "VaL, , EU TE, EN" 
VIO ao Faraópara tirar do Egito 
'os Israelitas; MEU POVO,;' ,;' 'EU 
ESTAREI CONTIGO!" (Ex 3,10). . . ' . . 

". '.,. . .. 
Esta CONSAGRAÇÃO, este EN

VIO é a única e permanente pro
posta de Deus. 'Somos CONSA
GRADOS e ENVIADOS AO REr: 
NO que já está ' acontecendo ná 
convivênCia com o povo; na simpli' 
cidade da partilha comunitária; na 
presença em ' organizações popula: 
'res; no conhecimento da realidade 
sofrida e de ,marginalização, , ~ Só 
'na construção desse Reino é possí
vel viver a COMUNHÃO e a PAR-
TICIPAÇÃO, '. ,' , ,', 

, ' , , 

, Diante da conjuntura sócio-polí
tico-econômico-cultural ,da , América 
Latina, "o religioso é desafiado a 
realizar um traballio político, im
pulsionado pela Fé e, a p'artir da 
realidade do pobre" (9), domiserá
vel. Deus consagra , e , envia para 
uma ação concreta através 'da 'parti-. _. . 
clpaçao nos mOVImentos , e organi-
zações populares, :e a ENCARNA. 
,çÃO 'da Vida Religiosa no 'mundp 

, 
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xeal; 'de acordo com, o carismafun-... ...... .. ... . . , . ' •. . · h ~ ··' .. .. . .... . . .. 

dacional. ' . ' ',' . ' ,' . _ .... . . ,. ~ ..... , .. .... - ... ; , . -, ' , 
, 

Todarealiciade humilUa épolfti
cai tanto no sentido' de :organiiação 
da convivência; ' quanto no " sentido 
do exercício do poder" '(lO); E a 
posição de cada religioso ' dentro da 
estrutura ' política é' fruto da sua 
idel;>logilj, ,: dI;> , conjuntC) , de çonyic
ções profundas, formadas : a9 longo 
das experiências do dia-a-dia. São 

. ," ... .. , .... , .. . - . . 
essas 'convlcçoes:'que anllDam o 'aglr 
do religioso; 'Importa 'clàHficllré 
discernir li ideologia assimilada pa" 
Ta que 'os religiosos não sejamins-
- o " ' - , ';' " . trumentos 'mocentes 'e utelS ao 'slSte-
ma de ,dominação, ' ', ', ' , , ' , .. 

, ' " Coinprqm\lte'n.d~~e ' ' __ de ' '. ' forma 
mais ' efi:tjva c.om .- () sujeito popular, 
çomo irmão marginaHzado,o relj
gioso,entra, nadmâmica de. confron
tação, ~ 'd~ ' mu~anças; de ' irisegurarí. 
ça, ,. Sqfre" o,' risco' ciemc0lripreen-- . .' .. -" . soes, ,-persegUlçoes" mortes. .. ge-
rando .vida nóva e 'encarnando li 
própria ' vidá,::"" paixão ',':"'" inorte ,.,-

. . I . - . - .' . 

ressurreição,', d,eJ!:sus ,Cristo, o 
"GRANDE RELIGIOSO';. A con
sagração religiosa ÍmpülsjÇlna --, cada 
'religioso ''- a tomar conSciência de 
suas atitudes ideológicas. 'A Cons'a
gração ',Religiosa ,impele.', 'atolhar 
partido daqueles que são' , vítimas 
das injustiças e são colocados ,à 
margem.-da :sociedade.,A 'atuação' do 
religioso --na >: América , Latina tem 
cómo . ponto de partida as hecessi~ 
dades da lutá , 'do povo ' empobreci
do. O religioso latino-americano ' vái 
assumindo , o Evangellio .. : da bem
,aventurança , da contradição , (Mt 
5,11) "e dll margimilização à medi
da que se compromete com , a causa 
dos pobres, adquirindo assim, uma 
atitude ' ,profético-revoluciÇlnária. 



. . ~na CONSAGRAÇÃO e , no 
ENVIO, .que DEUS PAI faz de ca
da religioso, qUe SE ENCONTRA 
A G~NESE , DA EXIG~NCIA de 
uma '. AÇÃO .. CONSCIENTE E 
CONCRETA DE CONSTRUIR A 
NOVA SOCIEDADE: acreditando 
no povo e ein . seus valores; solida~ 
rizando-se .Conl · as suas organiza~ 
çÕes e lutas; respeitando seus con
dicionament.os . históricos e suas 
crenças; mudando o serviço pasto
ral em direção à formação de co
munidade e lideranças. :B UM VI
VER A PARTIR DO POVO E A 
SERVIÇO ' DO POVO. ~o viver 
PARTICIPAÇÃO· COMUNHÃO na 
consagração e no envio que. Deus nos 
faz ao povo. Nós somos esse Povo 
de Deus com .uma missão a realizar 

• e a cumpnr. 

O viver como Povo de Deus, ten
do a certeza de. que é dos pequeni
nos a força de transformação da so
ciedade, vem provocando conver
são na Vida Religiosa na América 
Latina. As reflexões, as orações, a 
convivência, os encaminhamentos 
das atividades vêm exigindo maior 
lucidez e discernimento sobre a rea
lidade social, política, econômica. 
cultural e eclesiaI .. A Vida Religio
sa continua sendo obra do Espírito 
de Deus que não envelhece. Apre
senta-se com um rosto novo: no 
ASSUMIR a MISSÃO, no COM
PROMETER-SE PELOS VOTOS, 
no VIVER COMUNITARIAMEN
'TE, no CULTIVAR A ESPIRI
TUALIDADE, no INSERIR-SE 
NA IGREJA LOCAL, no acolher 
novos i1mãos no PROCESSO DE 
FORMAÇÃO. Esses são alguns as
pectos que passamos a refletir: 

'. ~ . . A MISSÃO . 
. . 

' . A MISSÃO abraça ' a realidade e 
a forma . histórica da Vida Religio
sa; If O ' que se ' observa, hoje, na 
AmériéaLatma. No Continente das 
"grandes ' riquezas" . das . "grandes 
explorações"; o Espírito do ' Senhor 
continua interpelando os Religiosos 
pelo grito. sofrido da enorme maio
ria dos irmãos empobrecidos; des' 
personalizados. 

. . . . . 

. Todos. os Fundadores . das Con
gregações Religiosas foram · pessoas 
de profunda sensibilidade a este 
apelo de Deus na realidade oprimi
da de sua época. Foram igÚalmente 
audaciosos na resposta · de compro-

o • • "'" • metunento com. os Irmaos mais ,so-
fridos. ~ a própria fidelidade ao 
carisma fundacional que exige da 
comunidade religiosa, hoje, a mes
ma sensibilidade e conseqüente au
dácia de resposta ao ' "surdo cla
mor", no dizer de Medellín, que 
sobe dos povos sofridos. . 

"De cada comunidade e do con
junto das mesmas dependerá o que 
vai ser a nossa Congregação quan
do atravessar o limiar do terceiro 
milênio. CADA COMUNIDADE 
PODERÁ CONSIDERAR-SE 
'FUNDADORA' " (11). 

A missão, ao ser assumida como 
convocação, como envio do Pai em 
Jesus Cristo, leva a passar da de
núncia para a ação concreta de 
CONSTRUIR UMA NOVA SO
CIEDADE. ~ a força dinamizadora 
de todo o SER e do FAZER, das 
opções e das decisões. Em função 
da MISSÃO vão transformando-se 
as estruturas da Vida Religiosa. In
serindo-se nos meios populares, pa
ra ser fiel ao estildo de vida do pró 

569 



prio Instituto, vai 'modificando-se o 
ritmo , da vida. Seguindo também o 
(:stilo da vida do póvo, vai tornan
!lo-se unia vida: mais simples e , aus-o . . ' . ' • . ' 
tera no , comprometimento com o 
próprio povo. Os horários nãci serao 
tão rígidos, por isso mesmo mais 
exigentes , de , disponibilidade! ... 
1'f em a clausura tão reservada; ,mas 
li vida mais partilhada. E um desa
fio. Uma pista se descortina e se 
abre no discernimento vivido ' em 
fraternidade e na oração. E Um 
exercício, para' uma Criatividade tan
to mais libertadora porque exigente 
e despojadora do supérfluo ' e das 
acomodações. 

, A missão nos lança ao "Grande 
,Referencial" que, na América :Lati
na, é o pobre. ' Decorre daí, para a 
Vida Réligiosa, a mudança do lugar 
social; a disponibilidade ao povo e 
às suas lutas, a participação na vida 
sofrida dos mais fracos, o acompa
nhamento dos grupos , populares na 
conscientização e na organização, a 
presença nos momentos ' de alegria 
e festa, de doença e tristeza, de re
flexão ' e celebração. DEUS PAI 
CONSAGRA O RELIGIOSOPA
RA O POVO, PARA A VIDA 
DOS IRMÃOS , NA CONSTRU
çÃO DO REINO. ' 

Assumir os ,DESAFIOS DA 
REALIDADE é uma exigência da 
própria ' MISSÃO. No sistema de 
dominação capitalista, o mundo do 
trabalho é um dos maiores desafios: 
atinge tanto a dimensão pastoral 
quanto a política. Ao assumir um 
trabalho, o religioso não quer ser 
mais um trabalhador, porém quer 
participar por dentro na transfor
mação da soCiedade, interferindo 
nas bases do sistema capitalista, ou 
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seja, na' relação trabalho/ptodução. 
Importa 'participar nas lutas por 
melhores condições , de vida, por 
melhores salários" por leis justas, 
p'elos direitos do trabalhador , nos 
sindicatos. 

A concretização do PROJETO 
DE DEUS é a NOVA SOCIEDA
DE JUSTA. Uma sociedade onde 
não existam · relações ' de ' explora. 
ção. Jesus Cristo, se encarnou ' na 
história. Foi trabalhador. Foi assas
sinado por causa da luta consciente 
pelos direito,s dos filhos de Deus. 
O trabalho é , um santuário de en
contro. com o Senhor que se encar
na 'no mundo oprimido. O trabalho 
é uma das escolas de formação e de 
evangelização da Vida Religiosa: 
vivera exploração com o explora
do; ria luta libertadora das relações . . ' . sociais. 

MISSÃO PROFETICAda Vida 
, . 

Religiosa é COMUNHÃO E PAR
TICIPAÇÃO na luta para devolver 
aos marginalizados, ', aos deserdados 
da História, b direito de SER SU
JEITO DA PRÓPRIA HISTóRIA. 
No SEGUIMENTO DOS FUNDAc 
DORES, como ' as Comunidades 
Religiosas estão assumirido a MIS
SÃO, 'diante·, das ' "pro-vocações" e 
urgências de hoje? 

" 2. CONSAGRAÇÃO 

OS votos de pobreza, castidade e 
obediência concretizam ,a CONSA' 
GRAÇÃO que Deus faz, devolven
'do o Religioso ao povo para que 
seja IRMÃO-COMPANHEIRO
SOLIDARIO. A atitude do Réligio
so consagrado por Deus é de CO
MUNHÃO, é de PARTICIPAÇÃO 
"COMO IGREJA DE TODOS E 
PARTICULARMENTE A IGREJA 



DOS POBRES". Junto à classe mais 
carente é de solidariedade nas lutas 
·pelas . necessidades básiCas de todos 
os homens. ;E, ' para muitos, ·até de 
identificação com os irmãos · mais 
sofridos e marginalizados. 

A vivência dos votos urge o reli
'gioso a . romper com estruturas · de 
dominação. ~ incoerência de vida 
fazer voto de ser pobre, casto, obe
diente, como consagrados por Deus 
'aos irmãos mais pequeninos, e ficar 
acumulando ' bElns maieriais, lutando 
'por cargos de poder, visando os pró
prios interesses. ' Háincompatibili
dade . profunda de ' 'assumir a ideo
logia do sistema capitalista - sis
tema ·de acumulação de bens de 
consumo - 'com a verdadeira Vida 
.Religiosa · que é a concretização' do 
Mançlamento Noyo, do. Mandamen

.·to do Amor . e da . Gratuidade, Há 
oposição entre a proposta capitalis
ta e · a proposta evangélica. Ou so
mos mulheres e homens do capital, 
ou somos Religiosos, sinal proféti
co, porque seguidores de Jesus 
Cristo nesta América Latina. Ten
tar unir as duas propostas é ser in
fiel · a . ambas: "Ninguém pode se
guir a dois senhores. ,. Não podeis 
servir a ' Deus e .ao dinheiro" (Lc 
16,13)~ . 
: .' . 
. Os votos readqUlrem um real 

sentido. na convivência com o povo 
que sofre e tem esperança. Ou seja, 
como propõe a CLAR: "A POBRE
ZA que o discípulo aceita não é, 
em' primeira ·instância, a bela po
breza das primeiras comunidades 
cris'tãs', ~ a pobreza degradante do 
homem que não come, não tem te
to, não tem trabalho, ,. ~ a humi
lhação do pai que não tem possibi-

... 
lidade de levar pão para casa. A 
CASTIDADE não · é a bela expres
são do 'amor universal, ·.em primeira 
instânCia. É · a solidariedade com a 
amarga solidão de tantos: crianças 
abandonadas, prostitutas, mães sol
'teiras, homens entregues à bebida, 
plesos., . . A OBEDI1!:NCIA não é 
primeiramente a maravilha do diá
logo fraterno e o · exercício maduro 
da corresponsabilidade. · Aquilo que 
aceita em primeiro lugar quem faz 
o voto de obediência, é carregar a 
humilhação dos . milhões ' de pessoas, 
isto é, a maioria .dos povos 'da terra, 
que não podem depjdir por si fies-

" ." mos . . (12). . . ' : . . 

. Por outro 'lado, .os votos readqui
rem também lÍIIl real sentido éom 
o ppvo que vai . se . organizando e 
concretizando a libertação. É o 
compromisso com as .c1asses popu
lares e · a buscacle condições mate
riais de vida semelhante ' à vida des
sas classes . . É · a luta comunitária 
para .que todos tenham as condi
ções básicas de moradia; transporte, 
saúde, emprego, educação, lazer. 
Todos são comunidade. Há 'um 
passo a ser dado. É o compromisso 
de atenção . ao PROJETO DE 
DEUS PARA OS HOMENS, de 
COMuNHAo E .' PARTICIPA
çÃO; Todos têm tarefas a cumprir. 
É construir as relações de fraterni
dade, de igualdade, de participa
ção. É o companheirismo, no entre, 
gar a própria vida para que "todos 
tenham vida em plenitude" (J o 
10,10), . 

A VIV1!:NCIA DOS VOTOS está 
ajudando os · Religiosos no seu 
COMPROMISSO DE LIBERTA
çÃO com os irmãos empobrecidos? 
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3. , VIDA COMUNITARIA 
" " 

, ' ,A ' C6muni!ia!ie Religiosa é con
vocada pot.Deus para uma' MIS
SÃO. Por isso o critério de organi
zação de seus membros é a própria 
prática pastoral da coDlUnidade. 
Unidos pelo'" mesmo "Referencial 
Evangélico", o empobrecido, os Re
ligiosos assumem estar atentos e 
conviver com as , necessidades do 
povo em sua realidade. A , atitude 
de escuta da comunidade faz des
cobrir apelos no dia-a-dia e novos 
caminhos , ,vão sendo trilhados. A 
construçãO desta vida ,comunitária 
é clárificada e fortalecida pelo diá
logo com o povo, pela busca em 
comum da Vontade de Deus, e pe
los constantes questionamentos que 
brotam do cotidiano. 

Todo esse viver ' comunidade na 
"escola do , povo" não elimina os 
problemas , comunitários. A própria 
vida do povo sofrido amplia a ca
pacidade de confronto e de busca 
criativa de soluções. "A vida comu
nitária penetra dentro da vida do 
povo e a vida do povo penetra den
tro da vida comunitária" (13). Nes
te intercâmbio de vida, a convivên
cia simplifica-se 'e torna-se mais 
exigente. Não são apenas os horá
rios e os planejamentos que vão de
terminar o fazer. Os apelos do 
dia-a-dia, os desafios da história 
real e concreta, as necessidades 
pastorais e sociais tornam a vida 
mais flexível, portanto mais auste
ra. Não são limites para a constru
cão da fraternidade, nem muros de , 

divisão, pois é o próprio Pai quem 
nos faz todos irmãos. Aqui está o 
grande compromisso de COMU
NHÃO e PARTICIPAÇÃO: o RE
LiGIOSO SER POVO, O RELI-

5n 

GIOSO ,SER SOLIDARIO COM 
OS nÚ.1ÁOS MAIS , NECESSITA
DOS. O REÚGIOSO SER SUJEI
TO ,'DESSA , HISTÓRIA POUT!
CA, SOCIAL, ECONOMICA. . . . . 

, , ' 

, Nessa dimensão ampliada de fra~ 
.ternidaQe"a Vida Religiosa na Amé-, -
rica Latina vive a riqueza de 
COMUNHAO ' INTER-CONGRE
GACIONAL. A CRB e a CLAR . - _. 

têm sido uma grande ajuda .. ness,a 
partilha de bens , de, todas as ,Con
gregações. Unidos pelos desafios,', da 
realidade, pelo compromisso profé
tico da Vida Religiosa, somos ir
mãos analisando a ,conjuntura da 
realidade atual e descobrindo novas 
ferramentas de, trabalho. Os grupos 
vão se organizando por interesse de 
trabálho pastoral: ERT, GRIMPO, 
GRF, GRE, GRS ... e avaliam-se 
mutuamente buscando pistas de 
ação, celebrando sinais da presença 
de Deus que está na UNIDADE, na 
COMUNHÃO e na PARTICIPA
çÃO. 

4. ESPIRITUALIDADE 

A vida encarnada, vivida com o 
povo, suscita uma nova espirituali
dade que vai emergindo da própria 
vida do povo. O grande eixo da es
piritualidade na América Latina é o 
empobrecido. São as "grandes 
maiorias" marginalizadas e massa
cradas em nome de um progresso e 
de um enriquecimento de "peque
nas minorias" aburguesadas. 

A espiritualidade do pobre nasce 
do seguimento de Jesus Cristo, nas 
experiências diárias, vividas na luta 
pela sobrevivência, pelos direitos 
da pessoa humana, pela justiça, pe
la libertação de toda opressão e es-



cravidão. :e uma espiritualidade de 
luta, mas não só de luta. O grande 
desejo é o de SER IRMÃO de to
dos na grande COMUNHÃO FRA
TERNA onde cada 11m possa ser 
gente e ter garantidos os seus direi
tos fundamentais de pessoa huma
na. :e l1ma espiritualidade histórica 
que tem como força dinamizadora 
a camfuhada do povo na · Bíblia. O 
PRO fETO DE DEUS é o elemento 
essencial da espiritualidade do povo 
na Bíblia. O PROJETO DE DEUS 
é o elemento essencial da espiritua
lidade do povo que vive o encontro 
com Deus Pai na história cotidiana. 

Na América Latina, a Vida Reli
giosa está se deixando espiritualizar 
pela vida do povo. · O encontro com 
o Senhor vai se dando no encontro 
com o irmão faminto, despersonali
zado, explorado (Mt 25,35-36) que 
coloca tQda a sua certeza e espe
rança no Deus da Justiça e da Li-
bertação. . 

E. CO!D o povo que o religioso rea
prende a desenvolver, no dia-a-dia, 
l1ma atitude de espiritualidade. A 
Bíblia é a "Boa Nova" que ilumina 
e sustenta toda a Cllminhada. A Pa
lavra de Deus é acolhida como con
vocação e envio para a CONSTRU
çÃO .DO REINO que urge ser rea
lidade hoje. Os Círculos Bíblicos 
são experiências de confronto de 
toda sitUação social com o PROJE
TO DE DEUS. :e o compromisso de . - . . .. . orgamzaçao comumtana que con-
tribui para a passagem do intimis
mo, do individualismo, do pequeno 
grupo para comprometer-se no gran~ 
de projeto do "PAI NOSSO", do 
"DEUS DO POVO" para que 
"TODOS SEJAM UM" (Jo 17,22). 

. 

A LITURGIA celebra toda a vi
da comunitária. :e experiência de 
PERpÃO, de mudança de mentali
dade e de atitudes. :e escuta-com
promisso de encarnação da Palavra 
de Deus. :e oferta-partilha dos bens 
na solidariedade. :e consagração-en
trega da própria vida pela causa dos 
irmãos. :a COMUNHÃO-PARTICI
PAÇÃO real em todo o viver do 
povo. A liturgia é celebração de 

• coragem que nos envia sempre em 
. -mlssao. 

Toda a oração do religioso vai se 
tornando mais real, concreta, afeti- . 
va, menos sentimentalista. O con
teúdo de toda oração é a VIDA, 
são as LUTAS, é a ESPERANÇ'A, 
são os DESAFIOS que todos os ir
mãos, companheiros de estrada en
frentam. Toda Oração é feita com 
"os pés no chão" dessa história 
real da América Latina, . tendo a 
certeza utópica de que TODOS OS 
HOMENS VÃO VIVER COMO 
IRMÃOS. :e COMUNHÃO. :a 
PARTICIPAÇÃO. 

5. ECLESIALIDADE 

A Eclesialidade é a grande força 
profética. A IGREJA :e MIST:e
RIO. HOJE, vivemos um novo mo
do de ser Igreja. Uma nova faceta 
deste mistério. E a Igreja na base, a 
Igreja Comunidade. Esse novo mo
do de ser Igreja é resultado de um 
processo histórico no qual se pro
cura dar VOZ e VEZ AO EMPO
BRECIDO, ao mais necessitado. 
"A IGREJA :e E QUER SER A 
IGREJA DE TODOS, MAS PRE
FERENCIALMENTE A IGREJA 
DOS POBRES" (João XXIII, op. 
cit.). :a ESSA IGREJA QUE GERA 
A VIDA RELIGIOSA COMPRO-
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METIDA . COM OS EMPOBRECI-
DOS. " , 

" Pouco a pouco vai crescendo o 
número ., de comunidades religiosas 
inseridas nas , Igrejas' "locais, sendo 
presença ' e oferecendo' ~erviços pró
prios. Assiin vai , se abrIndo o cam
po pasteiral para os religiosos: ani
fuação de CEBs, fonnação ' de lide-

, ranças ' leigas para os diversos mi
nistérios, o estudo da Bíblia com o 
povo no contínuo confronto com a 
realidade, a celebração litúrgica da 
vida do povo. O religioso seguindo 
Jesus Cristo no meio do povo po
bre é força profética para todos os 
que têm fé e ·acreditam na salvação 
prometida , pelo própdo Deus. As 
CEBs são a grande certeza utópica 
do "NOVO C~U, DA NOVA TER
RA" (Ap 21,1). ~ o Reino aqui, no 
concreto, no cotidiano. 

Em toda essa nova vida da Igreja 
comprometida com a realidade do 
povo emerge a DIMENSAO POU
TICA. Hoje, tudo na Igreja, nas co
munidades inseridas nos meios po
pulares, tem dimensão política., ~ 
a denúncia dos grandes pecados da 
noss~ sociedade, pecados de explo
ração, de corrupção e outros. Isto 
acontece porque se mostra, o rosto 
sofredor de tantos irmãos margina
lizados e porque se luta pelos direi
tos do ser humano "criado à ima
gem . e semelhança de Deus" (Gn 
1,27). A Igreja sempre .foi e é hoje 
um ' perigo para todo sistema de ex
ploração e de dominação. ~ por isso 
que o verdadeiro cristão, o verda
deiro religioso ' torna-se A G RAN
DE AMEAÇA. ~ pOl: isso que cada . . ~ . 
dia ' estão existindo tantos martlres, 
tanto , sangue ,' derramado, ' ,tanta 
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RESSURREIÇÃO!. .. , M O R R E 
UMA VOZ, NASCE UM GRITO" 
(14)., Foi na defesa da Terra e da 
Paz INDtoENAS que Irmã CLEU
SA no dia 28 de abril de 1985,foi , , 

~ssassinada, às margens do rio Pa
ciá, na Prelazia de Lábrea/AM 
(15). Fica para nós, mais uma vez, 
o testemunho profético do padre 
J osimo: "Tenho que assumir. Ago-, 
rá estou empenhado , na luta ' pela 
causa dos pobres lavradores indefe-, 
~os, povo opriniido nas, garras dos 
latifúndios. Se eu me calar, quem 
os defenderá? Quem lutará a seu' 
favor? . .. Nem o medo me detém. 
" HORA DE ASSUMIR. MORRO 
POR UMA CAUSA JUSTA" (16). 

, Fica, para nós, a grande certeza: ' 
enquanto ' a Igreja estiver incomo-' 
dando os dominadores, está sendo 
fiel ' a Jesus Cristo que foi o primei
ro a incomodar porque viveu a op
ção pelos pobres.' Quem não enten
de o Evangelho não consegue assUe 
mir esse compromisso ecJesial feito 
em Medellín ePuebla. , A COMU
NHÃO E A PARTICIPAÇÃO 
SÃO VIVIDAS na dimensão da 
IGREJA - POVO DE DEUS. 

' 6. A FORMAÇÃO 

De dentro desta realidade latino
americana muitos jovens continuam 
ouvindo o apelo do Senhor: "Vai. . '. 
Eu te envio ao meU povo... Esta
rei contigo! .. . " (Ex 3,10). São os 
novos innãos, d,isponíveis a sere~ 
consagrados' por Deus 'para o servI-' 
ço' dos mais necessitados, ' 

, ' 

Diante da sinceridade, e coragem 
dess~s jovens ' n~o podemos ' cruzar 
os braços e ignorar que A FORMA
ÇÃO- é DESAFIO E, PRIORIDA-



DE. :É ' hora de assumir . uma forma, 
ção ' inserida no mundo dos ' emÍlO: 
brecidos, comprometida com a sua . . . 

causa. E processo global no qual os 
estudos e conteúdos estão ,em fun
ção da luta e da TRANSFORMA
ÇAO DA SOCIEDADE, ' respeitan
do e valorizando as raízes culturais. 
Visa a ruptura com o sistema peca
minoso e opressor. Assume o mun
do do trabalho, a . espiritualidade 
da. Vida Religiosa inserida nomeio 
popular. 

A · grande fUlidamentação para a 
formação à Vida Religiosa é a ação 
de Jesus Cristo ' e seu Reino, · assu
mindo o PROJETO LIBERTADOR 
junto' aos · pobres e marginalizados 
da América Latina. 

:É por isso que as Comunidades 
Religiosas no ' meio popular devem 

ENVIA NAREALlDADE e PARA . . 
toda essa realidade ,que GRITA 
POR SALVAÇÃO: Ficam aqui pa, 
ra nós, duas questões sérias: . . . 

. --:; As CONGREGAÇÕE~ RE
LIGIOSAS, no ' concreto da própria 
vida, estão assumindo a RENOVA
ÇAO audaciosa e profética do VA
TICANO 11 e de OpçÃO PREFE
RENCIAL PELOS POBRES, como 
fez PUEBLA? 

--,--- As COMUNIDADES INSE
RIDAS NOS MEIOS POPULA
RES estão dispostas a acolher estes 
jovens vocacionados, para JUNTOS 
serem RESPOSTA DE VIDA RE
LIGIOSA na COMUNHÃO COM 
O POVO e NA PARTICIPAÇÃO 
DE TODO PROCESSO LIBERTA
DOR? · 

" . 

ser lugar privilegiado para a forma- . Conclusão 
ção. Convivendo com reiigiosos que 
estão na "Escola do Povo", que es- O Concílio VATICANO .11 nos 
tão comprometidos com a realidade dá uma NOVA CONSCI~NCIA 
popular, os jovens vão assimilando ECLESIAL e nos desafia ao "diálo
e vivenciando os . elementos da pró- go com o mundo contemporâneo", 
pria vida Religiosa sem perder sua para sentir toda a sua realidade 
identidade pessoal, sua raiz de po- técnico-científica. Em MEDELLtN 
vo. E toda uma formação conscien- e PUEBLA nós nos olhamos como 
te e crítica DA e NA REALIDA- · povos latino·americanos, marcados 
DE. E todo um compromisso de pelo empobrecimento, pela explora
formar religiosos na História da ção, pela injustiça. E nessa realida
Salvação do Reino de Deus e não de de sofrimento, de luta, de fé, de 
apenas formar religiosos para de- esperança que DEUS continua 
sempenhar tarefas numa instituição . CONVOCANDO, CONSAGRAN
congregacional. E um compromisso ' ' DO, ENVIANDO .. , E ulna VIDA 
bem mais amplo e exigente, que RELIGIOSA com "ROSTO NO
forma Religiosos para 'ser POVOVO", com uma MISSÃO PROFE
DE DEUS, · construindo . a NOVA . 'TICA . A . SER ASSUMIDA neste 
SOCIEDADE . . E assumir a . forma-, chão" nesse tempo da História da 
ção com profunda sensibilidade aos Salvação que o próprio DEUS NOS 
apelos do próprio .l)EUS . que CON- CONFIA. E uma Vida Religiosa 
VOCA, que CONSAGRA, e . que CONSCI~NTE que faz análise da 
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realidade conjuntural-estrutural; 
que assume as lutas transformado
i:as-libertadoras;que tem os objeti
vos bem claros ' e definidos; que 
sabe usar meios pedagógicos e es
tratégias capazes de sustentar toda 
essa RESPOSTA DE FIDELIDA-

DE. A VIDA RELIGIOSA será 
sempre ' uma NOVIDADE DE 
DEUS dentro da REALIDADE DO 
POVO mais simples. Não podemos 
perder a sensibilidade do Povo. :s 
uma questão de COMUNHÃO e de 
PARTICIPAÇÃO. . 

NOTAS 

(1) GUTI~RREZ, G. "O Concfllo Va
ticano 11 na América Latina", in BEOZ
ZO, O. (org.), "O Vaticano 11 e a Igreja 
Latino-americana", São Paulo, PaullnasJ 

1985, pp. 23-27. (2) LERCARO, Cal, 
"E,glise et Pauvreté", Paris, Cerf, 1965, 
pp. 9-21. (3) GUTIÉRREZ, op. cit., p. 36. 
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(8) MARINS, J., vários, "Martírío, me
mória perigosa na América Latina, 
HOJE", São Paulo, Paulinas, 1984, p. 
9ss. (U) A Reflexão feita nesta 2~ par
le do artigo eslá baseada nas reuniões 
do GRIMPO CAPIXABA e nos Encon
tros, Seminários e Relatórios da CRBI 

e da CLAR. (9) BOFF, C., "19 Encontro 
das Pequenas Comunidades do NE 11", 
In "Caminhada das Pequenas Comuni
dades", Recife, 1982, p. 93. (10) BOFF, 
C. op. cil. (11) TJADER, CT, "Estender 
o Reino de Deus em nós e no mundo'~ , 
Paris, Pentecostes, 1987, p. 28. (12) DE
LANEY, E. IX Asemblea ClAR, Guate
mala, abril 1985: (13) GRI Nacional -
"Vida Religiosa inserida no melo popu
lar, Elementos de Reflexão". (14) ELOY 
FERREIRA DA SILVA, presidente .dos 
Sindicatos Rurais de · São Franciscol 
MG, assassinado em dezembro de 1984, 
Coleção "Terra Nossa". (15) Ir. ClEU, 
SA C. R. Coelho, Capixaba, da Con~ 
gregação das Missionárias Agostinia
nas Recoletas, assassinada a 28/04/85, 
Lábrea/AM. (16) CPT, "pe. JOSIMO: A 
velha violência da Nova República", 
Brasflla, Comissão Pastoral da Terra, 
1986. O 

• 

Correção fraterna 

Bíblia - "Se o seu irmão pecar, vá e, em particular, mostre o seu erro", 
Mt 18, 15. 

Leitor - Corrigir é correr o risco de perder o amigo. Não corrigir, porém, 
sobre ser conivência com o erro, é trair e frustrar o amigo. :s des
figurar a amizade em cômoda camaradagem. :s acomodar-se à 
mediocridade de uma amizade fácil. Não pode ser verdadeira a: 
amizade isenta ' de qua:lquer aspiração espiritual (Pe. Marcos 
de LitrUl, SDB). 
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Mais um NOVO livro lançado pela Conferência dos Religiosos do Brasil : Integração Afetiva 
~ Compromisso Social na América Latina. Ler é sempre possibilidade de romper com alguns vicios 
: rônicos e beneficiar-se de uma formação mais consistente. Quem nao acredita nesta perspectiva 
je aprimoramento, o melhor que tem a fazer é experimentar. O livro não impõe. Propõe. Nao 
apassiva. Incentiva a participar e encontrar respostas menos ligeiras e mais basilares. Não é possív I 
ir em frente sem ter lido um livro sequerl Com mera espontaneidade não ref letida não se chega 
a uma prática adequada porque, dificilmente. a captação do real irá coincidir com a consciência 
do possível. 

A leitura possui uma chave interior capaz de reconstru ir O que é lido e projeta-lo como resso
nância em quem lê, ~ o poder transfigurador da mente num processo ativo e dialético, A informa
ção, via imagem pronta dos meios eletrônicos, proscreve a interf rência no que se vê. Provoca 
apenas fantasia conceitual que se dissipa rapidamente após iII ação instantânea vasodilatadora da 
imagem. ~ um processo de percepção apassivador e, quando em excesso, uma lenta morfinização 
intelectual" Na primeira onda da história da cultura, o livro mudou as pessoas até .. então, amestra
das através da fala . Nesta terceira onda, a te lemática, ainda é o livro que se desvenda como agen
te diferenciador da maior ou menor credibi lidade e densidade cultural. No livro, o leitor se abre 
para o encontro das pessoas e de suas idéias, tendências, testemunhos e emoções e das épocas 
com seus ideais e suas ideologias. 

Integração é O ato de integrar, isto é, incorporar, unificar, fazer unidade da variedade. Afetiva: 
relativo ao afeto, ao amor, à amizade. Compromisso: obrigação enfática em promessa solene. So
cial: que diz respeito à sociedade como vivência, convivência e interação de pessoas. Com bom 
argumento e ausência de destempero verbal , o Autor articula estes elementos, em vista à Vida 
Religiosa, e expõe temas e sua complexidade real desafiadora, tais.como: afetividade. sexualidade, 
erotismo, auto-erotismo, narcisismo, homofilia, amizade ad intra e ad extra, vi rgindade, celibato, 
confronto homem-mu lher ... 

A medida em que se voltam as páginas, as indagações vão se formalizando mansamente. Afe
tividade é sinônimo de sexualidade? Os mecanismos da afetividade e da sexualidade são cegos 
e selvagens? Problemas sexuais da idade adulta refletem etapas anteriores retardadas ou antecipa
das? O que. significa integrar a própria sexua lidade? Como integrar afetividade e sexualidade hu· 
ma consagração total a Deus como pretende a Vida Religiosa? São compatíveis maturidade afeti
va e virgindade consagrada? 

Se, por um lado, afloram, facilmente, as perguntas, por outro, sobretudo, se enunciam PRIN
cíPIOS claros, embora a vida, nestas regiões subterrâneas, persista, ainda, labirinto obscuro e indó
cil aos postu lados da ciência. A vida é sempre mais do que a ciência consegue compreenderl Deus 
é ponto culminante da afetividade humana. Do confronto com o(a) outro(a), cada um se reconhece 
amado por Deus de modo único e original. Frente, pois, ;l dificuldades reais, percalços e riscos, 
CRER (a Fé nos dá a certeza de uma vida vitoriosa), equacionar e encaminhar um processo de supe-
ração. NUNCA capitu lar em direção ao vazio existencial. 

Religioso(al. não por acaso a última página deste l ivro é branca. Nela Você vai escrever as 
sUps conclusões. Possam se parecer com estas: "A Vida Religiosa pode oferecer plenas condições 
de int gração afetiva". "A descoberta do amor no celibato é um dos feitos mais importantes da 
história espiritual ': " Maturidade atetiva e virgindade consagrada são indispensáveis para se com
preender a Vida Religiosa': "O comprometimento s6cio-político é parte integrante do processo de 
evangelização e de revigoramento da Vida Religiosa, fator imprescindivel de integraçi!lo pessoal 
e comunitária': Amém. Assim seja. 

Desejando-Ihe toda paz e todo bem, com sempre renovada estima e amizade, 
subscrevo-me, 

atenciosa 

ARCOS DE 
datar-Responsável 

onvergência e Publica ções e RB 

. 
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