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Nossa Capa 
Detalhe do mural de Claudio Pastro '500 
Anos de Evangelização do Brasil'. em Vila 
Kostka. Itaici. SP. Eis como O descreve o Pe, 
J. Ramón de la Cigona em seu livro 'Arte em . 
Itaici·. à página 10: "Século XVII. Ressalta 
a figura do Padre Antonio Vieira. grande ora
dor jesulta 11608-16971. Vieira tenta rejeitar. 
com a mão direita, os navios holandeses que 
se aproximam da costa de Salvador. Diante 
do Santlssimo exposto le por mais de 15 . 
dias!1. fez bellssimos sermões entre eles aque
le contra os holandeses (1640) : 'Como a cau
sa. Senhor. é mais vossa do que nossa' "'-Pe. 
AntOnio Vieira nasceu em Lisboa e morreu 
em Salvador. BA. Teve uma larga e tumultua· 
da experiência de vida: intensa atividade "di
plomática em Haia (Holanda) e Rouen IFran-

çal. Vitima de intrigas pollticas. é condena· 
do pela Inquisição e encarcerado por dois 
anos em Lisboa, Brilhante em missão em Ro
ma. Orador de fama em toda a Europa, Par
tidário eventual do sebastianismo. exerceu 
lorte influência junto à corte de Dom João 
IV. Seus Sermoes (15 VOlumes) são um mo
numento de literatura Barroca e de Ciência 
Polftica. Catequista. apela para Deus. Polfti
co nacionalista, investe contra os hereges do 
Príncipe Mauricio de Nassau. Missionário. se 
consagra 11 conversão do gentio e à luta con
tra a escravização do Indio aldeado e instrui
do nos rudimentos da fé. Percorreu 600 lé
guas de Ilorestas. Construiu 16 igrejas. Con
seguia se expressar em sete línguas nativas, 
o que facilitou seu trabalho catequético. No 
esprrito da Cruzada e da Conquista espiritual. 
onde o colonizador é missionário e o missio
nário é colonizador, a Catequese, por vezes, 
fica resümida assim: fazer do rndio bravo um 
índio manso; do gentio, um cristão; do nó

. made, um sedentário, usando como estraté
gia. a violência. Na Catequese. na Evangeli
zação. importante não é só o que já aconte
ceu. mas o que cada um pode ainda fazer 
acontecer para inculturar a fé. ou seja: dis
cernir os valores autênticos da cultura, conhe
cer suas rarzes, assumir o que é compatrvcl, 
purifiCá-Ia. redimi-la. lendo Converv6ncia. 
mensalmente. em 1992, Você descobrirá es
ta per.spectiva com relação 11 Vida Rel igiosa 
(Pe. Marcoa de Lima. SOB}. 
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.. '. . . . EDITORIAL- ., . , , . 

" ." " 

,Finalmente chegamos ao pon-
to ' alto da caminhada iniciada rio 
já longínquo ano de 1983, com Ô 
fi.m 'de avaliar os dez pri"meiros 
arjÓs de Puebla e os vinte primeic 

ros de Medelli n, para enfrentar 
os desafios de uma nová Evange
lização. Neste . mês de outubro a 
Igreja Latino-americana encon
trar-se-á com João Paulo 11 para 
retomar com novo ardor que "Je
sus. Cristo é o mesmo: ontem, 
hoje e .sempre"(Heb 13,B). Este. 
lema vai. constituir-se, sem dúvi
da, nestes próximos dias a tela de 
fundo 'que iluminará as reflexões . 
dEI nossos pastores em torno da 
tríplice · temática da Conferência: 
a nova evangelização, apromo
ção humana e a cultura cristã. 
Como a expressa0 aqui citadaes
tá tomada da Carta aos Hebreus, 

" " : 

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

possíVEl!. para ser dóceis aos im-
pulsos criat!"Qs , da graça que 
permite . "buscar a cidade ·futura" 

" " "" " """ "" 

(Heb .13,14). ~ . um movimento 
que não produz uma religião de
sencarnada, separada da realida
de e In'diferente aos problemas 
das pessoas, principalmente os 
maiS 'Pobres. ·Ao contrário. Por 
isso mesmo o Documento de Tra
balho .p'ara ~anto [)omingo come
ça com o :"ver" da realidade e 
""" . 

passa sucessivamente pelo "jul-
gar" qUe. conduz' a um "agir" efi
caz historicamente. . 

A história da caminhada para 
a elaboração ' do . texto do . Do
cuméntodéTrabalho nos é apre
sentada por D. Damasceno, bis
po~au){jfiarde Brásília e atual Se
cretário ' Geral do GELAM. Ime-

quem queira aprofundar seu sen- diatamente em seguida, o p. Má
tido e alcance encontrará uma rio França Miranda sj, apresenta 
ajuda no texto . mais amplo da uma visão. geral do documento e 
mesma. O contexto imediato no analisa as três partes maiores em 
qual o autor faz esta profissão de que se divide: a visão pastoral da 
fé em Cristo é um contexto de so- realidade latino-americana, a ilu
lidariedade eclesial. Com efeito, a minação ·teológico-pastoral e fi
frase precedente fala dos primei- nalmente as propostas pastorais. 
TOS dirigentes da comunidade Não só os bispos se · prepararam 
cristã, convidando a conservar ' para Santo Domingo. Na última · 
sua memória e imitar sua fé, ca- ' reunião ·' da Júnla Diretiva da 
racterizada por uma constante fi- ' GLARem junho do corrente ano, 
delidade que seja ao mesmo tem- .. procuraram reunir-se subsídios 
po impulso generoso e nãorígi- •. para os delegados da Vida Reli
do imobilismo. A autêntica fideli- · giosa que dela vão participar. O 
dada religiosa não consiste para texto então elaborado você lei
oautor(cL Heb 13,9-17) em ·en- tor/a 'vai encontrar integralmen
cerrar-se em um sistema · rígido ' ··te traduzido, ajudando a aproxi
de observâncias, mas no fazer o mar"secriticamente de vários te-
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mas polêmicos. Por seu turno, 
Fr. Bernardino Leers, OFM, nos. 
alerta sobre Os riscos que se es
condem em várias oposições que 
já estiveram presentes e ainda 
continuarão no transcorrer da 
Assembléia, e como· superá-Ias. 

Voltando o olhar um tanto so
bre o passado, trazemos para vo
cês uma memória igualmente de
talhada sobre a última Assem
bléia Geral Ordinária da CRB, ce
lebrada em São Paulo no final de 
julho. Um número extremamente 
significativo de super.iores reli
giosos e religiosas, ajudado pela 
presença fraterna do Secretário 
Geral da Congregação para a Vi
da Consagrada, Mons. · Francisco 
Xavier Errázuriz e de organismos 
diretivos na Vida Religiosa na 
América Latina, puderam eleger 
o corpo de governo da CRB para 
o próximo triênio e elaborar os 

objetivos, as linhas referenciais e 
as linhas de força que todos nós 
somos chamados a incorporar no 
cotidiano do nosso viver. A As
sembléia teve a presença amiga 
e iluminadora dos três membros ' 
da Presidência daCNBB e dos 
principais Organismos de Igreja 
do Brasil. 

Neste mês em que rememora
mos a chegada das caravelas de 
Colombo à América, ·iniciando-se 
o processo de uma evangeliza-· 
ção marcada por luzes e som
bras, possam todos estes aconte
cimentos eclesiais nos ajudar a 
retomar com intensidade a mis
são recebida em tantos diferen
tes carismas que contemplamos 
orantes com Maria, virgem mãe 
Aparecida. 

P. Spencer Custódio Filho, sj 
• 

Horizontes ·do atual momento histórico 

Jesus convidava os discípulos a olhar os c.ampos prontos para a· co
.Iheita e a levantar a cabeça para perceber a libertação já próxima. Tam
bém a Igreja no Brasil convida os cristãos a descobrirem os novos hori
zontes que se descortinam. São os horizontes do atual momento histórico, 
que conclamam todos os católicos para uma "nova evangelização". Cele
brando o quinto centenário da chegada dos primeiros evangelizadores à 
América Latina, no limiar do terceiro milênio cristão, interrogamo-nos: 
Que atitudes devemos assumir como resposta a esses desafios da evange
lização? A Igreja no Brasil busca responder a tais desafios, assumindo com 
renovado ardor missionário sua missão evangelizadora. Documentos da 
CNBB, 45: Diretrizes Gerais da Ação Pastoral da Igreja no Brasil, /lI? 1. 
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I FO R E 
CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL 

OBJETIVO GERAL 
DA eRB PARA O 

1992-1995 

2. Revitalizaçãa da Vida Religiosa 
com base na evangélica opção prefe
rencial pelos pobres, especialmente 
através da iflserç~o e do . convivia. 

A XVI Assembléia Geral Ordinária da 3. Sensibilidade ev-angélica ' às na-
CRB: vas formas de pobreza que surgem na 

'.. refletindo sob re a eclesialidade e 
a missão da Vida Religiosa no seio do 
Povo de Deus, no âmbito da Igreja Par
ticular; 

* sintonizada -com as "Diretrizes Ge
rais da Ação Pastoral da Igreja no Bra· 
sil" (1991-1994); 

• acolhendo os questionamentos e 
apelos levantados pelos 500 anos da 
Evangelização do Continente, assume 
para o triênio 1992-1995 o seguinte OB
JETIVO GERAL: 

APROFUNDAR, EM TODOS OS Nl
VEIS, A IDENTIDADE DA VIDA RELI
GIOSA NO SEGUIMENTO DE JESUS 
POBRE, EM SUA PREFERENCIA PELOS 
POBRES, NO DINAMISMO PROFÉTICO 
DOS CARISMAS ESPECIFICOS, EM 
COMUNHÃO COM TODO O POVO DE 
DEUS E OS PASTORES, A SERVIÇO 
DA VIDA, DA JUSTIÇA E DA ESPE. 
RANÇA. 

E chama a atençao para as seguinw 

tes LINHAS PREFERENCIAIS: 

1. Dinamização da Vida Religiosa, 
com Maria, na experiência arante e co
munitária. 

sociedade. 

4. Reconhecimento da dignidade da 
religiosa enquanto mulher na vida da 
sociedade e da Igreja. 

5. Perspectiva missionária "Ad Gen
tes" . 

6. Abertura crítica aos novos valo
res e questoes que emergem do mund:J 
moderno. 

7. Vivência e açao intercongregacio
nais. 

Para concretizar o OBJETIVO GERAL 
e estas LINHAS PREFERENCIAIS a As
sembléia recomenda à CRB Nacional ~ 

às Regionais, as seguintes LINHAS DE 
AÇÃO: 

1. Favorecer em todos os níveis o 
processo de intercongregac:onalidade 
no respeito e afirmaçao dos diferentes 
carismas. 

2. Incentivar a busca de canais de 
comunicação entre a Vida Religiosa e 
a Igreja particular. 

3. Propiciar à Vida Religiosa condi
ções de trabalhar os conflitos de nossa 
realidade a partir de uma espiritualidade 
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que favoreça a experiê,ncia.·, de . Qeus : .... . 13 . ... .Prosseguir na avaliação do pa-
Uno e Trino na História. ·· . :. p'el evangélicc;-libertador da educação 

4 
. . formal. 

. Encontrar formas de. manter VIVO '. ' . . 
. . . '- ' .. . . -. . . ' . 

o interesse pela "lectío Oivináu
, ' dina.: --.,; . 1'4: 'Subsidiar a preparação e a re-

nilzando a 'Participação · da.· ".Vid.a · · R~Ii-. · . ciClilgem dos religiosos/as mission;íri9s 
giosanoprojetô "tua . Palavra· é . Vida".· .. ~'Ad .. GenteS"_ · .. 

• 0. 0 • • _ •• . . . . 
·5. Fornecer subsídios · para escl .... re--

cer a dimensão batismal da Vida Reli-
giosa, em vista de explicitar os . . vários 
aspectos d.e sua identidade. 

6. Levar adiante iniciativas que sub
sidiam a formação inicial. e permanente, 
acentuando o novo que surge cO,m as 
vocações provenientes dos meios popu
lares. 

. 
. 7. Chamar a atenção para a neces-. . 

sldade de melhor distribuição d.e . pes-

soal e serviços em vista das áreas mais 

carentes. 

8. Estimular o desenvolvimento do 

ser-Mulher e . do ser-Homem consagra

dos, na vivência da reciprocidade e do. 

comum discipulado. . . . 
9. A:profundar os diversos aspectos. 

da inserção e inculturação, destacando 

a presença no mundo do trabalho "e nas 
o • • • • • • • • 

culturas <legras e Indias. 

10. Despertar a Vida Religiosa para 

OS apelos que vêm do grande número 

dos .excluldos, centre os quais tantas 

cr,íanças e jovens. "" 

11. Dinamizar a atuação da Vipa Re
ligiosa segundo as exigências da defesa 
e promoção da vida, da jus.tiça e da 
paz, à luz da Doutrina Social .da Igreja. 

12. Encorajar a Vida Religiosá a 
enfrentar os desafios da comunicação 
social. . entre os quais a.' capacitação 
para o uso dos MCS na Evangelização. 
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15. ·Ac·olher ativamente as conclu
sões da Conferência de Sto. Doming.o, 
na continu idade de Medellin e Puebla. 

16. Participar. juntamente com .. a . . 

CLAR na preparaçao para o Slnodo Ex
traordinário dos Bispos sobre a Vida 
Religiosa, em 1994. 

DISCURSO DE ABERTURA 
DA XVI AGO 

Pe. Edênio Valle, SVD 
Presidente Nacional da CRB 

Queridas Irmãs, queridos Irmãos, 

Declaro oficialmente aberta a XVI 
Assembléia Geral Ordnária dos Religio· 
sos e · Religiosas do Brasil. Com profun
dá gratidão e confiança n'Aquele que 
é doador de todo dom perfeito, eu o 
faço em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, os divinos Três que nQs . .. . 
cong~egam em seu . amor-fonte e .nos 
enviam. como .. Igreja, . para testem!-lnhar. 
o Reino .que virá. 

Nesta casa, na qual os Salesianos 
nos recebem com tanta fraternidade, 
estamos presentes 497 vogais, isto "':é, 
Superioras e Superiores Maiores ou De
legados(as), em representação dos· 161 
Institutos masculinos e das 406 Congre
gações femininas e das Regionais que 
compõem a Vida Religiosa do Brasil . 
Neste mesmo recinto acham-se os mem
bros da nossa atual Diretoria Nacional 
e dos dois Conselhos, o Superior · e o 



Fiscal. Também estão presentes os 12 
teólogos ERT e cerca de 35assesso
ras(es) nacionais e regionais; .. Eles':, e 
elas nos acompanharão na diaconia . si~ 
lenciosa dos muitos serviços 'que . tOI-:

narão possível a grande reunião de nos
sa Conferência. Aliás, há mais de um 
ano, vários dentre eles não fazem senão 
se preocupar para que tudo corra. bem 
nesses dias da Assembléia, . pelo ' que 
lhes somos, de .antemão, sumamente 
gratos. ... ' . .. 

1. SAUDAÇÕES 
'. 

Para imensa alegria nossa estão co
nosco. em número expressivo, amigos 
e amigas, vindo de longe e de perto, 
para partilhar conosco suas experiências 
e buscas e testemunhar-nos sua frater~ 

na solidariedade e afeto. 

1.1. Como anfitrião 
Cardeal Arcebispo de 

recE;lbe-nos o 
São Paulo, . D, 

Paulo Evaristo Arns. Pela terceira vez 
consecutiva · ele nos ··abre de. par, a · par 
as portas de sua grande . Arquidiocese 
e de seu grande coração. 

Ao seu lado, tornando como "que' pal
pável a pessoa 'e a mensagem do Santo 
Padre, temos em nosso meio, - pela pri
meira vez, Dom Francisco Xavier Errá
zuriz, Secretário da Congregação para 
os Institutos de Vida Consagrada, Nós 
o -saudamos calorosamente, be'm corno 
damos as boas vindas ao Pé', Euséh:o 

. 
Hernandez, DAR, nosso conhecido de 
velha data. 

. 
.' . 

. Com igual calor e afeto saudamos aos 
queridos D. Luciano Mendes , de,; Almei
da, SJ e Dom Serafim . .Fernandes de 
Araújo, Presidente e Vice-Presidente 
Nacionais da CNBB. Na · PeSsoa .de.les 
saudamos todos os .Bispos .: pe : nOS!;iO 

país, como os Pastores que nos ·.co
Ihem -em suas Igrejas ' locais, A presença 

de' D,' Luciano e de D, Seralim, que 'Ó 

também o Bispo responsável pela Vida 
Religiosa na CNBB, éum sinal ' claro 

e 'uma chamada vigorosa à' comunhão 
eciesial ' quedá sentido e ~iento 11 'ca
minhada ' d~ nossa vida e missão de 

, 

Religiosos. Eles nos tornam presentes, 

igualmente, as comunidades , vivas que 
presidem, o. grande Povo, d.e Deus que · . - . . . ' . ' - . . . , -

está . na Igreja do Brasil, a qual que-
remos amar e serv.ir. .. ' . 

· Motivo de especial júbilo é para' nós 

a grata presença ' de D, Fram, ' Grave, 
Bispo Auxiliar de Essen (Alemanha) e 

de Mons. 'Dieter Spelthahn, dirigentes 
da Ação Adveniat, à qual a América ta

tina ' tánto deve, Eles nos trazem ci gesto 
de caridade de toda a Igreja Alemã. -

·1.2, Conosco estãà · às Diretores de 
várias . Conferências .Nacionais •. de Reli' 

giosos: a Ir. Giuseppina Fragasso:- -re~ 
presentando a UISG (Roma); oPe, Be' 

nito Blanco Martinez, SJ e a Ir. Jose-. . . . . . . 

fina Castillo, ESC,. ,Presidente . e Secre, 
·i', ... : -. ' . - . . , 

tária Geral da .' CLAR, . a . confederação · .. . . . .. - . 
maior que reú ne os 160 m i I Religio-

sos(as) do continente e que, graças a 
Deus, está saindo lo rtalecida na fé e 

na .. esperança , de . uma dura provação, 
com a ' qual o. Senhor testou e purilicou 
se.u . amor, Ele a está quiçás, prepara0':' 

do para um · serviço ' mais' evangelica,:, 
m~n~e . \(~rdadej.ro jl,mto aos. no.ssqs r~.s_ .. 

pectívo.s PQvos, na linha · do se4 " dever 
e ,do· seu · carisma profético . . Saudamos 
o frei Julián. Riquelme, DP (do Chile), 
o Pe. ,Santino Brambila' (do Peru), a Ir, 
Raquet M .. . Pividori·,'. RSJ (da Argentin'!) 
e o Ir .... -:r.elmo ·Me.iron!,!,. FSC '(da Argen-. 
tina), , :' " . ' -
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1.3. ' Várias Congregações quiseram 
estar conosco hesta XVI AGO. Fizeram
se representar por seus Su'periores(asL 
Gerais e/ou Conselheiros. Nós recebe
mos todos estes convidados de braços 
abertos certos de que sua rica expe
riência multo nos irá enriquecer. Obri
gado por sua presença. Benv~ndos w · 
t • I Te . nos. 

1.4. Honram·nos, ainda, com sua par
tictpação pessoal numerosos dirigen
tes de Organismos, Serviços e Movi
mentos de nossa Igreja. Chegaram-nos 
cartas de quase' todos eles. Alguns nos 

visitarão ao longo destes dias. Outros 
já se encontram entre nós: o Pe. Fran
cisco de Assis Wloeh, Presidente do 

CNC, a Srta. Cecilia Bernadate Franco, 
da Diretoria do CNL, a Ir. Rosita Mi lesi, 

do SCAI, a Ir. Maura Clerkin, do CENFI, 
a Ir. Anna Tomelin, Secretária da Linha 
2 (Ação Missionária) da CNBB e, em 

representação do IBRADES (Centro João 
XXIII) o Pe. Marcelio de Carvalho Aze
vedo, .. SJ . 

Esses companheiros e companheiras 
de jornada nos atestam a pluralidade 
fecunda dos caminhos pelos quais Deus 
nos chama à santidade e ao serviço . 
Mostram-nos, de maneira viva e direts, 
a complementariedade dos ministérios e 
carismas com a qual o Esplrito dota a 
Igreja para sua missão no mundo. · En

sinam-nos, em especial, como nos lem
brava recentemente o Santo Padre em 
sua Carta Apostólica aos Religiosos!as) 
da América Latina (nQ 27), que a Nova 
Evangelização 56 se tor·nará efetiva 
através de uma estreita colaboraçao,de 
uma reciproca interajuda na ação pas · 
tora l e de uma renovada comunhão es
piritual entre n6s, os -Religiosos, os 
Presblteros e os Leigos, em efetiva, e 
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afetiva comunhão com os Pastores. Pois, 
diz o Papa, "a força da evangel ização 
está arraigada no testemunho de uni
dade de todos os discípulos de Cristo" 
(cl. Jo 17,21-23). 

1.5. Dentro dessa sala, por sua ora
ção e carinho, estão conosco as '1.428 
religiosas contemplativas do Brasil e 
também os religiosos de clausura. Elas 
e eles acompanharam com interess9 os 
preparativos desta nossa XVI Assemblé ia 
que é, plenamente, a Assemblé ia tam
bém deles e delas, malgrado sua au sên
cia física. Através de um grande núme
ro de cartas os Mosteiros e Carmelos 
do Brasil, 106 ao todo, estarão em vi
gllia de oraçao por n6s e conosco. 

1.6. Conosco estão os 940 missioná
rios(as) brasileiros que testemunham o 
nosso compromisso missionário com os 
povos-irmãos da América Latina, África 
e Ásia. Lembramo-nos efusivamente de
les e também dos Religiosos(as) que 
estudam nos grandes cenlros ou traba
lham na direção geral de seus Inst itu

tos em tantos palses, especialmente em 
Roma, onde a RBR constituiu uma ativa 
Regional oficiosa da nossa CRB. A RBR 
acha-se aqui rapresentada pelo Pe. SiI
vino Kunz, SCJ. 

• , 
1.7. Conosco estão os 37.380 Reli-

giosas, os 2.267 Religiosos irmãos e os 
7.675 Religiosos presbíteros que, espa
lhados em 9.177 comunidades inseridas, 
-paróquias, escolas, hospitais, mosteiros 
e residências pontilham de Deus a geo· 
grafia humana e 118ica do Brasil. Sao, 
além destes, vários milhares de NQvi
ços, Postulantes e Aspirantes. É com e 
para este respeitável contingente, "spe
cialmente com e para a juventude da 
Vida Religiosa, que estamos reunidos, 



para reafirmar nossa inteira pertenç. à 
Igreja· e nosso compromisso de amar 
profética e solidariamente a todos os I r
mãos e irmãs, mas privilegiadamente os 
que Deus amou primeiro com amor de 
predileçao: os pequenos e os oprimidos. 
Esse compromisso nasce da consciên· 
cia que temos de sermos herdeiros de 
um rico patrimônio de vida que não é 
nosso e sim da Igreja em sua missão 
de evangelizar, testemunhando Jesus 
Cristo, formando o Povo de Deus e par
ticipando da construçao de uma socie
dade justa e solidária, a serviço da vida 
e da esperança, nas diferentes culturas 
(Objetivo Gerat da Igreja do Brasil). 

2. NOSSA XVI AGO 

Uma Assembtéia Geral da CRB não 
é um fato corriqueiro, embora ausente 
das manchetes dos jorna:s. A experiên
cia concreta dos últimos decênios nos 
mostrou sobejamente que as Assem
bléias são um tempo de graça. Têm 
sido para nossas Congregaçoes um 
apeto e uma provocação do Espírito. 
Têm significado para a Vida Religiosa 

do Brasil uma necessária parada para 
a reflexão, o discernimento e o d'recio
namento. Tornaram-se, cada vez mais, 
momentos fortes da eclesialidade de 
nossa vida e missão. 

2.1 . Neste ano em que se celebram 
os 500 anos de evangelização das Amé
r icas, nossa Assembléia ganha uma di 
mensão mais enfática de desafio e de 
esperança. O tema escoltf,do dá se
qüência quase que natural às reflexões 
que fomos fazendo nas cinco ou seis 
últimas assembléias. Othando, desde os 
an~ulos mais diversos, não fizemos ou
tra coisa que perguntar, em cada con
juntura, sobre a questão-chave da ecle-

sialidade e da: missão a que Deus nos 
chamava nesta Igreja que está no Bra
sil. Os cenários foram mudando aos 
poucos; a interpretação de fundo, con
tudo, permanecia e permanece a mes
ma. A ocasião do V Centenário, com 
tudo o que ela significa, torna mais' 
premente ainda essa interpretação que 
vem do Esplrito. Temos, agora, um pa
tamar de 30 anos de Igreja e de Vida 
Religiosa renovadas. para nos repropor 
a grande questão da evangetização e 
da cultura, do testemunho do Reino e 
da dimensão libertadora do compromis
so. Nosso "cantus firmus" é sempre: 
"Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre" 
(Hbr 13,8). Desde um passado rico em 
luzes, mas turvado, também, por som· 
bras, nós queremos nos ressituar na 
grande caminhada da Igreja do Brasil 
e da América Latina, mais conscientes 
da vocação profética e do carisma que 
o ··Senhor nos deu para a vida de nos· . . . 
sos povos e culturas. É isto que o ins
pirado painel pintado pelo Pe. Ander
son de Souza Pereira, MSC e a tr. Etda 
Brailo, SC quer nos colocar bem dian
te dos olhos. 

2.2. É este o objeto de nossa refle
xão teológica e de nossa oração nestes 
dias. Não é intenção nossa nos deter
mos no nível de uma teologia teórica. 
Queremos partir de nossa vivência e 
prática eclesial. Queremos nos ref~rir 

ao concreto da realidade de nosso povo 
e de nossas Igrejas locais. Foi por essa 
rozão que, já em 1991, a ERT, a ped ido 
da Diretoria Nacional, elaborou os Ca

dernos da CRB de números 9 elO, 
para situar e datar a nossa reflexão 
sobre "ecleslalidade e missão" na mar
cha batida de nossa Igreja latino-ame
ricana ·e de nossa Igreja do Brasil. Os 
temas foram levados às bases e deba-
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tidos nas Assembléias Regionais, em 11 
delas com participaçao dos Bispos' 10-

o cais 9, em algumas, dos PresbrteroG -.e 
Leigos, Muitas Províncias religiosas to
maram estes textos como ponto de par
,tida em seus encontros ' congregacio
nais. Assim, não estamos Chegando des~ 
preparados ao "sprinl"', final ' da" XVI 
AGO, Agradeço a todos os que colabo
raram nessa preparação. 

2.3. Igreja-Missão. 'Esses sãO' ''os 'dois 
pólos constitutivos do esforço' reflexivo 
de nossa Assembléia. ' Se não' fora dado 
o ' tempo, teríamos buscado ' contextuar 
melhor esses pólOS temáticos no hoje 
de nossa situação mundial e " nacional. 
Assistimos destle o 'ano de 1989; que 
foi O da nossa XV Assembléia, as trans
formações históricas ' extraordinér-ias 
existentes entre as nações ' que detêm 
a liderança mundial. 'Para os nossos po
vos latino-americanos ' todos ' sabemos 
não serem muit~s as razões para ali
mentar esperanças verdadeiras. O qua
dro prospectivo que 50 ' oferece é, na 
realidade, de desoladora deterioração'; 
golpeia forte a vida de nossa gente. 
Neste contexto questionador, à luz das 
responsabilidadeshlstóricàs que tocam 
à Igroja e aos cristãos e aí, à ' Vida Re
ligfosa, é que devemos"levantar"a ques~ 
tão da dimensão eclesial de' nossa mis
são evangelizadora junto 'abs nos sós po-
Vos e culturas. ,', .' 

2-.4. No A.T. a revelação do" desígnio 
de Deus e de seu Reino' se propõe sob 
figuras. Da mesma formá, diz " a L.G', 
(n9 6), a natureza teológica 'mais pro
funda da Igreja se" conhece ' melhor 
através de imagens. 'E; ' garimpando 'no 
farto veio biblico, 'e ecle1>iolo'gie ' volta 
a usar expressões simbólicas' de gran
de riqueza e plasticidade como ado 
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"redil", da "lavoura", dn "vinha", : -,da 
"construção" I . da "família'" da "éSP'o
sa", do "corpo" etc. Expressões ' como 
"servidora", "peregrina", "pobre", "pas
sam , a ser usadas dando um 'sentido 
novo ', é dinâmico à Igreja enquanto ela 
é - em Cristol sacramento, sinál 'e insrni~ 
mento da ação de ' Deus '110 mundo. 

' Esse modo de ' faliu reexpressou para a 
'consciência dos · Gristãos o ensinamen· 
to sobrei a natureza e a missão 'da 
Igreja (L.G: 1). 

, O magist.ério e a teologia mais recen
tes t.êm t.rabalhado três conceitos-chave 
para a compreensão teOlógica da Igreja, 
todos eles de uso conciliar, mas de 
origem que remonta às primeiras"tenla
tivas de melhor compreender o sentido 
e a tarefa da primeira comunidade de 
discípulos. São os conceitos de Povo 
de Deus, de Comunhão e de Mistério. 
Essas três ,noções precisam ser vist.as 

tanto em sua diversidade, ,pois conotam 
aspectos . distintos, quanto em sua ,rec,i
procidade, pois são conceitos que se 
complementam mutuamente. Essa ,visão 
articulada não é alcançada de , maneira 
espontânea. Todos sabemos que os tex
tos ,eclesiológicos conciliares encerram 
em si mesmos arr-anjos entre eclesio
logias distlnt.as, Por baixo de termos di
versos escondem-se ênfases e perspec
tivas que não podem ser simplesmente 
justapostas. Aquele enfoque mais tradi
cional, mais institucional e jurídico que 
Congar chamava de "hierarcológico" 
não· se coaduna sem mais com a ore· 

frescante maneira teológica que a ' loG . 
adota, ' especial mente em seus dois' ' ca
pítulos iniciais. É uma perspectiva mais 
calcada : na história da salvaçao, "na 
cent.ralldade de Jesus Cristo, na elicli" 
cia salvadora da Palavra e da açãO' dO 
Espírito. ·' " 



2.5. Na teologia latino-americana te
mos usado mais a expressão "Povo de 
Deus". Mesmo as pessoas mais simples 
que têm participação na vida de uma 
comunidade de base ou de um movi
mento conhecem e usam esta ·.,palavra, 
dando-lhe um rico significado 9!lpiri

tual, litúrgico e pastoral. Ao cantarem 
a caminhada do Povo de Deus, nossas 

comunidades, de maneira alguma, dei
xam de lado o que a ecleslologia bus
ca acentuar ' ao falar de mistério e co
munhão como o faz o Sínodo Extraor
dinãrio de 1985. As comunidades for
madas na escuta e no testemunho da 
Palavra de Deus percebem perfeitamen
te a fecundidade, tão biblica e tao fun
damentai, de tais conceituações. Mas 
sentem a necessidade de acentuar que 

a Igreja é uma manifestação histórica 
bem concreta da ação invislvel do Es
pírito. É por aí também, que a ERT 
buscou fundamentos ã reflexão desta 

nossa XVI AGO. É por força dessa visão 
que nossa reflexão não se fará no nivel 
da abstração teológica sobre a "Vida 
Religiosa: eclesialidade e missão". Se

rá, antes, uma reflexão que nasce nesta 
e desta Igreja concreta que somos nós. 
Quer-se partir das situações e relações, 
dos desafios e tensoes que estamos 

vivendo como Vida Religiosa "desta" 
Igreja do Brasil. Essa eclesiologia parte . . 

necessariamente da missão, comq Pau
lo VI apontou na E.N. e João Paulo 11 

desenvolve na R.M. Missão situada e 
datada no compromisso evangelizador 
que nossa Igreja se propõe e na reali

dade interna que ela vive, com toda sua 
carga de força e de fragilidade. É desse 
humus fecundo que pretendemos, nes

tes dias, em espírito de amor e fideli
dade à Igreja, haurir seiva nOVa para 
a Vida Religiosa brasileira. É por aí 

que encontraremos Jesus Cristo, Pala
vra e Sacramento. É por aí que o Espí
rito .Santo revitalizará o carisma que 
nos deu de sermos seguidores de Je
sus. A fonte de nossa eclesíalidade é 
a comunhão de Jesus com o Pai. Nossa 
missão é a que d'Ele recabemos como 
dom do Pai, pela força do Espírito. 

3. FINALIZANDO 

Quero concluir citando uma palavra do 
Pe. Antonio Aquino, SJ, Presidente Na
cional da CRB nos . anos do imediato 

pós-Concílio. Ele nos deixou há um ano 
atrás, vrtima de um cáncer impiedoso. 

Foi dele que o Pe. Marcello de Carvalho 
Azevedo, SJ e, mais tarde o Pe. Décio 

Teixeira, SDB e o Ir. Claudino Falquetto, 
FMS, nossos ex-Presidentes, dois dales 
presentes nessa Assembléia, receberam 
a ~Itradiçãou e a "sabedoria" vivas que 
a CRB precisa preservar e entregar in
teira às novas gerações. 

A 5 dias de sua morte ele escrevia 
em seu diãrio, às 15:15h. do dia 9 de 
maio de 1992: "Gosto de ler, reler e 

de ouvir o relato da Ültima Ceia que 
começa com as palavras do Senhor: 
"Desejei ardentemente comer esta Pás

coa convosco antes de -padecer". Gosto 
de ouvir S. João dizendo: "tendo ama
do os ~eus que estavam no mundo, 

amou-os até o fim". Gosto de ouvir 
aquela solene afirmação do Senhor: "O 
Pai vos ama", ~ nesta esperança e con

fiança que espero partir com aquela 
mesma alegria que invadiu o Senhor na 
Última Ceia." 

Nós desejamos ardentemente que 
chegasse o momento deste nosso gran
de encontro de irmãos e irmãs. PE>di
mos ao Divino Espírito Santo que nós 
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o . vivamos. 'na mesma ·.esperança, eon-. 
fiança e alegria com .qu.e ·o -Pa: Aquino 
soube viver e dar a sua vida até o fim~ ' : 

Que. os' 'outros irmaos . e' irmã~ _ "religiosos 
que seguiram mais de perto - o Cristo', 
derramando seu sangue, -levando à con~ 
sumação do martírio sua . ~onsagração 
total ·· a Deus, sumamente amado, nos 
encoragem a um compromisso mais ra~ 

dlcal com o Evangelho de Jes~s e que 
a Beata Paulina nos acom panhe nesta 
nossa XVI AGO. 

XVI AGO ELEGE 
NOVAS DIRETORIAS 

• 

Por ocasião dá XVI AGO' foram 'elei-' , 
tos â nova Diretoria Nacional e o n'ovo 
Conselho Superior que terão a respon" 
sabil idade de sU'peril isionar as ativida ; 
des da CRB Nacional durante o triênio , 
1992-1995: São todos ' eles/as 'Superio
ras e "Superiores -Gerais 'pertencentes a 
17 diferentes Congregações. .. ' 

NOVA DIRETORIA ' NACIONAL DA CRB 

Pe'. João Edenio Re is Vall e, SVO 
Ir. Terezinha Cecchin, RSCM 
Ir. Israel José Nery, FSC 
Pe. João Roque Rhor, SJ ' 
Ir', Maria de Lurdes Gascho; CF 
Ir. Sonja 'Pureza de 'Castro Silva, MJC 
Ir. Maria Umbelina Maciel, elc 
Ir: Pompéa Maria Bernasconl, Con.: SA ' 
Ir, Roque Ari Salet; FMS ' :',' 
Ir. Nilda Maria de ,Oliveira, CFSS, ' 
Pe: Cláudio Trudelle, RSV . , 

NOVO CONSELHO SUPERIOR ', 

Ir. Claudino ' Falquetto, FMS ' 
Pe. O'aliei,; Barros ,de' Almeida', ' eSSR 
Ir. Ilze ''Mees, IIC " '.' , .. , 

Pe. João Carlos Lazzarini, FX 
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Pe: Luiz Gonzaga Piccoli, SOB 
Pe. Pedro Kramer, OSFS 
Ir: ' Silvia Pela, FMA , 

, .. 

DECLARAÇÃO DA XVI 
ASSEMBL~IA; GERAL 

, ORDINARIADACRB 
• I. -_ ~ . ,. • 

SOBRE A SITUAÇÃO 
NACIONAL 

-" 

Nós Superiores Maiores, Diretores e 
Delegados reunidos na XVI Assemb léia 
Gerál da ,Conferência dos Religiosos ,do 
Brasil '(CRB), representando 161 Insti
tutos ' masculinos e 406 Congregações 
femininas que totalizam 46.354 Religio
sos ' e Religiosas , espalhados por todos 
os recantos do País, queremos tornar 
público que: 

- Acreditamos que, na dinâmica do 
Evangelho, a autoridade constituída de-

" , 
ve estar a serviço da vida, da verdade 
e da justiça. 

- Somos ' portadores das angúst;as 
e do cil;lmor abafado do nosso povo 
que,:. na atual conjuntura do País, se . - .. -
sent~ traído, expoliado e colocado à 
margem de toda participação polilica e 

econômica, · num momento em que se 
fala . tanto em · processo democrático. -.. .. - -

c:...c 'Repudiamos o eslado de Imorali
dade ' esiabele~ida no Pais, onde, ' não 
raro, ' o' 'poder ' é" colocado a serviço da 
corrupção, das ligaçoes ilicitas e do 
roubo. - . - . 

.. 
, - Alegramo-nos ó:.O constatar, em 

nosso '11eio, ,' o' despertar. do senrdo 
ético , na política e nas relações sociais. . . . . -

.....:.. :Estamos - solidários com todos 
aqueles -que · se colocam a serviço da 
verdaae, da ética, da justiça e que bus-



......... , V ..... ~ .... 'U, .......... " .... ".v ...... '" , ........................ .. 

nição, -tanto das pessoas quanto de or

ganizações que conspiram e atuam con
tra.' o . bem comum . . 

- Queremos ver reinar a verdade e 

a ' honestidade na adm:.nistração pública 
da' riação. · Neste objetivo ' compromete

mos nossas forças. Propomo-nos conti

nuar participando ativamente na cons
trus;ão' de uma sociedade justa e soti-

, . . , . 
dária 'a serviço da vida e da esperança 

do povo brasileiro. · , , . 
.' . 

'São 'Paulo, 31 de julho de 1992 . 
. · . 

~ .. . . 

TELEGRAMAS E 
MENSAGENS DA XVI AGO 

· : . :; 

t: Telegrama-Mensagem da XVI AGO 
ao"'Santo Padre. 

• 
Quinhentos Superiores Maiores reuní-· . 

dos XVI Assembléia Conferência Rel i

giosos Brasil refletindo tema Eclesial i

dâde com presença vários Bispos rezam 

preciosa' saÚde Sua Santidade e implo

ra~' ' bê~ção apostólica para Assembléia · . 
e nova Diretoria Nacional. 

2. Telegrama-Mensagem da XVI AGO 

para ·0 cardeal Prefeito da Congregação 

para. 'a, Vida Consagrada Dom Eduardo 

Martinez' Somalo. 

XVI Assembléia Geral dos Religiosos .. . 

e Religiosas Brasil agradece presença 

fe~unda ' Dom Errázuriz e Padre Eusébio, , . . . 

símbolo nossa comunhão Santa Sé, · : . . ' . . . 

apr~.s~ntam : através Vossa Eminência 

caIQ f;.o~?s : vp~os . e ora.ções saúde Santo 
Padre. . -

U . • .... ,U~, ... ," ... ...... ,.,......... .....v ""'UI"'HU'U 

Geral da Congregação do Verbo Divi no 
que se realiza em São Paulo, concomi
tantemente à Assembléia da CRB. 

Os 500 Superiores e Delegados pre
sentes à XVI Assembléia Geral dos Re
ligiosos e Relig iosas do Brasil acolhe;n 
calorosamente Mls$ionários Ver;;'o Divi
no ocasião sua Assembléia Mundial, im
p lorando Espírito ' Santo renovação ar

dor missionário toda Congregação fren
te desafios Nova Evangelização e agra
decendo escolha nossa terra como lugar 
sua importante reunião. 

4. Telegrama da AGO aos Participan
tes da X Semana "Fé e Compromisso 
Social" da Arquidiocese de São Paulo. 

Os 500 Provinciais e Delegados de 
todos os Religiosos e Rel:g;osas Bras:1 
unem-se Igreja .Arquid iocese reunida X 
Semana Fé e Comprom isso social im
plorando força Espírito Santo para que 
essa Igreja São Paulo continue sendo 
porta voz causa just:ça, dignidade e di
reitos povo brasilei ro através corajoso 
anúncio Boa Nova Evangelho. 

5. Mensagem a Leonardo Boff. 

Religiosas e Religiosos do Brasil es
tamos reunidos em Assem.bléia) em São 
Paulo. Sentimos Sua falta e queremos 
mandar-lhe nosso abraço fraterno em 
reconhecimento e agradecimento por 
toda contribuição na Reflexão Teológ.
oa, presença na· Vida Religiosa e na 

caminhada das nossas comunidades 

eclesiais. Que o "ROSTO MATERNO" 

de Deus o acompanhe em todos os 

seus caminhos. Você permanece un ido 

a nós, irmão querido na fé. 

Fraternalmente.' o 
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200 ANOS DE JOÃO . : . 
MARTINHO MOVE . 
(1793-1993) 

A CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DA 
PRoviDÊNCIÀ DE GAP une-se às ou-

o . , • 

tras cinco Congregaço~s: I.rmãs da 
Providência de PORTIEUX (França), 

Irmãs da Divina Providência de SAINT
JEAN DE BASSEL (França), Irmãs da 

Providê~cia de L'IMMACULÉE CONCEP
TION DE CHAMPION (Bélgica), !r!)lãs . . 
da Divina providê:ncia e Missionárias- ' 
.Catequistas da Divina Providência (Te
xas -:- U.S.A.), para juntas dar graças 

e louvores ao Senhor, pelos 200 anos da 

MORTE DE SEU FUNDADOR -,.. JOÃO 
MARTINHO MOYE. 

AS . . Filhas de · João Martinho MOYE 
marc~m !presença apostólica .em quatro 
Continentes (22. Paises), atuando . nas ' 
diversas ' dimensões pastorais. AS ·IR· 

MAS DA PROVIDÊNCIA DE GAP estão 

inseridas ' ·na 'França (Casa Mãe), com 

duas Províncias: no Brasil, duas Pro
víncias e uma ' Região; Espanha, 
Bolívia, fndias e Africa. .. . 

México, . 

Dia 04 de maio de 1992 deu-se a 
Atiertur .. ··do ANO JUBILAR "200 ANOS . . 
pADRE MOYE", que culminará com ce-. . . . 
lebração .solene, no dia 04 de maio de 

1993. Cada Congregação organiza-se 
sob .. a . orientação de sua Madre Geral 

para festejar tão si.gnificativo acont.eci-
menta.·. . . 

As ' Filhas de 'João Martinho MOYE, 
inseridas ' na América Latina. reunir-se
ão; . neste Ario Jubilar, em CALLI, na 
Colgmbia. 

QUEM É João Martinho MOYE? 
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Joao Martinho MOYE nasceu 'em ' 
Cutting, França, a 27 de janeiro de 1730, 
sendo batizado no dia seguinte, na 
Igrejinha da Aldeia. Aos 24 anos loi 'or
denado sacerdote diocesano. 

. Trabalhou em algumas Paróquias da 
Diocese de Metz. Austero, zeloso, logo 
man.ife~tou raras qualidades, como .Di
retor Espiritual. Impressionado p.eta 
ignorância religiosa em que viviam as 
crianças e jovens, atraiu almas de boa 
vontade e fundou uma Primeira Escola 
em Vigy (França), no dia 14 de janeiro 

de 1762, que entregou a MARGARIDA 
LECOMTE: era a semente da Congre

gação das IRMÃS DA PROVID~NCIA e 
que hoje se estende em 22. patses. 

João Martinho MOYE teve que enfren
tar muitas dificuldades e incompreen

sões. Um dia, vendo em perigo sua 

obra, entregou-a nas maos da VIRGEM 
MARIA AUXILlADORA; mais tarde, a 20 

de maio de 1781, dedica a consagra as 
Irmas a Ela. 

Bem estabelecido seu Institulo, na 
França, seguiu ele uma inspiração in-o 

terior: preparou-se e foi, por 10 anos, 
MISSIONARIO NA CHINA. Ai solreu 

cansaços e perseguições, chegando ale 
à pri~ão. por confessar a fê. 

Assim como fizera na França, tam~ 

bém . na China apelou para a colabora
ção da Mulher: fundou o INSTITUTO 

DAS VIRGENS CRISTÃS, para o ensino 
do catecismo, nas escolas e nos lares; 
bem como a Obra Angélica, para o ba
tismo das criancinhas que, na China,:·, 

morriam aos milhares, pelo abandono 
dos" pais. a fome e a peste. Cuidou ' 

ainda da formação do Clero indigena: 
Entre seus discrpulos e catequistas, 



muitos confessaram .a fé e alguns tive, . . . . 
rl.m a graça: do martlrio. . . 

Depois de 10 anos o PADRE MOVE: 

vollou à França, então agitada pela 

R.evoluçao · Francesa. Trabalhou em rnis· 
$ôes e zonas rurais. Dedicou-se ainda 

à formação de suas IRMÃS DA PROVI
DÊNCIA; mas, com O avanço da Revo

IU~irão, muitas tiveram que procurar o 
exllio. 

mala de 1793, com 63 anos de idade. . . 

'''Morreu um santo", ' corria -o . sussurro 
pela cidade. 

• 

Joao Martinho MOVE, homem de 
oração e fé, atento à vida e profunda
mente abandonado ' á PROVlb~IIICIA, 
deixa." çom.o herança às suas 1 rmãs, 

.' . . 
quatro 'virtudes que ' sustentarão suas vi-
das: ABANDONO À PROVIDÊNCIA -
SIMPLICIDADE - CARIDADE - PO
PREZA. 

Tinha sempre presente a Paixão de Assim 
TREVES, 

é que MOYE retirou-se para . .. 
na Alemanha, onde também . .. . Jásus Cristo, pois para ele os caminhos 

encontraram refQgio, algumas Irmãs da da Providência passam sempre pelo 
Providência. Mesmo aí, não ficou ina- Mistério da Cruz. Transmitiu ainda às 
tivo o ardente apóstolo. Em visita aos Irmãs, a devoção a Maria Auxiliadora, 
soldados alemães, feridos" ou atac'a:~os " .qu',e · o ' mar~ou profundamente, assim 

çpm o tifo, PADRE MOYE é cofliagiado .. :. ~;'JTlo ' ao. ·S~grado Coração de Jesus. 
pela doença. 

Teve morte belíssima, assistido pelas 
Irmás emigrantes e também por um 
am igo, Padre Feyes. Faleceu a 4 de . . 

. '. 
. - ," 

João Martinho MOYE foi beatificado 
por Pio XII, a 21 de novembro de 1954 
e tioje a Igreja canta: JQÃO MARTI,NHO . . 

MOYE, ROGAI POR NóS. O 

. . 

PARA FAZER BEM O RETmO, Caderno n~ 13. . . 
Pe. l\i[arc.os de Lima, SDB. Publicações CRB. Ano: 1992. Páginas: .· 72 . 

. Livro PESSOAL com.o opt6prí.o Retiro. Logo, cada um precisat~l' 
'.0 SEU. E sempre, em qualquer .oportunidade, sem exigência de épocd -Ou 
data prMixadas, pode ser até t.od.o dia, FOLHEA-LO. Folhear riã6 'é 

. . , '. . . ~ . 

ler, mas é .o. seu !lreliminar. Nã.o faça, P.orém, uma . leitura dinâmica. 
Leitura dinâmica é mais atletism.o que exercíci.o mental. Leia c.om paz 
e pausadamente. ". 

Releia sempre, sobretudo: antes e ' dur~rite o Retiro mensal o.u anu~1. 
Na leitura somos impelidos pela curiosidade. RelendO, ' som.os gufad.ospela 
reflexão no desej.o de viver. Ler é enconti'ar-se com. a fl.oresta no seu can-

o •••••• 

junto. :P.ode causar perplexidade. Reler é encantar-se com as árvores em 
'sua individualidade. Produz ac.onchego, . paz, concordância segura. Ler e 
reler insinuam gestação hoje; floraçã.o, promessa de vida e vida· fartlJ" 
com.o nas searas, amanhã .(Pe. Marcos de Lima, SDB). ' ... 
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PROCESSO DE PREPARAÇÃO DA IV ... ' 
CONFERÊNCIA GERAL . ~'. 

· . , . ' . 

DO EPISCOPADO LATINO-AMERICANO;, 
, .'. ". 

DA PARTE DO CELAM . ' 

· . . . .. ' . . "' ., 

.' .' 

. . 

É o Papa quem aprova fi celebração das Conferências 
Gerais do CELAM. Determina o tema de retlexao, 

convoca a Assembléia e aprova suas conclusões. 
. ' . '. -' , . 

.. . ". 

• 

• . . 
D. Raimundo Damasceno Assis 

Bispo Auxiliar de Brasília, DF 
Secretário Geral do CELAM 

1. Origem da IV Conferência: 

a. A partir de 1983, começou-se 
a sentir necessidade de uma IV 
Conferência (conferir atas de XIX 
Assembléia do CELAM em Haitj): 
com o fim de avaliar os dez pri
meil"Os anos de Puebla e os vinte 
primeiros anos . de Medellin, para 
enfrentar os desafios de uma nova 
Evangelização. Isso deveria ocorrer 
entre 1988 e 1989. 

b. En: 1984, com motivo do V 
centenário da evangelização, sur· 
giu no CELAM a idéia de pedir ao 
Santo Padre a celebração de uma 
IV Conferência, como momento 
central de tal acontecimento, 

Estas Conferências não são pro· 
priedade do CELAM. É o Papa 
quem aprova sua celebração, deter-

462 

mina o tema de reflexão, convi)ca 
a Assembléia e aprova 'suas con
clusões; o Papa encarregou ao CE
LAM a preparação da IV Confe· 
rência, como sucedeu com as duas 
anteriores (Medellin e Puebla). 

c. Em 1985 o CELAM ~~~~~-
-, ' ". 

tou e obteve o beneplácito dos Pre-
sidentes das Conferências .· Episco
pais para levar adiante a ' iniciativa 

. (conferir atas da XX Assembl~ia 
Ordinária do. CELAM, em São Jo-
sé da Costa Rica). . '. " , .: . . .. 

d. Em 1987 amadureceu e ' apro
. fundou-se a idéia na XXI · Assem

bléia Ordinária de Ypacaraí-Pal:a-. ," ., , 
gl1aI , 

- No mês de 
da do CELAM 
mente ao Santo 
idéia, recebendo, 

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

maio, a · Presfdên
consl1l tbit ··' verbal, 
Padre sobre esta - .", entao, sua ilpro-



vação e o, próprio Papa deu as pri
meiras sugestões, 

Ainda em maio, O CELAM 
escreveu à Congregação para , os 
Bispos sugerindo a convocatória da 
IV Conferência. .. , . . _. 

- Em julho, o Senhor Cardeal 
Bernardin Gantin pediu ao CE
LAM sugestões sobre a tt-:rriática e 
o possível lugar da celebmção. 

2. Preparação remota: 

,Episcopais, em 1989 (México, Bue
noS Aires, Q~ito, Havana), " 

. , '. .' 
- " Cinco réuniões regionais de 

peritos leigos, em 1989 (México, 
Guatemala, São Domingos, Quito e 
Santiago). O resultado destas , úIti

'mas foi ' O.::texto , "Primeira redação 
do Documento de Consulta" (SIC) . 

. , 

Uma' segunda rodada de qua
tro reuniÇies regionais ' de Bispos 

. (Brasília;' Sãb Domingos, Guatema
la, Bogotá). Após tbdosesses en
contros foi . elaborado o "Instru-

a. O Plano Global para o pedo- mento Preparatório Elementos 
do 1987-1991 deixou consignado para' uma reflexão pastoral em pre
este programa para a Presidência e páraçãoda . IV .CoMerência Geral 
a Secretaria , Geral do CELAM: , .do Episcopado Latino-Americano 
"Preparação da IV Conferência Ge- Uma nova evangelização para 
ral do Episcopado Latino-Ameri· uma nova cultura" (livro azul es-

o . ' • • 

cano". curo, publicado pelas Edições Loyo-

b, Esta preparação chamada ' de 
remota, vai de 1987 a 1990 e con
sistiu na realização de 18 reuniões 
ao longo de toda a América Latina: 
uma de Secretários Gerais das Con
ferências Episcopais, em Bogotá. 
1988 . 

Quatro reuniões regionais de 
Bispos (Lima, Buenos Aires, Santa 
Tecla e WilIenstad), em 1988. Nes
tas cinco reuniões foram feitas con
sultas sobre expectativas, temas e 
metodologia da preparação da IV 
Conferência. Além das atas, estas 
reuniões produziram um folheto ' in
titulado: "Instrumento , de recolec
ción de aportes" uma primeira 
visão da realidade social e ecIesial 
do continente. 

"' - Quatro reuniões regionais de 
Secretários Gerais das Conferências 

lá, 1990). 

3. Preparação Próxima: 

, ,Compreende ,as atividades reali· 
zadasem '1990 , 

- " "O Instrumento Preparatório" 
foi :entregue aoS Presidentes das 22 
Conferências :ilpiscopilis na Assem
bléia Extraordinária do CELAM 
em fevereito de ' 1990. ' Este do-

, ' , 

cumento, com cerca de 300 ' pági-
nas,. tinha como objetivo: servir de . . . ". .. . . 
primeirq instrumento na etapa ini-
cial de preparação; motivar a ela
boração de uma história da evan-. , 

gelização , de cada país; produzir 
estudos ',sérios :sobre a l'ealidade só
cio-ec1esial ,de cada nação, promo
ve'r,'Teflexões teológicas e abrir ca
minlío's para gl'andes respostas pas-

o , I ',' I torals. ' 
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No final de 1990 as Confe
rências enviaram suas contribui· 
ções, algumas oficiais, outras como 
respostas . solicitadas a " peritos ou 

"instituições. 

No dia 12 de dezembro de 1990 
o Santo Padre determinou o tema 
definitivo da IV Conferência: "No
va Evangelização, " Promoção Hu
mana, Cultura Cristã" com o lema 
evangelizador "Jesus Cristo ontem, 
hoje e sempre" (Heb 13,8). 

a. O Documento de Consulta. 

O Documento de Consulta (livro 
azul claro, publicado pelas Edições 
Paulinas, em 1991), consta de 200 
páginas e tem o título: "Nova Evan
gelização, Pwmoção Humana, Cul· 
tura Cristã" Jesus Cristo ontem, 
hoje e sempre (Heb 13,8). 

Este Documento foi entregue às 
Conferências Episcopais, em Bue
nos Aires, no mês de abril de 1991, 
durante a XXIII Assembléia Ordi
nária do CELAM. Fixou-se a data 
de 15 de novembro para o envio 
ao CELAM das contribuições das 
Conferências Episcopais. 

b. Todo b pwcesso de reflexão 
e estudo foi acompanhado pelo CE
LAM através de cursos, seminários 
e publicações. Disso se falará mais 
adiante. 

c. O Plano Global do CELAM 
para -1991-1995 foi elaborado à luz 
da IV Conferência e se situa na 
perspectiva da Nova Evangeliza
ção, Promoção Humana e Cultura 
Cristã. 

464 

d. Cursos, Seminários e "Publi
cações. 

Os cursos do Instituto Teológico 
Pastoral do CELAM estão orienta
dos para a preparação da IV Con
ferência; igualmente quatro Semi-. - " ." na1'1OS: , 

- De peritos sobre 
Nova Evangelização (1) 

Cultura _e 

- De peritos sobre 
Nova Evangelização (2) 

. . ". 

Cultura e 

Dos Executivos do CELAM 
"De Puebla a São Domingos" 

De representantes das Confe
rências Episcopais "Hacia la IV 
Conferência" . 

e. Publicações de acompanha
mento da IV Conferência. 

Revista Medellin (do ITE
PAL) 

- O Boletim CELAM 

Conclusões de Medellin e Pue
bla (1 volume) 

Coleção Fé e Cultura (12 nú
meros) 

De" Puebla a São " Domingos 
(uso interno) 

- Nova Evangelização 
nese e linhas de um projeto 
nário (seminário 1) 

Gê-
• • 1111S810-

- " Evangelizar a 1110dernidade 
cultural (seminário 2) 

- Memória 
Iiar 1) 

Indígena (Auxi-



- GlossáL'Ío e ComcntáL'Íos ao 
tema da IV Conferência (Auxi
liar 2) 

Jesus Cristo ontem, hoje e 
sempre (Auxiliar 3) 

Evangelho e Culturas (Hcrvé 
CaLTier) 

Seitas e outras doutrinas na 
atualidade (Francisco Sampedro) 

O Desenvolvimento Dogmáti· 
co nos Concílios Cristológicos 

Construtores do amor na 
América Latina (Primeiro Con
gresso Latino-Americano de Cari
dade, em Bogotá) 

A Doutrina Antropológica de 
PuebIa 

- Hacia la IV Conferência (Se
minário - Auxiliar n<;> 4) Livros 

-em preparaçao: 

Igreja e América Latina em 
números (Auxiliar n9 5) " 

- Contribuições das Conferên
cias Episcopais (Auxiliai: n9 6) 

- Memórias do Primeiro Con· 
gresso Latino-Americano da Dou· 
trina Social da Igreja. 

- A cultura em Joao Paulo II 

Coletânea dos Discursos de 
João Paulo II sobre Nova Evange
lização e os 500 anos 

O homem à luz do 
de Cristo em João Paulo 
Tvcs Calvez). 

• •• mlsteno 
TT (Pe. 

4. Preparação Imediata: 
• 

A preparação imediata começou 
no final de 1991 e durará até a ce
lebração da IV Conferência. 

a. Prima Relatio 

É um Documento interno (114 
páginas) que resume todo o proces
so de preparação da IV Conferên
cia até o aparecimento do Documen
to de Consulta (abril 1991). Esta 
Primeira Relatio foi preparada em 
outubro de 1991 e enviada aos Se
cretários Gerais das Conferências 
Episcopais. 

b. Secunda Relatio 

"É outro Documento interno (200 
páginas). É · maior do que a Prima 
Relatio e mais importante e o pro
cesso de . re.flexao que percorre se 
realizou nas Igrejas e outros orga
nismos eclesiais da América Lati
na, desde a publicaçao do Do
cumento de Consulta (abril 1991) 
e o envio das contribuições ao CE
LAM (15 novembro 1991). 

Chegaram ao CELAM contribui
ções de 18 Conferências Episcopais. 
Segue o esquema do Documento de 
Consulta e deixo claro a contribui
ção que cada Conferência Episco
pal deu a cada parte do Documen
to, indiCando se é crítica, acrésci
mo, mudança ou sugestão. Oferece 
uma continuidade com a Prima Re
latio e apresenta um aparato críti
co com citação ao pé das páginas. 

Consta de três partes: 

Visão pastoral da realidade 
(hist6ria da evangelização na Amé-

465 



rica Latina; realidade . social. latino'· 
americana; realidade ec\esial latii1o, 
ame'riéana) : ': :' .' ,: '::, 

, , , , 

ral 

, , 
, ' 

Opçi)es e linhas pastorais. 
, , ' . . , 

" A 'Primeira e . a' Segunda Rela.tio 
foram ' estudadas peJa , Presidêncla 
db', CELAM na . reuriião "dos :didgeü· 
tes :do CELAM , (lO·13de"fevéi·eiro 
92) 'e ' na : reunião dos ' Secfetários 

, . 
Gerais das Conferências Episcopais 
04·16 ' fevereiro 92) e ' pelosperi· 
tos que elaboraram o Docúmenfo 
de Trabalho. " 

" ,c,:. ,Instl'umentum Laboris (Do, 
CUlnentQ de, Trabalhq),. 

t, c Doctuneilto ' de " Trabalho da 
IVCónferêncla ' deverá ' 'ser enviado 
aqsDeleg~dos a São Domi~gos ' úo 
final do mês de maio e será tradu
zido em portugu~s, francês e inglês. 

, ' . 

Fontes do Documento de 'Traba-
, ' ' 

lho: 

',: , ,:'" As ,contribuições das Confe· 
r~iiciasEpiséopais ' da América La
tina.: e de outros orgailismos ' ecle~ . . " . ' . 
SlalS ' 

'." . " 

:, ' "" As contribuições ,das , Confe. 
rê,ncia.s Episcopais da Amériça ' La
tina : e 'de outros organismos ec\e-

• • 
SllllS , , ' 

, . 
" . . As , contribuições; ' critérios' e 

sugestões da Santa Sé e de modo 
particular, da Pontifícia Comissão 
para a América Latina (CAL) 
" ::.~<; ", " ... : .. .. ... :., 

- ' A Prima Relatio 
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. - ' A Secunda ReJa tio .. 
- Os critérios da Presidência 

do CELAM 

Sugestões , dos ' Dirigeútes do 
CELAM (Reunião fevereiro 1992) 

- Critérios e Sugestões dos Se
cretários Gerais (reunião fevereiro 
1992) _ , _" " . . ' . . . . . 

bs' pedtos que elàboranini ó ' Do
cumente, de Trabalho foram esco
Ihidosentre,' teÓiogos, historiadores, 

, .. 
sociólogos e pastoralistas de vários 
países da América Latina, com o 
beneplácito das respectivas, Confe, 
rências Episcopais. ' , , " 

d . Outros elementos da prepara'-- , çao, " , ' , 

J á foram elaborados algi111s 
projetos da metodologia da IV Con
ferênCia e apresentados à Pl'~sidêllc 

, ' 

cia e aos Presidentes dos Departa
mentos, Seções e Secretariados do 
CELAM (reunião; fevereiro 92) e 
aos Secretários Gerais ,das Confe
rências (reunião, fev,ereiro 92) . 

~' . Já foi, aprovado um ante-pro
jeto da Liturgia da IV Conferência . 
Este foi apresentado à ' Presidência, 
aos Presidentes 'de ' Depnttamentos, 
Seções e Secretatiados do CELAM 
e aos Secretários Gerais e aos Pre
sidentes das Comissões de Liturgia 
das ' Conferências Episcopais (reu· 
niões, fevereiro e março 92). 

, , 
Está sendo elaborado, tam

bém, um , projeto para o relaciona
mento coni ' a Imprensa e às ' 'Meios 
dc Comunicação Social. 



- Já foi aprovado o logotipo da 
IV Conferência. 

- Foi aprovado, também, o car
taz da IV Conferência, cujo mode
lo será enviado às Conferências 
Episcopais para sua impressão e di
fusão em seus respectivos países. 

- Está sendo montado um Ban
co de Dados que estará à disposição. 
dos participantes da IV Conferên
cia, em São Domingos . 

- Por último, foi solicitado por 
carta a todos os religiosos (as) con
templativos da América Latina e · a 
todos os superiores Gerais de · reli
gio.sos que trabalham em nosso con
tinente, que intensificassem suas 
orações · pelo êxito da preparação e 
celebração da IV Conferência. Es
se pedido faço, igualmente, a todos 
os senhores para que em suas Igre
jas Particulares peçam aos fiéis que 
rezem nesta intenção, a fim de que 

os Delegados àIV Conferência, dó
ceis ao Espírito Santo, possam tra
çar a estratégia da Nova Evangeli
zação, no final deste século e no li
miar . do terceiro milênio. 

QUESTÕES para ajudar a leitu
ra do texto ou o debate em comu
nidade: 

1. Olhando-se o conjunto da pre
pc/ração da IV · Conferência Geral 
do .. Episcopado, você estaria de . . . 

acordo que foi seguielo um proces
so democrático e participativo? . . . . . 

·2. Como a metodologia .elo ver
julgar-agir aparece no documento 
de trabalhada Assembléia? 

3. Qu~ problemas mais concre
tos de seu trabalho ou lugar de 
missão precisam de uma ilumina
çao por parte da Igreja universal 
representada em Santo Domingo? 

Objetivo Geral da Ação Pastoral 

. A 29~ Assembléia Geral da CNBB, atendendo às urgências do tempo 
pre.sente, aprovou o Objetivo Geral da Ação Pastoral para o período 
1991-1994: EVANGELIZAR com renovado ·ardor missionário, testemu
nhando Jesus Cristo, em comunhão fraterna, à luz da evangélica opção 
preferencial pelos pobres, para formar o Povo de Deus e participar da 
construção de uma sociedade justa e solidária. a serviço da vida e da espe
rança nas diferentes culturas. a caminho do Reino definitivo. EVANGE
LIZAR: palavra-chave que resume toda a ação de Jesus. Evangelizai· é 
fazer chegar a Boa Nova, o Reino de Deus e a salvação para toda a hu
manidade. Documentos da CNBB, 45: Diretrizes Gera;s da Ação Pastoral 
da I gre;a 110 Brasil, 11'1 3-4. 
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• 

NOVA EVANGELIZAÇÃO, 
PROMOÇÃO HUMANA, 

CULTURA CRISTÃ. 
(desus Cristo ontem, 

hoje e sempre» · (Hb 13,8) 
. .' . . . 

o DOCUMENTO DE TRABALHO PARA A 
IV CONFERÊNCIA 

. 

Pe. Mário de França Miranda, SJ 
Delo Horizonte, MG 

o texto propriamente dito deste Finalmente segue-se uma apre, 
documento é precedido pela carta sentação do documento feita péla 
do Cardeal Bel'llardin Gantin ao en- presidência do CELAM. na qual 
tãopre~idente do CELAM, Dom . são elencados os encontros e os 
Dado Castrillon Hoyos, datada de textos que precederam o atual do, 
12 de dezembro de 1990, comtini· cumento, as colaborações recebidas . 
cando o tema, escolhido pelo Papa, das Conlerências Episcopais, da 
para a IV Conferência Geral do Santa Sé, dos diversos departamen
Episcopado Latino-americano a ter tos do CELAM e dos Secretários 
lugar em São Domingos; nela são Gerais das Conferências Episcopais 
brevemente explicadas as expl:és: · ·dii . Aniél'iCa Latina. Nela também 
sões que deverão ser a tônica deste se mostra como o presente texto 
encontro. responde aos objetivos da IV Con

.. 
Em seguida vem o discurso do 

Sâilto Pádl'e · .à: . II Assembléia Pie
Iiária·· da ·Pontifícia Comissão para 
a · América Latina, pronunciado no 
diil14de junho de 1991 , no qual 
são mais explicitados o sentido des
ta· celebração dos 500 anos de evan
gefizaçâc), a centralidade que nela 
deve · ter a pessoa de Jesus Cristo 
e' ·.como as três expressões escolhi
das como tema desta IVConferên
cia estão entre si relacionadas. 
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ferência, apresentam·se os critérios 
que iluminaram sua elaboração 
bem como· o esquema de suas par
tes principais. Dito isto podemos 
passar à apresentação propriamente 
dita do texto. 

I - Visão geral do documento 

o documento, denominado NO
VA EVANGELIZAÇÃO, PROMO· 

. çÃÚ HUMANA E ... CULTURA 
CRISTÃ, está dividido em três 



~fandes partes. Uma primeira iuti
lula-se visao pastoral da realidade 
latino-americana; em seguida vem 
lima iluminação teológico-pastoral. 
tendo como subtítulo Jesus Cristo 
ontem, hoje e sempre (Hb 13,8) e 
finalmente temos uma terceira par
te com as propostas pastorais .. . Este 
esquema obedece às orientações da
ias no encontro prévio à· elabora
;:ão do documento, do qual parti
~iparam a presidência do CELAM, 
DS · secretários das Conferências 
Episcopais da América Latina e os 
teólogos encarregados da redação 
do documento. 

VISÃO PASTORAL DA REA
LIDADE LATINO-AMERICANA: 
Jbjetivo desta parte é oferecer um 
conhecimento da situação atual 
:leste continente, não a modo de 

• 
uma sistematização científica, mas 
como uma percepção, que tem o pas
tor, do mundo que lhe compete 
evangelizar. Daí a perspectiva ado
tada para encarar esta l'ealidade, a 
saber, a partir dos prollunciamentos 
do magistério em diferentes níveis, 
que deixam transparecer a preocupa
ção de fundo própria do munus 
episcopal e que vem a ser a respon
sável última pela originalidade desta 
leitura. O enfoque pastoral desta 
parte se manifesta também por seu 
estilo simples, direto, mais descriti
vo do que analítico, que a · torna 
bastante acessível sem sacrificar sua 
seriedade e objetividade. 

Esta primeira parte apresenta 
quatro grandes capítulos: visão his
tórica da evangelização, visão pas
toral da realidade social, da reaIída-

de .c'lltural e ela realidade eclesíal 
(\a . Amél'ica Latina. A exposiçiío 
histórica docatolicisll1o latino-ame-. . 

ricano apresenta . duas características 
marcantes: de um lado é vista a · 
partir ·da temática central ·da IV 
Conferência, a saber, da evangeliza
ção, da promoção humana e dacul
tura cristã; de outro não se · cóiúert
ta em repetir as grandes datas e .os 
grandes nomes, já demasiadocorthé

-Cidos, . procurando fazer emergit; . co-
mo repercutem na vivência cristã da 

. população as diversas cOIij(uittitiis 
histói·icas. As luzes e as sombras· do 
passado emergem livre e tranqüila
mente na narração, sem preocúpa
ção apólogética ou polêmica. Enfiin 
um olhai' para a história que preteli
de ser uma memória evocadora e . . 
provocadora para a tarefa evangéli-, . .. . 
zadora da Igl'eja. . ... . . - : .' . 

Visão ' pastoral da realidade soci81 
na América Latina: trata-se de uma 
leitura, na . perspectiva da fé, dos 
prinCipais fatos no mundo da eco no
mia e da política, surgidos de Pllé· 
bla até nossos dias. A perspectiva 
adotada implica que a pessoa huma
na e sua situação concreta, as "nlul
tidões pobres", para usar uma ex
pressão de Joao Paulo lI, sejam · (; 
critério deste · olhar· pastoral (1~H 
14; CA 53; SRS 39) . . . 

A situação econômica, primeira· 
mente, .abrange tópicos como a ,dé
cada . perdida; .3 dívida externa ··e 
suas conseqüências, a concentração . . 

da riqueza, o problema da terra,-b 
fracasso da centralização estatal, a 
degradação do trabalho huniano, a 
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economiu subterrânea; ' a ' empresa, a 
necessidade de uma economia' da so
lidariedade. 

A situação política aborda . o no
vo quadro mundial com , a formação 
de ,novos blocos de países com o, es
quecimento da Améric!l Latina" a 
necessidade de uma maior ' integra
ção das nações latino-americanas, a 
fragilidade das recém conquistadas 
democracias, certo ,desencanto , com 
os partidos políticos, a morosidade 
em sancionar leis vitais para o bem 
comum por parte do poder legislati
vo, a falta de cI'edibilidade do poder 
judiciário, a corrupção e a ineficien
te burocracia na administração pú
blica, o aumento da violência social, 
o sl1l'gimento de organizações não 
governamentais, a violação dos di
,reitos humanos, a destruição do 
meio ambiente, a dramática situação 
da infânCia e da juventude no con
tinente, 

Visão pastimil da realidade cultu
ral latino-americana: , tiestecapítulo 
são vistas a pluralidade cultural e 
as características comuns' a 'todo o 

. '. ' 
continente, as culturas indígenas e 
africanas nele presentes, o impacto 
da cultma model'11a coín seus valo
res e desvalores, manifestações atu
ais da crise desta cultura, a cultura 
dos pobres e suas riquezas humanas 
e cristiís, a. cultura dos jovens e suas 
aspirações" a cultura audiovisual, a 
cultura da morte, a presença dos va
Iares cristãos nas culturas da Amé
rica Latina, 

, . 

Visão pastoral da realidade ecle
sial latino-americana: este capítulo 
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olha a Igreja do continente a partir 
das quatro mediações fundamentais 
do pastoreio de Jesus, normativas 
para a comunidade cristã de todos 
os tempos: a profetismo, 'a comu
nhão, a celebração e a diaconiii, 'Em 
cada uma delas são descritas suas 
realizações e suas insuficiênciás, ' , 

o item profetismo fala da , Pala
vI'a de Deus, do testemunho dos 
Cdstãos, do magistério dos Pastores, 
da reflexão dos Teólogos; da pala
vra dos Catequistas, da Doutrina 
Social da Igreja, da Comunicação 
Social, da Educação a serviço da 
pessoa, dos conteúdos da Pregação, 
O item koinonia (comunhão ecle
siaO trata da família ou Igreja do
méstica, das Comunidades Eclesiais 
de Base, dos Movimentos na Igreja, 

,da Comunidade Educativa, da Pa
róquia, da Igreja Particular, . Já o 
item celebração aborda a vida litúr
gica do Povo de Deus, a experiên
cia da religiosidade popular e oite!ll 
diaconia os agentes evangelizadq~es 
e seus ministérios como os Pas,tores 
do ,Povo de Deus, os religiosos, os 
institutos seculares, os cristaos lei
gos, a mulher, as vocações presbite
rais e sua formação, Ainda neste 
mesmo item são vistos os imperati
vos do anúncio na América Latina 
como as opções vigentes e os novos 
desafios, como as culturas indígenas 
e afro-americanas, a cultl1l'a ,urbana, 
a cultura da vida e da solidariedade, 
os direitos humanos, a evangeliza
ção de grupos especiais, os grupos 

. religiosos não católicos, a missão ," ad 
gentes", () diálogo ecumênico, A (.1-
tima parte deste item trata' breve-



mente das estruturas da. diaconia: 
.estruturas diocesanas, . as . Conferên
cias Episcopais, o CeIam. Natural
mente .cada um dos itens . tratados 
nesta visão pastoral. recebe apenas 
uma descrição breve e concisa, mas 
suficiente para configurar em gran
deslinhas a realidade que deve en
frentar hoje a Igreja Latino-ameri-
cana. . . . '. 

.ILUMINAÇAO . TEOLOGlCO
PASTORAL. JESUS CRISTO ON
TEM, HOJE E SEMPRE (Hb 13,8): 
objetivo desta segunda parte do.do
cumento de trabalho é oferecer crité
rios teológico-pastorais para . uma 
adequada avaliação da anterior vi
são .pastoral, eom a finalidade de 
facilitar a elaboração · das opções 
pastorais urgidas pela atual situação 
da Igreja Latino-americami. Portan
to não se pretende apresentar ' uma 
exposição completa e abrangente da 

, f6 . cristã, mas simplesmente oferecei
os conteúdos teológicos mais funda
mentais da nossa fé, que atuem co
mo subsídios realmente pertinentes 
para a missão pastoral da Igi'eja em 
nossos dias. Foi escolhido intencio
nalmente, sempre que possível, ' um 
esdlobíblic6, direto, " simples, que 
torne .esta parte teológica acessível 
a todo o povo de Deus. -.. 

Sua exposição. segue uma divisão 
triparlida: o ' fato salvífico, sua pro
c\amacao e sua realizacão .. Primeira-• • 
mente é abordada a nocão de 'salva' • 
ção cristã numa perspectiva cristo-
lógica; em seguida o seu anúncio 
através da comunidade eclesial ten
do ·Maria como seu modelo 'e, en
fim, o que implica a realização des-

ta salvaçao neste Continente e .em 
110SS0S dias. . . . ,_ 

O fato salvífico consta dos seguinC 

tes títulos: Jesus Cristo," salvação de 
Deus na história; J es.us Cristo, revl!
làÇão perfeita do ' Pai; Jesus Cristo, 
reàlização plena ' do homem ' .e: ,da 
mulher; os discípulos de lesus Cris
to e Jesus Cristo, plenitude de toda 
cultura. O fato 'salvífico, centrado 
na , pesSOil de . Jesus Cristo. constitui 
o , núcleo teológico de todo o .: do
cumento, conforme desejo manifes
tadopor João Paulo 11. Aí vei:dades 
fundamentais da revelação como o 
Reino de Deus, o Pai de Jesus Cris
to, a ação do Espírito Santo, o con
teúdo da evangelização, a vocaçao 
última 'do homem e da mulher, o 
sentido· cristão da natl11'eza, a 'vida 
e' a doutrina ,de Jesus, o sentido úl~ 
timo · de sua. ressurreição, a cacaete
rística de seus discípulos, a · presen
ça do pecado, a necessidade da con
versão, a , libertação . cristã, o ' amor 
preferencial pelos' pobres. Tudo isto 
, . . . 
e· exposto numa perspectiva crrsto-
lógica. , 

Encontra-se já . presente. no texto . , 
a temática ' da nova evangdizaçao e 
da promoção humana, tendo ficado 
para a · parte final a questão da cul
tura cristã. Aí se aborda entao a en
carnacão cultural do Verbo de Deus • 
Jesus ' Cristo con:igindo e aperfeiço-
ando a . cultura de . seu .povo,. a : incul
.turação na .Igrejaprimitiv.a e ., Jesus 
Cristo ' como fonte, critério " e pleni
tude de toda cultura autêntica :' ::.' 

," Segue-se a proclamação . do fato 
salvífico apresentada em duas pal'-
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tes: a Igreja, presença de Jesus 
Cristo no mundo e Maria, eval1ge
lho vivo na Igreja e na cultura, ' 

A ec1esiologia do documento, 
igualmente como as outras sistema
tizações de ordem teológica, não 
pretende ser completa e exaustiva, 
mas reafirmar as verdades , ec1esio
lógicas básicas que ' ajudem hoje 
nossa Igreja Latino-americana. As
sim a reflexão teológica parte pri
meiramente da Igreja 'como ' comu
nidade salvífica, vendo·a animada 
pelo Espírito de Cristo ressuscitado, 
como Mistério de Deus na história 
e como comunidade para ' a salvação 
do mundo, Em seguida apresenta
se como comunhão de comunida
de~, a saber, como comunhão de 
carismas diversos, enfatizando o pa
pel do laica to, 'como comunhão co
legial e como comunhão sob o sig
no ' da Cruz, resgatando assim os so
frimentos e as perseguições que pa-

, deceu nestes últimos anos, Final
mente sob o título de comunidade 
para a missão se procura conside
rar a nova evangelização, a promo
ção humana e a cultura cristã nu
ma perspectiva estritamente ecle
siológica. 

A mariologia é breve, porém ri
ca e original. Consegue unir os da
dos da Escl'itura com a profunda 
vivência mariana do povo Jatino
americano, ressaltando a importân· 
cia da Mãe de Deus no projeto da 
nova evangelização, da promoção 
humana e da cultura cristã. 

O último ponto desta parte teoló
gico-pastoral intitula-se: a realização 
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do fato salvífico. Nele se busca, seja 
- •• oi • uma compreensao mais slstematlca 

do que se entende por nova evan
gelização, promoçao humana e cul· 
tura crista, seja como se relacionam 
entre si estas realidades. Pela novi
dade da expressão se busca esclare
cer o que vem a ser o conteúdo da 
nova evangelização, partindo·se das 
próprias palavras de João Paulo lI: 
nova no ardor, no método e na ex
pressão. A relação entre Pl'omo'ção 
hmnana e nova evangelização pro
longa e aprofunda o que já fOl'a 
afirmado na parte cristoJógica. AI· 
guns itens desta parte: ensino so
cial dà Igreja, opção pelos pobres, 

, promoção da pessoa humana, con
flito sodal, busca do bem comum, 
compromisso social. 

Tratamento cuidadoso recebe0 
tema da cultura cristã em suas duas 
vertentes, a saber, a incultmação dn 
fé e a evangelização das culturas. 
Depois de uma breve introdução so
bre a importância da' cultura , para 
o ser humano, aborda-se o necessá
rio, mas complexo processo da in
cultul'ação da fé, suas condições, 
seus protagonistas e alguns esp\lços 
desta inculturaçãohoje na América ' 
Latina. A evangelização das cultu
ras recebe sua fundamentação teo
l6gica, seja porque toda cultura re
flete 'a limitação humana e o peca
do. seja porque Jesus Cristo é a ver
dade , última sobre o homem, capa
citando a fé cristã denunciar e cor
rigir OS elementos desumanizantes 
de qualquer cultura. Qualquer cul
tura 'estruturada no respeito aos va
lores evangélicos pode ser chamada 
de "cultul'3 cristã"; daí a sofrida si-



tu ação . social do continente:· apol,tar 
para· a . íntima relação entre promp: 
ção humana e cultur~ cristã, .' 

Enfim sob o título: uma realiza
ção imperfeita a caminho para li ple~ 
nitude, aborda-se a realidade do pe' 
cado ' e a necessidade ' de conVerSa0 
e : de reconciliação no ' interior da 
pi'ôpria I grej a , 

PROPOSTAS PASTORAIS: de, 
pois de olhar a realidade latino, 
amedcana e de confrontá-la com a 
mensagem cristã surge naturalmente 
a questão da ação evangelizadora 
da Igl'eja neste contexto, Dela ' se 
ocupa a · terceira e . última parte do 
documento de trabalho, a mais cur
tadas três, mas não menos impor
tan te, . por ser a que ·mais concen
tra a · atenção e incide na realidade, 
Divide-se · em quatro itens: o espí
rito · que ' deve ·nos · animar, os gran
des : ,desafios,. as . opções preferen
ciais vigentes de Medellin e Puebla -e as opçoes l~ovas, 

: O espírito da nova evangeliiação 
deve cultivar o ardm: missionário, 
suscitar urna fé adulta, construir li 
únidade da ' Igreja e estar ' 'fortaleci' 
do por uma esperança feliz, . 

Os grandes desafios sintetizam, 
antes das grandes opções, o que foi 
visto na primeira parte do documen
to e vão assim classificados : com 
relação à 'comunidade cristã: ' análi
se perinanente dos sinais dos '· tem
pos; as culturas antigas e · novas 'Co" . 
mo , apelo à · inculturação do Evan
gelho; a Doutrina Social da Igreja; 
0S novos grupos religiosos; .a conso
lidação dasCEBs e dos ministérios 

GOnfi.ad9s , aos·. , .. leigos; o ·fortaleci
mento da Pastoral Bíblica, unida à 
catequese e à liturgia inculturada; 
a situação da 'múlher na Igreja ' e na 
sociedade; : à 'edúêação 'colho gerado
l'a de culturas,' a' atividade política 
como serviço .à ,comunidade; a co' 
mtirticáção sodál ' e . seuS ' meios; o 

- .. - . - ~,.. -

respeito pela ' diversidade.: ria . unida~ 
de; 'a'ddade como espà~o, habitável; 
com" reIacão' à comunidade ' latino' . ~ . . . . -

america'lia: a necessidade de uma 
política de 'integi'ação; o · escândalo 
da droga; a ' ética no setor público; 
a criacão de fontes de trabalho; a 

~ . . - . - . . - . 

cultura da. vida; , a autoridade como 
e$ti~o . lievld,a . e' o . devei.' . Í110ral de 
partillilÍt:; 'c~)ln " reIação à coinunidac 

de internacion,al: o pagamento da 
divida ' externa;' o desafio da paz; a 

" . ' - . - - . . 

solidariedade efetiva com os países 
empobrecidos _ . 

. , 

. As opções preferenciais vigentes 
de Medellin e ' Puebla: opção pelos 
pobres, pelos ' jovens, pela família, 
pelos construtores' da sociedade plu
t;alista e pehipessoa na sociedade na
Cional e internacional. 

. As opções' novas são as seguintes: 
vida e missão dos leigos, evangeliza
ção da cultura model'11a, uma nova 
comunicação . para uma nova evan
gelização, as culturas ameríndi!is e 
afro-americanas e outras opções 
(Itlissãb "ad gentes", a Igreja de
ferisora da vida, a Igreja frente aos 
nç;vos 'grupos religiosos), As opções 
vigerites apenas retomam concisa
mente o que vem declal'ado em Me
de11in., e Puebla; . as opções novas 
:contudo . . apresentam .. seus objetivos 
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e ' os meios necessários , 'para .. se tor-
, , ' 

narem" realidade. ' , 
, 

r • • • • 

\I - , Algumas linhas 
teológico-pastorais , 

,do documento , , , 

1) CEN'rRALIDADE DA PES
SOA DE JESUS CRISTO: o Santo 
Padre foi bastante claro no discur
so' feito à II Assembléia Plenária da 
Pontifícia ' Comissão da América ' La
tina (14.6.91) :"a fiçurae a mi~
são do Salvador será certameIite.o 
centro da ' Conferência de São ' Do
mingos. Os bispos , latino-am,epca
nos se reunirão ali para celebrar 
Jesus Cristo: a fé ea mensagem do 
Senhor difundida por todei ô ', can
iinente. A ctistologia será, ' pois, o 
pano de fundá da assembléia de tal 
modo que, como primeiro fruto da 
mesma, o nome de Jesus Cristo; Sál
vador e Redento\', fique no~ lábios 
~ no ' coração de ,todos , os ' latino
americanos; pois, como lenios na 
Éxortação Apostólica de Paulo VI 
EvangeJii Nuntiandi, não há iEv~n-" .-gelização verdadeira enquanto nao 
se anuncia o nome, a doutrina, a vi
da" 'as , promessas, o reino, o misté
rio ;de · Jesus .de Nazaré, ,Filho de 
Deus (n<:> 14) "'. Creio que o do
cumento satisfaz o , desejo de João 
Paúlo lI, pois a exposição cristo,ló
gic,a não SÓ ocupa a parte central 
do texto ' como ainda constitui á ba-, , 

se, teológica para o discurso sobre a 
promoção humana, bem como ' sobre 
a , inculturaçãoda fé e a evangeli-
zação das culturas. ' 

, , ' 

ENFOQUE MAIS VIVENCIAL 
DA MENSAGEM CRISTÃ: ,se a fé 
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cristã , encontra-se muito dentro da 
mente , e da cultura latino-america
na, 'a' ' vivência correspondente de 
sua população católica deixa contu
do muito a desejar. Para ir ao en
contro desta anomalia procurou o 
documento "de , trabalho, sem prejuí
zo dos marcos doutrinais da verda
,de cristã, enfatizar a importância 
' da fé vivida, já a partir da própria 
'existência de ' Jesus Cristo e de suas 
palavras. Com isso a parte teológi, 
ca do texto apresenta-se mais bíblí
ca, direta, apelativa. 

A PERSPECTIVA EVANGeu. 
CAI DOS POBRES: esta é outra ca-
, , ' 

racterística deste documento de tra-
, . 

balho. Sempre se teve multo presen-
te que a maioria da população ca
tólica da América Latina é consti
tuída pelos pobl·es. Este fato não 
deixará de emergir na Cristologia, 
So'teriologia, Ec1esiologia e Mariolo
gia. 'Irá transparecer também na 
abordagem do 'tema da promoção 
humana (com a reafirmação das op
ções .de MedeJlin e Puebla) e na 
problemática da cultura cristã , co
mo cultura que promove a vida e 
a solidariedade. 

PROMOCÃO HUMANA E CUL· • 
TURA CRISTÃ: talvez uma das no-
vidades 'deste texto com relação a 
outros documentos do passado con
sista em apontar a , mútua depen
dência entre a dramática situação 
econÔmico-social do continente lati
lio-americano e a cultura dominante 
nesta, ' sociedade. A hegemonia cul
tural ,do fator econômico pode de 
fato levar a "uma idolatria do mer-



'clíde»" (CA 40) , aum abandono "dos 
padrões éticos, a um individualismo 

' utilitarista, a um consumismo , de
senfreado, que , procur;iI11, ' insnter 
uma certa "ordem" social na' qual a 
violência ' e a injustiça já " se encori~ 
tram incorporadas emstituciorializa
das, gerando com isso , novas' misé
rias, violências e sofrimentos. ,Sem 
uma séria e eficiente evangelização 
da cultura torna-semuitoclifícil, se
não impossível, reverter o atuar con: 
texto social. 

. ' 

sOli: :na cultlll'a tnodei'na;"a múltipli-
cidade do'S" 'complexos "desáfios ' 'pos
tos' pela atual sociedade à IgÍ'<~jà ; No 
documento de trabalho a primeira 
das novas opções diz respeito à vo
cação e missão ', dos fi'éis "leigos. A 
presidência ' da' ' comunidade" "erist1i 
por parte dos ministros ordenados 
não, implica autoritarismo ,ou patel'
nalisDti:Je . s.lin ,u'iiiacciJáboração', frll' 
terÍlae ,respons'áveL 'A formacãoes: ", :. - . , .. .. . " ... .. 
pirituaI e teológica do laicato passa 
a ser uma de suas principais tarefas. 

CATOLICISMO PLURICULTU ' " UMAPALAVRA FINAL: este do
RAL: a pluralidade de culturas di- cumento de trabalho, como qualquer 
ferentes presentes na América Lati- outro, reflete os limites da condição 
na, o que tambéin"'pode"set' áfírtillio ,.humaoo·"e',.certamente "apresenta de
do sem mais do Brasil, e a necessi- ficiências e lacunas. Aqueles que o 
dade : da inculturàção ' da fé ' para' :' : .elaboraram sempte :'tiveram em' miro 
que haja uma autêntica e 'profundá .. -um : texto , que não fosse longo e , pe
evangelizaçao, terão conio ''' conse- ,>sado, para'que pudesse ser ,útil a to
qüência ,principal umapluralidadê ;', do o, Povo de ,Deus; fazendo-o ta'm
de 'expressões e práticas da mesma: .' ,'bém ,participardunto com os bispos, 
e única fé. ' Em respeito às diversas ' ; da .preparaçãopara 11 IV Conferên
etnias e culturas regionais, ' o ' catoli- " cill ., E ',como, ,as contribuições envia
cismo brasileiro irá se 'apreseiltarcá- ', das" pelas ;diversas ·instituiçõeSecle
dll , .vez mais , cOIPO ]-Ima plu~a1ida<,le. ; . , siais, , ~~ , p'r?,,~~i~ntes; ~os múltiplos 
siIlfpnica, ; obti~a mim ,longo . e , difí: ; :, seto.r~.s , aR~~~?ll(:os, :' e~'a~ "abund;m
cjl processo, com a particil'ação .,de " tes~ , ~,:s;o~u,~~o /~leXprIml-I~.s de11la~, 
todp: o povo : de DeUS, sob a.,orienta- ' . ~,elra ; ~9.W:1sat; , bXeve: E~ie Jato ,tal
çiíq . de seus , , respectiv.o.spastore~ ;e·. "y.ét ·d~ç~g.~iéipé: Í1<tp~I~,~ , ; qÚe espel;a, 
no qual os regionais da CNBB"terãQ ; -v:i!1n ,!~m tra!~weptc:m!!ls, : ~bran?en; 
sem dúvida um papel decisivo, te de suas sugestoes. Alem disso 
- ' :. . , ,' . ', " '. ", " , .' ' .. duas , problemáticas pastorais impor
, LAICATO: ·muitos . e diversos-.:fa- ',. tantes', e ,presentes em' diversospori-

tores ',condicionam a atuaI promoção' ,,'. tos . do texto ,não 'receberam, ' propo
dos ,cristãos leigos ' na · Igreja Latino.. . , : ~itadainetite; por nos parecer ainda 
americana: a esca'ssez crônica de e1e- :· ',temerária,. ·,unia"· sistematizaçãO teoló
ro;- a ,quase ausência de um lai'cato', giGlI: . à · questão "da religiosidade po
adulto e bem formado, as eclesioloc ," pular eÍTl ~,relação com a incultui'a
gias de comunhão decorrentes do ça,l'-da,'-ré;, e o átual 'e complexo fe" 
Vaticano lI, a valorização da pes- nômeno das ·s'eitas;chiimadas do do-
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.cumento de. "npv05 grUP1J5 · religiQ-
50S", que · certamente serã" '<)p'j~tO 
de reflexão dos . bispos em São:. Do, 

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

, . - , · . . " . ' . i 
" , ~ . : ... ' . . 

QUESTOES parjl ajudar a leitW'a 
do texto ou o· debate em ·comulli-

, . . - . '. ~ - . 

dade: . . .. .... .'. . -. ,.. ..,' ." · . . . . ". 
. :' . . ", . -. . . ' . • p- . , ",: -: 

1. Delltro do quadro da visão ]laS: 
, _ . .. . . • _. . I · '. 

toral da realidade latino-ánuirkaila 
apresentado pelo : VOcumelúd".·.' (tê 

. " 

· . . 
• · . . 

, 

.. ' : . ..• ,',. i 
. '. ". 

'. ..' . . 

.' i , , ' . , . . 
..... _. _ . . , 
.. ',. :. 

· .' . 
. . . . '. , . '.. . . 

.Tlaqalho·· .. qll~ , problemas parecem 
. . "" . ? ser .J1Iats ,'gl.aves." . .... 
• 

. '.? :ii.lél'IJ' das opções apresentadas 
jio/ '\Medellín . e . Puebla, que nOvas 

.: .,,' . . 
opçiies pastorais . propõe o Documen· 

" ; ~'.:, ' , ," '. 

to.c!e .n·(1balh9? . . ... . . 
'. . .... . ~ ", . .. .', - . 

':. ,];, Nu 'ilÍ!rs]lectilia de sria COIJIUIl;
'd'lide, que' tihliâ teológico~]las/ol'{/l · se 

. . 
mosirij'" átais urgerite e Ilecessitada . . . . 
ele ap,o!im&úiiento? O 

, ~ "'.' . .. 

. - ..- .. . 
- , -- . , 

Para ser evangelizador ~ilfa~-se· evangelizar 
. . · .. . .. ' . . ", : ' . ' . .. 

, '.' . 

EVANGELHO não é ,apenas ànúncio de salyação . . É toda a existência. 
de Jesus, desde seu nascimento,até '.suamorte e ress.ur:l'eição gloriosa. Viver. 
como Jesus há de ser também. Q :projetoAe, tbdp, cristão evangelizador . . SÓ 
evangeliza quem aceita e segue o ':caminb.q ) de: ' j,esl,ls. ."Vem e segue-me '~, 
é o convite fundamental que , ·oSenho~. ; s~~\inflll f;lz~ndo a todos os que 
querem participar da aventura ·.:do:' Rein,o.P~ra . ser. verdadeiro evangeli-. 
zador é necessál'io, antes de :tudó,. deillar-~e .evangelizar, sendo ouvinte 
atento .ao que Deus fala; 'a exeniplo' da Yirg~Ql · M;aria. . . . 

Só uma . Igreja. . mis~ionária·. ~ evangélizadora ; experimenta a fecun
didade e a alegria de querii realmen.te niàliza' suà ' vocação. Assumir perma
nentemente a niissão evangelizad91'" é ·parà'·tbdas : as comunidades e 'para 
cada cristão, a condiçã.o fundamerital ' pafa preservar e reviver o clima 
pascal de :' alegriá no. E~píri!«( . que animou.·: a Igreja' em seu nascimento ' 
e a susteiltou em todos' os grandes momeiltos' de sua história. . 

· . - . . '. . . . 
· . '. . . 

·0 evangelizador .devé . comunicar o evangelho com vibração, entu
siasmo .e alegria'. O mundo precisa de . uma nova evangelização, com a 
descoberta de' novas formas e ... de.' novás. 'possibilidades, para que a Pa
lavra de Deus se· torne fonte dedllspiraçãO 'para .a·. vida· das pessoas e para 
a construção da ·.so«ied!lde. ,Evangelizar ,é : colocar.··a Boa, Nova como fonte 
de esperança no meio . de; :Iodos, .. os con{JitOs que surgem no coração do 
homem ·e na . so.ciedade de~igua.l;,; impedindo' a realização do projeto de 
Deus., . DOGume11lO, da CNBB;.; -4fj::. Dir(!trizes· .. {Jerais da Ação Pastoral 
c/a Igreja. 110 Brasil,. 5-9. . ' . ; " ." , .' 
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,. ' . 

, ' , . ' 

, , 
• 

, SEUS:', RISCOS • ' . . ' .. . ' . . . ' .. ... , . 

• , , 

. . . . 

, . ' 
, ' " '. 

• 

o humano mostrou ~1!aS mi[./~I~es de modo que 
,a superaçao das ttl,!spes e entrechoques na 19reia 

a/ual exige mai~, (empo ,dp: que, um debate , 
teo/6gico de aito ' /l/vel I!,mais. generosidade .. 

e energia do que lÚ!l cimvêl.lio,de ,boas intenções. " 

, , , 

" '. -: ; 
, ' 

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

Frei Bernardino li!e'rs,OFM " 
. , ': ,': D'ivinÔpoliÇ,MG ' ..' 

.. ' 

, , 

. . " 
Um só cristão, seja índio, negrol , 

descendente dos colonizadores, ou .. . . 

elos imigrantes de outras raças, que, 
seriamente ' procura praticar o evan~ 
gelho em sua vida, vale mais do ,que 
qualquer documento de ' Santo 00-

o • • • 

mingos 'e todos os comentários, já, 
dados ou a serem feitos ainda. ,"Não 
são as muitas palavras que, salvam, .. 
mas a' fé que opera nacaridllele:" 
(01) . ' 

Estas frases de efeito 'f6caliiám : d~ 
vez a questão dabiblioteca 'e dlivida, 
da letm e do .espídto, dafól'muhi":e 
da práxis. Conforme a 'p'alavrá "' de 
Jesus, os seus seguidol'l!stêlll a" fiis' 
são de ' fazer de todos os povos di!;: 
cípulos, irmãos e mães do 'Senhoi.'; 
. . . , . -

que ouvem a palavra de ' 'Deus' 'e li 
. '. . . , 

põeni em prática (02). Rec~ntenü:Jí'te 
- . .. . ! ,' i '- ' 

a CNBB formulou está missão ,CO'110 . - , . ~ . -
"evangelizar com renovadO ' , iil:dói 
missionário, testemunhando; Jesus 
Cristo, em coinunhão fraterna, 'i! Iliz 

' .. 

. ., . ' . 

". . .... . . -. . 

da-evangélica opção preferencial pe
los ' pobres; para ' forinar , o Povo de 
Deus' e 'participar da construção de 
um'a "sociedade justa e solidária, a 
seltViÇo da vida e da esperança nas 
diferentes cúlturas, a caminho do 
Reino definitivo" (03) 
. . . . . .. . '. " , . '. . . . 
, D.e , 11m lado, os cristãos hão de 

evangéliiar:se ' em comunidade, dei
llando-se evangelizar pelos outros, 

'esp'ecialmenté pelos pobres e, dOll
!t:o, hão , ,de coinunicar o evangelho 
pela sua ' vida e sua palavra aos 
outros .... Em um mundo, de tanta 
verbonagia e meios de comunicação 
que pouco 'comunicam, é a forma 
de'" viver ,e praticar · que recebe 
maior " peso , na ,evangelizaçao, por
que': é ' a . mediação no processo da 
sedução 'contínua da parte de Deus. 
Encontrando inspiração e força no 
eva:ngélho, ·as comunidades cristãs 
se"':colocam , a' serviço do mundo e 

, ajudam ' na libertação ' de todos os 
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irmãos, vítima~ ~e i.pjl1~~ig't ; r, A1~-)'f rO~!lír~os ; ~" at.ivos (05) . Não ~ao 
plol'açao e opnmldos ~éffi" 5'eus ' legl" "'golpes "oo "ar ' nem meras fantasias. · 
timos desejos humanos (04). Assim, ,:, Mesmo provocando resistências, con-

, 
o Reino de Deus está vindo. . . I, vém tomar a sério a visão do histo-

Expectativas 
entre altas e 

··, ·h. c', ',' ... ; riador, frapcês J. Delumeau: "Já Sa
. .:' ,)" .,, ;'; ;: )~ beiÍlbS' \:rúe modelo eclesial preva-

baixas lece atualmente no corpo hierárql1i-
. .. co da Igreja católica: poder abso-

A convicção da fé ' que . sustenta . luto do papa; corpo episcopal to-
o povo cat6lico"u'azcdrtsigo "a ' con- . tahriente dócil aRoma; negativa a 
fiança de que Detiiditincá' abandona ,' iinaginar novos ministérios ou a fa· 
seu povo, nem' iüis·."ale~rias' n.em " dlitar ' o . acesso ao presbiterado a 
nas Íl'l1strações: ' Eiri "suir 'peregrina- ' . pessoas excluídas até agora (homens 
ção por um mundo em rápido pro- casados, mulheres); suspeita global 
cesso de modernizaçã,q ",que., ,IJ}~n,i- ,.;. g!lr.8; çq~ ~,civilização laici:ada que 
festa claramente os sofrimentos, pro- . nos. rodela; retorno ao espínto e aos 
fundos de sua ambigüidade moi'al e métodos da Igreja tridentina" (06), 
social, o cristão comum encara o 
novo acolltecimento . eclesial . de . Sa1)' 
to Domingos cOm trllnqüili4ade e à 
distância, . porquepo\lco .. participou 
da . preparação . dos textos; . •. Ape~8r 
da variedade . de' intençpeSI, .leituras 
e aplicações que sempre aparecem, 
quando autoridades ·', eClesiásticas' se 
reúnem, ele .espera U1ll!\ mensagem 
de encorájlllnerttoeati'jmaç~opara 
pratica': melhoi" Q: ' eVang~ih() '~' en: . ...... " ... ... '; .. ..... : , .. ... ..... . 
frentar com 'fé eis .desafies do. novo .' .. .. " ' , .. _,', ., · · .. _.·· .. . ... .., · .· 0' 0 
mlJndo,da nov.a·· sociedade ·.a sér 

. .' ." -, ", . " .. , - .. . . " 
fonuada pela sua cooperação': ' . ' . 

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

. . Depois dos históricesdocumentos 
de Medellín. e :·, Puebla "e .tantes . .ou
tros .'da .; CNBB •. desde ,"Eu ouvi' o 
clamor de . meu povo", ~ o novo do, 
cumento não 'pode desapontar o povo 
cristão . e , obstaculizar'. a '. vitalidade 
dinâmica que eles pl'Ovecaram no 
corpo da Igreja ".de. nosso. 'país " Crí
ticos falam. :,de.·uma época··· de;, Yes
tauração; de. estação seca na 'Igreja 
e de um mal-estai" dos' 'cdstãos ·.mais 
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Também na história da Igreja, a 
famosa ieoria dos sístoles e diás'to
les encontra sim cimi.pode . aplica
ç'ão. Sem qUerer, a pro'cissãotradi
donãl de Echterriach, dois passos 
para frente " um passo pata trás, sé 
toma' simbólica neste ' centexto; cem 
esta conselaçãe de que '8Ssim mes· 
ino ' o restiltado é pl'Ogressivo, ape. 
sal' dos freios e obstruções.' Os con· 
flites . interpretativos em redor do~ 
500 anos da implantação da fé cáió
lica na ·. América Latina . mostram 
ci~ramenteum ' passado em . que lu
z.es ; .e ·: sembras, .virtudes e pecados, 

. . - - . . . . . . ! -' -', .- . -

.constantemente se mist\lraram. Igual~ - " -

mente .os fatos atuais da vitalidade 
das CEBs e ' de . vários movimentos . '. " . 

ao lado da s!lída de muitos irmãos 
e !llta percentagem de católicos no
minais .cémfirmam·· a ambigüidade de 
túna Igrejá que se confessa santa e 
pecadorà. ·· . .. . 

. ; . 

. Em tempos de mudanças . profun
das e rápidas da ' sociedade e ·den-



tro da Igrej a católica não se pode, ' 
esperar a tranqüilidade calma da " 
procissao do Enterro da Sexta-Feita ' 
Santa. Tempestade de transição é 
outra ' coisa do que rio pacato. Se" 
os sinais dos tempos não enganam, 
é melhor contar com um período 
de confusão e insegurança, no qual ' 
as forças prudentes, querendo con' 
servar o que lf sempre" era, ' e' ,' as 
forças corajosas que dão novos , im
pulsos à vida ec1esial e arriscam 
novos rumos evangélicos colidein 
cada vez de novo e enchem as ctô
nicas de conflitos mais ou inenos 
abertos ou mal camuflados, Nestas 
condições contemporâneas o povo 
católico que até entao parecia rela
tivamente homogêneo se espalha em 
direções , diversas, cada um pró" 
curando seu caminho, sua preferên
cia sob ' a cúpula da Igreja. Data 
vênia, a vaga lembrança surge aqui , 
da belíssima descrição que Euclides 
da Cunha deu do estouro ,da boiada. 

No contexto atual de ' interpreta~ 
ções e atitudes diferentes, de dis
tâncias entre "partidos", de protese, 

tos e conflitos, a Igreja se viu obri
gada felizmente a voltar à sua fonté 
energética, o evangelho, funda'mento 
de sua vida que gera união, parti-
. -- - " clpaçao e cooperaçao" ao menos' em 

tese. A decisão não está na biblio~ 
, ' 

teea com seus livros de teologia , e 
voluminosos catecismos n'ovos que 
não estao ao alcance 'da grande 
multidão do Povo de Deus, pobre 
em estudos, rico na fé. Foi uma 
verdadeira inspiração, que as pala. 
vras evangelho, evangelizar" evange
lização começaram a penetrar ' 'no 

vocabulál'Ío de cada dia, pois é do 
evangelho ' que emana , a vida e" 'é, 
o evangelho que , constitui" , h~ ",de 
constituir , 'á base,' de qualquer do
cumento ,eclesiástico., Não , é , ',por 
acaso, que os gram;les reforma1i~ 
res do cristianismo tomaram cons, 

" , 

cientemente ,o evangelho como base 
da renovação. A simplicidade de. 
Francisco de Assis assumiu o evan-. . . . . 

gelho sem glossas como regra da 
vid;!. Um entre tantos outros. 

Que também a respeito da leitura' 
do ' evangelho não há união, rec~l1c 
tes · conflitos com a CLAR e outros '. . ' . 

trouxeram à tona e alcancaram , os . . ~ . 

jornais, geralmente não tão pl:open
sos a dar notícias da , Igreja cató
lica. No ' entanto, de leituras e re
leituras , o povo pouco sabe. Lê o 
eva'ngel1lO com os olhos que , te'nl; 
a inteligêl1cia que possui, a ' expe
riência que acumulou e conforme 
as situações em que se encontra, 
sofre 'ou está "satisfeito". Leltui'a 
é sempre um encontro e uma troca 
entre texto e leitor. Depois de , sé-. . . . . ,, '.' . 
culos de , ouvintes que l1ãq entel) ~ 

diam o Jatiln, o povo católicq '<;0-
meçou ,a descobrir a mina ~e , água 
pura ' que ,não deixará mais , sede, 

, ' 

Talvez : ,desconfie ,dos doutores da 
lei ,e não entenda ' os pregadores de, 
palavras , difíceis, mas saboreia "a 
mensagem , evangélica, matéria-prima 
e , pedra ' angular, base segura para 
construir , 'sua casa. Quanto mais 
perto do evangelho está um do
cumento, ,tanto , mais comunica a 
vidá e inspira a ação, tanto mais 
facilmente será absorvido dentro dos 
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esquemas mentais , e práticas " 'dos 
cristãos que constroem a Igreja, 

, 

No Brasil, ' à povo se ' encontra' , 
em uma fase de transição i:\.J!turriJ' 
crítica e dolorosa ;e mistura' asc:t.i1-
turas de váriã's ' etnias e' tempos: 
Nestas condições ' li iI um inação qtÍe 
o evangelho 'traz', nlío 'cdà:rá" tão 
cedo uma igualdade nlâisoülnenos 
uniformizada em expressões religio' 
sas e comportamentais, se"'essa"fol' 
desejável. Para o lado humano, dis'
cussões, choques e conflitos são 
praticamente inevitáveis ' entre ' tra
dição e criatividade, ' poder 'e liber
dade, unidade ,; e ' diferencas' 'cultu-

, . 
ralS, Aprender a viver com a crise 
é lição dura, porque é aprender a 

, 
viver com pessoas que pensam, 'que-
rem e fazem coisas ' diferentes. Nas 
comunidades, isso exige "constantes 
esforços para superar tensões, radi
calismos e partidarismos ' Iiil " vida 
eclesial" (07), ' 

'' o ' . 

Diversidade e convergêncl,a ' ' 
, , 

Unidade na diversidade; é uni prin
cípio lindo, como em geral são os . "" . pr1l1ClplOS moraiS, Na prática é in!) 
dilema contínuo ~ uma ' fonte ', de 
entrechoques, porque recebe 'inter
pretações e acentuações divel'sas: 
Atualmente a Igreja no Brasil, e não 

, ' 

somente no Brasil;; , apresenta uma 
variedade de faces que ';não ' se in
tegram em um quadro mais eu me
nos homogêneo. Por 'isso'; .. documen
tos ' eclesiásticos se torilani , Jacil~ 
mente compromissos, ',entre' "OS ',dois 
pólos com o risco humano de "cal" 
regar demais um deles "n;adeitura>e 
na aplicação prática, ", , .. ', ", 
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; -A bandeira da ,unidade pode le
var a uma ditadura ideológica que' 
faz de sua visão particular da iden' 
tidade, da Igreja a norma absoluta ' 
para todos, colocando : a alteHdade 
dos outros, no mínimo, sob suspeita, 
Acusações anônimas se repetem e 
criam um mal-estar geral, uma des
confiança que , atrapalha a esponta
neidadedas relações humanas na 
comunidade, Para desintoxicar tal 
atmosfera melindi'osa já seria : uma 
bênção, se nenhuma acus~ção fosse 
feita ou aceita sem indicação pi"e
cisa da pessoa, de o que falou 'ou 
fez, com lugar, data ' e ' testemunhas, 
Infelizmente fofoca, ' ,difamacão e 

, . 
calúnia não "são elementos 'estrànhos 
ao convívio eclesiástico. Por ,causa 
desta "fraqueza" humana, certa 'se
leção dos informantes ' não ' seria 
luxo e Inelhoniria as possibilidades 
de se encontrarem e dialOGarem mes-" , 
mo se as idéias e atitudes dos pal;-
tieipantes , são opostas. " 

Doutro lado, o , acento ' na diver
sidade pode levar o sectarismo de 
pessoas e grupos 'para dentro do 
átrio eclesiástico, Na ' história da 
Igreja, o relacionamento entre Igre
ja universal e Igrejas partiCulares, 
entre' movimentos 'transnacionais e 
organização pastoral local, entre re
ligiosos e dioceses teve; muitas ve
zes, suas ' sombras e colisões de in
teresses. Entretanto as possibilida
des do diálogo, de uma melhor en
grenagem se esgotam 'à medida' que 
cada um' se ilha e isola em sua ma" 
neira de pensar e 'agir, como se 
fosse a única verdade e a ,. única 
salvação. Em , qualquer discussão 



ou d1Dque se · encontra o 'genne ma
ligno de cada um continuar seguin
do . seu caminho e ' se separar dos 
outros, embora certos símbolos de 
unidade sejam conservados e o 
abi'aço formal · da paz continue a 
ser . dado na celebração eucarística. 

Sobre o assunto da unidade na 
diversidade muito tratado foi es
crito em linguagem objetivada_ Atrás 
dos produtos literários, porém, há 
sempre ' autores, seres humanos, que 
l'efletem, criam e formulam ' suas 
idéias em função de seu caráter" 
formação e experiências acumuladas 
na vida. Em discussões que defen
derri posições diferentes e opostas, 
este condicionamento pessoal de
sempenha seu papel atrás dos bas
tidores das palavras . Teologia ' em . ' " , .. teona e · praxls e uma empresa ra-
cional com suas definições, teses e 
argumentos . . Mas se o assunto é 
unidade ou diversidade, hierarquia 
ou participação, comunidade ou cle
ro, mulher no ministério ou fora do 
presbitério, liberdade ou lei, rig01 
ou tolerância, tradição ou novidade, 
é. evidente, que não somente entra 
"a" razão humana, mas também .fa· 
tores .culturais históricos, sensibili
dades humanas e condições pessoais 
no desenvolvimento dos debates e 
na interpretação e aplicação dos 
documentos eclesiásticos. 

A título de sugestão, apenas uns 
lances. Os debates seéulares entre 
rigoristas da lei e laxistas da liber
dade que até hoje continuam na 
[.greja produziram uma biblioteca 
de teologia moral em qUe a inteli
gência e o caráter das pessoas se 

misturam; Há espíritos jurídicos. 
cujo horizonte é ápenaso código e 
que nunca descobriram a face hu
mana da justiça de Deus. Assim . há 
espíritos liberais que não agüentam 
gaiolas, querem liberdade de ação 
e deixam liberdade aos outros, .como 
há espíritos medrosos que se sen
tem bem dentro do sistema domic 
nante e ficam abalados em sua fé 
por qualquer proposta ou prática 
diferente . . Pessoas há que querem 
criar seu próprio caminho e . en· 
frentar situações novas, desconheci
das, com seus riscos e perigos de· 
fracasso; outros há que gostam de 
ficar em cima do muro sem tomar 
posição, deixando a vida correr 
para ver como vai ser; outros há 
que têm medo de sair dos trilhos 
traçados e preferem se encostar em 
um líder forte que lhes serve de 
escudo. Há racionalistas que orga
nizam tudo em gavetas, até a vida, 
e há artistas que fazem vôos lindos 
e se deixam inspirar pelo .coração. 
como tanta.s vezes o povo simples 
faz. Há guardiaes da disciplina es
tabelecida, capazes de passar por 
cima de cadáveres em defesa da 
lei; administradores que vibram 
diante de planos complicados e mal 
olham o pessoal à disposição; e.s
trategistas que . manipulam as pes
soas como um general as bandeiri
nhas em seu mapa do "front"; co
municadores sociais que fazem ami
zade com todo mundo e chegam a 
combinar com qualquer ovelha per
dida; . líderes que provocam sepal'iI
ções e . líderes que sabem tecer rela
tiva unanimidade; pombos pacíficos 
com os quais ninguém chega a bl'i-
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gar e falcões guerreiros que preci
sam criar adversários para sua auto
afirmação ganhar mais força e bri
lho; ,chefes que se dirigem ao povo, 
chefes que escutam o povo e che
fes ,que convivem e se entendem 
com o povo. 

A mistura dos papéis 

Na sociedade moderna a tipifica
ção , das pessoas se complica pela 
diversidade d09 papéis sociais que 
elas desempenham em casa, entre 
amigos, no emprego, na função que 
exercem. O sentido original da pa
lavra , pessoa é máscara, usada anti
gamente no teatro grego. Um ipê 
é sempre apenas um ipê e uma pe
roba não pretende ser mais do que 
uma peroba. Mas o homem pode ter 
mais do que uma só face e mais do 
que uma pretensão. O jogo entre 
pessoa e máscara, pessoa e papel, 
se diferencia bastante pela diversi
dade dos papéis e pela maior ou 
menor identificação da pessoa com 
o papel que representa. Há pessoas 
que permanecem as mesmas em 
qualquer papel ou uniforme; outros 
mudam conforme as exigências pró
prias do papel que receberam ou 
assumiram. Um homem agradável 
como ' pai, amigo, chega a se trans
formar na hora que entra em sua 
empresa de paletó e gravata e "ban
ca'" o senhor diretor. 

Na Igreja, os papéis dos ministros 
ordenados e dos religiosos são , alta
mente institucionalizados pelas nor
mas em vigor e pela história. Em 
conseqüência disso coloca-se o pro-
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blema psíquico da identificação en
tre a pessoa com seu caráter, inte
ligência e sensibilidade humana e 
o papel do religioso, padre ou bispo 
que ela há de apresentar diante do 
público e seus superiores. Também 
neste contexto é possível verificar 
tal identificaçao ou absorção do pa
pel, que os atores dizem tudo o que 
hão de dizer e fazem tudo o que hão 
de fazer conforme o libreto, como 
se a vida .fosse apenas teatro com 
textos prefabricados. Como pes
soas humanas vivas, não estão pre
sentes, apresentam apenas o papel 
imposto, a postura exigida e o tom 
correspondente. , O que é mímica. 
o que é original. às vezes, é difícil 
distinguir. 

Talvez sejam funcionários rigo
rosos que impõem seu poder e sua 
disciplina e fàzem a consciência 
dos outros ou funcionários desleixa-

, , 

dos que deixam 'as coisas correr 
C'bmo correm e falam o que o figu
rino manda falar. Entretanto, em 
seus atos e discursos, nem a sensi
bilidade humana, a própria pessoa 
de razão e coração, nem as contin
gências humanas situacionais trans
parecem. O hábito faz o monge ou 
não faz o monge, eis a ,questão 'que 
nenhuma teoria re"solve. O risco 
do papel institucionalizado com suas 
exigências e sanções é, que forma 
ou deforma as pessoas em sua ori
ginalidade vital e criativa, expressa 
ou mascara o que ela realmente é, 
pensa, gostaria de falar e fazer. 
Porque a sinceridade nem sempre 
é lima virtude bem apreciada na 
convivência humana, o desmascara-



mento pode ser perigoso. Brincando 
seriamente, os bobos das cortes me
dievais arriscavam seu pescoço. Mas 
hoje em dia, a leveza do humoris
mo nas coisas da ' Igreja parece ser 
"avis rara", apesar do fato de quem . 
não sabe rir à vontade, não sabe o 
que é seriedade autêntica. 

o encontro de mentalidades 

. Pelas discussões e conflitos prin
cipalmente duas mentalidades trans-. , 
parecem, que pertencem maIs as 
pessoas, como são e se formaram, 
do que aos argumentos que usam 
ou à língua que falam. 

Atrás da contínua insistência na 
ortodoxia, na doutrina, elementos 
humanos se podem esconder, que 
não agüentam · bem a luz clara do 
dia. Na história da Igreja a 
cupação de formular fielmente 
conteúdo da fé católica e o 
da Igreja da vida cristã . no 
com a maior precisão possível 
reunido sempre de novo sínodos e 

. concílios. O batismo · na água e no 
Espírito Santo não exclui a possi
bilidade adamítica de erros e des
vios, heresias e pecados. Doutro 
lado, o . Espírito da verdade, pro
metido por Jesus, continua a abrir 
os olhos do Povo de Deus, libertá
lo da falsidade, farisaísmo e falta . . 

dei caridade fraterna. Sua inspira-
ção que acompanha todos os fiéis 
fica completando o ensino da ver
dade ·c anunciando as coisas. que 
virão (09). 

Os elementos obscuros que se 
manifestam na procl1l'a da verdade 

que é Cristo Jesus deixam-se sinte
tizar em o que se chama a menta
lidade inquisitorial. De triste me
mória, nem respeita a liberdade pa1'3 
a qual Ctisto nos libertou nem a 
prática sincera da caridade cris-· 
tã (lO). Como um vírus, esta men
talidade perturba a paz da convi· 
vência e união entre os cristãos, 
porque busca os próprios interesses 
e não os de Jesus Cristo, procura 
inconscientemente sua própria gl6 
ria ·e segurança de posição, descarga 
sobre ·os outros seu próprio dese
quilíbrio e agressi vidade sob a más
cara do amor de Deus ou amor 
pela santa Mãe, a Igreja, comete as 
piores faltas de caridade, porque são 
cometidos em nome de Deus, ma
nipula a verdade em benefício pró
pdo, impõe medo, lança suspeitas, 
aceita denúncias anônimas, margi· 

pessoas, usa mais a espada 
severidade do que a medicina 
misericórdia e separa o ttigo da 

antes da hora da colheita. 
Mais trágica ainda ela se torna à 
medida que o prurido autoritário 
combina com a escrupulosidade de 
quem foi instituído de autoridade. 
Se a lei, o programa pastoral, as 
diretrizes forem mais importantes 
do que as pessoas reais em sua di
versidade, o ministério da reconci
liação, da paz e fraternidade so
frerá violência. Pela força do medo 
fazer crer os homens o que não 

A _ 

creem, amar o que nao amam, com-
prender o que não compreendem, 
atinge as pessoas em sua digni
dade, porque lhes tira a liberda
de (11). 
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Contrastando com a mentalidade · pastoral vale, que a cada um fo· 
inquisitorial que se ocupa dos ou· ram dados os ·talentos e qualidades 
tres para o mal deles, há o espírito segundo a medida limitada e diver· 
da auto·suficiência e da autonomia sificadacom que Cristo os concede. 
em teoria e práxis. Por causa do Na tradição judaica, a sinagoga é . 
velho adágio sábio de que a vir- também casa de estudos, de apren
tude está no meio, convém anali- dizagem. Denti·o da perspectiva do 
sár 'este outro extremo que se opõe crescimento, a Igreja é como um 
de seu modo à prudência humilde canteiro de obras ainda não aca-
11" construção da Igreia, o corpo de badas; 'cheio de movimento. "Esta 
Cristo. Em linha do individualismo condição histórica inclui o encon
é uma · atitude de isolamento que tl'O contínuo com outros, cada um 
identifiéa . facilmente suas aspira-o em sua função, a humíldade ' de 
ções e preferências com inspirações' aprender dos outros, a modéstia de 
do Espírito Santo, coloca sua opi- colocar um ponto de interrogação· 
nião, atitude ou decisão no trono, atrás ' de seu próprio posicionamento, 
é impermeável a qualquer dúvida ou se outros argumentam e defendem 
objeção dos colegas, segue a única O . contrário. Troca significa dar e 
linha . de sua cabeça dura, não aceita receber, apesar dos abusos pl'áticos 

. nada dos outros nem tese nem ar- da fórmula. Na teologia moral o , . 

gumento nem proposta, se não se assunto da objeção de consciência 
enquadra em seu esquema mental ; .... é relativa.mente novo. Aceitando·a 
feito, mostra uma lamentável falta da p~rte dos outros, ajuda a desen
de ' autocrítica, não tem capacidade ··.: . .vol~er . a flexibilidade mental e ca· 
de elaborar um plano comum com '" 'pacldade de engrenagem no grupo 
outros ou colaborar em trabalho de .. de operários que trabalham na 
equipe, sem monopolizar suas idéias messe do Senhor, sem as quais um 
e impor seus pontos de vista. ~ o crescimento eficiente e equilibrado 
mOnopólio de Zeus de gerar a Palas. da Igreja de Cristo no mundo não 
Atel}as, símbolo de toda verdade e se ·efetuará. 
poder, de sua própria cabeça. 

... Embora a descrição seja carica· 
tmal, este tipo de ilhamento em que 
uma pessoa, grupo ou movimento 
se ' torna sua própria rocha não cabe 
dentrO do magnífica descrição que 
a carta aos efésios dá do cresci
mento da comunidade eclesial e sua 
plena edificação na caridade e que 
João XXIII colocou nas portas do 
Concílio (12). Tanto na produção 
teológica e 111oral, quanto na práxis 
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Um colchão de retalhos 

Documentos são histórias bem 
humanas em que as deliberações cos
tumam produzir compromissos que 
cada um interpreta para seu lado e 
pratica de sua maneira preferen
cial. Tal situação não daria dor. de 
cabeça, se o respeito pelo outro ge
rasse a paciência de iniciar um nio
vimento de entendimento e conver
gênCia de posições e atitudes, em 



vez de ,. gastar energia preciosa ~ com 
rivalidades e conflitos internos ' na 
Igreja, Também na vida eclesial, a 
renovação contínua se processa :pOl' 
ondas. O mal é que .a primeira 
onda de renovadores não .suporta 
geralmente a segunda onda que. ·os 
ultrapassa, criando um tipo próprio 
d.e conflito de gerações ; Na Rússia 
leninista,a . solução . era . Sibéria, 
gulag e morte ' para os líderes · de on
tem. Entre os cristãos, tais medidas 
drásticas pertencem ao passado da 
Inquisição. Mas o mecanismo' fim
ciona, alimentado pelo ressentimen
to ' do poder perdido e da inflilên: 
cia definhada. '. .,' 

. I 

. A título de . exemplo, ainda l,una 
análise há de ser feita dos fatores . . 
• • • ll'l'aClOnalS que cooperaram nos cpn-
flitos em redor das teologias d;l li-o 
b.ertação e das CEBs; A onda cie 
agressividade que estas iniciativas 
provocaram não se explicam sim
plesmente pela oposição entre di
verso~ modelos da Igreja.: ou prefe
rências acadêmicas. As novas pro
postas sacudiram velhas .posições 
tranqüilas e provocaram mudanças. 
de visões tradicionais que entusias
maram a muitos, mas fizeram tre
mer os defensores do .1 "establi-. , 

shment" eclesiástico. O humano, de
masiadamente humano mostrou ' suas 
mil faces, de modo que a superação 
das tensões e entrechoques na Igreja 
atual exige mais tempo do que um 
debate teológico de alto nível e mais 
energia · e . generosidade do que · um 
convênio de boas intenções. Mesmo 
atrás dos discursos sobre nova evan
gelização e novos desafios sente-se, 

às vezes, a ressonância vingadora 
da saudade dos tempos em que .. a 
hierarquia da Igreja reinava mais 
ou menos sobre um universoima
ginário cristão (13), enquanto a. ci
dade moderna que simboliza_, três 
quartas partes da populaçãO fica 
esperando Godot. 

Que o período pós-Vaticano Ué 
sentido e interpretado ' de maneira 
contr.áditória e perplexa, seja ' c~mo 
abertura da criatividade, seja: COInO 
i'egresso, perda e frustração, é fato 
óbvio. A volta ao catolicismo ' de 
ontem com sua Missa ' em latim; in' 
censo e "é '0 padre quem manda" 
vive ao lado do descontentamento 
com a lenta andança das reformas' 
desejadas. Nem documentos riem 
imposição de disciplina e . ce1).Sl1ra 
garantem a uniformidade, pa ' 'vivêi1: 
cia religiosa e das práticas .pasio~ 
l·ais. Será que Santo DOniingos t'ii\'á 
este milagre que, no fundo, ' seri:a' 
remar contra a maré do tempo? 
Sem dúvida, 11 figura do Pàpa está' 
ainda altamente cotada entre o povo. 
Mas a centralização romana é di
gerida de modo variado, uns. insis-. . . 
tindo na obediência afetiva e efe
tiva, outros abrindo maior espaço;,' 
liberdade responsável diante dos de: 
safios e possibilidades locais, "Va~ 

riatio delectat" > a variação .alegi:a 
e agrada, diziam os antigos ronjanos, 
mas esta sabedoria não é apreciad,a 
portados. . ' 

Com ou sem documentos, 'sel,á 
que as idéias e condutas dos · cató-, , 

licos se tornam logo ' iguais em l'e' 
lação à violência, pena de morte, 
doutrina social, sexo, contracepção, 
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política .econômica, ordenação de 
homens casados ou mulheres,obri
gatoriedade do celibato, posição de 
l'ecasados na Igreja ocidental, no
meação de bispos, relações entre 
Cúria Romana, Nunciatura e Igre
jas particulares ou entre bispos lo
cais e Conferências Nacionais, entre 
bispo e presbitério etc,? Pelo fato 
de certos problemas vivos serem 
declarados "imexíveis" tabus que 
não podem ser discutidos publica
mente, eles não estão resolvidos 
nem as diferenças de atitudes desa
parecem, Como em qualquer socie
dade, a pressão da censura leva à 
política de camuflagem e de fingi
mento, se não condiciona a revolta 
e a saída para a privatização do 
sagrado e a inflação da autoridade 
eclesiástica, com as quais ninguém . . 

está sel'vido, Censura costuma ter 
duas faces, Justifica-se pela prote
ção do povo contra vírus ideoló
gicos e mostra a fraqueza do posi
cionamento do censor, 

A impressão que a Igreja atual 
deixa no Brasil é de um grupo 
disperso de romeiros e lideranças, 
como acontece com um grupo hu
mano que passa por um terreno 
cheio de · pedras e buracos, subindo 
uma montanha íngreme, Para en
tender o enfraquecimento da coe
são tradicional pós-tridentina, seria 
miopia grossa mandar os outros 
como bodes-expiatórios para o de
serto, Outros fatores condicionam o 
distanciamento dentro do Povo de 
Deus: a maneira e o ritmo diferen
tes de o clero e os fiéis adotarem 
e viverem a novidade, Vaticanos li, 
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a história das CEBs, os novos mo
vimentos internacionais de pluma
gem bem diversa, os gostos e de·s
gostos no campo litúrgico, a pene
tração irregular, mais ou menos 
lenta de novas idéias e atitudes mo
rais, a confusão em redor do tema 
"fé e política", as maneiras dife
l'entes de apreciar a modernidade, 
a emancipação dos leigos, da mu
lher, em ambientes católicos e assim 

, 
mais. 

Um dos motivos dos descompas
sos pode ser, que sob o ponto de 
vista empresarial, a Igreja está in
ternacionalmente bem organizada. 
Mas é uma empresa estranha. Em 
qualquer boa empresa de grande 
porte, a introdução de um novo 
método, formulário ou linha de 
produção leva a diretoria a organi
zar cursos obrigatórios de recicla
gem dos operários e funcionários: 
Na Igreja, a multidão de documén
tos e diretrizes depende em slla lei
tura e aplicação da boa vontade do 
bispo local, do clero, dos fiéis, se 
informados, sem dever de um novo 
curso e sem controle dos resulta
dos, Se a defasagem já é tão grande 
entre os profissionais da Igreja, o 
que dizer dos simples fiéis, mesmo 
da percentagem que freqüenta Mis: 
5a e sacramentos? 

Novas turbulências 

Tempos novos trazem novos pro
blemas , Na hora de o discurso ecle
siástico se ocupar da cultura, surge 
o risco de descrições vagas e gerais 
que deixam na sombra a concl'e-



tude das pessoas, suas necessidades 
e situações reais, levando de roldão 
a opção evangélica pelos pobres, a 
qual mal começou a ser · posta· em 
prática. Na manipulação docon
ceito cultura, as muitas diferenças 
culturais no quadro brasileiro, as 
diferenças de classe, posse, poder, 
posição, possibilidades de uma vida 
humana digna, as gritantes injusti
ças da sociedade e os sofrimentos 
da grande massa dos pobres e mar
ginalizados talvez fiquem mais na 
sombra da pastoral. Doutro lado, 
a invocação da cultura convida a 
prestar mais atenção à multiforme 
cultura do povo-povão, ameaçada 
pelos MSCs e enlatados, e a abrir 
mais as portas à sua · participação 
ativa na construção · da Igreja, em~ 
bora a palavra democracia seja tabu 
e escândalo neste contexto. 

Urgente é o problema t~o sensí
vel de falta de . clero . . O Povo de 
Deus tem fome da Palavra e do . . . 

Pão e sede da Justiça. A solução 
velha de sepal·ar a celebração euca
rística e a comunhão faz com que 
muita comunidade eclesial de base 
não seja comunidade eucarística. 
Numa época de crescentes necessi
dades e problemas religiosos e mo
rais, a idéia de contatos pessoais é 
uma utopia melancólica. Diante das 
maiores exigências da pastoral, um 
programa de formação sacerdotal 
mais carregado parece lógico, mas 
aumenta a distância sócio·cultural 
entre clero e povo comum. Por que - .. ,; . . nao se pensa em crIar varlOS tIpOS 
de padre que são diferentes em for
maçao intelectual e missão · pasto-

ral,. mas unidos no ·mesmo . presbi
tério a serviço do Povo de Deus 
local? Por causa deste serviço, a 
Igreja não pode repetir a história 
do restaurante rodoviário, abando
nado pela clientela freqüente, por
que o dono não quis contratar mais 
pessoal para servi-la de modo sa
tisfatório. 

A diversificaçao dos ministérios 
talvez seja processo recente demais 
para pensar em sua institucionali
zação, contrato de trabalho, salário, 
como os ministros ordenados os co
nhecem. No entanto, o perigo da 
c1el'icalização dos melhores minis· 
tros leigos continua em detrimento 
da justa emancipação e autonomia 
de açao dos fiéis na construção de 
uma sociedade humana, solidária e 
fraterna. Qual é a participação real 
da liderança católica leiga nos pro· 
cessas decisórios das instituições 
eclesiásticas e na formação de do
cumentos e decretos de ordem re
ligiosa, moral e pastoral? O mono
pólio clerical, construído em sé
culos, é ainda osso duro de roer. 

Ao lado de tantos sinais de vita
lidade renovada, existem outras preo· 
cupações e tentações de desânimo 
no corpo eclesial. Entre outras, res
sente-se o contraste que há entre 
a seriedade e o esforço com que a 
Igreja procura ter uma palavra que 
esclarece e uma vida que expressa 
o evangelho e a pouca repercussão -que sua açao parece provocar na 
sociedade entre a elite e o grande 
público. Além disso, a comunidade 
católica enfrenta o problema da 
penetração e confirmação de outras 
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denuminações religiosas ,em ,seu pró· 
prio ' meio. De fato, : é: inegável o 
impacto, causado pela simplicidade 
direta das pregações bíblicas, ,even' 
tu'almente fundamentalistas' - a 
Bíblia continua , símbolo , de cren· 
te , -, e a capacidade de comuni· 
caça0 de seus líderes, pastores, com 
um povo de pouca leitura e 'lingua· 
gem simples. Em comparação com 
as ·seitas", a Igreja católicÍl é uma 
orgà'nização complicada que leva 
consigo a riqueza e o pó dos sé· 
cuIas, Quantas perguntas tem o .ca· 
tecismo? Quantas teses, a doutrina? 
Quantos pecados, a moral? Quan' 
tas leis há no código e nos esta tu' 
tos? Quantos discursos e documen· 
tos saem por ano? Na ' tradição, a 
religiosidade popular e a ignorân· 
cia tiraram a vista da complexidade 
do sistema, centrado 'no clero dis· 
tante e , poderoso na terra e no 'céu. 
MaS 'a saudade ficou de Tesus que 
louvou o ' Pai por ter revelado estas, 
coisas aos siniples e pequenos .. . (iM. 

, ' 

Tantas turbulênciaS ' condiciona· 
ram ,uma mudança profunda nos 
gastos , energéticos da Igreja. Em 
nome dos mais santos ideais e bano 

, 

deiras idealistas, uma massa , de 
conflitos começou a surgir na co· 
munidade eclesial mesma. Enquanto 
nas cartas pastorais do passado os 
~ssuntos eram maçons, espíritas, 
comunistas, crentes, divorcistas etc., 
atualmente o ,poder de fogo ou o 
fogo do poder se concentra mais nos 
próprios irmãos e irmãs da fé cató· 
lica. As guerras do Vietnam e , do 
Golfo criaram o termo fogo amigo. 
Mas os mortos não são menos mor-
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tos; mesmo se a, morte , é ,apenas 
desinteresse e abandono, saída silen· 
ciosa e "deixa para lá". Serpente 
sedutora na árvore da vida, a con
centração demasiada na engrenagem 
intema da instituição ec1esial amea, 
ça sua tarefa de testemunhar, T esus 
Cl'Ísto em comunhão fratema e sua 
missão mediadora de Deus e seu 
Reino (15). , , 

Tolerância ,e tolerância 

Na convivência e ação eclesiais 
da atualidade a tolerância estásu
bindo na bolsa das virtudes. Tole-

, 

rância cristã não tem nada do in
dividualismo burguês que não se 
interessa pelo que o vizinho pensa; 
faz ou deixa de fazer, contantO ,que 
respeite cr meu" quintal e "meu JJ es
tilo de vida. Também não é aquela 
paciência que sabe escutar o outro 
para melhor manipulá-lo ou refutá· 
10 depois. Tampouco é a passivi· 
dade de" quem ' deixa tudo' passar 
para não ser incomodado em sua 
torre de marfim, confortável e aúto
suficiente. Nem é fatalismo que 
agüenta sem resistência todos oii si' 
nais da morte, porque sorte é sorte 
e azar é azar. 

A virtude da tolerância , começa 
a brotar, quando um respeita o ' ou
tro e, apesar das diferenças que luí, 
deixa-lhe o espaço para viv.er e agir 
em liberdade, sem constantemente 
pegá-lo .. no pé, atrapalhar-lhe ,a vida 
ou , .marginalizá-Io. Ela vai crescen-

• 

do, quando ambos fazem uma sino 
cera tentativa de se, encontrar, ou
vir desarmado o outro e compreen-



dê-lo, de modo que o outro se pode 
apresentar com suas idéias e ati
tudes como pessoa responsável, sem 
imposição dos esquemas mentais 
de seu interlocutor. A aproximação 
cria raízes na medida de os dois 
explicat'em seu projeto de vida, suas 
esperanças e começarem um verda
deiro movimento de convergência 
em prOCllla da verdade que os une, 
em direção a um consenso possível 
e uma plataforma comum de ação. 
Neste processo os obstáculos a ven
cer são vários: o medo pela alteri
dade do outro, porque abala a pró
pria segurança, a ânsia do poder 
Aue nega descer do trono de süas 
afirmações categóricas e não per
mite argumentos ou dúvidas contrá
rias, sérias e fundadas. O rei está 
nu é um símbolo doloroso. 

Desde que "os" judeus mataram 
Jesus, a alteridade do outro nunca 
foi uma sinecura na ' Igreja nem a 
tolerância muito expressiva. Dis
cussões sobre a animação mais tar
dia da mulher, se índio ou negro 
tinha. alma, camuflaram preconcei
tos enraigados no domínio branco 
e ' masculino. Qualquer fato histórico 
há de ser interpretado dentro de 
seu contexto original conforme a 
mentalidade de seus agentes. Toda
via, o genocídio dos índios, a es
cravidão dos negros, a Inquisição 
ibérica não escandalizam menos, 
porque os assassinos e escravocratas 
eram homens de "boa vontade" e 
agiam de "consciência tranqüila". 
Os mortos não protestam, mas ao 
menos interrogam os vivos de hoje, 
se o nome de Deus não continua a 

ser usado em vao para justificar 
erros e abusos de poder, cometidos 
em função de um imaginário "bem 
comum" da Igreja. O caminho da 
tolerância supõe uma auto-crítica 
coristante, aberta às críticas dos ou
tros que com um cisco no olho en
xergam mais do que o homem da 
treva (16). 

Se a tolerância dinâmica não leva 
... . - .... . a aproXlmaçao e certa . consonanCla, . . ,. . 
um cunoso mecamsmo gregano cos-
tuma entrar em acão. Para manter 

• • 
sua posição, a tática é atrair pes-
soas da mesma ideossincracia. qlle 
gostam de encostar-se em persona
Iidades . fortes. Bajuladores e carrei
ristas há fora e dentro da Igreja. 
Desde os tempos em que cristãos 
se dividiram entre Paulo, Apolo e 
Pedro, o sectarismo levanta a ca
beça sempre de novo sob O manto 
de uma ou outra racionalização jus
tificadora. Pessoas civilizadas não 

. xingam palavrão, embora possa ser 
uni ' alívio, mas delicadamente se 
distanciam, organizam tudo em 're
dor de seu próprio eixo e formam 
seu próprio grupo de simpatizantes. 
Quantas vezes a palavra "Igreja" 
significa apenas "Eu"? Mesmo sob 
a bandeira do Espírito Santo mal 
se esconde a luta pelo poder ou ex
tensão da área de influência. 

Para que a tolerância seja ativa 
na construção do convívio eclesia!, 
o costume tão humano de rotular 
pessoas e situações e reduzir reali
dades complexas a categorias glo
bais forma um sério obstáculo. A 
energia mental, limitada que é, leva 
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a esta tática aparentemente simpli
ficadora, de fato, perturbadora das 
relaçoes humanas. Estereótipos 'são 
instrumentos fáceis, mas podem ser 
tremendamente injustos para com 
as pessoas em sua individualidade 
e . grupos sociais de características 
variadas. Doutro lado, quanto mais 
o outro tem chance de se manifes
tal' . em sua singularidade humana, 
tanto menos adversário, atrasado, 
revolucionário, herege ou conserva· 
dor ele costuma ficar, porque a per
sonalidade do outro é mais rica do 
que o rótulo que lhe foi imposto. 
Talvez por isso \lm piquenique sem 
compromisso ou a colaboração em 
uma campanha comum ajudem me
lhor a aproximação e a mútua es
tima do que debates teológicos de 
pessoas mentalmente armadas, . das 
quais já se sabem de antemão as 
posições tomadas e as respostas que 
vão dar. 

A pluralidade atual na Igreja di
ficulta-lhe a definição de sua iden
tidade. Séculos de pastoral e teolo
gia fizeram de sua carteira de iden
tidade uma enciclopédia. Entre esta 
carteira voluminosa e o simples 
princípio joanino "amai-vos uns aos 
outros:' (17) a distância é enorme. 
No início os cristãos se identifica
vam diante dos outros pela prática 
da caridade, do serviço. Também 
essa se complicou na moderna cons
telação de produção e consumo. O 
que ficou é a raiz autêntica da tole
rância cristã, o amor fraterno na 
prática de cada dia. A biblioteca 
pode perder-se em um gigantesco 
incêndio. A vida dos irmãos conti-
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nua, seja qual for sua religião, lín
gua, cultura ou lugar. 

Como reflexo do amor de Deus, 
a tolerância participa da paciência 
de Deus, · tão grande que chega a 
parecer indiferentismo para com 
tudo o que .os homens arrumam. Em 
quantos bilhões de anos a força 
criativa de Deus preparou para o 
homem o planeta Terra com suas 
milhares de espécies de árvores, plan
tas, flores, pássaros, peixes e · ani
mais dentro do universo das estre
las e sistemas solares sem fim? ' Úl
tima. criatura a aparecer, o ser hu
mano tem · capacidade de fOl'mar 
sua sociedade e . seu habitat e de 
destruir o que seu egoísmo cego al
cança. Durante milhões de anos, 
Deus o acompanha em tudo e anis
cou seu próprio Filho para endi
reitar os caminhos, encher os vales 
e nivelar as montanhas (! 8). Deus , . 

tem tempo, muito tempo. Auschwitz 
e Hiroshimá passaram. ' Não passa a 
paciência de Deus que deixa o trigo 
e o joio crescer até à colheita, dá 
sol e chuva sobre justos e injustos, 
maus e bons, não quebra o caniço 
rachado nem apaga a mecha que 
ainda fumega (19). Se esta tole-

" .. _ . . .. . 
ranCla pacIente e esperançosa e pra-
ticada na Igreja, fica questao aberta. 

Idealismo com dois pés no chão 

A penetração secular da Igreja 
católica pelo · Ocidente e América 
Latinaescl'eveu uma longa história 
dos ideais mais elevados e das vio
lências mais desumanas e vergonho
sas. A palavra que Tesus falou no 



coritexto da paixão: o espírito está 
pronto, mas a carne é fraca (20), 
serve de lema para a caminhada 
feita até agora. Se ' a esperança de 
uma ' vida melhor na terra não mor
,rer --no coração do homem, por sua 
vez ' o ' realismo impedirá o sonho 
do milagre e a miragem do paraíso 
'perdido, mas de novo encontrado. 
A primeira lista de pecados, o evan
gelista Marcos a deixa sair de den
tt~o, do coração do homem (21). 
Por Deus, o mesmo pode ser . dito 
de todas as intenções, ações e vir
tudes, garantidas pela força do Alto 
que vence todas as forças do mal 
e todos os falsos ídolos que estão 
fazendo ainda milhões de vítimas, 

Em sua segunda visita ao Brasil, 
o Papa João Paulo 11, falando da 
"comunhão sólida na Igreja, relem
brou a antiga fórmula: no necessá
do a unidade, na dúvida a liber
dade, em tudo a caridade (22), No 
contexto atual ' da Igreja, este ' pro
jeto ideal esconde suas próprias in
seguranças humanas que criam mal

, entendidos e entrechoques cons-
tantes. ' 

, , 

O que é necessário ocupa mais ou 
menos a distância entre o "amai

,,vos", as quatro OU cinco verdades 
'necessárias da fé e ' o último volume 

, , 

da religião católica ou catecismo q~le 
saiu no mercado ou está fazendo 
mercado, Escolas teológicas e mo
delos 'da Igreja são fatos históricos. 
Pata evitar um vago sincretismo, op
ções são inevitáveis na vida e ria 
pi'áticados cristãos, Mas a liberda
de de opção exclui a hegemonia ab
soluta imposta de um só sistema ou 

linha de pensamentos. No convívio 
social uma disciplina é necessária, 
Mas em qualquer regime ou medida 
disciplinar histórica entram tantas 
contingências, que a necessidade, 
até a racionalidade , se relativiza em 
muitos , casos " Em toda a produção 
de documentos, manuais é discursos, 
o que , é necessário, indispensável, 
essepc,ial mesmo para viver a liber-
dade dos filhos . de Deus? ' 

O que é dílvida? Não é , mera 
coincidência, que os debates em re
dor do probabilismo e variações 
prolifél'aram tanto nos tempos mo
demos, Pela vasta ampliação dos 
conhecimentos aumentou também a 
faixa de incertezas e dúvidas, pro
babilidades e diferenças de opinião, 
Tarito no ciunpo teórico, quanto na 
oi'dem prática do agir, a certeza de 
uns começou a conviver com a dú
vida séria de oútros , Galileu é um 
aviso permanente, Como justifica-se 
o tom' apodítico de afirmações e 
proibições, se ' certo número de en
tendidos na matéria tem argumentos 
sólidos que as ' contradizem e de
monstram 'a fragilidade delas? O 
que diz a práxis contrária de mui
tos ' católicos sérios? Na história ' da 
teologia vel'dades foram lançadas 
que hoje em dia são vistas de ' outra 
maneira , Namorai cristã há normas 
atualmente aceitas que ontem foram 
negadas, No nazismo a pura .impo

, sição do "Fuehrer" bastava: o que 
ele diz é verdade, o que ele faz é 
a justiça, Mas a liberdade humana 
é como erva daninha e sempre apa
rece, O problema é respeitar a li
berdade do outro que duvida, toma 
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posição diferente ou . defende tese 
contráda, capaz. de atingir a -1ran
.qüila posse de uma afirmação tra
dicional. 

O ' que é tudo? Em uma socieda
de de tantas discriminações e cho
. cantes contrastes, somente um idea
lista em órbita é capaz de ver tudo 
e todos em pé de igualdade e na 
mesma altnra . Por isso, também a 
caddade é eminentemente flexível, 
não simplesmente no sentido de o 
que é caridade para um é injusto e 
humilhante para o outro, mas no 
sentido de ela mostrar sempre ou
tras faces conforme a variação das 
necessidades percebidas e a visão é 
capacidade variáveis dos agentes 
que procmam ajudar seus irmãos . 
O que uns toleram, outros querem 
castigar . ou expurgar. Sobre idéias 
e práticas diferentes da caridade, as
sistência social, promoção humana, 
política de desenvolvimento, méto
dos de evangelização, a biblioteca 
está cheia, como se fosse uma mesa 
fa\·ta festiva, em que cada um pode 
escolher o que lhe agrada. Em cho
.ques entre o bem comum e o bem 
particular, pessoal, raras vezes aI· 
cança-se uniformidade de posição, 
seja qual for a decisao da autori
dade . . 

o horizonte aberto 

União, liberdade, catidade são 
como estrelas bonitas no firmamen
to, que dão vontade de subir. Mas 
o homem não sabe voar como a gai
vota; está marcado pelo drama mi
tológico de fcaro, cujas a'sos se dis-

49?-. . . 

solveram no calor do sol. O ser hu
mano .é tomado da terra. Terra é 
maSSll pesada, embora com paciên
cia produza seus frutos. No conví
vio de tantas posições, quantas . ca
beças, o homem tenestre precisa 
aprender uma larga margem de. to
lerância e ctiar um ambiente pacífi
co, em que o movimento social da 
convergência de idéias e posições ul
trapassa o testemunho e funciona 
com eficiência . Na atualidade nem 
a "Pax Americana" nem a Igreja ca
tólica possuem mais o poder hege
mônico de salvar a humanidade em 
seu planeta comum. Talvez estejalll 
aqui o núcleo central da crise con
temporânea e o convite de passar 
para frente. Cada um há de sair de 
seu própl"io quintal, embota sinta 
resistência e medo, luas percebe a 
necessidade de encontrar os outros 
e chegar a ·formas mais intensas 'de -engrenagem e cooperaçao, apesal 

. . 

dos mil e um obstáculos a vencer . 
Quando, quais ideais e valores de 
vida humana se tomarão . realmente 
universais? Quando confiaremos de 
verdade em Deus, o Pai comum ou 
Pai-Mãe comum? 

QUESTÕES para ajudar. a lei/rh:« 
cio texto ou o debate em comuni
dade: 

1. Das vátias oposições que o au
tor apresenta, referindo-se a Santc 
Domingo, muitas sem dúvida sao 
observáveis em nossa reaUe/(lde co
munitária e pastoral. Quais são as 
mais percebidas por você? . 



2. Neste artigo destctca-se o pro

blema da cultura como "uma nova 

turbulência". Você concorda com o 

autor? 

3. Que "fonte energética" apOUla 
o autor para a superação das di/e
rentes crises que os debates dos te· 
mas de Santo Domingo podem gerar 
/la comunidade cristã? O 
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.Testemunho e Comunhão fraterna 

Evangelizar testemunhando Jesus Cristo. Nao basta falar de Deus. É 
, necessário testemunhá-lo. per uma vida de santidade encarnada em nosso.s 
dias. O testemunho de vida é a primeira e insubstituível forma de missão.. 
O ho.mem co.ntempo.râneo. escuta muito. mais as testemunhas que os mes
tres. E se escuta o.s mestres, é porque são testemunhas. Em nosso tempo, 
muitas são. as testemunhas co.erentes na fé e no amor a Cristo., até mesmo. 
COm o. sacrifício. da pr6pria vida. Evangelizar em comunhao fraterna. 
Cristo mandou que to.do.s se amassem come Ele amou. A fraternidade 
parte de um Deus-Co.munhão. e de um Deus que se faz irmão, para que 
todos sejam um. O testemunho cristão. é essencialmente comunitário. . .Jesus 
envia seus discípulo.s "dois a dois". Ele mesmo. vive em comunhão. co.m 
seus ap6sto.los. A comunhão. fraterna era o ideal das primeiras co.muni
dades cristãs, que queriam ser um " s6 coração e uma s6 alma". Frater
nidade que não se expressava apenas nos bens materiais, mas também 
no.s bens espirituais. Documentos da CNRR. 45: Diretrizes Gerais da 
Ação Pastoral da Igreja no Brasil, 11-12. 
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SUBSIDIOS PARA OS 
DELEGADOS DA VIDA RELIGIOSA 

EM SANTO DOMINGO 

fi Vida Religiosa se configura uma realidade dinâmica. 
Com o impulso do Espírito e atenta à sua unçao, 

caminha na novidade, aberta sempre para 
descobrir o pro;eto de Deus 

• • 

IIOS mais profundos dese;os e problemas da pessoa humana. 

Junta Diretiva da CLAR 

Advertência pr.eliminar 

Estas páginas foram preparadas 
pela junta diretiva da CLAR em sua 
reunião na Costa Rica (1 Q a 8 de 
junho de 1992), como um subsídio 
oferecido aos religiosos e religiosas 
que participarão da IV Conferência 
Episcopal em Santo Domingo . 

Não constituem um "Documento 
da CLAR" para Santo Domingo, 
nem pretendem introduzir modifica
ções ao texto de trabalho prepara
do pelo CELAM. O presente subsí
dio simplesmente recolhe alguns 
elementos mais significativos da Vi
da Religiosa Latino-americana que 
gostaríamos . de ver confirmados e 
impulsionados por nossos Pastores, 
para os continuar desenvolvendo no 
futuro com a alegria de saber que 
respondem ao sopro do Espírito . 

Da mesma forma não se preten
deu elaborar uma reflexão sistemá-
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tica e completa sobre a teologia da 
vida religiosa. Isto explicará certas 
ausências no texto, ainda mais .que 

." . ' se encontram Ja l'lcamente expressa-
das nos documentos preparatórios. 
O que mais aparece são as inquietu
des manifestadas pelos participantes 
durante os trabalhos da junta dire
tiva. 

Houve sugestões para reduzir es· 
te texto, fruto da reflexão destes 
dias. Preferimos conservá-lo em. to-

. . . 

da sua riqueza porque não preten-
demos oferecer uma . série. de . pro
postas concisas para os Bispos, mas 
antes um material para a reflexão 
serena dos religiosos ' que tomarão 
parte na IV Conferência durante os 
meses de sua imediata preparação. 
Pensamos que pode ajudar . a com
preender melhor, a aprofundar e a 
apropriar-se de alguns aspectos da 
vida religiosa latino-americana e 
contribuir pal'a unificar os critériQs. 



I. VIDA RELIGIOSA, 
VOCAÇÃO E MISSÃO 

a) Fundamentação 

.. A vida religiosa, que sem perten
cer à estrutura hierárquica da Igre
ja, forma parte íntima de sua vida 
e de sua vocação à santidade (cf. 
LG 44, EN 69), é, no seio da mes
ma Igreja, um dom do Espírito para 
o seu Povo. 

. Escolhida e consagrada por Deus 
para um seguimento radical de Je
sus Cristo, em seu estilo de vida e 
em sua missão, é reenviada ao mlin
do para o serviço do · Evangelho 
(consagração-missão) . . Sua existên
cia e sua identidade referem-se ao 
anúncio de Jesus Cristo e do Reino 
naqueles lugares onde aInda não ·são 
conhecidos, a ajudar a . constituição 
e amadurecimento do Povo de Deus 
em sua fé e vida cristã, e a sua ple
na integração na comunhão ·eclesial. 
Desta forma, a vida religiosa ·se ·.in
sere na luissão de Jesus Cristo, seU· 
Senhor . . . 

O Espírito Santo, que a fez rias
cer na Igreja, a conduz ao 1011go de 
sua história rumo a uma CÍ'escente 
fidelidade no seguimento de Jesus, 
para . prolongar no tempo sua luis
são profética e libertadora. Este Es
pírito, que realiza a promessa de 
Jesus para toda a Igreja, acompa' 
nha-a e a instrui levando-a até a 
vel'dade completa, revive constante
mente nela a Palavra · de Jesus (me
mória viva do Senhor), interpreta 
túdo o que vai acontecendo e · lhe 

comunica força de testemunho . (cf. 
Jo 14,16.26; 15,26; 16,7.13; Mt 
10,20; Lc 12,1l-12). Nas vicissitu
des da história, manifesta a condi
ção futura (escatológica) dos segui
dores de Jesus. 

. 

t desta forma como a Vida Re
ligiosa se configura uma realidade 
dinâmica, na permanente novidade 
do Espírito. Como este impulso do 
EspÍl'ito e em contínua atenção a 
sua unção, caminha na novidade, 
aberta sempre na história a discer
nir os sinais dos tempos para desco
brir o projeto de Deus nos . mais 
profundos desejos e problemas dos 
seres humanos {cf. Puebla 1128), 
livre frente aos poderes deste mun
do para o anúncio profético da 
emergência do Reino, forte para dar 
testemunho com sua vida da verda
de evangélica e para enfrentar os 
conflitos, a perseguição e a morte, 
como seu Senhor, por causa · do 
Evangelho. 

Ein l'azão destas notas cohstÜuti· 
vas, a Vida Religiosa é "em si ines: 
ma evangelizadora" (Puebla 721) e 
não pelas suas tarefas missionárias 
e pastorais. t evangelizadora por 
seu projeto de vida, por seu teste
munho de comunhão, de profetis
mo, de martÍrio_ 

Com sua presença cotidiana no 
meio do povo, influi com simpliCi
dade na vida de cada dia dosho
mens e mulheres · com quem convi
ve: em seu trabalho, em sua educa
ção, em sua saúde, em sua cultura; 
em suas alegrias e esperanças, tris
tezas e angústias (OS 1). 
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Interpelada agudamente pelo" gri
to dos pobres" pergunta-se desde 
sua identidade de discípula de um 
Senhor que veio ao mundo pal'a res
ponder a esse grito, qual é a respos· 
ta que deve oferecer hoje (cf. ET 
17 ss) . 

Em sua forma contemplativa, a 
vida religiosa se faz vigorosamente 
presente na história dolorosa de nos
sa terra com o apoio de sua oração 
e de sua penitência. 

Sua específica contribuição à co
munhao eclesial é realizada antes 
de ' tudo com o próprio testemunho 
de sua vida comunitária, de sua vi
vência dos votos, de sua solidarie
dade com os membros sofredores do 
Corpo de Cristo. Constrói igualmen
te a comunhão do Povo de Deus 
formando, animando e acompanhan· 
do comunidades cristãs (CEBs, Pa-

, . . 
roqUlas, grupos" movImentos popu· 
lares); ajudando a seu amadureci
mento na fé e a sua celebração co
munitária, pl'Íncipalmente na Euca· 
ristia. :e vínculo de comunhão e ge
radora de vida eclesial, de uma 
Igreja dinâmica que é "comunhão 
de comunidades". 

Poderoso fator de comunhão é a 
relação intercongregacional, encon· 
trada precisamente na solidarieda· 
de com os pobres, que levou ao re
conhecimento e apreço dos diversos 
carismas, ao aprofundamento da vo
cação comum como Vida Consagra
da e ao maior conhecimento de sua 
própria identidade e carisma, na e 
para a Igreja. 
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A contribuição da CLAR na ani
mação desta relação intercongrega· 
cional, assim como na formação per
manente dos religiosos , e religiosas 
da América Latina tem sido fator 
decisivo em sua vitalidade e dina~ 
mismo apostólico ao longo destes 
anos. 

Como parte integrante do Povo de 
• Deus, procura manter-se 'em, diálo· 

go e comunhao com seus Pastores 
dos quais espera receber alento, imo 
pulso e confirmação; insere-se na 
Igreja particular trazendo suas pró· 
pl'Ías riquezas, sem perder sua ,iden
tidade. Os Pastores, por seu turno, 
exercem para ela sua função de pa
I'áclesis, atentos a "não extinguir o 
Espírito, a não desprezar as profe
cias, a examinar tudo e ficar com 
o bom" (1 Tes 5,19-21 LG 12) . 

A convocação do Papa João Paulo 
11 para uma Nova Evangelização, 
por ocasião dos 500 anos da Pri
meira encOntra a Vida Religiosa 
disposta a examinar-se sinceramente 
para , que seja ela primeiramente 
evangelizada de novo e capacitar-se 
assim para recriar seu esforço evan
gelizador com novo ardor, novos 
métodos e novas expressões. 

Este compromisso da Nova Evan
gelização a pressiona a voltar-se ao 
clamor cada vez mais tumultuoso e 
'impressionante de um povo que so
fre e pede justiça, liberdade, respei
to ' aos direitos fundamentais das 
pessoas humanas e dos povos. A um 
clamor que "brota de milhões de ir
mãos pedindo a seus Pastores uma 
libertação que não lhes chega de 



parte alguma" (Medellin, Pobreza 
da Igreja, 2; Puebla 87-90) . 

Para isto, desde a prática vivida 
da profecia, a koinonia, a liturgia e 
a diakonia eclesial, repensa e discer
ne seu projeto futuro de Vida Con
sagrada, à luz deste c/amor dos po
bres: 

'- Sua pobreza, como seguimen
to de um Cristo pobre, servidor dos 
pobres, e como desafio a comparti
lhar o que é e o que tem, para cons
truir uma sociedade mais humanitá
ria, solidária e fraterna; com seu 
testemunho profético da possibili. 
dade de uma convivência entre ir
mãos baseada não no centramento 
egoísta da sociedade de consumo, 
mas no compartilhar solidário de 
necessidades e esperanças, soma-se 
à luta histórica dos pobres para 
conseguir sua parte de verdadeira 
• • Justlça. 

- Sua castidade, como um amor 
consagrado que liberta o coração pa
ra levar o amor misericordioso de 
Cristo a todos os irmãos, mas espe
cialmente aos pobres, particularmen
te entre aqueles sem lugar no mun
do: abandonados, marginalizados e 
excluídos da convivência social por 
uma cultura saturada de erotismo e 
magnetizada pela busca da eficiên· 

• cm . . 

- Sua obediência, como dispo· 
nibilidade para buscar, em diálogo, 
participação e comunhão, a vonta· 
de daquele Deus e Senhor que é o 
único que, em definitivo, merece 
ser obedecido. Uma mudança de lu
gar social lhe permite "aceitar e as-

sumir a causa dos pobres ·como se 
estivesse aceitando e assumindo sua 
própria causa, a causa mesma de 
Cristo" (Puebla, Mensagem aos po· 
vos da América Latina, 3) e a leva . , 
a tomar constantemente como cnte-
rio decisivo de suas opções a pers
pectiva dos pobres. 

Seu carisma profético, sua vonta
de de renovar-se segundo as · orien
tações do Concílio Vaticano II (re
torno constante às fontes de toda 
vida cristã e à inspiração inicial, 
adaptação às mutáveis condições 
dos tempos} provoca inevitavelmen
te o conflito: com a sociedade e 
ainda mesmo com a própria insti
tuição eclesiástica e congregacional. 

O espírito das Bem-aventuranças 
lhe' inspirará o modo de enfrentar 
tais conflitos de modo que não se 
comprometa nem se rompa a comu
nhão eclesial, e amadureça rumo a 
novos crescimentos na fidelidade a 
Jesus Cristo e à sua missão. 

O mesmo Espírito lhe comunica 
força e alegria para identificar-se 
com Jesus Cristo em seu mistério 
pascal de Morte e Ressurreição. 
Desta forma deu fruto maduro na 
Igreja da América Latina o martí
rio de tantos religiosos e religiosas 
que nos diversos países entregaram 
sua liberdade e sua vida, misturan
do_ seu sangue com o de bispos, sa
cerdotes e inumeráveis pessoas hu
mildes do povo cl'l1cificado de hoje, 
por causa do serviço aos pobres. Es
te testemunho martirial enriquece e 
fortifica toda a Igreja Latino-Ame
ricana, identificando-a com o desti· 
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no dos crucificados e selando assim 
a autenticidade de sua fidelidade 
a Cristo, como · Igreja dos pobres 
(LE 8) , 

Com todos esses elementos, comu
nicados pelo Espírito no transcorrer 
dos anos, a Vida Consagrada, na al
vorada da Nova Evangelização, vai 
configurando as linhas de uma espi
ritualidade renovada como experiên
cia de união com o Pai, Deus da vi
da, buscado e encontrado na penosa 
história de nossos povos; como se
guimento e serviço do Filho, Jesus 
pobre, humilde, generoso, para pôr
se ao serviço dos pobres; COmo do
cilidade ao Espírito, em atento dis
cernimento dos sinais dos tempos 
·que a impulsionam ao testemunho 
profético e libertador; e sob o olhar 
carinhoso de Maria, mulher do po
vo, Senho\'a do caminho, estrela da 
Nova Evangelização, 

Em seu caminho a vida religiosa 
foi descobrindo cada vez mais a for
ça renovadora da Palavra de Deus 
e a necessidade de ter ouvidos de 
discípulo para escutar essa Palavra 
comunitariamente, em união com a 
Igreja e desde a sofrida realidade 
dos pobres , Foi aprendendo assim 
a integrar a oração com a vida. 

b) Propostas 

t) Reconhecer a Vida Religiosa 
como dom divino para a Igreja que 
nao . pertence a sua estrutura hierár
quica, mas participa de sua vocação 
à santidade, mediante seu testemu
nho profético e libertador, 
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2) Dar lugar à Vida Religiosa co
mo agente de Evangelização, em 
primeiro lugar por sua própria exis
tência profética e testemunhal. 

3) Fomentar o conhecimento da 
teologia da vida religiosa na forma
ção inicial dos seminários e perma
nente, de sacerdotes e bispos, Fo
mentar o conhecimento da teologia 
da Igreja particular na formação 
inicial e permanente dos religio
sos/as, 

4) Reconhecer o serviço de gera
ção de vida eclesial e de comunhão 
teologal com o povo e com seus pas
tores que . presta a Vida Religiosa 
mediante seu próprio estilo de vida 
e sua missão pastoral no meio do 
povo , 

5) Ampliar os espaços para o mo
vimento da Vida Religiosa, impul
sionada pelo Espírito (1 Tes 5,19-
21), I'llmo à inserção e inculturação, 
como tradução da opção preferen
cia 1 pelos pobres. 

6) Motivar na Vida Consagl'ada 
a busca de tlIn projeto de vida mais 
próximo das cultl1l'as da América 
Latina, para evangelizá-las median
te a incu1turação do Evangelho, In
centivai' e acompanhar as novas 
formas de Vida Consagrada que vão 
surgindo no Continente sob impulso 
do Espírito, como resposta às neces
sidades da Igreja de hoje_ 

7) Propiciar a reflexão sobre a 
teologia do conflito e a fOl'ma evan
gélica de enfrentá-lo e convertê-lo 
em caminhos de maturidade e co
munhão . ec1esial, no cl'ucificante 



compromisso histórico de levar o 
Evangelho a nossos povos. 

o 8) Identificar os núcleos de con-
• flito como são, por exemplo, magis
tério profético ou "magistério para· 
leio", autoridade e obediência, op
ção pelos pobres, inserção, compro
misso político, formação, apostola
do educativo. .. e estabelecer diá
logo nas comissões mistas. 

11. OPÇAO PREFERENCIAL 
PELOS POBRES 

a) Fundamentação 

A opção pelos pobres é, antes de 
tudo, uma opção evangélica que dá 
continuidade à opção de Jesus, que 
se fez pobre e fez dos pobres os pri
meiros destinatários da Boa Nova 
(cf. RM 14). Encontra assim seu 
fundamento e sua origem no amor 
a Cristo pobre e humilhado, que se 
fei presente para nós no rosto sofri
do de nossas irmãos empobrecidos 
(Mt 25,40 e 45; DC n. 311) . 

b) Propos:rlJ 

1) Em Puebla, a Igreja Latino
americana interpelada pela "situação 
de extrema pobreza generalizada" 
do continente (P 31) e em conti
nuidade com o MedeIlin, discerne 
nesta situação um "sinal dos tem
pos" e reconhece a urgência da op
ção pelos pobres: "voltamos a to
mar, com renovada esperança na 
força vivificante do Espírito a posi-

o çã.o da TI Conferência Geral, que 
fez uma clara e profética opçãO pre
ferencial e solidária pelos pobres ... 

Afirmamos a necessidade de conver-
o SilO de toda a Igreja para essa op
ção preferencial pelos pobres, tendo 
em vista sua libertação tOtal" (P 
1134). Nessa mesma ocasião os bis
pos assinalaram a opção preferen
cial pelos pobres como a "tendên
cia mais notável da vida religiosa 
latino-americana" (P 733) . 

Hoje, 13 8nos depois, os males 
denunciados por Puebla não somen
te não diminuíram mas o nível de 
vida dos pobres deteriorou-se após 
a "década perdida", e It a economia 
dos países da América Latina, em 
seu conjunto, foram se debilitando 
de um modo progressivo e alarman
te" (Segunda Relatio p. 38) . 

Face a esta situação é preciso in
sistir vigorosamente para que, em 
continuação com Medellin e Puebla, 
a opção preferencial e solidária pe
los pobres continue sendo o GRAN
DE EIXO TEOLÓGICO PASTO
RAL da evangelização na América 
Latina e isto não por questão de 
oportunidade histórica transitória 
mas por um imperativo evangélico. 

2) A experiência de inúmeros re
ligiosos e religiosas do Continente 
que, ao longo destes últimos anos, 
e junto com outros o segmentos do 
rovo o de Deus, assumiram o com ex
traordinái-ia coragem a opção pre· 
ferencial e solidária com os pobres, 
como expressão de seu compromis
so evangélico , mostrou-se muito be
néfica para toda a Vida Religiosa. 
Levou à constatação de que essa op
ção o tem raizes muito profundas no 
carisma e história de cada um dos 
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Institutos, e ajudou a Vida Religio
sa Latino-americana a reencontrar 
sua identidade evangélica e proféti
ca, e sua razão de ser na Igreja. 

O mesmo espírito que suscitou 
essa experiência na Vida Religiosa, 
hóje, face ao processo de empobre
cimento crescente que vivem nossos 
povos, continua impulsionando reli
giosos e religiosas "a pôr-se do lado 
é.as multidões empobrecidas e discer
nir a justiça de seus reclamos e a 
contribuir para dar-llies resposta" 
(cf. SRS 39). Continua igualmente 
impulsionando a continuar optando 
«pelos pobres como primeiros desti
natários da Boa Nova do Reino e 
chamados a ser evangelizadores e 
construtores de uma sociedade mais 
justa, fraterna e solidária" (cfr. DC 
535; contribuições das Conferên
cias de Religiosos da Argentina, Co
lômbia, Equador, México e Porto 
Rico, citados na "Segunda Relatio" 
pág. 130). 

:e preciso insistir para que se con
firme esta tendência da Vida Reli
giosa Latino-americana, reconhecen
do aí a presença do Espírito . 

3) A opção preferencial e solidá
ria pelos pobres tal como foi enten
dida em Medellín e Puebla, supõe 
a mudança de lugar social, isto é, 
supõe assumir a causa do pobre, . - . suas aspnaçoes, seus rnteresses, suas 
angústias e esperanças, modificando 
esquemas mentais e renunciando a 
toda uma suposta neutralidade di
ante das desigualdades e injustiças 
sociais. Esta mudança de lugar so
cial implica em um verdadeiro pro-
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cesso de conversão em seu sentido 
bíblico mais profundo. 

:e preciso que se insista na ne
cessidade desta conversão contínua 
que faça efetiva a ação preferencial 
e solidária pelos pobres, levando .a 
compreensão que se trata de uma 
opção de toda a Igreja, de todos os 
religiosos e religiosas e que deve 
ser vivida através das diversas me
diações teóricas e práticas, segundo 
os diferentes carismas dos Institu
tos, cf. Carta de João Paulo 11 aos 
religiosos da América Latina por 
ocasião do V Centenário, citado em 
CLAR, Plano Global. 

4) A opção preferencial pelos 
pobres "fez surgir uma espirituali
dade da Vida consagrada eminente
mente cristocêntrica, encarnada, pro
fética, contemplativa, baseada e ins
pirada na Palavra de Deus, lida e re
zada com o pobre e desde a nialida
de dolorosa de nossos povos" (Men
sagem da XI Assembléia Geral da 
CLAR n. 13). "A partir desta no
va experiência espiritual se reinter
pretam e recriam os carismas fun
dacionais buscando ser fiéis à intui
ção original dos Fundadores e às 
exigências de uma Nova Evangeli
zação no mundo atual" (CLAR 
Plano Global - 1Il) . . 

Reconhecer a legitimidade e a fe
cundidade dessa espiritualidade é 
uma urgência, se queremos que a fé 
tenha uma incidência real na vida 
de nossos povos, e que seja um ele
mento dinamizador de nossa voca
ção (cf. Carta do Papa aos Religio
sos da América Latina) . 



111. · INSERÇÃO 
EM MEIOS POPULARES 

a) Fundamentação 

A . opção preferencial e solidária 
pelos pobres orientou a muitas re· 
Egiosas e religiosos a uma maior 
inserção em meios populares pobres, 
Este processo levou a l'eformular o 
carisma e a missão da Vida Reli
giosa dentro da Igreja, gerou uma 
nova espiritualidade e está colocan
do a exigência de uma nova forma
ção à luz da fé, Podemos discernir 
nesta tendência da Vida Religiosa 
na América Latina um sinal dos 
tempos, uma presença clara do Es- · 
pírito na história de nosso continen
te, um sinal da passagem da Páscoa 
do Senhor em meio ao seu povo, 
um lugar de onde o Espírito fala a 
sua Igreja_ 

E. possível que este novo modelo · 
da Vida Religiosa que cOl'responde 
ao modelo de Igreja solidária, tenha 
seus defeitos e, como todo . o novo, 
necessite um maior discernimento, 
Este modelo de Igreja e de Vida Re
ligiosa, entretanto, é profundamente 
evangélico e eclesial em sua inspi
n.ção e estilo, e responde às grandes 
linhas de Lumen Gentium, Gau
dium et Spes, PopulolUm Pl'ogres
sio, Evangelii Nuntiandi, Medellin, 
Puebla, Laborem Exercens, So1Jici
tudo Rei Socialis: a busca de uma 
Igreja dos pobres, de uma vida re
ligiosa identificada e comprometida 
com os pequenos e empobrecidos, 

b) Propostas 

1) E. preciso reafirmar esta ten
dência da Vida Religiosa na Améri
ca Latina como ;profundamente 
evangélica e eclesial, como uma 
forma privilegiada de viver o segui
mento de Jesus, como um caminho 
de proceder segundo o Espírito, que 
repercute na globalidade da VR; 
c(lllduzindo-a à conversão e à fide
lidade ao Deus dos pobres, 

2) O êxodo da Vida Religiosa, . 
como o das CEBs lUmo aos pobres 
l'Gmo à periferia, é um deslocamen
to de interesses e de opções, Opta- . 
se por uma nova autocompreensão: 
ver a história a partir dos pobres e 
pequeninos (Lc 1,51) e reinterpl'e
tal' a partir deles a própria identida
dç, Para a VR isto implica em com
prometer-se com a experiência evan
gélica de um amor que é "escânda
lo e loucura", como o de Jesus ao · 
qual segue, Aceitando este desafio; 
a VR inserida manifesta sua fideli
dade ao Deus de Jesus e, ao mes
mo tempo, reencontra seu potencial 
profético e sua vocação evangélica 
e martirial, Não se trata simples
mente de uma estratégia pastoral e 
sim uma autocompreensão que che
ga à própria identidade, O dado 
teológico da Encarnação, da "Keno
sis", ilumina e clarifica os passos e 
etapas deste processo, 

3) E. preciso que se insista para 
que esta nova autocompreensão da 
VR, a partir da inserção, seja reco
nhecida em toda sua profundidade 
e valorizada pela Igreja, Que se 
apóie a busca de caminhos e meto-
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dologias para a formação na · inser
çao e para ela, se não se quer pôr 
resistência ao sopro do Espírito que 
conduz continuamente a Vida Reli
giosa do Continente para sua radi
calidade evangélica. 

IV_ INCUL TURAÇÃO 

a) Fundamentação 

A inculturação é vista hoje como 
um processo de evangelização pelo 
qual a vida e a mensagem cristãs 
síío assimilados por uma cultura, de 
tal modo que não apenas são expres
sl'ldos através dos elementos pró
prios da cultura em questão, mas 
que se constituem também no prin
cípio inspirador, norma de força de 
unificação, que transformam e re
criam essa cultura .. É processo que 
permite às pessoas de uma determi
nada cultura, chegar a viver e ex
pressar o Evangelho dentro de sua 
identidade sem negar sua idiossin
crasia_ Isto significa que a relação 
da evangelização com as culturas 
não se pode nunca estabelecer em 
tc.rmos de "centro-periferia". 

A tradição cristã mais antiga dei
xa evidente que a evangelização não 
compreende um "centro" que se ex
pande para a "periferia", mas que 
o mensageiro do Evangelho trata de 
descobrir em todas as periferias do 
mundo as "sementes do Verbo" (cf. 
CLAR, "Formação na Nova Evan
gelização", pgs. 54-55). "A evange
lização supõe descobrir as sementes 
do Verbo presentes em toda cultu
ra" (AG 11) . 
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Considerando mais concretamente. 
"o desafio atual dos povos e cultu
ras indígenas e afro-americanas, de
vemos ver o problema da incultura
ção do Evangelho como exigência 
para que este seja acolhido e pene
tre no coração das pessoas. Não há 
crescimento nem libertação senão a 
partir da identidade de cada povo e 
cultura. A inculturação do Evange
lho é o paradigma do modelo ade
quado da Nova Evangelização" (Se- ' 
cunda Relatio pg. 118) . 

b) Propostas 

1) "A inculturação do Evanf(elho 
segue o caminho do Filho . de Deus 
encarnado, que assumiu a história 
humana de forma integral e desde . 
o seu interior" (Secunda Relatio, 
pg. 119). Daí a necessidade de um 
efetivo respeito das diversas e com
plexas identidades culturais do Con
tinente, e uma assunção real, por 
parte da Igreja desta situação. ' É 
preciso insistir nisto e urgir que se 
assumam também as conseqüências 
que nascem disto para a Pastoral da 
Igreja, a inserção da Vida Religiosa, 
e o governo eclesial. 

2) Teologia da Encarnação deve 
aj udar a reforçar o conceito e ·a prá- . 
tica de uma real inculturação. Co
mo diz Puebla, Evangelizar é "en- ' 
carnal' a fé na cultura", pois como 
dizia S. Gregório Nazianzeno "o 
que não é assumido não é curado" 
(Secunda Relatio, pg. 119) . 

3)· Que a Igreja reconheça que o 
tcma das culturas constitui um desa- ' 
fio e uma tarefa ainda pendentes, e 



se abra a reconhecer também a açao . 
do Espírito presente ali onde não 
existe ainda uma Igreja institucio
nal. 

. 
4) Deve-se insistir sobre o que 

diz a "Secunda Relatio": "devemos 
ter uma palavra específica da Igre
ja para o mundo indígena e afro-. -amel'lcano com uma compreensao 
cúbal das culturas e formas de vida 
aut6ctones, e assumir . a gravidade 
de momento histórico" (pg. 15) . 

5) Esta atitude de valorização das 
culturas autóctones deverá incluir 
t~mbém a abertura de e·spaços mais 
amplos para uma liturgia e cate
quese realmente inculturadas . 

. 
6) E preciso destacar que a VR 

na América Latina tem a grande 
responsabilidade de contribuir, jun
to aos leigos cristãos da base, para 
este processo de inculturação do 
Evangelho, em uma realidade que é 
pluricultural e multiétnica. Isto im
plica em ter em conta, igualmente, 
as sub-culturas que vão surgindo 
nos campos e cidades. 

7) Frente à cultura da moderni
dade, a resposta da vida t'eligiosa 
somente pode ser de caráter proféti
co, e partir dos pobres e através de
les. Consiste antes de tudo em re
cuperar a partir da cultma popular 
os valores esquecidos e perdidos pe
la modernidade: sentido da trans
cendência, espírito comunitário, ati
tude de serviço, gratuidade, frater
nidade. 

8) Uma ênfase especial deve ser 
posta na formação integral incultu-

rada dos religiosos e religiosas: . 
"uma formação . que os capacite a. 
viver realmente a genuína cultura · 
local" (MR 18). Isto implica no 
devido respeito pelas vocações 'na
tivas em suas culturas próprias. 

9) As Congregações, particular
mente as internacionais, devem ser · 
estimuladas e animadas no complexo · 
pl"Ocesso de inculturação de seus ca
rismas, o qual constitui, sem dúvida, 
uma autêntica "kenosis" no ségui- · 
mento de Jesus que se aniquilou as
sumindo a condição humana. 

V. NOVA ORDEM 
INTERNACIONAL 

a) Fundamentação 

§· 1 - IMPACTO. DA NOVA 
ORDEM. INTERNACIONAL NA 
AMERICA LATINA. 

A queda do comunismo no Leste 
europeu mudou a ordem internacio
nal e exerceu um grande impacto 
na América Latina. Neste contexto, 
a situação latino·americana, na pers· 
pectiva da justiça e da paz, caracte
riza-se pelos seguintes traços: ' . . 

1) ARROGÂNCIA IMPERIAL 
- Constata-se um predomínio · do 
neoliberalismo econômico em grupos 
empresariais e governamentais (Doc. 
de Trabalho 110) que se impõe so
bre as grandes massas de nosso 
Continente. 

Igualmente se percebe que "den
tro de 110SS0S próprios países, dá-se 
uma concen tração de riqueza nas 
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mãos de uns poucos, e uma fuga ma
ciça de capitais que não redunda 
em benefício da grande maioria em
pobrecida" (Doc. de Trabalho n. 
133) . 

Por outro lado, "o valor total da 
dívida externa de nossos países se 
estima que alcançou a cifra de .... 
429.174 bilhões de dólares para o 
ano de 1991 · (fonte: Banco Mundial, 
World Debt Tab!es 1990-1991). O 
problema da dívida externa não é 
apenas nem principalmente econô
mico, mas humano, pois leva a um 
émpobrecimento cada vez maior, 
impede o desenvolvimento e atrasa 
a promoção dos mais pobres" (Doc. 
Trabalho n. 131). 

Além disso, os meios de comuni
cação social exacerbam muitas ve
zes "o secularismo, o consumismo, 
o materialismo, a desumanização e 
a ausência de interesse pelo destino 
dos pobres e dos marginados" (Ae
tatis Novae 13) . 

:e possível que o Primeiro Mundo 
necessite cada vez menos do Tercei
ro Mundo, já que seu progresso é 
conseguido através da invenção de 
novas tecnologias. Do Terceiro Mun
do utiliza, entretanto, os recursos 
naturais e algo de seus territórios 
para o turismo e seus desejos. Suas 
pessoas não lhe interessam, pois as 
necessita cada vez menos. A lógica 
do sistema que é imposto é a da ra
cionalidade do mercado. Sua ética 
é a do cumprimento dos contratos 
financeiros entre países. Os valores 
da justiça e da paz, a defesa da vi
da, os direitos humanos e a ecologia, 

504 

são inelevantes, não contam, não 
interessam. ·Passamos dos ' totalita- . 
risÍllos políticos para os totalitaris
mos econômicos. O sistema, que já 
impera, é tão perverso como os re
gimes militares, pelas mortes que 
causa. 

Diante desta arrogância imperial, 
baseada no desejo e na ambição de 
vaidades, a alternativa para os po
bres, oprimidos e marginalizados 
apresenta-se hoje não . mais entre li- · 
bertação e independência, mas entre 
a morte e a vida. O problema fun
damental não é somente a explora
ção, que persiste, mas a exclusão. 

2) CAR~NCIA DE MODELOS 
INSPIRADORES - A dureza do 
presente e a magnitude dos proble
mas faz com que a maioria dos la
tino-americanos esteja mais pobre e 
com menos esperanças. Parece que 
desapareceram os modelos alternati
vos para canalizar as legítimas aspi- ' 
rações. Hoje muitas lideranças care
cem de projetos para animar aos 
seus a busca do bem comum. 

De outro lado, a passagem para 
as democracias, ainda débeis e for
mais, não preencheu as expectativas 
que repousavam sobre elas., Em mui
tas partes existe um ambiente de de: 
sencanto e frustração devido à luta 
partidária marcada pelo sectarismo, 
o clientelismo e ao não cumprimen
to de promessas eleitorais" (Doc. 
de Trabalho n. 150). 

Além disso, há falta de credibi
lidade do poder judiciário, seja por
que este poder não exerce com im
parcialidade suas decisões, seja por-



· que os juízes herdam leis das dita
-duras anteriores (cf, Doc. de Traba
lho ns; 152-153). 
::. _ .:': "1: ,'. . ' .' 

· .' Finalmente, .como . os interesses 
dos . grupos de poder econômico . se 
consolidaram, as organizações popu
lares sofrem ao ver perdidas previa
mente suas .' causas por legislações 
que,: as desfavorecem. 
· . · .. 

Elll resumo, a antecipação imagi-
nária do futuro, necessária para ori-

· entar a vida humana, só produz te
mor, desencanto e apatia, 

' •. 3) INDIVIDUALisMO E SEC
TARISMO; FATORES QUE PRO
VOCAM CORRUPÇÃO, VIOLnN
CIA E ALIENAÇÃO Em meio 
ao sistema, que coloca o '. mercado 
como · o ,único . deus, e ante .a incer
teza do futuro, surge a tendência ao 
.individualismo eao sectarismo de 
modo crescente. · . .. . ,. . . . 
.. . 

· 'Alguns tomam o caminho da cor-
rupção. Esta sempre existiu, mas a 
.atual corrupção é qualítativamente 
nOVa por 'i;ua grandeza: aí · estão' a 
'col'rupçãb ' administrativa; o narco
tl'áfico;o contrabando de espécies 
e i·de mão-de-obra, o tráfico ' de cri
anças, de mulheres 'e de armas; to
das estas ações escapam ordinaria
mente aos controles dos governos e 
à vigilância internacional. 

-. ," , 

." . .outros, ao sentir-se excluídos, de
serdados e prescindidos pelo siste
mil,' se. expressam através ·de novas 
formas de violência: a do pobre 
conti'a o pobre, do homem contra a 
mulher, do pai contra o filho, do 
vizinho contra vizinho. . 

Esta auto-desvalorização conduz a 
outros a se refugiarem na alienação, 
como por exemplo a droga. 

.. 

Em resumo, a resistência a.o so
frimento, natural até certo nível a 
todo ser humano, ao sentir-se sufo
cado pela agressividade do sistema, 
produz reações anárquicas, que pa
recem desqualificar mesmo o valor 
do sofrimento por amor paraatin
gir uma vida nova. 

4) IMPUNIDADE DAS CLAS
SES DIRIGENTES Em muitas 
partes a sociedade latino-americana 
é incapaz de julgar e castigar os cri
mes dos líderes civis e mi1itares.~ 
conhecido por muitos os assassina
tos em massa, os grandes desfal
ques, as auto-anistias. Apesar disto, 
não se estabelece a verdade destes 
fatos e, por isso, não se alcança a 
exemplar sanção administrada pela 
justiça . 

Esta situação faz difícil alcançar 
a reconciliação em nossas nações, 
pois a impunidade contamina nosso 
presente com o passado, e submerge 
a alguns em uma resignação · desper
sonalizante e a outros leva a fazer 
justiça pelas próprias mãos. 

, : ' . ' 

§ 2 - SINAIS DE ESPERANÇA. . , 

As observações anteriores ' apon
tam para os aspectos negativos" da 
nova situação. Estas não negam 'os 
sinais de esperança que se deram' e 
se dão no cotidiano do campo 'ci!vil 
e no âmbito ec1esiaI,e que certa
mente podem mudar algum dia a ló
gica do sistema. 
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. 1) NO CAMPO CIVIL - São 
louváveis as buscas por novos hori
zontes que realizam, entre outros, 
as organizações populares, os movi
mentos étnico-culturais, os agrupa
mentos em defesa dos direitos so
ciais e humanos (cf. Doc. de Tra
balho n. 156-157). Além disso, os 
esforços para consolidar as demo
cracias tem grande valor para o fu
túro do Continente (Doc. de Trab. 
n 155). 

2) NO ÂMBITO ECLESIAL -
A Igreja também tem estado pre-

. sente nesta busca de novas alterna· 
tivas, através de suas comunidades 
de base (Doc. de Trabalho ns. 224-
228; 597; 649), suas pastorais so
ciais e suas ações em favor do bem 
comum (Doc. de Trabalho n. 141). 
Seu acompanhamento é uma gran
de contribuição desde o ponto de 
vista de uma ordem política e eco
nômica justa, igualitária e fraterna, 
baseada em princípios éticos atua
lizados. 

§ 3 - RESPONSABILIDADE 
DA VIDA RELIGIOSA FRENTE 
A ESTA SITUAÇÃO. 

No interior deste sistema, que sa
crifica muitas vidas diante de seu 
ídolo, os religiosos e religiosas da 
América Latina são chamados a as-. -sumIr o compromIsso com a pro-
blemática da justiça, a paz e a eco
logia. Mais concretamente: a vida 
religiosa do Continente deve arti
cular a fé e a justiça guiando-se pelo 
Magistério da Igreja e apoiando-se 
na Palavra de Deus. 
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1) A ORIENTAÇÃO DO MA
GISTÉRIO DA IGREJA - Um 
dos aspectos positivos no deteriora
do desenvolvimento contemporâneo 
é a "preocupação pelo respeito dos 
Direitos Humanos" (João Paulo li, 
"Sollicitudo Rei Socialis", n. 26) . 

A justiça é um elemento consti
tutivo da pregação do Evangelho 
(cf. Sinodo dos Bispos de 1971 : 
"Justiça no Mundo" - introd.). 

. A Igreja na sociedade deve exi
gir a promoção da dignidade hu
mana e o espaço para exercer seu 
ministério evangelizador (cf. João 
Paulo lI, "Sollícitudo Rei Socialís" , 
n. 41). 

Em Medellín, nossos bispos nos 
convidam a ver, julgar e agir, refe
rindo-se à J ustíça e Paz (Doc. 1 
e 2); Puebla, por sua vez, oferece 
como c1'itérío fundamental a opção 
preferencial pelos pobres (362, 707, 
711, 733, 769, 1.134, 1.144, 1.217) 
e considera a promoção humana 
como parte integrante da evangeli· 
zaçao (476, 1.25), afitmando que 
a Igreja assume a defesa dos Direi
tos Humanos (146) e se preocupa 
de forma inicial com a Ecologia 
(139, 327, 496, 1.236). 

2) APOIO NA PALAVRA DE 
DEUS - A noção de justiça na 
Bíblia, que . é diferente, mais ampla 
e de maior riqueza que a do Di
reito Romano, tem suma importân
cia para a vida e missão dos reli
giosos frente à construção do Reino 
de Deus na América Latina Os 1, 
11-17; Mt 5,17-20; 6,33). 



No Novo Testamento o amor é 
um mandamento e, portanto, assun
to de justiça. Em outras palavras, 
Deus ·manda amar ao próximo, e 
por isso o próximo tem o direito 
de ser amado (Mt 22,34:40). 

. Para a Bíblia, se não se pratica 
a justiça não há experiência de 
Deus. Assim, o profeta Jeremias 
afirma que a prática da justiça é o 
conhecimento de ' Deus (cf. Jer 22, 
16). O apóstolo João declara que 
sem prática da justiça não existe 
experiência de Deus (1 Jo 2,29: 
3,7) . 

A situação em que vive a maio
ria das pessoas neste Continente e 
aos quais nossa vida religiosa acom
panha, requer que nos eduquemos 
na "compaixão" evangélica (Mt 9, 
36-38: Mc 6,30-34: 8,2-3: Lc lO, 
29-37), que assumamos critérios 
para discernir o justo e o injusto 
na sociedade (Lc 12,57) e respal
demos a promoção da dignidade de 
homens e mulheres através de com
promissos evangélicos de acordo com 
o,; próprios carismas dos institutos 
(Mt 25,31-46: CIC 287, § 2'.'; 317. 
§ 4'.': 672). 

b) Propostas 

. A) DIANTE DA ARROGÂN
CIA IMPERIAL. 

1) Sublinhar a necessidade, sig' 
nificado e contribuição da Doutrina 
Social da Igreja (Doc. de Traba
lho ns. 108: 211-212; 448; 474-
480; 595) e das corretas Teologias 
da Libertação (Doc. de Trabalho 
ns. 203-205; 409). 

2) Fomentar um pronunciamento 
sério, claro e ~orajoso da Igreja 
quanto à situação econômica da 
América Latina face a: 

- deficiência dos serviços bási
cos (habitação, saúde e educação) 
com repercussões fortemente nega
tivas em nossa população pobre e 
majoritária; 

- a gravidade da pobreza cres
cente, que constitui um desafio bá
sico para nossa evangelização; 

- perigo de um economicismo 
com pouca sensibilidade ao bem 
comum e à situação dos mais pobres. 

3) Dado que a Dívida Externa 
não é válida, pois para seu paga
mento periga seriamente a sobrevi
vência dos povos, e ainda pelo fato 
de a população não ter sido con
sultada antes de contraí-Ia (cf. Doc. 
de Trabalho ns. 131: 617) e por
que esta dívida é antes dos países 
ricos para com os países pobres, 
que se propicie a declaração de ex
tinçao da mesma. 

4) Que nossa vida religiosa na 
América Latina seja conduzida ao 
compromisso com a problemática da 
justiça e paz, a defesa da vida, os 
dil'eitos humanos e a ecologia (cf . 
CLAR, Plano Global, Projeto 6: 
Justiça e Paz). 

B) FRENTE À CAR~NCIA DE 
MODELOS INSPIRADORES. 

1) "A vida · religiosa ·contribuiu 
enormemente na formação de co
munidades eclesiais e no amadure
cimento do Povo de Deus em sua 
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fé , ;através da atuação das CEBs e 
'em "outras variadas formas de pas
toral das Igrejas particulares. A· pre· 
sença peculiar da vida ' religiosa ' na 
pastoral não se dá, entretanto, ape· 
n~~ . no:, campo ~eligioso, através de . . ' " ~ .. 
sll,~s funções institucionais na Igreja 
/paróquias,- catequese, sacramen
tos: .. ). Realiza·se também de for
ma muito própria no campo da se· 
cularidade, através de sua presença 
no dia a ' dia' das pessoas, no mundo 
do trabalho, na cultura, na organi
;;::ação, popular, com os enfermos . 

. Originariamente leiga, a vida reli· 
giosa, ,especialmente a feminina, não 
pode clericalizar-se sob penl! de per
der sUa identidade" (Equipe de Re
flexão Teológica CRB, Tese 3). 

, . 

" .. 2) ,Reconhecendo o valor para ' o 
hoje e para o futuro de nossos po
vos ' do fenômeno denominado "neo· 
comunitarismo de base", que se 
convide , 11 nossos religiosos e reli
giosás ,a incentivar seu acompanha. 
mento na "participação local" dos 
cidadãos" (cf. Doc. de Trabalho 
ns. 156·157). 
. ' " .. .• . 

· 3) :'Dada a importância da fainí
Ha(Doc. de Trabalho ns. 221-223; 
540; " 628-630), a infância e a ju
ventudé (Doc. de Trabalho ns. 181-
184; ' 625-627) e seu risco real de 
grave dano, que se convoque a nos
sa. .vida religiosa a continuar propor
cionando.-lhes seu apoio. " 

.,,.4) , .. Face o bem comum, que se 
respalde o processo democrático , e 
a· .. ·· model'l1izacão da administracão -_ . ~ ~ 

p(tblica , em , todos os nossos países 

5QS 

(cL Doc. de Trabalho ns. 150-153; 
155~156h ': ' ." 

C) FRENTE AO INDIvn::iUf\,
LISMO E AO SECTARISMO, FA
TORES . OE , COB,RUPÇÃO, VIQ-
L-aNCIA E ALIENAÇÃO. ' 

.' ' i): Pr9P~~iar a denúncia das re
perctiss!5es )1egativas e imediatas . do 
livre IlIercado. . '. ' . '. ..- '" . 

. ' 2) Qúe ' ao' rél'erir-se ·aos "noVos 
rostos " da ." pobreza'" (Doc. de Tra
balho ns; 162-165) não se esqueça 
as "massas sobrantes" , "desaloja
dos li J lt abandonados". ' 

. 3) Frente à cOl'rupção, à 'violên
cia e" à" 'alienação ' que se chame ' a 
VR a cooperar no amadurecimento 
da consciência ' ética das pessoas em 
nossos povos (cf. Doc. de Traba-
lho ns. 125; 487; 611). ' .. 
4) Que se assinale com mais ên-. . '.' . 

fase que a solidariedade e a luta 
pela justiça nascem do amor fra
terno , (Doc. de Trabalho ns_ 35S-
360) ·esão a resposta autêntica ao 
Deus da vida presente em , nossos 
pl'óximos(Mt 25,41-46) . 

5) Convidar o Povo de Deus: a 
VR e aos ' homens e mulheres de 

, '. 
boa vontade à busca de caminhos 
que condu,.;am à, impostel'gável in
tegração ' latino-ameriqana . (Doc . . de 
Trabalho ns. 87-88; ' i 4S-149; 60S. 
609). ;' ,'.' 

. ' ":" ', . . .. >. :" ". '·,'l':-,· 
D). FRENTJ;l. .• ' À IMPUNIDApE 

PAS CLASSES DIRIGENTES. ' 

, .t),.Que ,se convide a religiosas 
e religiosos .. , a participar e ' a',' ·acom:· 
panhar os movimentos quefomen-



tam o respeito aos direitos huma
nos (Doc. de Trabalho ns. 158-162; 
288-290; 489·491; 535),.·· · , . 

. 1 . • ' : . . : " . . 

2) Que ' a VR. . coopere. na . edu~. 
cação daconssiência étic,!! . p~ra que 
todos descubram a imoralidqde da 
impunidade e as .. exigências da .' re
conciliação (cf. Doc. de Trabalho 
ns.546,555). . . 

. . 

VI. MULHER 

a) Fundamentação . '.' . . 

A predileção de Jesus pela ' mu
lher manifestada com ' gestos e . pa: " " , 

lavras durarite sua 'vida ' terrena, , . . . , ' 
demonstrou que se Deus em. seu 
plano criador quer apresentar-se sob 
os rostos feminino e masculino, de 
nenhum modo quis a dominação .de 
um pelo outro, já que . foram. con
cebidos com igual dignidade, possi
bilidades e . direitos. 

. . 
A .Bíblia, ao falar do . seio mater-

nal de Deus, quer. fazer COmpreen
der que a mulher manifesta de ma-o 
neira . particular . a capacidade de 
amor, ' compreensão, acolhida e ter" 
nura de Deus para com a huma
nidade. 

O fato de" que Maria, como mu
lher fosse o ser humano mais pró-, 
ximo de Cristo e da Igreja, sendo 
seu membro "mais significativo 'e 

. - - . 
inteiramente singular. ~ ; como tipO 
e exemplo perfeito da Igreja . na fé 
e na caridade . . . " (LG 53), im
pulsiona a valorizar e dignificar a 
muTIler, dentro da sociedade e · da 
Igreja. 

Diante da missão, constata-se 
que, · a partir de Pentecostes,:·e:ho
mens e mulheres foram destinatá
riQs e anuncia dores do Evangelho: 
"com efeito, todos os batizados ,em 
Cristo vos haveis revestido de Cris
to: já não há judeu nem grego. 
nem escravo, nem livre, nem ho
niem, nem mulher, já que todos v6s' 
sois um em Cristo Jesus" (Gàl' 3; . . . . 27-28) . 

Face à situação atual de discri
minação, de marginalização, titiliút
ção e dominação da mulher ~bt 
parte do homem e da sociedade. em 
geral, surgem alguns imperativos . - . . que comprometem a mlssao evange-
lizadora da Igreja. .. 

.. .. 
b) Propostas 

• 

1) Resgatar a mulher da escra-. 
vi dão e dos maus tratos a que . foi 
submetida pela cultura machista e 
consumista. 

' . ,. '. 

2) Reconhecer e valol'izar a dlg· 
nidade, as qualidades e as .'. possi
bilidades da mulher na América . La-

'. . 
tina, e ajudá-la para . que por . SI 

mesma descubra sua pr6pria dign.i
dade e feminilidade. , '.' 

3) Promover e capacitar a mu
lher para que ela mesma bU,s<Il1e 
sua libertação e possa realizar ... sua 
missão na comunidade eclesial ' e 
no mundo. 

, .. . 
4) Dar-lhe a participação ' e res' 

ponsabilidade que lhe corresponde 
dentro da Igreja como batizada e 
confirmada no Espírito. 
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5) Descobrir e aprofundar o es
pecífico da VR feminina, reconhe
cendo que é geradora de vida, fator 
de humanização, elemento dinami
zador da pastoral e especialmente 
sensível ao clamor dos pobres_ 

6) Conceder-lhe espaços dentro 
da sociedade e da Igreja para que 
possa expressar-se e atuar de acor
do com sua feminilidade. 

7) Reconhecer e valorizar sua 
contribuição à evangelização do 
Continente, a partir de sua condi
'ção de esposa e mãe no lar, ou 
desde sua vocação ao apostolado 
secular ou à VR. 

8) Acompanhar a VR feminina 
em seu processo de transformação 
de suas próprias estruturas, tendo 
em vista dar uma resposta mais efi
caz à problemática social do Con-
• tmente. 

9) Preparar melhor a religiosa 
para sua tarefa de acompanhar movi
mentos populares, abertura ao mun
do político, direitos humanos etc., 
como espaços relativamente novos 
para Ir VR, pois a religiosa leva par
te da Pastoral com sua natural faci
lidade de penetração. 

10) Compromisso para a VR Fe· 
minina na promoção da mulher (cf. 
CLAR, Plano Global, Projeto 1: 
Mulher) . 

VII) LEIGOS 

Ver Doc. de Trabalho ns. 268-
271; 391-394; 449; 468; 642-646. 
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a) Fundamentação 

Pelo Batismo e pela Confirma
ção, os leigos são membros do Povo 
de Deus e, por isso mesmo, fazem 
parte do sacerdócio comum da Igre
ja. Esta condição os obriga e lhes 
confere o direito de dar testemunho 
de Cristo e de confessar a fé que 
receberam, Isto é, de tomar parte 
ativa dentro da Igreja e na reali
zação de sua missão. 

O leigo é, portanto, destinatário, 
agente e protagonista da missão úni
ca da Igreja que é a Evangelização. 
Com sua responsabilidade sobre as 
tarefas seculares, colabora com to· 
dos os membros da comunidade 
humana na transformação do mundo. 

~ preciso constatar, entretanto, 
que não teve ainda a suficiente cor
responsabilidade e participação na 
Igreja da América Latina. O cleri· 
calismo não só da parte do clero 
mas mesmo das comunidades, a fal
tu de preparação e outros fatores 
impedem, ao menos em alguns lu~ 
gares, o desenvolvimento do traba· 
lho eclesial e pastoral dos leigos. 
Isto se manifesta em: 

1) A debilidade ou inexistência 
de uma atuação missionária no in
terior ou exterior da Igreja . . 

2) O espaço reduzido que se 
oferece mesmo a quem exerce "mi· 
nistérios leigos", e a tendência a 
clericalizar estes mesmos ministé-

• nos. 

3) O pouco interesse dos jovens 
para ter uma participação mais ati-. -vn n3 mlssao. 



4) A falta de conscü:ncla sobre 
sua , responsabilidade como evange
lizadores no mundo do trabalho, da 
política e da vida social em geral. 

b) Propostas 

1) Acompanhar aos leigos no 
processo de descobrir o sentido, a 
dignidade e a missão que têm como 
batizados. 

2) Oferecer-lhes a possibilidade 
de uma fOl1TIação permanente para 
que cresçam em sua vida de fé e de 
compromisso ec1esial. 

3) Propiciar a formação de "ser
vidores do Evangelho" no mundo 
do trabalho, da arte, da comunica
ção, da política e da educação. 

4) Favorecer a formação 'e par
ticipação real dos h~igos, desde a 
comunidade ec1esial, para que reali
zem o ministério que lhes corres
Orlnde, em sua qualidade de batiza
dos e confirmados. 

5) Apoiá-los na formação para 
a Justiça, a solidariedade e o com
promisso, para que dêem testemu
nho das exigências sociais do Evan
gelho e do magistério da Igreja e 
estejam prontos a defender os inte
resses e os direitos dos mais pobres 
e indefesos. ' 

6) Corresponde aos religiosos 
compartilhar cada vez mais com os 
leigos a fé, a vida e o compromisso 
evangelizador, fazendo-os além disso 
paqicipantes de seu Cal'Ísma e es
pi ri tualidade. 

Ver Doc. de Trabalho ns. 215-
216; 231-234; 541; 60.0.. 

a) Fundamentação 

A educação, tanto sistemática 
como informal, pertence à missão 
evangelizadora da Igreja e tem como 
finalidade humanizar, personalizar, 
socializar e , libertar o ser humano, 
orientando-o rumo a seu fim trans
cendente, para que se faça partici
pante da revelação de Deus e possa 
escutar e viver a Boa Nova de Je
sus Cristo para um mundo mais 
justo e solidário. 

A educação é um meio privile
giado, não somente como transmis
sor ,de valores culturais, mas tam
bém como criador e gerador de no
vas formas de cultura que, cimen
tadas no Evangelho, sejam mais 
solidárias e fraternas. A libertação 
integral constitui um desafio na 
fcrmação de gerações que façam 
surgir um projeto alternativo de so
ciedade nova que, ligado ao nasci
mento de uma nova ordem inter
nacional, garanta o direito a uma 
vida digna para toda mulher e todo 
homem do Continente e do mundo. 

Diante de uma América Latina 
povoada em grande parte por jo
vens, é preciso reafirmar a opção 
pelos jovens assumida por Puebla. 

b) Propostas 

1) Acompanhar aos jovens em 
seu processo de crescimento integral 
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para que alCancem dentro da comu
nidade humana sua realização como 
filhos de Deus_ 

2) FOlmar pessoas-para-os-outros 
comprometidas na busca de uma 
nova sociedade mais humana, justa 
e fraterna_ 

'3) A escola, plataforma da evan
gelização, há de ser um 'lugar apto 
pará o diálogo, a assimilação crí
tica da cultura, a formação e cul
tivo dos valores autóctones e apoio 
amiciativas de cooperação e par
ticipação. ' 

. ,4) Fomentar a construção da co
munidade educativa para que a 
união de alunos, pais e mestres e 
demais servidores da educação, seja 
testemunho de comunhão e se dê 
a criação de espaços que permitam 
comunicar, viver e compartilhar a 
fé e 'projetar-se a sociedade em ações 
de solidariedade e serviço. 

5) Dada a situação em que se 
encontram nossos países, é necessá
rio impulsionar prioritariamente tan
to a educação popular como a in
formal. 

6) Apoiar os educadores cristãos 
em seu compromisso com a educa
ção das classes marginalizadas. 

' 7) Promover entre os religiosos 
na educação a atenção preferencial 
às classes menos favorecidas em 

seu dh:eito à educação, dando prio
ridade às crianças ,e jovens e pro
piciando uma melhor distribuição 
do pessoal religioso. ' " 

8) A educação das classes diri· 
gentes deve fazer-se desde ' a' perspec
tiva dos pobres, à luz do Evangelho 
e da doutrina social da Igreja. 

9) Os centros de ensino superior 
devem propiciar o diálogo entre fé 
e cultura com a finalidade de for
mar mulheres e homens c'apazes e 
dispostos a construir urna sociedade 
baseada nos valores do Evangelho . 

QUEST(jES para ajudar a leitura 
do texto ou ,o debate em comu- ' 
nidade: 

1. Em que consiste a missão da 
Vida Religiosa, ' enquanto forma de 
Inserção na miSsão de Jesus? 

, .. 
2. Que contribuições no cresci; 

, , ' 

mento da VR na América Latiná 
podem ser vinculadas à opçao pr~

ferencial pelos pobres? 

, 3. Por que as congregações. inter, 
nacionais devem estar mais atentas 
e cuidadosas em relação aos proces-
sosde inculturação? . ' 

.. ." 

4. Que tipos de atenção deve' a 
VR dar à situacão da mulher, tendo -presente o lugar concreto onde você 
vive sua missão? O 

, , 
, , 

D AMÉM: a assinatura de quem crê, espera, louva e adora. n Sem 
a fé o homem faz a experiência de um vazio insuportável (Pe. Marcos 
de Lima, SDB). 
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CONFERENCIA 
DOS RELIGIOSOS 

DO BRASIL: CRB NACIONAL 

Rua Alc lndo Guanabar~, 24 - 4~ andar I ClnelAndla I Tel.: (021) 240·7299 
20031 Rio de Janeiro, RJ 

Prezado Assinante: Rio de Janei ro, RJ 
1 de outubro de 1992 

Frente aos modernos instrumentos de comun icação de massa, mais os recursos da infor
mática e o apoio dos satéli tes. alguém poderia imaginar que o LIVRO esta ria sendo suplanta
do, pois aqueles m canismos nos abr iram janelas novas para a antevisão do futuro. A televi
são, o cinema, o rAdio, o vídeo seriam naturalmente conflitantes com O texto escrito. de leitu
ra tradicional, por exigirem ve iocidade maior no processo de percepção cognitiva. 

O livro e o ato de sua lei tura correspondem a um raciocí nio vaga roso. aquém da velocida
de possível de nosso cérebro. Exigem também interrupção, melhor suspensão, do texto de nos
sa v ista, exatamente porque suscitam novos fluxos de pensamento e de raciocí nio, como ma
triz, inspiração e ponto de partida . Ao invés da vertigem, o livro requer pausa ref lexiva para 
o leitor seguir suas próprias navegações. Sem O livro não seríamos o que somos. ~ ele que 
provoca so luções, abre caminhos, guarda a memó ria das conquistas, de modo que os avanços 
e as transformações se processam com base nessa memória. 

Crendo nisto, a Conferência dos Religiosos do Brasil, a sua CRB, es tá lançando três novos 
livros. Eis o que eSCreve sobre estes livros, o Pe. Edênio Va ll e, SVD, Presidente Nacional da 
CRB: 

O Sonho de Tantas Marias, Caderno n? 12. Várias Autoras. Irmã Del ir Brunelli, CF (org.). 
Publicações CRB. Ano: 1992. Páginas: 136. 

"A presença da mulher na Sociedade e na Igre ja torna-se cada dia mais palpável. Esta pre
sença é uma chave qualitativamente nova para as mudanças qu e se fazem necessárias no 
amanhã do mundo. Tudo isto tem a ver - e mu ito - com a mulher consagrada. A teo logia 
e a pastoral, a espiritual idade e as relações internas no seio da Igreja serão seguramente dis
tintas na med ida em que o mi stério do próprio Deus (E I Shaddai) e da Igreja for refl etido no 
feminino, em uma c omunidade de discí pulas e discípulos de Jesus. O caminho à frente será 
longo e não isento de atropelos. Já se delineia, contudo, à vista de quem tem olhos para ver. 
t um ca minho grá 'W ido do mundo novo que virá". 

Para Fazer Bem o Retiro, Caderno n? 13. Pe. Marcos de lima, SDB. Publicações CRB. Ano: 
1992. Páginas: 72 . 

" l endo o livro, a gente já começa irresistivelmente a fazer o qu e o Retiro nos propõe: rece
ber o sopro do Espí r ito, rezar a vida, converter-se, enchendo a existência com o dom gratuito 
e amoroso do Deus que vem ao nosso encontro" . 

Autobiografia: p .. ocesso de Integração, Caderno n? 14. Pe. Victoriano Saquero, SJ. Publica
ções CRB. Ano: 1992. Páginas: 72. 

" 0 presente livro. mescla com mu ita sabedoria conheci mentos de o rientação espiritual com 
um instrumento pSic o lógico de acompanhamento dos dirigidos. Este é o princípal mérito do 
trabalho que a eRa; coloca nas mãos dos formadores e diretores espirituais. O livro prestarA 
bons serviços. Ele é. antes de mais nada um subsídio de natureza prática. Foi previamente 
testado e demonstro u ser eficiente para o discernimento dos orientandos. Os formadores, mui tas 
vezes, sentem fa lta de instrumentos simples que os aj udem a trabalhar, junto com o o rientan
do, o itinerário espiç-itual pessoal que cada um vai fazendo sob a moção do Espírito. Autobio
grafia: Processo de I ntegração é instrumento que pode ser útil tanto para quem inic ia a cami
nhada espiritual CO'mo para quem é nela mais experimentado". 

PEDIDOS: â CRIl Naciona l ou â sede de sua CRB Regional. 

DEUS, de quem todo DOM perfeito provém, o abençoe e o guarde são e salvo; vo lva para 
Você o seu rosto de o lhar sereno e lhe conceda a bênção, o perdão e a paz. MARIA, Mãe 
de Deus e nossa, também, intervenha por nós. Amém. Com estima e afeto no Sen o r, 

a nciosamente u 
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