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ONVEROENCIA abre o ano novo, 
em que estaremos celebrando os 40 

~L ' . an~s de fundação da CRB - Con-
' <;~,;:i: ferencl3 dos ReligIOsos do Brasil, . 

com algumas modificações que haviam sido 
pe'didas por seus leitores e leitoras através dos 

• participantes da XVI Assembléia Oeral, quan-
. . 

do então foram consultados. E momento para 
agradecer tudo o que Editora Vozes proporcio
nou nestes anos na feitura da revista, esperan-
do que possamos fazer o mesmo caminho com 
Edições Loyola a partir de agora. 

Os números duplos do ano (JaneirolFeve
reiro e Julho/Agosto) serão elaborados a par
tir de tema monográfico, em geral refletindo 
algum seminário particular realizado pela 
CRB-Naciona1. Este primeiro apresenta a pro
dução resultante do Seminário sobre Incultu
ração da Vida Religiosa na América Latina, 
promovido pela CLAR/CRB para o Cone Sul, 
em Porto Alegre, de 13 a 17 de outubro de 
1993. 

. Este seminário retoma, movido pela ur
gência do ry1omento, o tema que havia apenas 
aflorado no Concílio Vaticano" da Evange
lização da. Cultura e da Inculturação do Evan
gelho na perspectiva da Vida Religiosa Lati
no-americana. Não é algo novo, já que a re
lação entre fé cristã e cultura é tão antiga 
quanto a própria Igreja. Nem se pode dizer 
que seja questão de modismo ou oportunismo 
pastoral, mas que se trata realmente da neces
sidade de uma Igreja que quer alcançar sua 
identidade e sua missão em face das novas 
condições históricas da humanidade e de cada 
cultura em particular. E isto por serem a cul
tura e as culturas o lugar preciso em que a 
Igreja deve anunciar o Evangelho, cumprindo 
assim a sua vocação universal. 

• 
E na Igreja local que se dá o processo de 

recorrer à fonte inesgotável da Revelação para 
daí tornar operantc e eficaz a salvação no 

Pe: Spencer Custódio Filho. SJ 

interior de sua própria cultura. Se isto não 
fosse possível estaríamos negando o princípio 
da universalidade de Jesus Cristo que, sem 
identificar-se com uma cultura detcnninada, 
oferece-se a todas as pessoas de cada,cultura. -
Perder-se-ia tambêm o caráter provocativo da 
Revelação, que convida cada pessoa, de cada 
época e de cada cultura, a levar a termo todos 
aqueles elementos e estilos de vida que favo
recem o crescimento humano de acordo com 
o Reino, afastando o que impede ou retarda. 
Por fim, o Evangelho perderia credibilidade 

' . 

ao não permitir ao cristão de diferentes uni-
versos culturais viver a novidade da Boa 
Notícia através da mediação de cada cultura. 

Podemos, assim, afirmar, sem deixar ]u
gar a dúvidas, que o Evangelho só continuará 
sendo Boa Notícia na medida em que seja 
percebido como tal no interior das expectati
vas de salvação que vive cada grupo humano 

. em sua realidade. Somente quando a revela
ção se encarna e se configura em fonnas socio-. . . ~ 
culturaIS particulares, Isto é, se converte em 
certo sentido em um "fato cultural", poderá 
reclamar para si o caráter universal. Com isto 
se reconhece também a validade do pluralis
mo teológico, cujo objetivo é repensar, refor
mular e voltar a viver a Revelação no seio de 
cada cultura. 

Na América Latina não podemos falar de 
uma "cultura latino-americana", pois as so
ciedades aqui existentes não sao homogêneas. 
Cultura e sociedade não são realidades equi
valentes nem intercambiáveis. No encontro da 
raça hispano-lusa com as culturas pré-colom
bianas e africanas, além da mestiçagem racial 
e cultural que tal encontro provocou e segue 
vigente até hoje, seguiu-se no séc. XVIII O 

impacto da cultura urbano-industrial, domina
da pela mentalidade da eficiência. Entre todas 
abrirafTl-se brechas e connitos, algumas fir
mando-se à custa de pessoas e grupos inteiros 
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indígenas. afro-americanos, camponeses etc. 

Neste quadro, a Vida Religiosa é chamada 
~ inculturar-se com suas forças e suas obras, 
com suas estruturas de governo e seus qua
dros formativos de novas gerações. D. 
CHEUICHE, em seu artigo "Da Evangeliza
ção da Cultura à Inculturação do Evangelho" 
pergunta-se sobre qual a modalidade mais 
adequada com condições de possibilitar que a 
mensagem de Cristo penetre e transforme até 
as raízes da cultura. P. F. TABORDA aponta 
suas oportunas reflexões teológicas para o , 
núcleo deste númcro de CONVERGENCIA. 
Depois de estabelecer o sentido teológico da 
inculturação, e ã luz dos mistérios da Encar
nação, Pentecostes e Paixao procura concluir 
sobre o quc significa concretamente para a 
Vida Religiosa inculturar-se, destacando as im
plicações diante da inserção nos meios popu
lares e conseqüente contato com as culturas 
dos pobres. Inculturar-se no mundo dos so
cialmente excluídos é inculturar-se no lado 
sombrio da modernidade, lembra o autor. Já o 
Pe. PAULO SUESS introduz apontamentos 
para a construção do paradigma da incultura-

RIDA NAS CULTURAS DA AMERICA". 
Já que a falsa medida de proximidade ou dis
tância entre Evangelho e culturas pode tomar 
o Evangelho incompreensível, irreconhecível 
ou irrelevante, toma-se indispensável aprofun
dar o tema que críticos apressados imaginari
am meramente acadêmico. Finalmente o Pe. 
APARECIDO DA SILVA aproxima o tema 
da inculturação ao da realidade afro-america
na, já que o documento de Santo Domingo 
,indicou ser ela uma prioridade para a reflexão 
no continente. 

Com todas estas contribuições, CONVER-, 
GENCIA espera estar iniciando mais um ano 
de trabalho intenso, pondo ã disposição da 
vida religiosa o melhor da reflexão teológica. 
Que ela que possa ser uma das instâncias clÍ
ticas da prática tão generosamente vivida por 
tantos de nossos innãos e innãs nestas terras '" • 
brasileiras. São eles e elas que nos ajudam a 
perceber, à luz do documento de 'Santo Do- · 
mingo. que inculturação passa a ser o novo 
nome da opção pelos pobres, recuperando as 
diferentes etapas da caminhada da Igreja La
tino-Americana neste final de milênio. 

, 
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INCULTURACAO DA VIDA RELIGIOSA 
I 

MENSAGEM ÀS RELIGIOSAS E 
RELIGIOSOS DA AMÉRICA lATINA 

Convocados pela CLAR e pela CRB , 
reunimo-nos em Porto Alegre (Brasil), de 13 
a 17 de outubro de 1993, Religiosas e Reli
giosos das' Conferências Nacionais da Argen
tin'a, Chile, Uruguai, Paraguai e Brasil. Fo,
mos acompanhados também por irmãos e ir
mãs do Peru, Venezuela e Espanha, num total 
de 60 participantes. 

Em um clima de fraterna e profunda aco
lhida, nutridos pela oração e peJa variedade 
litúrgica, trabalhamos o tema: "INSERIDOS 
NAS CULTURAS DE NOSSA AMÉRICA". 

Através de exposições, trabalhamos em 
grupos e plenários, analisamos os seguintes 
subtemas: 

I) Semântica da Inculturação 
2) Epistemologia da Inculturação 
3) Inculturação e Evangelização 
4) Inculturação e Evangelizaçao no Docu

mento de Santo Domingo 
5) Inculturação da Vida Religiosa 

Constatamos, em primeiro lugar, que a 
proximidade da Vida Religiosa com os espa
ços onde a vida humana está em perigo faz 
descóbrir a necessidade de aprofundar a in
culturação. 

Em segundo lugar, verificamos que o gran
de critério teológico da inculturação nos é dado 
pela Encarnação, a Kénosis e a Páscoa do 
Senhor. 

Por último, descobrimos que o grande 
caminho para a inculturação da vida religiosa 
", .. t'" "' ...... .... h~ .. _ ('JIO -:. "01 nrfV'p<:<:" rfi~ln(l~l p.m 

ferenças e se escute a voz do Espírito através , 
das variadas identidades cu lturais da nossa 
América Latina. 

Agradecemos muito cordialmente aos ges
tos de acolhida, comunicação e vida que os 
irmãos do Brasil nos proporcionaram . Além 
disso, com um coração agradecido, sentimos 
o apoio e a lucidez da CLAR ao oferecer-nos 
a possibilidade de experimentar c aprofundar 
o projeto "Inculturação da Vida Religiosa". 

Oferecemos a nossos innãos e innas da 
América Latina o fruto de nosso trabalho. São 
mais sugestoes que necessitam de aprofunda
mento, com a participação de todos. 

Confiamos às mãos de Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira do Povo Brasileiro, os 
resultados deste Seminário. Que ela proteja 
este caminho de busca e o con<jtIza a sua plena 
realização. 

N 

CONCLUSOES 
TEMA I - O MUNDO OOS JOVENS 

Consta lações 

I) Existe uma cultura de jovens 

Dentro dela subsistem subculturas muito 
diversas, com linguagens e símbolos bem 
característicos, também com sua música e 
fornlas de relaçao. Existem comportamentos 
copiados de diversos níveis sociais. 

Manifestam alguns valores da modernida
de, do consumi smo e uma sex ualidade 
descomprometida. Ocupam o espaço noturno 
da cidade e dos lugares públicos, por vezes 
com violência. 

• 
F. Ilm:t culblra aue mu a continuamente e 
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2) Características comuns que descobri- I eM". L - l-üliM".LAü INLULI UliIIUA , 

mos são: 

-sabem "estar", têm tempo, são alegres, Constatações 
, 

solidários, necessitam reunir-se em gru- t ) E necessário uma' equipe que estimule , 
e avalie a formação inculturada. I: pos; 

- ansiedade por sentir-se bem; busca do Ocorre por vezes insegurança nos forma-
dores, sobretudo quando são estrangeiros, ao prazer; 
não se sentirem preparados para a tarefa; em 

- são festivos, expressivos. outros casos, têm dificuldades para entender a ' t 
3) Há uma oposição muito grande entre a cultUra dos jovens, e estes opinam que não 

cultura juvenil e o mundo .da vida religiosa. são suficientemente escutados, não faltando 
, 

Possuem valores, estilos de vida, itincrá- alguns que deixam a vida religiosa por este 

rios, horários e linguagens muito diferentes, motivo; em outras ocasiões, os fonnadores se 
sentem sós, ao não perceber um apoio forte quase sem ponto de encontro possível. O que 
da comunidade local e, por vezes, da comuni-para nós é relevante e, significativo não o é 
dade provincial. para eles, 

2) Há casos em que não existe uma con- I 
A Vida Religiosa conserva um discurso • 

tinuidade e coordenação entre as diversas ela-
elaborado sobre "idéias"; os jovens exigem o 

pas da formação incu/turada, 
afetivo e o experiencial para sentirem-se acom-

Por isto é necessário um plano provincial panhados, 
de fonnação e a reunião periódica dos forma-

Caminhos e critérios dores, 

I) Ter a certeza de que a cultura juvenil é 3) Por vezes é difícil acompanhar os )0-
, 

um lugar de fronteira e chamado, E um cam- vens em cnse. 

po muito dificil nos dias de hoje e, por isso, Isto acontece quando estão por demais 
requer uma opção de nossa parte, afetados por dois postulados da pós-modem i-

2) Saber estar, saber compartilhar seu tem- dade: primeiro o respeito máximo da subjeti-
vidade e liberdade do jovem; segundo, evitar po cultural , mesmo que para nós isto pareça 
o sofrimento. "perder tempo", Isto pede uma presença, uma '~ 

relação pessoa a pessoa, um encontro não Caminhos e critérios , 
• form al. 

I) Preparar formadores para acompanhar 
u 

3) Confiar neles, entregar-lhes responsa- uma fonnação inculturada, atentos às raízes 

" 
bi lidades; que tenham a certeza de que os dos/as formandos/as 

~ 
apoIamos, 2) Crescer na espiritual idade do Servo de 

'" 4) Não buscar ser igual a eles, não forçar Yahvé (ls 42,1 -9: não destruir, mas fortalecer 
" a relação, guardar a própria identidade, as esperanças) 
• 5) Estar presentes em alguns momentos e 3) Deixar-se interpelar pela Palavra de 
> lugares significativos para eles, sem preten- Deus encarnada nas culturas de nossos povos ., 
" der estar em tudo, 4) Integrar estudo, trabalho e pastoral a o 

u 6) Escutar, descobrir sua cultura, com- partir da inserção, assegurando o contato com 

4 
preender seu mundo, A partir daí ser também os pobres e suas culturas , 
crítico com eles. Não se trata de cultivar uma 5) Formar na consciência de que no ideal 
confiança indiscriminada. de toda cu ltura existe o binômio homem-

7) Criar comunidades menos atadas a es- -mulher 

truturas culturais rígidas. 6) Descentralizar e personalizar a formação 

R' r:lnru"'it:lr nf"_"c:;o::.l n::.r::. ::. nastoral iuvenil. 7) Formar no próprio país 



8) Propiciar que ola candidatqla seja ola 
protagonista de sua própria fonnação, orien
tadola e guiadola pelo fonnador/a 

9) Convidar ola candidatola a assumir sua 
• própria identidade através da confiança na 

Palavra de Deus e da leitura de seu passado 
pessoal e de seu grupo étnico 

10) Convocá-Io/a a descobrir a identidade 
cultural dos outros membros de sua com uni
·dadc religiosa e aprender a respeitá-Ias 

11) Chamar para o conhecimento das cul
turas do bairro ou setor e a constatar seus 
traços juntamente com outros membros da 
comunidade 

TEMA. 3 - A VIDA RELIGIOSA EM BUSCA 
DE SUA IDENTIDADE INCULTURADA 

Constataçoes 

I) A vida religiosa por vezes se dedica a 
obras que podem ser assumidas pelos leigos 

2) Em certas ocasiões, a vida religiosa, 
pressionada pelas "obras". prioriza atividades 
irrelevantes para o serviço próprio de seu 
cansma 

3) A vida religiosa, quando se fundamenta 
em estruturas rigidas, perde a liberdade do 
Espírito e toma opaca a alegria da entrega e 
paixão pelo Reino. Deste modo, sua missão 
de ser memória evangélica onde a vida esteja 
mais ameaçada se faz menos clara e evidente. 

Caminhos e critérios 

I) Priorizar a "Paixão pelo Reino" 

2) Assumir a defesa e promoção da vida, 
sobretudo ali onde esteja mais ameaçada 

3) Estar presente no meio do povo empo
brecido, valorizando sua cultura, ajudando-o a 
articular-se e deixando-se evangelizar por ele 

4) Confrontar constantemente (conversão) 
o projeto da Vida Religiosa, a realidade e a 
proposta de Jesus 

5) Trabalhar na fonnação de agentes multi
plicadores (lideranças) que surjam do próprio 
povo. e a serviço do povo 

6) Valorizar as comunidades inseridas em 
meios populares como mediação privilegiada 
de inclllhlr~('.~n 

7) Dinamizar a vida fraterna nas comuni
dades religiosas vivendo em estruturas flexÍ
veis e participativas em funçao da missão 

8) Pôs-se a serviço do povo, caminhando 
e crescendo em comunhão com ele (p. ex. 
através de CEBs) 

9) Intensificar a intercongregacionalidade 
(renexão, fonnaçao e ação). 

TEMA. 4 - VIDA RELIGIOSA E CULTURAS 
PRIORITÁRlAS PARA A NOVA 
EVANGELlZACÃO INDíGENAS, AFRO, 

• 

URBANO-POPULAR, URBANA, RURAL: 

Constataçoes 

I) Exigência de uma presença próxima e 
COlJstante no meio do povo 

2) Imperativo de uma atitude de escuta, 
abertura, respeitando os tempos, deixando-nos 
conhecer pelo "outro" 

3) mudança de ótica no trabalho missio
nário, de imposição sacramentalista, para um 
processo pastoral global que abrange todas as 
áreas da vida, desde os outros e com os ou
tros 

4) A Igreja aparece muitas vezes como 
alternativa de unidade e 8rticulação do dife
rente em favor da vida, em face de metodo
logias divisionistas de poderes políticos e re
I igiosos sectários 

5) A carência de recursos materiais torna
-se causa principal para que os pobres reali
zem processos de "adaptação" na ordem po
lítica, religiosa, econômica. 

6) Por parte de alguns empresários e po
líticos, cooptação de dirigentes indígenas, 
afros, sindicais, de bairros e vilas, para utilizá
-los como agentes de processos de neoco
Ionização. 

Caminhos e critérios 

I) Conviver, não impor, dialogar, saber 
esperar 

2) Assumir os elementos da própria iden
tidade (como pessoa e como Vida Religiosa) 

3) Conhecer as aspirações vitais do povo 
P- ~1I:1 r.llltnr:1 . ~1I::a lópir.:1 {'.nmn pnmn hllm;Jnn 
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'+) rl'lunzar o mais Traco da cOmUnidade, 
o mais ameaçado de morte 

5) Autocriticar e· confrontar permanente
mente com eles os projetos e planejamentos 

6) Respeitar e acolher as religiões indíge
nas, africanas e a religiosidade popular 

7) Amar e demonstrar com sinais visíveis 
e significativos nossa opção por eles 

8) Propiciar uma permanência mais conti
nuada para não cortar os processos 

9) Resgatar e afirmar a memória históri
co-cultural 

10) Consolidar os microprojetos 

11) Articular com outras forças nas causas 
comuns 

12) Descentralizar as pr~ticas pastorais em 
nível de Igreja, governo congregacional, mis
sões, para um maior protagonismo dos sujei
tos, segundo suas culturas. 

13) Na formação do povo de Deus, prio- . 
rizar a experiência d~ pertença e participação, 
mais do que a doutrina 

14) Fazer com que os pobres, os "so
brantes", seus sonhos e suas lutas sejam mo
tivo de nossa alegria, fortaleza e esperança 
como vida religiosa. 

TEIvV\ 5 - INSERÇÃO 

Constatações 

I) A inserção é uma realidade que tem um 
caminho de mais de vinte anos em nossos 
países 

2) Deu-se um processo de maturação, fru
to de uma reflexão que acompanhou a prática 

3) As comunidades inseridas vão se 
"independentizando" da estrutural paroquial 

4) Há diversos níveis de compreensão da 
inserção 

5) A inserção contribui para o surgimento 
de uma nova Vida Religiosa mais laical, de 

pequenas comunidades, e para a tomada de 
consciência da força das mulheres 

6) As comunidades na inserção trabalham 
para seu sustento 

7) Nem sempre a inserção provoca incul
turação 

8) Há uma mística própria da inserção 

9) Existe, às vezes, uma articulação entre 
as ~omunidades inseridas e outras organiza
ções 

10) Em algumas ocasiocs tem havido con
flito entre a Vida Religiosa inserida e a Hie
rarquia, no interior das Congregações e tam
bém no plano político 

Caminhos e critérios 

I) Conhecer a realidade do Povo (história 
e cultura) 

2) Estar presente onde a vida esteja mais 
ameaçada ("Ouvi o clamor do meu Povo") 

3) Não perder de vista as microestruturas 
como lugar específico da inserção 

4) Reler o próprio carisma a partir destas 
duas realidades (2 e 3) 

5) Alimentar a mística própria com uma 
atitude de ação-contemplaçao baseada na gra
tuidade divina 

6) Perceber a inserçao na perspectiva do 
Reino 

7) Realizar a formação inicial na e para a 
inserçao 

8) Assumir a metodologia da educação 
popular: ver, julgar, agir, avaliar, celebrar 

9) Ter um projeto comum para responder 
à realidade, em nível interno da comunidade 
c com o povo, assumindo e potenciando suas 
justas inquietudes 

10) Sistematizar as experiências 

11) Articular e intercambiar experiências 
com a assessoria de técnicos. 



PAlAVRA DO PAPA 
VIGíLIA DE ORACÃO EM DENVER , 

EUA - AGOSTO DE 1993 

DIFUSÃO DE UMA 
MENTALIDADE DE LUTA 
CONTRA A VIDA 

A começar por Pedro, a primeira testemu
nha apostólica, inúmeras testemunhas, homens 
e mulheres, jovens e adultos, de todas as na
ções da terra, têm proclamado a sua fé em 
Jesus Cristo, verdadeiro homem, o Redentor 
do homem, o Senhor da história, o Príncipe 
da PaZ. Como Pedro, eles perguntaram: "Para 
quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de 
vida eterna" (Jo 6,68). 

A morte ataca a Vida. No plano da nossa 
experiência humana, a morte é inimiga da vida. -E uma intrusa que frustra o nosso desejo na- . 
tural de viver. Isto é particularmente eviden
te, no caso de uma morte prematura ou vio
lenta, e sobretudo no caso do massacre de 
Inocentes. 

As palavras "não matarãs" foram grava
das nas tábuas da Aliança - nas tábuas de 
pedra da Lei. Mas, ainda antes, esta lei estava 
gravada no coração humano, no santuário de 
cada consciência individual. 

Com o tempo, as ameaças contra a vida 
não diminuíram. Elas, ao contrário, assumem 
dimensões enormes. Não se trata apenas de 
ameaças vindas do exterior, de forças da na
tureza ou dos "Caim" que assassinam os 
"Abel"; não, trata-se de ameaças programa
das de maneira científica e sistemática. O 
século XX será considerado uma época de 
ataques maciços contra a vida, uma intenni
nável série de guerras e um massacre penna
nente de vidas humanas inocentes. Os falsos 
profetas e os falsos mestres conheceram o 

De igual modo, falsos modelos de pro
gresso levaram a põr em perigo o equilíbrio 
ecológico da terra. O homem - criado ã ima
gem e semelhança do Criador - estava cha
mado a ser o bom pastor ambiente, contexto 
da sua existência e da sua vida. Esta é a tarefa 
que ele recebeu há muito tempo, e que a fa
mília humana assumiu não sem êxito, ao lon
go de toda a sua história, até época bem re
cente em que o homem se tornou, ele próprio, 
o destruidor do seu ambiente natural. Isto já 
ocorreu em certos lugares, ou está para se 
realizar. 

Mas há mais. Assistimos também ã difu
são duma mentalidade de luta contra a vida 
- uma atitude de hostilidade ã vida no seio 
matemo, e ã vida nas SU\\S últimas fases. É no 
momento em que a ciência e a medicina con
seguem maior capacidade de velar sobre a 
saúde e sobre a vida que, precisamente, as 
ameaças contra a vida se tornam mais insidio
s.as. O aborto e a eutanásia - homicídio con
creto de um verdadeiro ser humano - são 
reivindicados como "direitos" e soluções de 
"problemas", problemas individuais ou pro
blemas de sociedade. O massacre dos inocen
tes não é um ato menos pecaminoso ou me
nos destruidor, porque é efetuado de maneira 
legal e científica. Nas metrópoles modernas, 
a vida - p,imeiro dom de Deus e direito 
fundamental de cada indivíduo, base de todos 
os outros direitos - é muitas vezes tratada 
quando muito como uma mercadoria a orga
nizar, a comercializar e a manipular de acor
do com a própria conveniência. 

Pç)f que as consciências dos jovens não se 
rebelam contra esta situação, sobretudo con-
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soais? Por que tantos se acomodam em atitu
des e comportamentos que ofendem a digni
dade humana e deturpam a imagem de Deus 
em nós? Seria nonnal que a consciência indi
viduaI detectasse o perigo mortal para o indi
víduo e para a humanidade, contido na fácil 
aceitação do mal e do pecado. Entretanto, nem 
sempre é assim. Talvez seja porque a própria 
consciência está a perder a faculdade de 
destinguir o bem do mal? 

Numa cultura tecnológica, em que os po
vos estão habituados a dominar a matéria, 
descobrindo as suas leis e mecanismos em 

ordem a transfonná-Ia segundo a própria von
tade, surge o perigo de querer também mani
pular a consciência e as suas exigências. Numa 
cultura que afimla não ser possível nenhuma 
verdade univ~rsalmente válida, nada é abso
luto. Por isso, no final- dizem - a bondade 
objetiva e o mal já não têm importância. O 
bem significa o que é agradável ou útil num 
momento particular. O mal significa o que 
contradiz os nossos desejos subjetivos. Toda 
a pessoa pode construir para si um sistema 
particular' de valores. Jovens, não cedais a esta 
difundida moralidade falsa. Não sufoqueis a 
vossa consciência! 

• 
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" À INCULTURACÃO DO EVANGELHO , 

'.' 

" 

Para o Evangelho penetrar o 

coracão das culturas, comece a , 

Igreja por se endoculturar e termine 

aculturando-se, pois a inculturação 

consiste na encarnacão do , 

Evangelho das culturas e na 

introdução destas na vida da Igreja, 

~% ~t 
-" \~ ;:~ ih ) a esteira da afirmação de Paulo VI, 
i ~\~ f segundo a qual o que importa é 
j "ti [ evangelizar a cultura e as culturas, 
,x 1:- 1 . 
ib sempre a partir da pessoa (EN 20), 
levando em conta o modo particular como, 
num povo, os homens cultivam sua triplice 
relação com a natureza, entre si e com Deus, 
durante algum tempo pennaneceu uma séria 
dúvida, No contexto da Evangelii Nutiandi, 
da forma como a entende e desenvolve Puebla, 
a proposta do Papa resultava clara em refe
rência a seus destinátarios e agentes, bem 
como no que se refere ao espírito que deve 
animá-Ia. 

Contudo, não se podia dizer o mesmo com 
relação à via, ao caminho a percorrer, e que 
poderia assegurar o encontro ou o reencontro 
do Evangelho com as culturas. A dúvida se 
resumia na seguinte pergunta: como proce
der, pois, para que o "poder divino" da men
sagem de Cristo consiga atingir a consciência 
pessoal e a consciência coletiva dos homens, 
até superar a dramática ruptura entre fé e 
cultura? (EN 18, 20), Que se deve fazer, por-
t" t 

,. •• t .. , . ' 

Dom Antônio do Carmo Cheuiche, ocd 
Porto Alegre/RS 

tome mera decoração, um verniz supetficial. 
e para que seja levada a cabo de "modo vi
tal", em profundidade, atingindo 'até as raízes 
da cultura, isto é, penetrando o núcleo de seus 
valores fundamentais? (EN 19), Que fazer, 
pois, para garantir que a conversão pessoal, a 
mudança no ser do homem, acompanhe igual
mente uma mudança em seu agir, em sua 
maneira de atuar no mundo, capaz de trans
formar os ambientes em que vive e trabalha? 
(EN 18), Em síntese, qual a modalidade mais 
adequada, com condições de possibilitar que 
a mensagem de Cristo penetre e transfonne 
"os critérios de juízo, os valores dominantes, 
os pontos de interesse, as linhas de pensa
mento, os modelos de vida", e - acrescenta 
Puebla - "as estruturas nas quais os homens 
vivem e se expressam", porém que estão em 
contraste com a Palavra de Deus e com o 
desígnio de salvação? (EN 20; DP 395), 

~ 
No debate em tomo da via de acesso à 

evangelização da cultura, não faltou quem 
imediatamente propusesse a palavra "acul
turação", cujo significado, já consagrado pela 
sociologia cultural, uma vez aplicado à práxis 
pastoral, haveria de assegurar o encontro en
tre o Evangelho e as culturas. Uma vez recu
sada a palavra "aculturação", precisamente em 
razao de seu sentido tradicional de encontro 
entre duas culturas e das conseqüências que 
daí derivam, o que evidentemente não se ade
quava ao caso da evangelização da cultura, 
prosseguiu-se na procura de um tenno que 
pudesse traduzir cabalmente o problema do 
enraizamento nas culturas da mensagem 
transcultural de Cristo. Por outras razões, nao 
se acei tou também os termos endoculturação, 
indigenização, contextualização, adaptação, 
acomodaçao, etc, Foi quando se descobriu um 
termo novo, empregado pela primeira vez em 
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explicaçoes. referir-se então ao "catolicismo 
inculturado". Quando do Sinodo de 1974, o 
Padre Arrupe toma a utilizar o neologismo 
" inculturação", para cuja difusão contribui 
decididamente a 32" Congregação Geral da 
Companhia de Jesus. Um ano após, o novo 
vocábulo era utilizado na Assembléia das 

• 
Conferências Episcopais da Asia. Coube ao 
Cardeal Sinn, de Manilla, introduzi-Ia no Si
nodo de 1977, que tratou da catequese; em 
sua intervenção. durante a sexta congregação 
sinadal, o cardeal filipino, após ter pergunta
do se os nossos catecismos levam em conta 
as culturas vigentes, e de manifestar sua opi
nião negativa, solicitou urgência para " iocul
turar o Evangelho". Finalmente poucos meses 
antes de ser eleito Papa, João Paulo II decla
rou aos membros da Pontificía Comissão Bí
blica: "O termo aculturação ou inculruração, 
por mais neologismo que seja. expressa mara
vilhosamente um dos elementos do grande 
mistério da Encarnação"; quase repetindo as 
mesmas palavras, mais tarde, na Catechesi 
Tradendae, sublinha a riqueza do neologismo 
e a sua analogia como mistério do Filho de 
Deus feito Homem (CT 53). 

A partir de então, porém, especialmente 
depois do Sínodo Extraordinário de 1985, a 
palavra inculturação aparece sistematicamen
te no discurso oficial da Igreja com o sentido 
de uma forma de encarnar o Evangelho nas 
culturas. A nova palavra passa a significar a 
variante de uma série de noções com as quais 
se expressam determinados tipos de relação 
entre a Igreja e as culturas. Neste sentido, não 
indica apenas um método entre outros, mas 
antes um processo complexo, lento, difici l, 
porém, em úl tima análise, urgente. 

A ESTRUTURI\ 00 NEOLOGISMO 
E SUAS DUAS VERTENTES 

o termo inculruração constitui de fato um 
neologismo teológico que surge no nível da 
reflexão ao redor das mútuas relações entre 
Evangelho e cultura. Neste sentido, não pode 
ser reduzido a nenhum outro termo, embora 
os envolva e, ao mesmo tempo, os transcen
da. Em sua etimologia e em seu significado 
concreto, a palavra inculturação se localiza na 

fronteira entre a teologia e a antropologia. De 
um lado, desde a raiz "cultura" sobre a qual 
se baseia o neologismo, com um sufixo que 
indica movimento e ação, a nova palavra nos 
remete diretamente aos diferentes estilos de 
vida comum dos povos, com seus valores, 
expressões e estruturas de convivência social, 
cujo fundamento antropológico é a natureza 
racional, livre e social do homem (GS 53). 
Enquanto ser cultural, o homem é princípio, 
meio e ffm da cultura. Por outro lado, devido 
ao prefixo "in", que indica movimento de fora 
para dentro, introjeção ou força que irrompe 
do exterior para instalar-se no interior do ho
mem e da cultura por ele criada, o termo " in
culturação" remete para o mistério de Cris
to, para o conteúdo transcultural da mensa
gem evangélica, fruto da revelação divina e 
que não é, portanto, produto de nenhuma 
cultura. 

Pelo fato de não ser produto de nenhuma 
cultura, aparece como escândalo ou loucura 
para todas. O mistério do Filho de Deus feito 
homem, isto é, "feito cultura", conforme a 
expressão de João Paulo rr na Universidade 
de Coimbra, irrompe na história dos homens, 
não para interromper o processo cultural da 
humanidade, para sal vã-lo, revelando-lhe o 
sentido último, oferecendo-lhe os meios com 
os quais alcançã-Io, propondo-se a si m.esmo 
como modelo acabado e cabal da humanidade 
plena, em cuja perspectiva e busca avança a 
aventura cultural dos povos. Em última ins
tância, a cultura tem como objetivo a auto
-realização do homem. 

Localizado assim na fronteira que separa 
a teologia da antropologia, a palavra " in
culturação", segundo a afirmação do Sínodo 
Extraordinário de Roma, contém um duplo 
significado. Quer dizer, exigido pelo próprio 
conceito, integração ao cristianismo dos au
tênticos valores das cul turas e, mediante isso, 
encarnação do Evangelho nas mesmas cultu
ras (Relação Final, C. 6). 

-A INCULTURI\CAO, , 

UM PROCESSO ENGLOBANTE 
Ao abordar ° tema da inculturação, mui

tos autores costumam limitar-se a assinalar 
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esta dupla e recíproca relação entre Evange
lho e cultura, como se ambos esgotassem sem 
mais o processo de inculturação. Em geral, 
após indicar a tarefa de integrar ao cristianis
mo os autênticos valores da cultura que se -. 
quer evangelizar, na perspectiva da encarna-
ção do Evangelho nessa mesma cultura, se 
deixa de considerar, sem qualquer outra co
notação, um problema em si complicado e 
complexo. Creio que o conceito de incultu
ração se encontra ainda em processo de c1ari--ficação definitiva. E certo que a Redemptoris 
Missio abriu novos horizontes com relação à 
amplidão que deve ser coberta pela concei
tuação da inculturação. Ao abordá-Ia, a Encí
c1ica apresenta a inculturação como um "pro
cesso profundo e globalizánte, que integra 
tanto a mensagem cristã, como a reflexão e a 
práxis da Igreja" (RM 52). Tanto na realidade 
de um dado prévio à evangelização fundante 
de qualquer cultura, como no sentido de "meio, 
centro e objetivo" da Nova Evangelização, o 
processo de incu1turação tem de abranger 
necessariamente três realidades: a Igreja, o 
Evangelho e a cultura. A Igreja, como envia
da peJo Senhor a todos os homens e naçôes, 
para anunciar-lhes a boa nova da salvação, o 
Evangelho, que contém a resposta às aspira
ções definitivas da humanidade e aos proble
mas que afligem todas as culturas: o proble
ma do valor da pessoa humana e O sentido da 
vida, o problema da presença do mal no 
mundo, O problema da morte, o problema do 
ódio ou da falta de amor; a cultura, ou seja, 
todas as culturas, os diferentes esti los de vida 
comum aos destinatários do anúncio da salva
ção de Cristo. Se, por um lado, o Evangelho 
interpela a cultura, por outro lado, deixa-se 
interpelar por ela, conforme afirma Santo 
Domingo. Em última análise, a nova Evange
lização é a resposta da Igreja Latino-Ameri
cana às interpelações da modernidade e do 
pós-moderno (SD 24). 

Atendendo, pois, às mútuas relações mú
tuas entre a mensagem transcultural do Evan
gelho e a cultura, bem como a autonomia com 
que se move a cultura, a reflexão teológico
-pastoral vem procurando resgatar o verda
deiro conceito de inculturação. Enquanto isso, 
não se pode esquecer, ao longo do processo, 

, 

a atuação inefável e dinâmica do Espírito de 
Deus. Na perspectiva do encontro vital entre 
o Evangelho e as culturas, o processo de 
inculturação abrange três momentos funda
mentais: o anúncio, a assimilação, a reex
pressão. 

INCULTURACÃO E ANÚNCIO 
• 

DA B'OA NOVA 
A Redemptoris Missio focaliza o anúncio 

como etapa inicial do processo de incultura
ção. Ao afirmar, em 1982, que "uma fé que 
não se faz cultura é uma fé não plenamente 
acolhida, não plenamente pensada, não fiel
mente vivida", João Paulo 11 já tinha vincula
do a inculturação como etapa anterior ao anún
c io . . Contudo, é preCisamente em relação ao 
primeiro anúncio que a Igreja se envolve di
retamente no processo de inculturação. Anun
ciar Jesus Cristo se constitui na razão históri
ca de ser da própria Jgre ja, sua vocação e sua 
missão, em última análise. sua tarefa funda
mentai. Porém, segundo a Redemptoris Missio, 
a Jnculturação " integra a mensagem cristã, 
como a reflexão e a práx is da Igreja" nas 
culturas, introduzindo os diferentes povos em 
sua comunidade, "assumindo o que de bom 
existe neles e renovando a partir do seu inte
rior" (RM 52). 

A integração da Igreja, com seu pensa
mento e sua práxis, ao processo de incultura
ção. envolve-a imediatamente em dois sub
processos típicos da sociologia cultural: a 
endocu1turação e a aculturação. Por endo
cuIturação entende-se a complexa modalida
de mediante a qual o novo membro do grupo 
cultural é progressivamente doutrinado, ori
entado, programado, educado segundo os usos 
e costumes. tradições e valores do estilo co
mum de vida ao qual pertencem seus pais. 
Concomitantemente, a criança, por sua vez, 
vai introjetando e assimilando a alma cultural 
do povo em que nasceu. Contudo, segundo os 
especialistas, esse processo se toma mais di
fícil quando se trata de pessoas adultas. Sob 
este aspecto, a inculturação da Igreja, no ní
vel do anúncio, deve começar pela integração 
dos evangelizadores no contexto da nova cul
tura, que se pretende evangelizar. Em geral, 
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costuma tratar-se de pessoas que procedem -.. 
de outras latitudes culturais, que trazem con-
sigo a mensagem evangélica já inculturada à 
maneira de sentir própria de sua comunidade 
de origem e que simplesmente acabam de an
corar numa cultura estranha. A eles se refere 
a Redemptoris Missio quando afinna que de
vem inserir-se na realidade sociocultural pró
pria do povo ao qual a Igreja os envia, supe
rando os condicionamentos do ambiente de 
origem; que têm necessidade de conhecer "a 
língua", as expressões mais significativas e 
"descobrir por experiência própria'" os valo
res do grupo cultural onde chegam. No novo 
contexto, urge compreender, amar, promover 
essa cultura e, ao mesmo tempo, evangelizar 
o ambiente em que agem. Somente assim 
poderão comunicar-se com os possíveis futu
ros cristãos, sempre assumindo, além disso, 
um estilo de vida digno do Evangelho, solidá
rios com o povo (RM 53). Creio que estes 
mesmos critérios têm de ser aplicados tam
bém perante as grandes mudanças culturais 
que, a exemplo do que ocorre com a moder
nidade e a pós-modernidade, desafiam a Nova 
Evangelização. 

Além da endoculturação, aplicada aos 
mensageiros da boa nova, a inculturação en
volve igualmente a aculturação, entendida 
como encontro de duas culturas, e relaciona
da com o pensamento e a práxis da Igreja. 
Em outros termos, sempre relacionada à 
metodologia, estruturas e também ao arbítrio 
da 19reja, como resultado de sua integração 
às culturas do passado e de seu avanço pelos 
caminhos da história da humanidade. Muito 
além da verdade intocável da fé, dos valores 
evangélicos e das estruturas de instituição 
divina ou apostólica, pode-se falar de uma 
cultura eclesial diversificada, que se foi cris
talizando através de diferentes inculturações. 
Em certo sentido, poder-se-ia talvez falar de 
significativos sub-ethos culturais dentro da 
19reja universal, como quando falamos de uma 
Igreja oriental e de urna Igreja ocidental~ de 
urna Igreja européia e de uma Igreja latino
-americana. Dentro do processo englobante da 
inculturação, a aculturação da Igreja, com seu 
pensamento e sua práxis, tem de ser obtida 
sob o signo da fidelidade ao Evangelho e às 

. -
culturas. De acordo com a sociologia cultural , 
o processo de aculturação começa no momento 
em que duas culturas se encontram. Ao se 
encontrarem, o resultado será ou uma síntese 
de ambas ou o predomínio de uma sobre a 
outra. Em todo"t:aso, entre elas se estabelece 
um movimento de fluxo e refluxo. A trajetó
ria deste processo costuma ser acompanhada 
de marcas recíprocas, imi~ações , cópias, ver
soes e, freqüentemente, de sincretismos ilógi
cos. Perante a urgência atual da inculturação 
(RM 52), a Igreja tem de se encarnar no novo 
meio cultural,. onde se impõe a tarefa funda
mental de traduzir (transvasar) a mensagem 
evangélica para a linguagem antropológica e 
simbólica da cultura à qual é preciso anunciar 
a salvação de Cristo (DP 404). 

A Igreja aparece, pois, não somente no 
começo, mas também ao final do processo de 
inculturação, que se inicia com o anúncio e 
termina com a reexpressão, passando pela 
assimilação. Para que o Evangelho consiga 
penetrar no coração das culturas, a Igreja 
começa por se endoculturar e termina, final 
mente, aculturando-se, visto que, como diz 
J030 Paulo n, a inculturação consiste na "en
carnação do Evangelho nas culturas, e , ao 
mesmo tempo, na introdução dessas culturas 
na vida da Igreja" (SA 21) .. 

INCULTURAÇÃO, ASSIMILAÇÃO, -REEXPRESSAO 
Da assimilação vai depender o grau de 

penetração do Evangelho no coração de uma 
cultura. Segundo João Paulo lI, uma fé que 
nao se torna cultura é a prova de que não foi 
suficientemente acolhida, toralmente pensada 
ou plenamente vivida. A assimilação se cons
titui, pois, no momento privilegiado da incul
turação no qual começa a gestação, no inte
rior da consciência pessoal, do salto que vai 
projetar-se até O ethos da consciência social e 
garantir a encarnação dos valores cristãos nas , 
estruturas e instituiçoes. E o momento em que 
a mensagem acolhida, "com as riquezas do 
alto, fecunda desde suas entranhas" as cultu
ras (GS 58). Dizia Paulo VI aos bispos, em 

, , 
Kampala, na Africa: "E necessária uma incu-
bação do mistério cristao no caráter de vosso 
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povo para que sua voz nativa, mais clara e 
franca, ressoe harmoniosamente no coro da 
Igreja universal". 

Embora não seja possível identificar evan
gelização com inculturação, contudo pode-se 
afirmar que a assimilação toca as raias da 
fronteira do mistério que age no interior das 
almas. Porém, não se pode esquecer que a 
assimilação não se processa numa espécie de 
vazio cultural, mas exatamente no núcleo fun
damentai da cultura, na região de seus valores 
vi tais, perante os quais o supremo valor, que 
é Jesus Cristo, torna-se confronto e perma
nente desafio. Neste sentido, o documento de 
Puebla, que não emprega nem uma vez se· 
quer o termo inculturação. afirma, contudo, 
que a Igreja latino-americana se propõe a 
constante renovação evangélica de nossa cul
tura; ou, em outras palavras: "A penetração 
pelo Evangelho dos valores e cri térios que a 
inspiram, a conversão dos homens que vivem 
esses valores e a transformação que, para 
serem mais plenamente humanas, requerem 
as estruturas naqueles que vivem e se expres
sam" (DP 395). 

O processo de inculturação é muito mais 
amplo do que um simples anúncio e assimila
ção do Evangelho. Pelo fato de não ser pro
duto de nenhuma cultura, mas fruto da reve
lação. o Evangelho é uma resposta ao sentido 
da vida e ao significado do mundo. Sob este 
aspecto, pode-se falar verdadeiramente de uma 
cosmovisão e de um ethos genuinamente cris
tão. E ninguém pode ignorar a importância 
decisiva da cosmovisão na configuração das 
culturas, nem pode desconhecer a energia 
criadora de cultura contida na mensagem cris
tã. Porém, de acordo com a observação de 
João Paulo 11, é recíproca a relação entre fé e 
cultura: "Da mesma forma que a cul tura pre
cisa de uma visão integral do ser humano, a 
fé precisa tomar-se cultura. precisa inculturar
-se" (Discurso ao mundo da cultura e aos 
empresários, Lima, 15-05-86). 

No âmbito da reexpressão, a inculturação 
se processa mediante .duas tarefas fundamen
tais. De um lado, tem de traduzir a mensagem 
evangélica para a linguagem da cultura em 
questão, para sua simbologia, para o repertó-

rio de suas expressões vigentes, da mesma 
forma que tem de fazê-lo com relação ã Igre
ja, com seu pensamento e práxis. A este pro
cesso o Padre Carriêre chama de "naturaliza
ção" da Igreja. De outro lado, a fé precisa 
tomar-se cultura, urgindo que o cristão a 
reexpresse já enriquecida pelo valor supremo: 
Jesus Cristo. Não se pode esquecer que o 
cristão é de fato o mediador entre a fé e a 
cultura, exatamente pela dupla identidade que 
apresenta: eclesial e cultural. Se é cidadão do 
povo de Deus, é também cidadão do grupo 
cultural ao qual se sente vinculado. Daqui 
surge a- necessidade de viver sua fé e reex
pressá-Ia de acordo com os recursos de sua 
própria cultura. Evidentemente, não se trata 
de retornar a uma nova Cristandade, nem de 
sacralizar a cultura ou, menos ainda, de redu
zi-Ia a mera expressão religiosa. A cultura foi, 
é e será sempre obra do homem, itinerário 
humano em busca de sua auto-realização; 
contudo, iluminada peja fé, tem de encarnar 
os verdadeiros valores do Reino de Deus. 

• 
A luz do duplo objetivo da inculturação, 

no primeiro caso a cultura informa, dã forma 
à mensagem evangélica; no segundo caso, o 
Evangelho transforma as culturas, a partir do 
seu interior. Obviamente, da inculruração das 
Igrejas particulares deverá resultar a catolici
dade qual itativa de todo Povo de Deus; e a 
expressão original de cada Igreja particular se 
transformará em manancial de riqueza para a 
Igreja Universal (RM 52). 

EM BUSCA DE UM CONCEITO 
" -

DINAMICO DE INCULTURACAO , 

Um conceito exato de inculturação do 
Evangelho teria de abranger a longa trajetória 
da vida de uma cultura. Aplicando ao nosso 
caso os três momentos já clássicos de Peter 
Berger e Thomas Luchmann (La Construc
ción Social de Ia Realidad, Buenos Aires, 
Amorrortu Editores, 1989), poderia ser dito 
que O processo de inculturação começa com a 
"intemalização" da mensagem evangélica em 
determinada cultura, seguida por uma "exter
nalização" dessa mesma mensagem já cultu
ralmente assimilada e expressa, para concluir, 
finalmente, na "objetivação" de uma cultura 
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renovada pelo Evangelho. Contudo. este não 
pode jamais ser considerado um processo 
acabado. Não é possível a indefinida seqüên
cia déstes três momentos, visto que à primei
ra "objetivação" se segue uma nova "interna
lização" a qual requer, por sua vez, outra " ex
tcmalização"; e, completando um segundo 
momento (tramo) daí deriva uma renovada 
"objetivação"; e assim sucessivamente. Em 
síntese, trata-se de uma exigência do caráter 
histórico e social da cultura; portanto, de seu 
próprio dinamismo interno. A cultura é a obra 
e a glória do homem, que se forma e se trans
forma em base a uma contínua experiência 
vital dos povos e que se transmite através da 
sucessão das gerações. 

Com efeito, a inculturação constitui urna 
tarefa permanente do povo de Deus no senti
do de integrar a mensagem evangélica e a 
Igreja no processo dinâmico das culturas, até 
chegar a uma autêntica cultura cristã. Porém, 
s6 se poderá falar de cultura cri stã quando a 
maneira de sentir comum da vida de um povo 
tenha sido penetrada interiormente, até ''"si
tuar a mensagem evangélica na base da sua 
maneira de pensar, nos seus princípios fun
damentais de vida, nos seus critérios de jui
zo, nas suas normas de ação", para projetar
-se daí "no ethos do povo ... em suas institui
ções e em todas as suas estrururas" (João Paulo 
lI, Discurso Inaugural de Santo Domingo, 24 
e 20). 

• 
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VIDA RELIGIOSA E INCU 
~ , 

REFLEXOES TEOLOGICAS 

Inculturação pode ser também a 

capacidade de aprender com os 

destinatários da evangelização nos 

quais já o Espírito age, 

independentemente dos 

mensageiros da Igreja. 

Documento de Santo Domingo (
DSD) sugere considerar a Íncul
luração "à luz dos três grandes 
mistérios da salvação: o Natal, 

que mostra o caminho da Encarnação e move 
o evangelizador a partilhar sua vida com o 
evangelizado; a Páscoa, que conduz através 
do sofrimento à purificação dos pecados; e 
Pentecostes. que pela força do Espírito possi
bilita a todos entender, na sua própria língua, 
as maravilhas de Deus" (DSD 230a). Seja este 
caminho para a presente reflexão. Num pri
meiro momento, considerar-se-ã a Íncultura
ção à luz do mistério de Cristo, refletindo a 
partir da proposta do texto citado do DSD; 
num segundo procurar-se-á ticar lições para a 
Vida Religiosa. 

I. A INCULTURACÃO À LUZ 00 
• 

MISTÉRIO DE CRISTO 
A inculturação não é mera palavra de 

moda, mas imperativo do seguimento de Cris
to. Assim sendo, o próprio mistério de Cristo 
ajuda a elucidar a tarefa da inculturação. Ora, 
o mistério de Cristo é o mistério do Filho de 
Deus feito homem, que por sua morte e ressur
reição envia o Espírito "sobre toda a came"(JI 

Pe. Francisco Taborda, SJ 
Belo Horizonte/MG 

3,1; At 2,17). Daí explicitar-se o mistério de 
Cristo segundo os três mistérios básicos do 
Natal, Páscoa e Pentecostes. 

I . I . Natal - Encarnação 
. 

A fonna mais freqüente de fundamentar a 
inculturação é relacioná-Ia com a encarnação. 
Há entre ambas uma analogia muitas vezes 
explorada. Ela põe a inculturação na perspec
tiva do axioma patrístico: "O que não foi 
assumido não foi redimido". O Evangelho 
precisa assumir todas as culturas para que se 
tome explícito que todas participam da obra 
redentora de Cristo. 

A encarnação pode ser expressa num tIÍ

plice movimento: da proximidade à solida
riedade até chegar à identificação!. 

O dogma da encarnação proçlama que o 
Verbo de Deus se aproximou da humanidade 
decaída, fazendo-se um de n6s, semelhante a 
nós em tudo, menos no pecado. Há uma du
pla condescendência nessa aproximação de 
Deus: por um lado, o Infinito se acerca ao 
finito, O Transcendente se faz imanente, o 
Divino assume o humano; por outro, a huma
nidade, de que Deus se aproxima, está decaí
da pelo pecado e assim a encarnação significa 
também que o Santo se irmana com O peca
dor, permanecendo isento de pecado. As figu
ras bíblicas do Bom Samaritano (cf. Lc 10,29-
37) e do Bom Pastor (cf. Jo 10,11 com Lc 
15,4-7) são elucidativas do gesto de Deus, por 
seu Filho Jesus: ele se aproxima de quem jaz 
caldo à beira da estrada, vai pessoalmente em 
busca do perdido. 

Com isso a proximidade já passa a dizer 
mais: solidariedade. Nao é desde longe que 
Deus se inclina sobre o ser humano. Ele entra 
na história humana e se solidariza com a 
humanidade. Não só. Sua solidariedade vai às 
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últimas conseqüências, escolhendo a compa
nhia dos que são considerados a escória da 
humanidade, os que por discriminaçao e in
justiça foram postos no último lugar entre os 
humanos: os pobres e marginalizados. Jesus 
não se aproxima deles conservando limites e . 
distâncias. Não. Ele se faz um dentre eles: 
nasce pobre (cf. Lc 2,7), vive pobre (cf. Mt 
8,20), declara que o Reino de Deus se destina 
aos pobres (cf. Lc 6,20) e o mostra em açoes 
e palavras (passim em todos os Evangelhos), 
convive com pecadores e publicanos, os pãrias 
da sociedade de então (cf. Lc 15,2), e morre 
à maneira dos "últimos", crucificado pela in
justiça. posto entre os malfeitores (cf. Me 
15,27). 

A solidariedade encontra sua culminância 
na identificação com o outro. Os contemporâ
neos de Jesus o identificam como pobre: um 
trabalhador manual, carpinteiro (cf. Me 6,3) e 
filho de carpinteiro (cf. Mt 13,53), do qual se 
espera seja ignorante (cf. Jo 7 ,15), um 
interiorano oriundo de um miserável lugarejo 
da desprezada Galiléia (Cf. Jo 1,46; 7,40), 
muitas vezes impuro, porque, por exemplo, 
toca no leproso (cf. Me 1,40-45) ou se deixa 
tocar pela pecadora (cf. Lc 7,39), come com 
os pecadores e publ icanos (cf. Lc 15,2; Mt 
9, 10), não exige de seus discípulos as abluções 
rituais (cf. Mc 7,2). Nao apenas é identificado 
com os últimos; ele próprio se identifica com 
o menor dos iJmãos: os que passam fome e 
sede, rnigrantes, sem roupa, doentes, prisio
neiros (cf. Mt 25,40). 

A Carta aos Hebreus resume todo esse 
mistério de proximidade, solidariedade e iden
tificação, dizendo que Cristo "se fez seme
lhante a nós em tudo, menos no pecado" (Hb 
4, 15). O axioma patristico dá a razão por que 
não podia ser de outro modo: "O que não foi 
assumido , não foi redimido"2. A encarnação 
revela a recapitulação de todo o criado em 
Cristo e, portanto, a dimensão "cristica" de 
todo o real que o toma passível de expressar 
a revelação cristã. Se a sabedoria pagã de 
Terêncio fora capaz de declarar. '''Sou homem 
e, por isso, não considero alheio a mim nada 
que seja humano", a sabedoria cristã deveria 
saber dizer: "Sou cri stão e, por isso, não con
sidero alheio a mim nada que seja humano" . 

Se algo humano fosse alheio ao cri stão, não 
teria sido atingido pela encarnação e reden
çao nem pelo sopro do Espírito. Situa-se nes
sa perspectiva a inculturação: ela consiste em 
assumir toda e qualquer cultura como capaz 
de mediar a vivência e compreensão do mis
tério da fé e mesmo de descortinar-lhe novos 

-llorizontes. 

J.2 O mistério pascal 
A relação da inculturação com o mistério 

pascal de Cristo é menos habitual , mas não 
menos elucidativa. A Páscoa é passagem da 
morte à vida e decorre da encarnação, enquan

. to esta se realiza num mundo decaído pelo 
pecado. Aproximando-se das vítimas do pe
cado humano, solidarizando-se e identifican
do-se com elas, o Verbo entra no universo de 
morte, criado pelo pecado. Mas, por ele, a 
humanidade rompe o círculo vicioso do peca
do e da morte, passando à nova vida. Vale 
dizer: não s6 o justo solidário morre vítima 
do mundo em que está inserido; também o 
mundo que o condenou, é condenado à morte 
por sua vida. O destino de Jesus já é o julga
mento do mundo: este prefere as trevas à luz 
e com isso já está julgado (cf. Jo 3,17-21 ). 

Inculturação inclui morte, tanto da parte 
de quem assume uma cultura outra que a sua, 
como da parte da cultura em que essa pessoa 
se insere. Quem se incultura precisa renunciar 
ao que lhe é habitual, óbvio e familiar para 
assumir o difere nte. Tarefa nada fácil! Verda
deira morte em vida. O evangelizador incultu
rado participa ass im da morte de Cristo. Po
derá ser inclusive que ele tenha de rever muitos 
de seus "dogmas" e refazer interpretações do 

. Evangelho condic ionadas historicamente, mas 
que a outra cultura desmascara como aprisio
namento da verdade de Deus nos calabouços 
da cultura ocidental. A morte a essas certezas 
poderá ser ainda mais cruel e dolorosa que o 
abandono de costumes corriqueiros da cultura 
de origem. No entanto, o evangelizador que 
se inc ultura, descobrirá nova vida ao criar 
raízes na cultura diferente. 

Também a cul tura atingida pelo Evange
lho passa peJa morte. A contribuição do Evan
gelho à cultura acarreta a renúncia a elemen-
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tos culturais que contêm em si germes de 
pecado. A conversão ao Evangelho poderá 
parecer, sob certos aspectos, mais morte do 
que .vida. Mas, evangelizada, a cultura adqui- . 
rirã nova vitalidade própria. Inculturação é 
assim juízo e salvação: para quem se incultura 
como para a cultura destinatária. 

O mistério de morte-vida, contido na 10-
culturação, leva a outro axioma clássico da 
soteriologia. desta vez expressando o sentido 
redentor da ação de Cristo. Encontra-se na 
Epístola aos Hebreus; "Sem efusão de sangue 
não há redenção" (Hb 9,22). Aparentemente 
é um princípio cúltico veterotestamentário, 
fazendo a apologia dos sacrifícios rituais. No 
contexto da carta, iluminando o mistério de 
Cristo e por ele transfigurado, assume" um 
caráter histórico3

• O sangue de Cristo, fonte 
de perene redenção (cf. Hb 9,14), não se der
rama num ato ritual, mas numa vida entregue 
pelos irmãos e irmãs, na so1idariedade com os 
últimos (cf. Hb 4,15), em obediência à vonta
de do Pai (cf. Hb 5,8). Como os excluídos de 

. todos os tempos, Jesus é obrigado a carregar 
a ignomínia da cruz, nela cravado fora das 
portas da Cidade Santa (cf. Hb 13,12s.). Num 
mundo marcado pelo pecado, só hã redenção 
na acão histórica de pôr-se do lado dos mar
ginalizados e excluídos e sair ao seu encontro 
fora do acampamento, carregando a humilha
ção do apartheid racial , social ou cultural a 
que foram relegados. A inculturação é reden
tora em comunhão com o sacerdócio de Cris
to, cuja culminância é o mistério pascal. 

1.3 Pentecostes 
A relação entre inculturacão e Pentecostes 

já é novamente mais habitual. A cena de 
Pentecostes sempre foi relacionada à necessi
dade de evangelizar na linguagem daqueles a 
quem se dirige a mensagem. Mas, para extrair 
do mistério de Pentecostes toda a riqueza que 
contém, é preciso deixar de considerá-lo res
trito ao acontecimento de At 2. Essa narração 
é apenas como a grande abertura ou prelúdio 
que prenuncia os muitos Pentecostes, as múl
tiplas efusões do Espírito, que acompanham a 
expansão da Igreja descrita no Livro dos Atos 
dos Apóstólos'. 

, O Pentecostes hierosolimitano de At 2 estã 
em oposição à confusão das línguas em Babel 
(cf. Gn 11,1-9). Se nesta oportunidade a hu
manidade se fragmentou ao diversificarem-se 
as línguas, e~ Pentecostes ela reencontra, pela 
ação do Espírito, o caminho da unidade: to
dos se entendem, ouvindo falar em sua pró
pria língua. É bom atentar para dois aspectos 
da descrição lucana: por um lado, ele narra 
que os apóstolos, sob a ação do Espírito, co
meçaram a falar em outras línguas (v. 4); por 
outro, acentua que os ouvintes, embora pro
venientes de· todas as regiões do ecúmeno, o 
mundo então conhecido (v. 9-11), ouviam falar 
no próprio idioma (v. 6-7). 

, 
A luz de Pentecostes, inculturação signifi-

ca, da parte do evangelizador. tentar expres
sar-se na cultura do outro, sintetizada aqui 
por "língua", e, da parte do interlocutor, cap
tar a mensagem desde dentro da própria cul
tura, sem necessidade de entrar em outro , 
horizonte de compreensão. E, pois, um en-
contro que se dã segundo o modelo da encar
nação: entrar no mundo do outro, tornando
-se-lhe próximo e solidãrio, identificando-se 
com ele, pela ação do Espírito, e podendo ser 
assim por ele compreendido. 

O Espírito é, para uns e outros, para os 
apóstolos como para seus ouvintes, um estra
nho que vem perturbar a ordem habitual, onde 
as pessoas ficam cada uma dentro de seu 
mundo e, por isso, não se entendem e talvez 
nem façam muito esforço por entender-se. Ele 
vem do alto ("do céu") como um vendaval 
impetuoso, causando estranheza em quantos 
o percebem (v. 2 e 6). Assim também o Evan
gelho não é invenção de quem o prega. Vem 
de Deus e, por isso, sacode em primeiro lugar 
seu próprio arauto, exigindo conversão, mu
dança de vida, abertura a Deus e ao outro a 
quem ele se dirige e em quem Deus já atua. 
Revisar, de face para o outro. as deturpações 
do Evangelho, que ele gosta de fazer passar 
como se fosse sua expressão mais lídima e 
insuperável, é o primeiro imperativo que o 
Evangelho impõe a quem se sinta chamado a 
ser seu arauto. Por outro lado, a evangeliza
ção vem a questionar evidentemente também 
o interlocutor a quem se dirige a mensagem, 
convidando-o a converter-se pessoalmente e a 
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desvelar os contravalores de sua própria cul
tura para transfonná-Ios segundo o Espírito 
de Cristo. 

A cena de At 2 se prolonga em At 8,14-
17. o Pentencostes samaritano. Pela imposi
ção das mãos de Pedro e João, enviados de 
Jerusalém, o Espírito Santo irrompe sobre os 
samaritanos batizados por Filipe. A conver
são e batismo da Samaria causara espécie na 
Igreja de Jerusalém. Por isso mesmo são eo
v'iadas os dois apóstolos. Enfim. os sam3· 
ritanos eram hereges do judaísmo e a menta
lidade judaica não concebia que pudesse ha
ver salvação para eles. sem converterem-se 
aos dogmas hierosolimitanos (cf. 10 4,20). Na 
composição da obra de Lucas - a Samaria é 
a primeira etapa da expansão do Evangelho 
(cf. At 1,8), rompendo o círculo estreito de 
uma seita judaica. Para ser universal, o Evan
gelho parte de Jerusalém, ultrapassando a 
primeira barreira na conversão dos sama
ritanos. até chegar, com os pagãos (cf. Ar 10), 
aos confins da terra (cf. At 28). 

, . 
A luz do Pentecostes samantano. 

inculturação significa rompimento das barrei
ras do preconceito racial e religioso. Talvez 
seja importante também notar que a irrupção 
do Evangelho para fora do çírculo judeu não 
foi iniciativa dos apóstolos, mas de um dos 
Sete, ordenado para um serviço eclesial de 
menor importância (cf. At 6,2-4), dotado, 
porém, da força do Espírito (cf. At 8,39). A 
inculturação vem das bases da Igreja, é ini
ciativa de quem está próximo àqueles a quem 
é pregado o Evangelho. Não se pode fazer 
por decreto de cima. A função da instância 
superior é confmná-la como obra do Espírito . 

A seguinte cena de Pentecostes acontece 
com a familia do centurião Cornélio (At 
10,44-48). Novamente uma etapa fundamen
tal no avanço do Evangelho: a aceitação de 
pagãos na Igreja. Outra vez o Espírito surpre
ende o pregador. Deus precisa vencer a resis
tência de Pedro e seus companheiros. Lucas 
trabalha muito bem este aspecto, repetindo 
várias vezes que Pedro se sentira obrigado a 
dirigir-se aos pagãos devido ã série de sinais 
com que Deus o impele (cf. At 10,1-11,18; 
15,7-11). No próprio ato de evangelizar, o 

Apóstolo aprende, pois, algo essencial do 
Evangelhos: que Deus não faz acepção de 
pessoas. Deus mesmo força esse aprendizado 
e se antecipa a qualquer iniciativa de Pedro, 
impelindo Comélio a mandar chamâ-Io (cf. 
At 10,17.22.32) e derramando o Espírito so
bre~s gentios, antes que ocorresse a Pedro 
batizá-los ou impor-lhes as mãos (cf. At 10, 
44-48). 

-A luz do Pentecostes dos pagãos, desta-
quem-se dois elementos. Primeiro: a resistên
cia do evangelizador em entrar no mundo 
"impuro" daquele a quem evangeliza. Mas 
justamente contra essa oposição, Deus mani
festa que inculturação significa a capacidade 

. de aprender com os destinatários da evange
lização, nos quais já o Espírito age, indepen
dentemente dos mensageiros da Igreja. 

Em At 19,1 -7 dá-se o Pentecostes sobre 
cristãos impeifeitos. Eles são chamados de 
"discípulos", mas não haviam sido batizados 
em nome de Jesus, vindo a ser batizados no 
decorrer do acontecimento aqui narrado. A 
lição desta cena é que, por mais que in
culturação signifique ir ao encontro do outro 
diferente, não consiste em simplesmente acei
tar rudo do interlocutor, sem discernimento. 
Já batizados no batismo de João Batista, os 
cerca de doze efésios são batizados em nome 
de Jesus, como convém a cristãos, já que -
pelo visto - eles se consideravam e queriam 
ser cristãos. A efusão do Espírito confirma o 
acerto da medida. 

Encarnação, Páscoa, Pentecostes não são 
episódios isolados. Constituem o processo 
completo do mistério do Deus revelado em 
Cristo pela ação do Espírito. Feito um de nós 
neste mundo de morte (encarnação quenótiea), 
Jesus tira vida da morte (mistério pascal), 
transmitindo o Espírito (Pentecostes), para que 
seus discípulos assumam plenamente a condi
ção humana, lutando num mundo de morte 
em favor da vida, graças ao Espírito que por 
toda a parte suscita vida (inculturação). A 
panir de sua configuração eom Cristo a co
munidade cristã aceita o desafio de assumir, 
transfigurar e dinamizar todas as culturas. Mas 
não o faz por uma "autoridade" extrínseca, 
como se a cultura em que o cristianismo se 
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enraizou na Europa fosse superior às demais, 
senão desde dentro de cada cultura, como pes
soas portadoras das diversas culturas, plasma
das por elas. 

2. VIDA RELIGIOSA E -INCULTURI\CAO , 

Estabelecido o sentido teológico da incul
turação, pode-se tentar concluir sobre o que 
significa concretamente para a Vida Religiosa 
inculturar-se6

• De alguma forma, os três mis
térios da vida de Cristo iluminam o sentido 
da inculturação, já inspiraram e inçerfúvaram 
os Fundadores e Fundadoras em sOa missão. 
Eles buscavam sempre o seguimento do Cris
to que os impeJia. Mas a configuração a Cris
to diz algo diferente a cada época histórica 
diante dos desafios novos que a realidade apre
senta. Hoje, como sempre, eles são múltiplos. 
No contexto da problemática da inculturaçao, 
vale lembrar especialmente o pluralismo cul 
tural que na América Latina e Caribe nao pode 
esconder a realidade dos pobres, cada vez mais 
relegados a um canto e separados dos demais 
por verdadeiro apartheid sociar. 

2.1 A "encarnação" da Vida Religiosa na 
pluralidade de culturas 

A mística da encarnação já animava a Vida 
Religiosa da América Latina e Caribe, quan
do, em coerência com o Concílio Vaticano n, 
Medellín e Puebla, lançou-se à inserção nos 
meios populares. Lã descobriu vivencialmente 
uma nova faceta da realidade latino-america
na, até entao pouco percebida nos ambientes 
de Igreja: a variedade ética e çultural. 

A inserção nos meios populares fora um 
movimento de proximidade, solidariedade e 
identificação com os pobres. Acontece que os 
pobres que a Vida Religiosa encontrou no seu 
dia-a-dia de inserção tinham rostos diferencia
dos, pertenciam á diversas etnias, expressa
vam-se em várias culturas. Uma coisa era a 
fonna de ser do negro, outra a do índio, outra 
a do camponês, outra ainda a do habitante da 
periferia urbana e assim por diante. E, dentro 
de cada uma dessas formas havia variantes 
mais ,?U menos grandes, a começar pelas eoor-

-, 

mes diferenças entre os povos indígenas. 
Aprendeu-se na prática que o "o índio" era 
uma abstração criada pelos europeus. As va
riadíssimas culturas indígenas podem, quando 
muito, ser agrupadas por famílias lingüísticas 
(e culturais). Daqui surgiu o reconhecimento. 
expresso no DSD, da América Latina e Caribe 
como "urtt- Continente multiétnico e pluricul
tural" (DSD 244). 

Neste novo velho contexto s6 agora des
coberto, aproximar-se do pobre significa, por
tanto, não só ir ao encontro do necessitado e 
oprimido economicamente, mas do cul tural
mente outro. A opção pelo pobre se ampliou 
na opção pelo outro em sua alteridade. Esta 
veio a complementar aquela. Percebeu-se que 
a malicia da opressão e marginalização não 
era captada por uma mera análise econômica, 
social e política, embora imprescindível. Era 
preciso acrescentar-se-Ihe uma análise cultu
ral. Havia por detrás da exploração econômi
ca visões de mundo opostas, concepções de 
trabalho diversas, universos de valores distin
tos, que a corroboravam e, em parte, a torna
vam possível. Além da luta de classes, a opres
são desvelava também um choque de culturas. 

A inserção que fora vivida como um êxo
do geográfico (do centro para a periferia, da 
eidade para o campo) e como um êxodo so
eial (das elites para as classes subalternas), é 
percebida agora também como um êxodo 
cultural (da cultura ilustrada para as culturas 
populares, da cultura hegemônica para as 
culturas oprimidas). A inserção é incompleta 
sem inculturação. Solidarizar-se com os po
bres significa também reconhecer e valorizar 
suas formas culturais. defendê-Ias da extinção 
e do estigma de usos e costumes sem valor, 
anacrônicos, defasados, dignos de troça. Co
laborar para que o pobre assuma sua luta 
implica também ao apreço a sua cultura. 
Configuradas dentro dos parâmetros culturais 
próprios, as lutas populares trilharão sendas 
mais convincentes para o pobre do que se 
seguirem padrões culturais ilustrados. 

A inculturação reforça uma convicção 
nascida da prática da inserção: Os religiosos 
e religiosas nunca nos poderemos identificar 
plenamente com os pobres, pela simples ra-
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zão de nãO sermos pobres. Graças à formação 
e aos estudos que temos, e ao respaldo da 
Congregação nos casos extremos de doença. 
perseguição, desemprego, sempre teremos uma 
segurança que o pobre real não rem. Com a 
diferença de culturas, a impossibilidade de 
plena identificação é talvez ainda mais gri
tante. A cultura originária pertence à identi
dade pessoal. Por mais que nos esforcemos 
por assumir a cultura do outro, sempre sere
mos alguém que vem de fora e teve de apren
der a forma de comportar·se, de falar, de 

, . 
pensar etc. da outra cultura. E um aprendlza-
do ulterior à constituição de nossa identidade 
primeira. A nova cultura assumida poderá ter 
sido muito intimamente assimilada, mas sem
pre na diferença: faço minha, por opção, uma 
maneira de ser que aprecio e valorizo, mas 
não é originalmente minha. 

Essa experiência nos toma conscientes de 
que a linguagem da encarnação é analógica. 
Não significa o mesmo quando a referimos a 
Cristo ou a nós. O Verbo de Deus, ao encamar
-se, não tinha uma cultura anterior que tivesse 
abandonado e trocado por outra. Ele já se fez 
homem dentro de uma cultura que é sua. 
enquanto homem. Neste ponto não há um 
choque culrural. Jesus foi judeu e jamais foi 
outra coisa senão um judeu do séc. I de nossa 
eral!. 

Outro elemento a ser levado em conside
ração na inspiração encarnatória da inserção e 
inculturação é que teologicamente a encarna
ção do Verbo se caracteriza como uma encar
nação quenótica. "Encarnação" diz aproxima
ção de Deus ao não-divino; ela já é em si 
"quenose", esvaziamento, porque o Infinito e 
Transcendente se faz homem finito e mortal. 
Tremendo esvaziamento! Entretanto, O texto 
de FI 2,6-8. que sugere o adjetivo "quenótica" 
para qualificar a "encarnação", acrescenta que, 
ao esvaziar-se da "condição divina", Cristo 
chegou ao ponto de assumir o mais ínfimo do 
humano: a fonna de um servo e a morte de 
cruz, ou seja. a morte como vítima da injustiça 

A antropologia atual não admite a qualifi 
cação das culturas como superiores ou inferio
.res. Tal graduação exigiria uma medida que 
possibilitasse classificar as culturas. Ora, não 

existe um tal metro, pois as culturas sau 1"' ... 

Jidades sumamente complexas que, sob dis
tintos pontos de vista, podem ser superiores 
ou inferiores umas às curras. Em geral, numa 
perspectiva tipicamente ocidental, se aplica o 
avanço te'llológico como parâmetro para qua
lificar uma cultura. Posicionamento unilate
ral, pois uma cultura tecnologicamente supe
rior pode ser, por exemplo. eticamente inferi
orl'. E uma tecnologia considerada avançada. 
por ser fonte de "progresso" segundo os pa
drões ilustrados, pode desmascarar-se como 
bem atrasada pelos estragos ecológicos que 
acarreta lll• A inculturação espelha analogica
mente a encarnação quenótica. não porque o 
religioso ou a religiosa, provenientes de uma 
suposta cultura "superior" assumem uma cul
tura dita "inferior', mas porque todo caminho 
ao encontro do oUlro como outro é um esva
ziamento. 

Duplamente quenótica se faz a incultu
ração, quando se trata da «encarnação" nas 
culturas dos pobres, porque com essas cultu
ras, além da exploração econômica, se assu
mem os preconceitos que sobre elas pesam. A 
inculturação testemunha o valor do desvalori
zado. Ela revela a grandeza de cada cultura 
humana. Há nisso uma analogia com a reve
lação da sublimidade do humano através da 
encarnação do Verbo (cf. GS 22). Não porque 
quem se incultura seja mais ou melhor que os 
que nascem nessa cultura subalrerna, mas 
porque em nome de Cristo e em seu segui
mem J assume uma condição considerada por 
outros - os "sábios e doutores" (cf. Mt 11,25) 
- como desprezível. 

Privilegiando a inculruração nas culturas 
. oprimidas, surge a pergunta pela possibilida
de de uma inculturação na cultura moderna. 
Evidentemente não está excluída. Por um lado, 
é preciso não esquecer que a pobreza crescen
te é uma das faces (a mais perversa) da mo
dernidade. Inculturar-se no mundo dos social
mente excluídos é inculrurar -se no lado som
brio da modernidade. Por outro lado, o posi
tivo da modernidade já vem sendo assumido 
pela Vida Religiosa. pelo menos desde o 
Concílio. Tais são a valorização da subjetivi
dade, os novos aspectos da vida comunitária, 

._- _ ._---------
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a nova fonna de exercer a autoridade, o apro
veitamento dos recursos humanos, a partici
pação nas lutas pela cidadania e direitos hu
manos etc. L I Poderia não parecer necessário 
insistir nessa inculturação. 

No entanto, cabe acrescentar que também 
aqui há uma tarefa ingente. A maioria dos 
religiosos da América Latina e Caribe é de 
origem rural ou interiorana (e o mesmo se 
diga do clero). Decorre daqui ~ dificuldade de 
a Igreja assumir feição urbana'2• Os esque
mas das origens tendem a prevalecer, levando 
a realizar-se uma pastoral de cunho rural f? 
interiorano nas cidades e até nas megalópoles 
do Continente. A inculturação no ambiente 
urbano pennanece também um desafio, a que 

. ainda não se respondeu com a assimilação dos 
valores modernos antes mencionados. 

Ao âmbito da "encarnação" da Vida Reli
giosa, pertence ainda a questão tantas vezes 
aventada das vocações autóctones. A incul~ 

luração da Vida Religiosa passa por sua capa
cidade de fonnar membros provenientes de 
culturas distintas da ocidental, sem "des
culturá-Ios". Negros, indígenas, gente oriunda 
das periferias urbanas ou do campo deveriam 
poder entrar na Vida Religiosa sem ter de 
"embranquecer-se", tornar-se classe média, 
·'urbanizar-se". O desafio permanece, se se 
considera o peso da convivência cotidiana com 
o diferente e o apelo à unidade congregacional 
(cf. abaixo 2.2). 

2.2 Cruz e vida nova pela inculturação da 
Vida Religiosa 

A dimensão quenótica da encarnação che
ga a seu ponto máximo no mistério pascal. 
Não sem razão o hino da Carta aos Filipenses 
culmina na confissão do duplo movimento que 
marca o destino de Jesus Cristo: a morte de 
cruz e a exaltação acima de todo nome (cf. FI 
2,8-11). 

Assumir a cultura do outro, no respeito, 
na aproximação solidária, na busca de identi
ficação com o outro significa para cada pes
soa uma nwrte. A cultura é "a segunda naru
reza" da pessoa Despojar-se dela para assu~ 
mir a do outro é uma experiência de morte, 

que, mesmo fruto de opção, não deixa de ser 
dolorosa e, em certo sentido, traumatizante. O 
redescobrir-se dentro da outra culrura, com 
seus valor~. "suas chances, seus horizontes, é, 
por sua vez, experiência de ressurreição, de 
vida nova. 

Mas o esforço da inculturação afeta tam
bém a cultura que acolhe religiosos e religio
sas de outra cuhura e neles vê estampada a 
mensagem do Evangelho ou deles a ouve por 
primeira" vez. A Vida Religiosa estará levan
do a experiência pascal para o seio da cultura 
que assumiu. O Evangelho trará sua COntri

buição cótica â outra cultura, pennitindo-Ihe 
uma purificação que a faz redescobrir os vei
os mais profundos de sua identidade. 

Aqui, porém, é preciso estar atento. O 
Evangelho s6 existe inculturado. Sua força de 
juízo sobre a cultura diferente tem de vir do 
Evangelho mesmo e não de sua forma cultu
ral. Como discemi-lo? O aguilhão critico pro
veniente do próprio Evangelho e não de sua 
inculturação anterior mosrra. certa conatura
lidade com a cultura que está sendo criticada 
Ele não lhe é totalmente estranho, porque em 
toda e qualquer cultura já estão semeadas as 
sementes do Verbo. Vale aqui o velho axio
ma de experiência espiritual: o Espírito de 
Deus não age como a água que embate sobre 
a pedra ruidosamente e sem penetrá-Ia, mas 
como a ãgua caindo sobre a esponja. sem ruído 
e empanando-a '3. A razão é profunda: antes 
de chegar o Evangelho pregado pelo "evan
gelista exterior", o Espírito, "evangelista inte
rior", já atuava em meio a esse poVO'4. E, sem 
este "evangelista interior", em vão se esforça 
o "evangelista exterior" . A pretensa incultu
ração não passa de mimetismo". 

Se o Evangelho critica e julga as culturas 
outras, ainda não tocadas pela proclamação 
explícita, também é verdade inversamente que 
as culturas que vem novas ao contato com o 
Evangelho permitem ao "cristão velho" puri
ficar sua compreensão da fé. A inculturação 
possibilita um aprofundamento do Evangelho, 
ao relativizar as interpretações provenientes 
da cultura ocidental e desvendar novas for
mas de entendê-lo e vivê-lo, a panir das no
vas culturas evangelizadas. Aumenta~se o 
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patrimônio da tradição criando novas corren- 2.3 O novo Pentecostes da Vida Religiosa 
tes de tradição_ inculturada 

Outro aspecto de cruz e ressurreição da 
Vida Religiosa inculturada diz respeito à co-

I --d " I L rnunhão com as cu luras oprzmz as . n-
culturar-se nelas é tomar sobre si sua ignomí
nia, os preconceitos que as estigmatizam (mor
te), mas é também corroborar a resistência 
com que seus portadores as defendem da ex
tinção e conseguem mantê-Ias vivas e fazê
las progredir (ressurreição). 

A ínculturação será ainda morte e ressur
reição no interior de cada Instituto de Vida 
Consagrada. Ela ensinará fonnas novas de 
vivenciar o carisma fundacional e com elas 
enriquecerá a experiência da Congregação ou 
Ordem. Esta se tomará mais católica, isto é, 
mais universal pela diversidade de modos de 
ser, trazidos pela inculturação de seus mem
bros nas diversas culturas onde se tiverem 
inserido. A inculturação contém sementes de 
renovação e vida nova para a Vida Religiosa. 

Mas. até chegar lã. passará pelo conflito e 
pela morte, porque não é fácil aceitar o plu
ralismo e dinamismo que a inculturação traz 
para dentro do Instituto. Facilmente se con
fundem uniformidade e unidade, estagnação e 
fidelidade. A inculturação exige O rompimen
to desses esquemas. porque supõe que unida
de é muito mais do que fazer tudo sempre e 
em toda a parte da mesma maneira e que fi
delidade é bem diferente de deter-se no tem
po e no espaço. 

A inculruração traz conflito também para 
dentro de cada comunidade, na medida em 
que é composta por pessoas cujas opções e 
graus de inculturação são diversos. Cada qual 
tem sua capacidade de abrir-se ao outro e 
assimilar o diferente. Mais ainda: cada pessoa 
pensa diferente sobre o grau de inculturação 
que é possível aceitar em fidelidade ao pró
prio carisma e mesmo à fé cristã. Daí surgirão 
inevitavelmente conflitos não só no âmbito 
de Congregação ou Ordem, mas também den
tro da comunidade concreta em que se vive o 
carisma congregacional. 

A inculturação é. no entanto, condição de 
sobrevivência do carisma. Conflitos e mortes 
são semente e penhor de ressurreição. 

A Vida Religiosa tem sua origem num con
texto bem determinado da história da Igreja. 
Cada Ordem e Congregação é suscitada pelo 
Espírito em face dos desafios de uma realida
de histórica e concreta. Os Fundadores e Fun
dadoras, apesar de t~a a genialidade espiri
tual com que, pela força do Espírito, ultrapas
sam seu tempo, trazem bem forte em sua con
cepção as marcas de sua época. Para a Vida 
Religiosa inculturar-se significa tomar in[eli
gíveis e vivenciáveis em outros contextos 
históricos e culturais as inruições fundacionais. 
" Refundar" o próprio Instituto é o desafio que 
se apresenta a cada geração de religiosos e 
religiosas. Como a primeira fundação foi um 
Pentecostes sob a ação do Espírito, também a 
"refundação" inculturada deverá sê-Io17
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A exigência de inculturação vem para a 
Vida Religiosa como uma ação do Espírito 
que perturba a "ordem" vigente e tradicio
nal causando estranheza. Ela farã descobrir . -

elementos da vivência carismática que nada 
tem a ver com o carisma, mas com as formas 
culturais sob as quais o chamado de Deus nos 
foi mediado. Por ela se encontrarão modos 
novos de configurar a Vida Religiosa na ori
ginalidade de cada cultura. O resultado será 
uma Vida Religiosa pluriforme. O perigo é 
confundir-se inculturação com folclore e ver 
as outras encarnações culturais do carisma 
como mera curiosidade ou singularidade que 
se olha com um sorriso benévolo ou irônico, 
sem tomar a sério a contribuição que podem 
e devem dar à vitalidade da Congregação. 

A inculruração da Vida Religiosa não é 
obra a ser criada nos "laboratórios" de uma 
Cúria Generalícia ou de um Capitulo Geral. 
Ela é, por definição, particular e. por isso, 
tem de partir de baixo. das bases da Vida 
Religiosa. daqueles que estão em contato co
tidiano com a cultura diferente daquela da 
tradição ocidental que em geral impregnou o 
espírito e a letra de nossas Constituições e 
tradições. A experiência é algo fundamental 
na inculturação. Experiência vive-se no con
creto. A cúpula pode (e deve) estabelecer as 
linhas gerais e discernir as experiências. Po-
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rém, a re-criação da Vida Religiosa através 
da inculturação se dá nas bases da mesma, 
onde pessoas de diversas culturas se encon
tram e ouvem a interpelação mútua que lhes 
vem das diferentes tradições. Aí o portador 
do Evangelho (até agora inculturado na cultu
ra ocidental) encontra as sementes do Verbo 
espalhadas com abundância nas outras cultu
ras, que questionam o que ele até agora con
sidera como a única fonna válida de viver e 
interpretar o Evangelho_ 

Na aproximação, no solidarizar-se e bus
car identificar-se com o outro diferente, o 
relig ioso e a religiosa encontrarão novas 
modalidades de encarnar o carisma. O Espíri
to os move através de pessoas e culturas que 
talvez parecessem não ter nada a oferecer a 
quem se sabe portador da sabedoria reconhe
cida doIa Fundador/a e da experiência acu
mulada na história de sua Congregação_ 

Mas nem tudo é ouro na cultura do outro. 
Todo questionamento à Vida Religiosa pro
veniente da cultura diferente deve ser discer-
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nido e eventualmente se mostrará como não , 
pertinente. E preciso ter a sinceridade e a 
coragem de reconhecer que não toda novida
de nem toda proposta diferente já por si é 
apelo do Espírito. Ela é sempre "tentação", 
no sentido bíblico da palavra. ISlo é: é sempre 
prova, Ch~!lce. oportunidade de testar o velho 
e discernir O que Deus quer de nós no mo
mento presente (cf. I Ts 5,2 I; FI 4,8). 
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A incultu ração é um apelo de Deus a as· 
similar-nos ao mistério de Cristo. a aceitar 
ex.perienciar esse mistério na nossa própria 

" , 
carne. E um salto no escuro, o salto da fe_ 
Pouco se pode escrever hoje a respeito. A 
Igreja e a Vida Religiosa apenas engatinham 
nesse caminho_ Será preciso muita confiança 
no Senhor para nos ponnos a correr rumo ao 
futuro de Deus. Nele se vislumbra uma nova 
feição ou "figura histórica" da Vida Religio
sa lK

: pobre, neste Continente de oprimidos e 
excluídos; plural , neste Continente " mul
tiêtnico" e "pluricultural". 
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parábula da Vida Religiosa", Convergência 27 (1992) 
515-529, 
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VIDA RELIGIOSA INSERI , 
CULTURAS DA AMERICA (1) 

-APONTAMENTOS PARA A CONSTRyÇAO 
DO PARADIGIv1II DA INCULTURACAO 

Cultura é tarefa. A humanidade 

deve cultivar a natureza e guardá-Ia. 

O cultivo e proteção da natureza 

representam um serviço à 

humanidade e uma homenagem 

a Deus. 

construção do paradigma da in
culturação não é uma questão aca
dêmica. Os desafios da incultura
ção se manifestam diariamente no 

, 

corpo-a-corpo da evangelização, tanto na ci
dade como no campo ou na aldeia indígena. 
Os Fulm'-ô. por exemplo, durante os meses de 
setembro, outubro e novembro, anualmente se 
deslocam ao terreiro do Ouricuri, seis quilô
metros distante da aldeia (município de Aguas 
Belas), onde celebram seus ritos de iniciação 
e revitalização tribal. Antes de partir para o 
tempo de reclusão, os Fulni-ô convidam o 
bispo de Garanhuns (PE) para celebrar uma 
Missa de despedida. Nunca, porém, convida
ram o bispo ou não-índios para participar do 
Ouricuri. "Missa e batismo" - os Fu/ni-ô 
fazem questão do batismo - parecem repre
sentar uma espécie de passaporte para ter trân
sito livre na sociedade envolvente. A pressão 
(neo-)colonial não permitiu que o processo de 
evangelização chegasse perto do núcleo de 
identidade Fulni-ô, representado no Ouricuri. 
O Evang~lho, portanto, não chegou a ser "boa " 
notícia", que pressupõe "conhecimento de cau
sa", comunicação e liberdade de opção. 

Pe. Paulo Suess 
São Paulo/SP 

J. O CONCEITO "CULTURA" 
A nossa tarefa como batizados e religio

sos/as é o anúncio da Boa Nova. Este anúncio 
pode acontecer através de nossa presença e 
nossa maneira específica de viver (anúncio 
implícito, testemunho, pastoral social) e pela 
palavra (anúncio explícito do querigma). 

Para a evangelização, a cultura é a media
ção principal (energia elétrica e lâmpada!) . 

O encontro do Evangelho com as culturas 
e das culturas com o Evangelho é sempre um 
encontro de duas culturas, porque o Evange
lho está inseparavelmente ligado a uma cultu
ra. Portanto, das culturas vem também ener
gia que ilumina o Evangelho no interior de 
sua respectiva mediação cultural. 

Existem muitos conceitos de cultura. Te
mos de construir o conceito de cultura em 
função do anúncio da Boa Nova (evangeliza
ção). Construímos a lâmpada em função da 
luz que queremos. levando em conta a ener
gia elétrica que temos. 

O paradigma da inculturação, construído 
em analogia com a encarnação do Verbo, visa 
ao processo em que o Evangelho e os evan
gelizadores assumem as culturas como me
diações e projetos de vida. 

Na selva conceitual da questão cultural, a 
palavra cultura pode significar as grandes 
realizações do espírito "humano: artes plásti
cas, teatro, literatura, educação ou invenções 
tecnológicas (processo civilizat6rio). O "mun
do da cultura", por conseguinte , é o mundo 
de artistas e "intelectuais. O povo simples teria 
pouca ou nenhuma cultura. Neste sentido, por 
exemplo, a Gaudium e1 Spes (n. 9~ cf. tb. n. 
60) declara que "os benefíc ios da cultura 
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realmente podem e devem ser estendidos a 
tddos" e Medellín aponta um "vasto setor dos 
homens marginalizados da cultura, os analfa
betos" (Educação. n. 3). 

Culrura pode também significar superestru
tura ou ideologia. Neste campo, a cultura é 
considerada um reflexo das relaçoes econômi
cas e pode encobrir ou até justificar as relações 
sociais que causam a opressão de um povo. 

Seguindo o pensamento de Max Weber, 
grande parte dos cientistas sociais trata hoje a 
cultura como um setor ou um "departamen
to" da realidade social que divide em esferas: 
a política, a econômica e a cultura1. Na polí
tica e na economia, portanto, o fator cultural 
é negligenciado. 

Outros autores equipararam cultura a va
Iares universais que constituem denominado
res comuns entre muitos povos. Fala-se, neste 
caso de "cultura de paz" "cultura de amor" • • • 
"cultura de solidariedade", "cultura de traba-

• 
lho", "cultura democrática", E uma maneira 
analógica de falar em cultura (cultura de bac
térias). 

Diante da cultura de valores universais. 
recentemente, são mencionadas culturas de 
anti valores no interior de uma "cultura de 
morte",2 Segundo estes textos, a "cultura da 
morte" designa práticas contra a vida: a vio
lência, o terrorismo, o narcotráfico, a eutaná
sia, o aborto, a guerra e a guerrilha. De fato, 
trata-se de "estruturas da morte", "poderes da 
morte" (SD 234) elou antivalores. Como pe
cado in'dividual ou social ("estruturas de pe
cado"), estes poderes da morte atravessam as 
culturas em graus diferentes, Por razões de 
ordem epistemológica, antropológica e teoló
gica, devem-se distinguir "estruturas de mor
te" e "antivalores" que podem atravessar as 
culturas propriamente ditas. O caráter históri· 
co, transitório e imperfeito das culturas e a 

. presença efetiva da morte que as atravessa 
não pennite falar em "cultura da morte". As 
"estruturas da morte" e os "antivalores" não 
chegam a constituir a cultura de nenhum povo 
ou grupo social. Sujeitos coletivos - povos e 

, grupos sociais - orientam suas culturas para 
a vida, 

'.---
Setores sensibi lizados pelas causas étni

cas do continente associam a questão da cul
tura às chamadas culturas tradicionais -dos 
povos indígenas, afro-americanos ou mesti
ços. Mas também a questão urbana e a causa 
ope~a, como qualquer causa humana, estão 
prenhes de cultura. Dever-se-ia ainda distin
guir a cultura popular, que tem como sujeito 
o povo, da cultura de massa, que reduz as 
"massas populares" ao estatuto de meros con
sumidores. 

Certos autores entendem cultura como ci
vilização (progresso material e tecnológico). 
A redução da cultura e tecnologia e constru
ções (templos, pirâmides, aviões etc.) abre 
margem para a distinção etnocêntrica entre 
culturas "superiores" e ·'inferiores" ou entre 
"altas civilizações" e "culturas selváticas (bár
baras)". A ideologia subjacente deste "pro
cesso civilizatório" é o evolucionismo. Nesta 
visão evolucionista do progresso, as "culturas 
atrasadas" geralmente têm como ponto de 
chegada a "cultura moderna". 

A modernidade, por ser uma civilização 
com tendências universalizantes, não é uma 
cultura. O sujeito da modernidade com sua 
dupla cara de progresso e miséria não é um 
povo, com chão e história específica, mas a 
humanidade inteira. A modernidade, como 
civilização, é uma "caixa comum", alimenta
da pela contribuição de muitos povos. Os 
povos e grupos sociais servem-se desta "cai
xa comum" e pagam, geralmente, juros altos 
pelos empréstimos. A modernidade gera ele
mentos culturais , estruturas, valores, compor
tamentos que influenciam as culturas locais e 
as obrigam a mudanças históricas, sem fazer 
desta modernidade sua cultura ou a base de 
sua identidade . 

Afinal, o que é cultura? 

O conceito cultura designa a diferença 
. específica de cada grupo social e povo. Tudo 
o que é humano é culturalmente detenninado: 
a maneira de fazer política e as próprias es
truturas do exercício do poder; as construções 
materiais para fazer este mundo mais habitá
vel; a agricultura e a educaçao, os ensinamen
tos e a arte, a defesa contra os inimigos e a 
religião. Os diferentes povos e grupos sociais 
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constroem, através de suas atividades cultu
rais, um segundo meio ambiente, um ecossis
tema humano. Como una casa do Pai há muitas 
moradas" (lo 14,2), assim também na casa do 
planeta terra, os povos construíram muitos 
lares diferentes, que assinalam as diferentes 
maneiras de solucionar seus problemas. 

A cultura é o lugar onde cada grupo social 
constrói coletivamente - na resistência per
manente contra a morte - sua vida. E cada 
grupo/povo precisa estabelecer um consenso 
sobre "quem faz parte desta luta" pela vida, e 
um consenso sobre uma deteITIlinada "quali
dade de vida". Portanto, a cultura é, como o 
lugar específico de tudo o que é humano, o -lugar da identidade e da diferença. E O lugar 
de deteITIl inadas opções de vida. 

2. CULTURAS E EVANGELHO: 
DOIS PROJETOS DE VIDA 
Na convivência com os pobres, a Igreja 

latino-americana descobriu que atrás do 
macro-sujeito "pobre" se esconde uma grande 
diversidade e riqueza cultural de sujeitos pro
fundamente diferentes. Os pobres são também 
Outros, sujeitos de culturas, com projetos de 
vida d iferenciados. Estes projetos de vida 
continuam, mesmo quando suas culturas ori
ginárias foram mutiladas ou destruídas. Os 
grupos humanos vivem em continuidade cul
tural com seu passado ou, onde este passado 
foi interrompido. reelaboram sobre as ruínas 
deste passado. novos projetos de vida e espe
raI:lça. Nenhum grupo social vive estágios ou 
tempos aculturais. Também os moradores dos 
baixos de um viaduto, os migrantes sem des
tino e os catadores de papel são sujeitos de 
cultura. 

Semelhante às culturas, o Evangelho tam
bém contém a proposta de um projeto global 
de vida que diz respeito à organização de -sociedades e à articulação de sentido. E a 
proposta vinculada ao enunciado de um Deus 
da vida que no Evangelho fala aos povos nas 
suas circunstâncias socioculturais concretas; 
um Deus criador do mundo que através do 
mistério do Verbo encarnado assumiu a hu
manidade e veio "para restaurar o rosto desfi· 

gurado do mundo" (SD 13; cf. LG 8), apon
tando caminhos de libenação, caminhos de 
vida e esperança (cf. GS 22; Puebla 400). 

Ontologicamente, como exigência do pró
prio conceito de Deus, o Evangelho é um 
projeto perfeito de vida plena. O projeto evan
gélico de vida aponta para a construção de uma 
s~iedade justa e solidária. Os cristãos sonham 
com sociedades transformadas pelo Evangelho 
como penhor e prímicias do Reino, Reino de 
vida em plenitude, de justiça e igualdade, de 
liberdade e comunicação fraterna. 

O Evangelho e as culturas são projetos de 
vida. Ambos transmitem experiências e pro
postas de vida de ordens diferentes, porém 
complementares. O caráter experimental e his
tórico de ambos não representa um estágio 
prévio que espera ser superado por um saber 
definitivo que seria o fim da história. O cará
ter experimental é uma solução intrínseca do 
Evangelho como "boa notícia" sócio-histori
camente situada e das cul turas como projetos 
históricos de vida. A tradição evangélica e a 
sabedoria cultural dos ancestrais representam 
um legado de apropriação, frente ao passado, 
e de busca de realização, frente a novas cir
cunstâncias históricas. 

O Evangelho, em razão da encarnação, e 
as culturas, por representarem diferenciações 
regionais, visam ao plural das realizaçõcs hu
manas na integridade de cada grupo e pessoa. 
Em conseqüência disso, zelam pela identida
de das pessoas e de grupos sociais e por sua 
liberdade com responsabilidade. Ambos apos
ram na continuidade da vida coletiva e em 
sua emancipação das contingências 

- da fata lidade e da predestinação da espécie 
humana pela sorte , 

-do deteITIlinismo biológico da natureza, 
-das limitações regionais e ambientais. 
- da identificação pré-moderna entre huma-

nidade e natureza, 
-da separação radical entre ambos (a auto

nomia absoluta que destruiria a subjetivi
dade da natureza e a "naturalidade objeti· 
va" da humanidade) e 

-das rupturas sociais, das dicotomias ma
niqueístas e das cisões biográficas. 
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Através das culturas, os grupos humanos 
"criam asas" que lhes pennitem sobrevoar as 
barreiras psicossociais, biológicas e geográfi
cas. O Evangelho apóia este vôo, a partir do 
seu núcleo utópico da vida em abundância 
para todos. O vôo por conta própria confeie 
aos grupos sociais uma grande responsabili
dade. A autonomia do vôo, porém, que é uma 
conquista cultural, é limitada. A humanidade, 
com~ sujeito cultural, não deixa de ser pane 
integrante da natureza. Cada grupo humano é 
transformador e parceiro da natureza que não 
pode ser reduzida ao estatuto de um mero 
objeto do sujeito cultural. Ela é também sua 
irmã. 

Na tradiçao judeu-cristã não existe um con
flito estrutural entre cultura e religião. As 
aquisições culturais não foram roubadas de 
Deus, como na tradição grega. codificada no 
mito de Prometeu, nem doadas por um herói
-civilizador, personagem mítica com traços 
divinos em muitas tribos indígenas. Cultura é 
tarefa. A humanidade deve cultivar a nature
za e guardá-la (Gn 2,15). Ela cria seu mundo 
específico. seu segundo meio ambiente, por 
ordem divina. O cultivo e a proteção da tcrral 
natureza representam um serviço à humanida
de e uma homenagem a Deus. 

O campo próprio do Evangelho, como 
palavra de Deus, é de ordem transcendental e 
teológica; o da cultura, como criação huma
na, de ordem antropológica. A história é o 
caminho onde o Evangelho encontra as cultu
ras e pede carona. Quem pede carona - se 
não for assaltante - não tem a intenção de 
apropriar-se do carro do Outro. O Outro, em 
nosso ,caso, a cultura, pode viajar sozinho, sem 
Evangelho. Nas sociedades modernas, o cris
tianismo é apenas um referencial optativo. 
Portanto, O Evangelho é hóspede nas culturas. 
Pode dar dicas sobre caminhos alternativos e, 
eventualmente, ajudar a trocar um pneu fura
do. Para isso precisa conhecer o carro e pre
cisa saber comunicar-se com seu motorista. A 
arte da comunicação do "Evangelho nas cul
turas" ou de uma "evangelização inculrurada", 
da parte dos evangelizadores, consiste: 

- no reconhecimento da gratuidade (não ne
cessidade!) da própria presença do Evan-

gelho que, por isso, precisa legitimar-se 
mostrando sua relevância sociocultural; 

- no respeito mútuo da diferença e da auto
nomia das duas ordens, da teológica e da 
anoopol6gica; 

- na descoberta da afinidade e comple
mentaridade entre ambos e na possibilida
de de sua articulação. 

Como o Evangelho pode ser expresso e 
articulado nas culturas humanas? O Evange
lho está para as culturas como a energia elé
trica para as lâmpadas. A energia elétrica em 
si é invisível. Ela só pode ser vista através de 
uma lâmpada ou de um aparelho elétrico. 
Também a "energia evangélica" em si é invi
sível. Ela se toma perceptível e comunicável 
somente através de "aparelhos" culturais. Es
tes "aparelhos" ou mediações podem ser de 
natureza material (construção de uma Igreja), 
social (trabalho, festa. organização política) e 
ideológica (filosofia, religião, produção lite
rária e simbólica) . 

Nas mediações histórico-culturais do pro
cesso de "evangelização inculturada" (SD 
298ss) perde-se parte da "energia evangéli
ca". A "energia evangélica" não cabe, nem se 
esgota em sua totalidade nas "lâmpadas cul
turais" dos povos. O próprio Filho de Deus, 
encarnado na cultura de seu povo. não podia 
confrontar seu povo "cara a cara" com as coi
sas divinas. Teve de recorrer a parábolas, me
táforas, sinais e símbolos para expressar aproxi
madamenre a Boa Notícia na cultura de Israel. 

Diante de duas ordens - a ordem teoló
gica e a ordem antropológica - não existe a 
possibilidade de uma "inculturação perfeita". 
Na condição histórica dos grupos humanos, o 
projeto perfeito de Deus não cabe nas cultu
ras e linguagens humanas, onde só pode ser 
descrito em analogias, metáforas e conceitos. 
A vontade de criar a "cultura pura" que por 
vezes animou os projetos missionários na 
"erradicação das idolatrias" e na destruição 
cultural, é a negação da história, ou, teologi
camente dite, a busca de grupos humanos sem 
·'pecado original". A condição da história é a 
saída do paraíso. E a historicidade é a condi
ção de cada projeto de vida codificado nas 
culturas. 
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3. OPCOES DE PROXIMIDADE E 

• .. . 
DISTANCIA 
Por vários motivos. a fal sa medida de pro

ximidade ou distância entre Evangelho e cul
turas pode tomar o Evangelho incompreensí
vel, irreconhecível ou irrelevante. Tanto a 
distância ou ruptura entre Evangelho e Cultu
ras, como a identificação entre ambos com
prometem os projetos específicos do Evange
lho e das culturas. O relacionamento entre 
Evangelho e culturas pennite pensar em qua
tro alternativas. 

Separação 
o zelo pela pureza ontológica do Evange

lho pode criar uma separação entre uma su
posta cultura padrão dos primórdios da Evan
gelização e as culturas concretas de hoje. Esta 
separação entra em conflito com o próprio 
mistério da encarnação. Ao manter a distân
cia entre um "Evangelho puro" e a "condição 
histórica dos povos", a Igreja incentivaria a 
"ruptura entre o Evangelho e a cultura", que 
a Evangelii nuntiandi (n. 20) lamenta. Um 
Evangelho ontologicamente perfeito. porém 
sociocultural e historicamente distant.e dos 
povos, tomar-se-ia irrelevante, letra morta. 

O Evangelho anunciado a partir de uma 
suposta cultura, padrão, historicamente, mui
tas vezes foi o Evangelho amarrado â cultura 
hegemônica de um grupo que impôs sua cul
tura no interior da Igreja como a cultura do 
Evangelho. A separação entre Evangelho e 
cultura lamentada por Evangelii nuntiandi foi 
causada pela identificação do Evangelho com 
a cultura de uma determinada época e/ou clas
se social. O Evangelho tomou-se, neste caso, 
uma espécie de civilização de uma classe 
privilegiada com acesso ao latim e â filosofia 
grega. 

Mesmo admitindo uma suposta "cultura 
original", ela nunca representaria o Evange
lho em sua forma original, mas sempre uma 
tradução cultural. As condições e condiciona
mentos históricos não permitem o acesso a 
um Evangelho pré-cultural, ontologicamente 
puro. Um Evangelho pré-cultural eliminaria 
necessariamente o mistério da encarnação. O 
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Evangelho sempre é conhecido a panir de 
primeiras traduções e inculturaçôes. Em face 
do congelamento de uma inculturação mono
cultural nos primórdios do cristianismo repre
senta a inculturação pluricultural em todos os 
tempos e cootextos a maior aproximação pos
sível entre a humanidade e o mistério de Deus. 
A multiplicidade e diversidade das "ilumina
ções culturais" do Evangelho permitem uma 
purificação permanente do processo evangeli
zador e reforçam a fidelidade ao projeto de 
vida de Deus. A "energia evangélica" precisa 
de muitas lâmpadas culturais para cumprir sua 
missão de ser luz do mundo. 

Historicamente, a América Larina conquis
tada foi evangelizada a partir da cultura euro
péia dos conquistadores. Até hoje, as culturas 
indígenas e afro·americanas têm tido pouca 
expressão e espaço no processo evangeliza
dor. Portanto, não basta isoladamente uma 
opção preferencial pelos pobres ou pelos 
Outros e suas culturas. As duas opções de
vem ser vinculadas numa única opção que 
considera o campo social parte integrante da 
cultura dos grupos sociais. 

Identificação 
o contrário da separação enrre Evangelho 

e culturas, causada pela vinculação a detenni
nada cultura padrão, seria a identificação do 
Evangelho com todas as culturas. A identifi
cação de dois objetos ou sujeitos faz um dos 
dois perder sua especificidade e/ou identida
de. Nesta identificação, o Evangelho se toma
ria cultura e perderia a .especifidade de sua 
missão. Com isso, mudaria a "ordem da gra
ça" para a "ordem natural". 

A condição da luz não é somente a potên
cia elétrica, mas também a existência de "ten
são" e "resistência" entre dois pólos diferen
tes. No processo evangelizador acontece um 
intercâmbio recíproco de energias entre Evan
gelho e culturas. A troca de energias exige a 
diferença e proximidade de dois pólos, em 
nosso caso, a diferença específica do Evange
lho diante das culturas e, ao mesmo tempo, a 
proximidade entre ambos. Na identificação de 
dois pólos, um desaparece e a luz apaga. Na 
identificação do Evangelho com as culturas, 

.. " . 

• 

• 

u 

> 

u 

29 



• 

c 

> 

c 

o 

30 

não haveria mais Evangelho para iluminar o 
mundo. O Evangelho se tornaria cultura. Na .- ", 

identificação do missionário com o Outro ou 
com o próximo. não haveria mais Outros ou 
pr6ximos. O missionário perderia sua identi
dade. O amor ao próximo e a solidariedade se 
tomariam amor a si mesmo. A proposta do 
Evangelho nas culturas exige urna presença 
solidária, amável, diferenciada e crítica. Nes
ta presença e neste seguimento radical, o mis
sionário não perde a sua identidade; pelo con
trário, a encontra ao encontrar-se a si mesmo 
restaurado na transparência e integridade do 
projeto de Deus que transfigura sua vida. 

Também os evangelizadores que se apro
ximam no processo da inserção e incultura
ção dos pobres e dos Outros não se identifi
cam com estes, mas mantêm sua alteridade e 
identidade própria. A irmandade em Cristo 
fortalece a identidade e alteridade cultural de 
povos, grupos sociais e indivíduos, ao mesmo 
tempo que visa destruir a assimetria social 
que corrói a fraternidade (cf. SD 13). Pode
mos tomar~nos irmãos e permanecer Outros. 
Nao nos podemos tomar, por exemplo, irmãos 
permanecendo opressores perante os oprimi ~ 

dos. A dicotomia sociopolítica rompe o pro~ 

jeto da fraternidade. A diversidade cultural 
pode enriquecê-lo. 

A identificação poderia acontecer em duas 
direções: identificação com a cultura do Ou~ 
Iro ou identificação do Oulro com a cultura 
do evangelizador. Por longo tempo prevale~ 

ceu na evangelização o ideal da identificação 
com o missionário. prevaleceu a "imitação" 
sobre o seguimento histórico. O Evangelho 
anunciado aos povos indígenas a partir da 
distante cultura greco-romana criou barreiras 
para sua evangelização. Toda amarração cul~ 
tural privilegiada dificulta o nascimento de 
Outros rostos do cristianismo. 

Na relação entre Evangelho e cultura vale 
recorrer às categorias do concílio de Cal
cedônia (45 1) que definiu a relação entre a 
natureza divina e humana do Lagos encarna~ 
do como inconfundível, imutável, ehla (n. 40) 
postula a vinculação entre Evangelho e cultu
ras e adverte contra a identificação entre 
ambos: "A Igreja. Povo de Deus, quando 

. _.... . - ----- ---

anuncia o Evangelho e os povos acolhem a 
fé, neles se encarna e assume suas culturas, 
instaura assim não uma identificação mas uma 
estreita vinculação com ela". 

Aculturação 
L Descartando a separação e a identificação 

entre Evangelho e culturas, poder-se~ia pen
sar num encontro entre ambos a meio cami
nho. Seria a proposta da aculturação entre 
evangelho e cultura. A aculturação é o sonho 
da coluna do meio, da mestiçagem no labora
tório racial. Seria a saída da questão do femi~ 
nismo pelo andrógino; o sincretismo elou , 
ecumenismo como terceira religião. E a ideo~ 
logia apontada por Antonil, segundo a qual 
"Brasi l é inferno dos negros, purgatório dos 
brancos e paraíso dos mulatos e das mula
tas",l Seria o ecumenismo como mixagem 
religiosa, o sincretismo como terceira religião. 
No fundo, a aculturação representa a negação 
da alteridade. 

Mas, a aculturação, de fato, acontece. 
Numa sociedade com relações socia is 
assimétricas, porém, também o processo de 
aculturação é sempre um processo assimétrico, 
portanto, incompatível com a proposta de fra
ternidade do próprio Evangelho e do impera~ 

tivo do seguimento de Jesus. Na perspectiva 
da encarnação e do seguimento de Jesus, a 
aculturação seria a "assunção" a meio cami
nho. A cultura do Outro, porém, não pode ser 
assumida pela metade, fazendo o emissário 
da sociedade dominante concessões reais ou 
folclóricas. Penas e flechas indígenas integra
das às liturgias romanas geralmente são ape
nas um sinal de aculturação vertical e folcló
rico, e não de uma evangelização inculturada. 

Inculturacão 
• 

A analogia entre encarnação e presença 
cristã no contexto sociocultural e histórico dos 
povos - a Lumen gentium (n. 8) fala de "uma 
não-medíocre analogia" - fez emergir na re~ 
flexão teológico-pastoral o paradigma da in
culturação (SD 30, 342). A inculturação visa 
a uma aproximação radical e crítica entre 

." Evangelho e culturas. Esta aproximação é um 
pressuposto para a comunicação da Boa No-

-

• 
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tícia do amor de Deus nas diferentes culturas. 
Na. i.nculturação se entrelaçam meta e méto
do, o universal da salvação com o particular 
da presença. O universal "tanto mais promo
ve e exprime a unidade do gênero humano 
quanto melhor respeita as particularidades das 
diversas culturas" (GS 54)_ A meta da incul
turação é a libertação e o caminho da liberta
ção é a inculturação (cf. SD 243). 

A assunção cultural visa à redenção inte
gral (cf Puebla, 400): lncarnatus eSl propter 
nostram salutem. A libenação gera relações 
sociais. estruturalmente simétricas, que possi
bilitam o diálogo como pressuposto do anún
cio da Boa Notícia e da celebração dos mis
térios da salvação. A inculturação antecipa 
estas relações simétricas, regionalmente, no 
corpo a corpo do Evangelho com o pobre e o 
Outro. Na evangelização inculturada, a Igreja 
mostra que o diferente não lhe é indiferente, 
mas consagrado pela encarnação do Verbo e 
pel8. . .animação do Espírito. 

" 

4. EXIGENCIAS PARA UMA 
PRÁTICA DA INCULTURACÃO , 

- A inculturação não é um estratagema 
para converter os Outros - conversão no sen
tido de uma redefinição biográfica -, mas 
para estimular os Outros, enquanto cristaos, a 
andar em praça pública sem exibir máscara 
da cultura e religião dornjnante. O paradigma 
de inculturação visa, portanto, à descoloni
zação da sociedade e das próprias Igrejas e a 
assunção das diferentes culturas como proje
tos de vida, histórias de salvação e mediações 
para a comunicação e expressão do Evange
lho. Visar à assunção do Outro significa, ao 
mesmo tempo, tomar-se assumível pelo Outro. 

- A proximidade necessária entre Evan
gelho e culturas, traçada entre os dois extre
mos -da identificação e ruptura, há de levar 
em conta as condições de comunicação entre 
ambos. Entre línguas e sistemas de comunica
ção totalmente diferentes não há comunica
ção_ Portanto, se o Evangelho quer ser "boa 
noticia" nas línguas e Jinguagens humanas, 
pre~isa ser capaz de expressar-se nelas. Por 
outro lado, para ser "boa notícia" específica 

nas culturas humanas, o Evangelho não se 
pode identificar com as culturas. O discurso 
sobre a evangelização inculturada é o discur
so sobre o corpo a corpo da evangelização 
junto aos povos e seus projetos de vida, coeli
ficad~ em sua cultura. 

- Jesus se encarnou em Nazaré, mas não 
se identificou com os nazarenos. Não se iden
tificou com os próprios irmãos, nem com a 
mãe, mas com a vontade do Pai (Mt 12,47-
50)_ E ele cumpre esta vontade do Pai na 
proximidade aos pobres (Mt 25,31-46). O 
verbo encarnado no meio de seu povo serviu
-se do contexto cultural e histórico de seu povo 
para expressar os mistérios da salvação e 
explicar a esperança do Reino_ No seguimen
to histórico do Verbo encarnado está toda a 
inspiração profunda e mística da evangeliza
ção inculturada. Encarnação. inculturação. 
presença. seguimento tornaram-se palavras se
manticamente próximas. 

- Como o apóstolo Paulo reinterpretou, a 
partir do acontecimento de Jesus Cristo, toda 
a história do judaísmo, assim é possível -
sem confundir encarnação histórica com imi
tação a-histórica - em cada cultura fazer a 
"conexão evangélica", sem violência ou 
integração colonial. Isso exige uma redefinição 
da própria identidade do cristianismo que 
precisa historizar sua própria história. 

- A descolonização do cristianismo e seu 
pennanente mandato missionário nos obrigam 
a repensar a linearidade do tempo. Pensando 
a história da salvação na perspectiva evolu
cionista (pré-história, história, pós-história, fim 
da história), de fato, haveria atrasados cuja 
história seria irrelevante para sua salvaçao. 

- Ao mostrar e reforçar caminhos de vida 
e esperança pela práxis no meio dos Outros, 
os evangelizadores respondem a situações de 
morte e desespero que atravessam a vida con
creta de cada povo. Decidimos "anunciar-vos 
o Evangelho de Deus, no meio de grandes 
lutas" (ITs 2,2), NestaS lutas a evangelização 
inculturada fortalece a identidade dos pobres 
e restaura o rosto desfigurado de Cristo neles 
(cf. LG 8; SD 13). 

- Sendo resposta aos "poderes da mor
te", o Evangelho pode ser boa notícia ante-

• 
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detenninada situação de um povo_ A felicida
de, g ... amor, a boa notícia nunca são genéricas; 
sempre são co~cretas, específicas, contextuais. 
No processo de evangelização, quando o Outro 
e seu sofrimento se tornam assumidos e pal
páveis, o Evangelho se torna antropológica e 
teologicamente relevante. Neste processo o 
Outro não vem a ser um mesmo, mas um ir
mão. 

- Como o Verbo Encarnado, também o 
Evangelho protege em solidariedade. fraterna 
a alteridade, a identidade e a perspectiva de 
um futuro específico de cada grupo humano e 
indíviduo (cf. GS 32 e SD 243). 

- Na proximidade aos pobres e aos Ou
tros e seus projetos de vida, Deus se revela à 
comunidade eclesial como o Deus conosco 
(cf. Is. 7,14), o Emanuel, o Deus da primeira 
e da última página do Evangelho (cf. Mt 1,23 
e 28,20). O Deus que se tomou próximo em 
Jesus Cristo, Servo de Javé, e seus seguidores 
convida a levar a "verdadeira religião" aos 
povos, sem elevar a voz, sem olhar para a 
recompensa. Ele não castiga e não cobra. A 
radical gratuidade do seu Evangelho é a ga
rantia contra sua degradação ideológica, Ele 
não quebra o caniço rachado, nem extingue a 
mecha que ainda fumega (cf. Is 42,2ss). 

- O "Deus conosco" em Jesus cristo -
que nas culturas dos povos tem muitos nomes 

• 
- não é um Deus corporativista. E um Deus 
próximo a pecadores e ateus, pagãos e não
-cristãos. Sua presença não constrange, mas 

• 
anima (pneumatiza). E uma presença de com-
paixão. diálogo e doação. Seu projeto de vida 
sacrifica a própria vida, não a vida dos ou
tros. Seus mensageiros são "missionários da 
vida e da esperança" (SD 124), porque seu 
Evangelho é caminho de vida e palavra de 
esperança. Este Evangelho compromete até 
hoje seus seguidores com a prova do amor 
maior: "Tanto bem vos queriamos que dese
jávamos dar-vos não somente o Evangelho de 
Deus, mas até a própria vida" (lTs 2,8). 

- A evangelização integral pressupõe a 
inculturaçao integral: liturgia, kerigma, estru
turas ministeriais, serviço social. Eis a razão 

. de um conceito integral de cultura (GS 53, 
Puebla 386). 

A reaproximação entre culturas con· 
temporãneas e Evangelho que pretende supe
rar a "ruptura entre o Evangelho e a cultura" 
(EN 20) é um longo processo. Faltam-nos 
exemplos recentes de uma inculturação bem· 
-sucedida por causa de amarrações estruturais 
(e di~linares) a padrões culturais estanques. 
Mas as culturas são históricas. A inculturação 
pretepde acompanhar a historicidade cultural 
com a presença evangélica. ~ste acompanha
mento e.xige mudanças de práticas culturais 
no interior das próprias Igrejas. Mudanças 
culturais são fenômeno~ de longo prazo. 

- As inculturações, historicamente bem-
-sucedidas, como a helenização do cristianis· 
mo, mostram que cada inculturação é não 
somente uma verificação contextuaJizada do 
Evangelho, mas também, tendencialmente, 
uma falsificação. Na condiçao histórica dos 
grupos humanos, o projeto de Deus, em sua 
totalidade, não cabe nas culturas e linguagens 
humanas, onde só pode ser descrito em ana
logias, metáforas e conceitos. O "esplendor 
de Deus" não cabe plenamente nos "vasos de 
barro" (2Co 3,6s) das culruras. 

- As múltiplas inculturações oferecem 
uma aproximaçao complementar e, portanto, 
maior aos mistérios de Deus, que uma incu}
turação padronizada. As múltiplas incultura
ções são também complementares na "puri
ficação" de inculturações unilaterais ("falsifi
cações"). Haverá experiências, mas não ma
nuais de inculturação. Cada caso é um caso, 
e, sobretudo, um caso histórico . 

- Na comunicação da Palavra e expe
riência de Deus nas culturas trata-se sempre 
de uma aproximação, de uma aproximação 
dos agentes de evangelização e da própria 
mensagem evangélica. A permanente necessi
dade da inculturação de agentes missionários 
é decorrência do princípio missionário das 
Igrejas que impulsiona ao encontro e comuni
cação com os Outros, como povos, grupos 
humanos ou individuos. A pennanente exi
gência da inculturação do Evangelho decorre 
da revelação da "comunhão e missão trinitária" 
em culturas que historicamente caminham e 
se diversificam. Ante outras culturas, não exis-

. . 
te - nem para o mensageIro, nem para a 

--

, 



• 

mensagem - a possibilidade de uma incultu
ração I ()()%. Uma "inculturação perfeita" exis
te somente na própria cultura. Mas neste caso 
trata-se de en(do)culturação ou socialização. 
não de inculturação. 

- A inculturação como corpo a corpo da 
evangelização requer uma multiplicação dos 
agentes e ministérios. "Evangelho" e "cultu
ras" sao dois corpos diferentes que se comu
nicam e lrocam suas energias como amantes 
que têm um objetivo comum, a vida. Aman
tes não se comunicam a longa distância ou 
por fax, mas no abraço. no toque, no diálogo. 
no intercâmbio e na partil~a . 

- Existem nas Igrejas dois ministérios es
truturalmente diferentes. Ao lado do ministé
rio que atua "corpo a corpo" há o ministério 
da articulação. Bispos, pároco, pastores geral
mente, não podem partilhar sua vida concreta 
com um s6 grupo cultural. Sua tarefa é antes 
de tudo a articulaçao dos grupos em sua di
versidade cultural num projeto comum. 

- A unidade, compreendida como articu
lação da diversidade de grupos que nesta di
versidade afinnam a sua identidade, não está 
em tensão ou contradição com a inculturação. 
A articulação pressupõe a inculturação. A in
culturação sem a articulação, porém, criaria 
ilhas isoladas sem intercomunicação. A incul
turação não é O tenno oposto à unidade ou 
identidade, mas ao colonialismo. 

- Em nível de Igreja universal , poder-se-
-ia pensar num biJingüismo que, ao mesmo 
tempo, responde à universalidade e regionali
dade da comunicação. Uma linguagem mais 
universal e linguagens (ritos. celebrações. mi
nistérios) regionais. supervisionados pelos bis
pos. Na alfabetização junto aos povos indíge
nas aprendemos que somente aquele que foi 
alfabetizado em sua lingua materna (ou pater
na, em povos patrilineares) é capaz, depois. 

NOTAS: 
I. Seminário organizado pela CRB em Porto Alegre, de 
13 a 17 de outubro de 1993. 
2 Cf. CNBB. Diretrizes gerais da ação pastoral da [greja 
no Brasil (199 1 - 1~4). Documentós da CNBB, 45. São 
Paulo, Paulinas, 1991, n. 20, - Conclusões de Santo 
Domingo, n. 9,26,219,235. 
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de aprender uma segunda língua. A alfabetiza
ção numa língua geral, no caso, o português. 
nunca surtiu bons resultados. Somente a evan
gelização no "rito regional" garante posterior-
mente a compreensão do "rito universal". 

- Todos nós;t'agentes de evangelização, 
participamos de yârios unive~os culturais: um 
aprendido em casa (enculturação), outro apren
dido no seminário, na faculdade e no mundo 
moderno e um terceiro aprendido ou reapren
dido (caso este. coincida com o primeiro) jun
to ao povo. Também o povo participa de vários 
universos culturais que não têm fronteiras 
nítidas. Quais destes universos culturais de
vem servir para transmitir a mensagem evan
gélica? 

- A multipllcidade destes universos cul-
turais em cada circunscriçao ec;lesiástica exi-
ge criatividade, liberdade e descentralização. 
Mensagens gerais não atingem os destinatá-
rios. Mesmo assim, qual é a cultura de cada 
um destes grupos? A evangelização no meio 
de cada grupo específico, por parte de agen-
tes inculturados, requer antes de tudo um le
vantamento cultural: vinde e vede. Este le
vantamento cultural e histórico haveria de 
começar com algumas perguntas básicas. De 
onde veio o grupo? Como e onde mora? O 
que come? Como dorme? Perguntas sobre o 
trabalho, sustento, educação dos filhos, rela
cionamento com os vizinhos, esperanças, cren-
ças, sonhos, sofrimentos. Do agente de evan
gelização que assumiu a bandeira da incultu
ração se requer a disponibilidade de partilhar 
com o grupo suas condições de vida. A evan
gelização há de formular suas propostas e 
mostrar a sua relevância no interior e a partir 
deste quadro referencial. A história da salva
ção de cada grupo e indivíduo passa por estes 
caminhos tortuosos da realidade histórica que 
cientistas sociais e físicos hoje descrevem 
como "caos dinâmico".4 

3. At-.'TONIL, André João. Culrura e opulência do Brasil. 
São PaulolBelo Horizonte, Edusp'ltatiaia, 1982, pg. 90 
(livro I, capo 9). 
4. Cf. PR[GOGlNE, I1yalSTENGERS, Isabelle. Entre o 
tempo e a eternidade. São Paulo, Companhia das Letras. 
1992. 
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I NCULTURACAO, NEG , 

E TEOLOGIA 

A inculturacão é a busca de uma , 

nova civilização enquanto processo 

que tem como sUjeito não o poder 

econômico ou a cultura dominante 

mas representa os anseios das 

culturas marginalizadas. 

-J. INTRODUCAO , 

A questão da inculturação surgiu com for
ça a partir da metade da década de 70. Bas
tante difuso no âmbito eclesial desde então, 
entretanto, o termo é ainda pouco conhecido 
e utilizado pelas ciências sociais e humanas. 
No Aurélio, dicionário da língua portuguesa, 
não consta o verbete sobre inculturação. Na 
maioria dos dicionários conhecidos que tra
tam temas teológicos, o termo não aparece 
também, talvez nos mais recentes. O catecis
mo da Igreja católica, recém-publicado pelo 
Vaticano, também não trata da questão. O 
dicionãrio do programa do computador recu
sa a palavra "Inculturação". 

A inculturação é uma novidade? Sem dú
vida. Entretanto, na medida em que se vai 
aprofundando o sentido do tenno percebe-se 
que se ttata de uma prática que sempre acom
panhou os processos de confrontos culturais. 

No âmbito da Igreja. a inculturação é tão 
antiga quanto a própria história da evangeli
zação. A evangelização, enquanto ação volta
da para comunicar às pessoas e povos os ele
mentos fundantes da fé crista, só é realmente 
possível através de um processo que leve em 
conta a inculturação. 

------- - '-

Pe. Antônio Aparecido da Silva, Fdp 
São Paulo/SP 

o anúncio da fé cristã. desde os primór
dios, passou por um processo de Incultura
ção. O relato dos Atos dos Apóstolos. no 
capítulo 2, versos 1 a lI , ao falar sobre a 
vinda do Espírito Santo em Pentecostes, pode 
ser interpretado na ótica da inculturação. O 
texto alude ao fato de que embora os ouvintes 
fossem de povos e culturas diferentes, entre
tanto, "cada um ouvia as maravilhas de Deus 
em sua própria Jingua". A fé cristã se incul
turou nos ambientes greco-romanos, como , , 
também na Asia e no norte da Africa nos pri-
meiros séculos do cristianismo. 

Onde estão portanto, a razão para que a 
inculturação esteja provocando estudos e de
bates na atualidade? 

Na verdade, por detrás da palavra está 
suposto todo um questionamento no sentido 
da avaliação do método e da prática da evan
gelização. Neste sentido, a IV Conferência 
Geral do Episcopado Latino-Americano reali
zada em Santo Domingo utilizou fartamente 
o tenno, enfatizando a necessidade de urna 
evangelização inculturada O documento final 
afinna que "toda evangelização há de ser in
culturação do Evangelho ( ... ). A inculturação 
do Evangelho é um imperativo, é necessária 
para restaurar o rosto desfigurado do mundo. 
Labor que se realiza no projeto de cada povo, 
fonalecendo sua identidade e libertando-o dos 
poderes da morte" l. 

Contudo, se no campo ec1esial. a incul
turação emerge como paradigma para a ava
liação da prática evangelizadora. no campo 
da cultura, ela é expressão da resistência dos 
povos que renascem de suas culturas oprimi
das. Na presente reflexao, queremos aproxi
mar o tema da Inculturação, ao da realidade 
afro-americana e perceber desde aí o seu sig
nificado. São múltiplas as razões que nos le
vam à esta tarefa, e entre elas, está também o 
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fato de o documento de Santo Domingo ter 
distinguido as culturas afro-americanas e in
dígenas, como prioritárias para a reflexão so
bre a Inculturação no continente2• -. -2. INCULTURI\CAO: 

" . 
DIVERGENCIAS E 

" 

CONCORDANCIAS 
Desde que emergiu nas discussões do Sí

nodo sobre a "Evangelização no mundo con
temporâneo", em 1974, o tema da incultura
ção tem ganhado interesse e um espaço cada 
vez mais crescente no âmbito pastoral, nos 
estudos ~clesiológicos e na reflexão teológi
ca. Sabe-se que foi o Cardeal Sin, arcebispo 
de Manila, quem pôs o termo em uso. No 
Sínodo sobre a catequese, ele falou textual
mente em "processo de inculturação". Em 
1979 o termo foi ratificado oficialmente pela 
Catechesi Tradendae), e daí por diante seu 
uso tem sido habitual na linguagem teológica. 

A familiaridade com o termo inculturaçâo 
e sua compreensão não foram unívocas e nem 
imediatas ao longo destes anos. As dúvidas 
perduram ainda hoje. Alguns entenderam que 
inculturação era simplesmente um neologis
mo para dizer em tempos pós-conciliares o 
mesmo que se entendia por "enculturação" ou 
"adaptação" jã nos tempos de Pio XII. O Padre 
Marcello Azevedo, em sua obra sobre "comu
nidades eclesiais de base e inculturação da 
fé"\ trabalhou exaustivamente o tema, bus
cando luzes, com o objetivo de permitir mai
or clareza na utilização da palavra, cada vez 
mais difundida, sem que houvesse, entretan
to, um sentido comum. Fez questão de definir 
os termos em concorrênc ia e esclareceu: 
"Enculturação é o processo pelo qual uma 
pessoa é introduzida à sua própria cultura". 
Quanto à "aculturação, significa o processo 
de transformações que se verificam pelo con
tato de um indivíduo ou grupo com uma cul
tura que não é a sua ou pela interação de duas 
ou mais culturas distintas", insiste o padre 
Marcello. A adptação, por sua vez, "diz res
peito ao enxerto da fé na alma e na cultura( ... ) 
Estes três termos não podem ser usados sim-

plesmente como sinônimos de inculturação, 
embora o tenham sido, por vezes" observa 
Marcello Azevedo', 

Apesar dos esforços, não se chegou ainda 
a um consenso sobre O significado do termo 
Inculturação. "Os diversos autores propõem 
definições deste termo que são afins e se 
completar:. Nem sempre, porém são suficien
temente distintivas'o(.. Às vezes chegam a ser 
até contraditórias. 

Há definições muito simples e reducio· 
nistas como por exemplo aquela apresentada 
por Roest CroJius, para quem a inculturação é 
vista simplesmente como um "processo pelo 
qual a Igreja se insere progressivamente numa 
cultura"7. Definição de alcance bastante res
trito, superada de imediato por conceitos mais 
precisos onde a inculturação é vista no seu 
campo próprio, ou seja, como "o lançamento 
da semente evangélica na cultura, de modo 
que o germe da fé possa desenvolver-se nela 
e exprimir-se segundo o gênio próprio dessa 
cultura''Ii. 

Bastante elucidativa é a definição apre
sentada pelo Padre Arrupe: "A inculturação é 
a encarnação da vida e da mensagem cristãs 
em uma área cultural concreta, de modo que 

_ • 'A' • 

nao somente esta expenencla se expnma com 
os elementos próprios da cultura em questão, 
mas que esta mesma experiência se transfor
me em um princípio de inspiração, a um tem
po norma e força de unificação, que transfor
ma e recria esta cultura, encontrando-se assim 
na origem de uma nova "criação''9. Marcello 
Azevedo apresenta uma compreensão análo--ga da inculturação: "E o processo de evange-
lização pelo qual a vida e a mensagem cristãs 
são assimiladas por uma cultura, de modo que 
não somente elas se exprimam com os ele
mentos próprios da cultura em questão, mas 
se constituam em um principio de inspiração, 
a um tempo norma e força de unificação, que 
transforma e recria essa cultura"lo. 

Há quem tenha trabalhado o tema da in
culturação na ótica do missionário, destacan
do o binômio "mensageiro e mensagem". 
Neste caso, "a inculturação é um processo de 
aproximação ao universo cultural do outro que 
inclui o mensageiro e a mensagem. Nesta apro-
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ximação. o mensageiro não busca uma iden
tificação com O outro. O que eliminaria sua 
alteridade e liberdade. A inculturação tende a 
um processo de comunicação que não con
funde o «receptor" com o "emissor", partes 
constitutivas de todo diálogo. Isto não exclui, 
e até um certo ponto pressupõe, que O evan
gelizador (emissor) seja antes de tudo um 
ouvinte (receptor). Na inculturação. o missio
nário se submete a um processo de transfor--mação cultural a longo prazo. E um processo 
que demora muito mais que a inserção no 
mundo social do pobre( ... ), e que exige uma 
ampla aprendizagem e transfonnações profun
das na maneira de pensar e agir (rac iocínio e 
lógica cultural). A mensagem, por sua vez, 
também é parte integrante do processo de 
"aproximação" . Tanto as incu!turaçôes do 
mensageiro como da mensagem são precárias 
e por tanto, processos permanentes"ll. 

Ao tratar da Inculturação, há quem dê 
ênfase à proclamação ativa da mensagem. 
Alguns teólogos, segundo a Antropologia 
Cultural norte-americana, reservam o concei
to "Inculturação" exclusivamente para expli
car a transmissão da mensagem de fé"12. A 
este respeito vale a observação de Marcello 
Azevedo: "Um dos aspectos menos satisfa
tórios que encontro nas análises do processo 
de inculturação é a ênfase dada por quase todos 
os autores à proclamação ati va da mensagem, 
como primeiro passo do processo. Isto corres
ponderia, da parte da cultura de destino, a 
uma espécie de escuta passiva, a um tempo 
de assimilação, prévio à reformulação da men
sagem segundo a cultura. A esta reformula
ção se procederia depois, num segundo passo 
ou tempo. Não creio que isso se possa ou se 
deva fazer assim, porque o processo de incul
turação é, a um tempo, transformação da cul
tura pela mensagem cristã, mas também trans
formação da embalagem cultural em que che
go a mensagem pela cultura que a recebe"ll. 

Nesta mesma linha e com postura mais 
enfática, insiste o Padre José Comblin: "A, 
inculturação é antes de tudo obra do receptor 
do evangelho. Ele é quem acolhe dentro da 
sua cultur<} a mensagem recebida e lhe atribui 
um conteúdo ( .. . ). O evangelizador. não pode 
inculturar, mas pode impedir, censurar, de-

sestimular e tomar essa inculturação impossi
vel( ... ). A evangelização começa não quando 
o pregador começa a falar, mas quando o 
interlocutor começa a responder( ... ). Ora a 
resposta ~ão d~pende do missionário. Por isso 
O ponto de partida da evangelização é a res
posta do OUtro"14 . 

No documento de Santo Domingo, embo
ra o termo seja usado repetidas vezes, não há 
suficiente clareza quanto ao seu significado 
conceitual. Ao mesmo tempo em que se afir
ma que "a nova evangelização tem de incul 
turar-se mais no modo de ser e de viver de 
nossas culturas, levando em conta as peculia
ridades das diversas culruras, especialmente 
as indígenas e afro-americanas"J5, é apresen
tada também uma definição de inculturação 
não isenta de ambigüidades. A "Inculturação 
é um processo que vai do Evangelho ao cora
ção de cada povo e comunidade com a me
diação da linguagem e dos símbolos compre
ensíveis e apropriados segundo o juízo da 
Igreja"Jó, diz o documento. Neste mesmo sen
tido, no número 256, afinna-se que "o pro
cesso de Inculturação abrange o anúncio, a 
assimilação e a reexpressão da fé". 

As reflexões desenvolvidas nos levam a 
concluir que as indagações sobre a melhor -
conceituação a respeito da inculturação per
manecem abertas. 

-3. INCULTURACAO E 
- -

EVANGELlZACAO 
• 

No desenvolvimento do uso do tenno, a 
inc ulturação ficou estritamente ligada à evan
gelização. Por isso são freqüentes as expres
sões: "evangelização inculturada" e "incultu
ração do evangelho". A reflexao teológica e 
pastoral atuais têm a inculturação como um 
processo irreversível. "O processo de incultu
ração é o centro, meio e objetivo da nova 
evangelização", afmna o Papa João Paulo IP'. 

O Padre Marcello Azevedo fala em "cons
ciência da necessidade de inculturação" e 
aponta três eventos que estão na raiz da iocul
mração. "O primeiro dado é o surgir e ama
durecer efetivo da consciência e da realidade 
de uma Igreja mundial de fato, processo ca-
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talisado e posto em movimento pelo Concílio 
Vaticano n, explicita e sobretudo implicita
mente. O segundo, decorre do mesmo Concí
lio. Trata-se da tomada de consciência e cres
cente valorização, desde então. das Igrejas 
locais e de uma nova compreensão delas 
mesmas no contexto global da Igreja. Estes 
dois fenômenos representam um rumo novo 
que a Igreja toma, em contraste com o mode
lo eclesiológico que perdura durante séculos. 
de uma Igreja centrada na Europa e centrali
zada em Roma. O terceiro fenômeno é o redes
penar das culturas que se afirmam na sua 
identidade e lutam por seus direitos e por suas 
expressões próprias"l1l. 

Analisando estes fatores que estão na raiz 
do processo de inculturação na atualidade, 
João Batista Metz, olhando O presente com 
vistas no futuro, fala da necessidade de mu
dança ou de uma evolução eclesiológica que 
possa acompanhar as novas exigências. Pro
põe a superação de um modelo eclesiológico 
monocêntrico por um modelo policêntrico. " A 
Igreja Catól ica encontra-se diante de uma 
grande mudança em sua história, talvez a mais 
transcendental desde suas origens", observa O 

teólogo alemão. "Está por transfonnar-se de 
uma Igreja européia e norte-americana cultu
ralmente mais ou menos homogênea, ou 
monocêntrica, em uma Igreja Universal de 
raízes culturais muito variadas, quer dizer, 
culturalmente policêntnca"''''. 

Na observação de Metz, está subjacente 
que o significado da inculruração deve ser 
encontrado, sobretudo, na periferia do cristia
nismo, ou seja, na Ásia, África e na América 
Latina, onde os processos de encontro destes 
povos com a mensagem cristã levou-os a 
encontrar fonnas peculiares na expressão de 
ç-w ,e . 

Passado o primeiro momento exploratório 
sobre o tema, a inculturação vai encontrando 
o seu lugar específico na reflexão teológica e 
pastoral. Teologicamente é concebida como 
"uma consequência da encarnação do Verbo; 
como exigência da catolicidade, unidade da 
Igreja e da sua Missão"21 . Pastoralmente a 
reflexão sobre a inculruração vai evidencian
do a necessidade de uma visão de mundo 

localizada e contextualizada. Teológico e pas
toralmente vai-se definindo cada vez mais com 
clareza o objeto e o sujeito da inculturação. A 
razão fundamental desta definição é o fato de 
"a Igreja Cató1icajá não ter simplesmente uma 
Igreja no Terceiro Mundo, mas ter-se tomado 
uma Igreja c:e Terceito Mundo"22. Haja vista 
o próprio dado empírico: "Em 1980, os cató
licos no Terceiro Mundo somavam 58%, en
quanto na Europa e nos Estados Unidos che
gavam tão-somente a 42%'>23. 

Aqui entre nós, a reflexão sobre a incultu
ração não podia ser feita a não ser na ótica do 
terceiro mundo, em chave de leitura a partir 
da "opção pelos pobres". "A questão social 
do pobre é, ao mesmo tempo, uma causa 
cultural do outro. Ambas, realidade social e 
realidade pl~ricultural, multiétnica, não podem 
ser confundidas, nem desvinculadas. O outro, 
seja índio ou negro, não é uma simples exten
são do pobre. A causa do outro é mais ampla 
que a causa do pobre já que o outro nem 
sempre é pobre. Mesmo assim merece toda a 
atenção evangelizadora. A solidariedade cul
tural inclui e enraiza (radicaliza) a solidarieda
de social"24. 

Se por um lado, a "opção preferencial pelos 
pobres" evidenciou os mecanismos estruturais 
e conjunturais que detenninam a sua exclusão 
e marginalização, por outro lado. a incultura
ção toma como ponto de partida a sua riqueza 
cultural que impede inclusive a sua sujeição 
total, e se constitui em resistência e capacida
de de transfonnação. Assim como a reflexão 
sobre O " pobre", nos anos após Medellín , 
aprofundou-se até chegar aos pobres mais 
pobres: índios e negros a reflexão sobre a in
culturação a partir das riquezas culturais co
meça também a partir destas culturas oprimi
das e marginalizadas, evidenciando "suas ri
quezas" . 

No que diz respeito à Evangelização, o 
seu maior ou menor sucesso depende do grau 
de profundidade da inculturação da mensa
gem. Diz bem o padre Comblin quando afir
ma que "a evangelização começa com a pri
meira resposta do evangelizado. A partir des
se momento, começa uma colaboração entre 
ambos. O evangelizador deixa de ser o dono 
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da mensagem. O receptor do evangelho so
mente pode recebê-lo recriando-o dentro de si 
próprio, por "si próprio e em si próprio. O 
receptor cria de novo o evangelho. Ele re
constrói a mensagem que recebeu. Se não se 
lhe permite essa possibilidade, a evangeliza
ção fica bloqueada"2S. 

4, COMUNIDADE NEGRA E -INCULTURACAO , 

o catolicismo praticado largamente pela 
população afro-americana ao longo destes 
cinco séculos constitui um vasto exemplo de 
eyangelização inculturada. Diante da imposi
ção cultural religiosa pretendida pelos con
quistadores e missionários na América Latina 
e no Caribe, a população negra reagiu de várias 
maneiras, expressando a seu modo os seus 
usos e costumes e a sua experiência de Deus. 

O evangelizador, mostrou-se, por certo, 
excessivamente ambicioso_ Mais do que pro
por a mensagem cristã, interessava-lhe impor 
a civilização ocidental, como condição "sine 
qua non" para a evangelização. Os negros por 
sua vez, mostraram não ter dificu ldades em 
relação ao núcleo da mensagem cristã, mas 
reagem de muitas fonnas à ocidentalização e 
à imposição civilizatória arbitrária. Não hou
ve diálogo, houve imposição e reação, como 
em muitos casos, não houve evangelização, 
mas a ocidentalização. Este confronto marcou 
o início do processo de inculturação afro-ame
ncano. 

Em que pesem as circunstâncias escabro
sas em que se deu o encontro da população 
negra com o evangelho, onde não poucas vezes 
os textos evangélicos foram evocados com a 
finalidade de criar no negro escravo uma cons
ciência resignada e justificar a sua condição 
subalterna, a população negra soube desde 
cedo perceber para além da estrutura da es
cravidão a pe.rspectiva libertadora da mensa
gem evangélica. Para os negros, as igrejas 
cristãs eram portadoras de uma mensagem 
irresistível, mensagem cristã, que não só não 
praticam, mas ao contrário aceitavam ma
nipulá-la para tomarem-se cúmplices da es
cravidão. Como dirá o Papa João Paulo lI, 

foram "pessoas batizadas, mas que não vive
ram a sua fé"26. 

-E evidente que a ação discriminadora da 
sociedade colonial sobre a população negra 
deixou marcas profundas. Entretanto não foi 
suficiente para erradicar os seus valores cul
turais e religios~s de origem. A partir do re
lacionamento, embora impositivo, compulsó
rio , do colonizador e do evangelizador com a 
população negra, inicia-se o processo de in
culturação. Não na ação do colonizador ou do 
evangelizador, os quais esperam obter um tipo 
de resposta conseqüente com os seus ensina
mentos, os seus dogmas, a pureza da fé, a 
eficácia da sua pregação denunciadora dos 
deuses malditos africanos, mas na resposta 
diferente da consciência religiosa dos negros. 

Neste sentido, na origem do sincretismo 
afro-brasileiro, está presente uma prática de 
inculturação. Embora definam realidades es
pecíficas, há uma proximidade entre incul
turação e sincreti smo. E, assim como há vá
rias definições de inculturação, também há 
diversas compreensões do fenômeno sincre
tismo27• Aliás, a este propósito observa Mar
celo Barros: «Quando vemos no Antigo Tes
tamento o processo como os vários cultos 
cananeus vão se difundindo na religião javista, 
é difícil distinguir o que seria inculturação e 
o que seria mesmo sincretismo''2I1. 

O tema da inculturação é derivado do seu 
eixo gerador, a cultura. Por isso mesmo a re
flexão sobre a inculturação demonstra a preo
cupação em afirmar a requerida autonomia das 
culturas. Nesse sentido, trabalhar a questão 
da inculturação não pode ser uma preocupa
ção somente eclesial restrita aos desafios da 
evangelização. É preciso trabalhar também 
outras dimensões do tema, em outras óticas 
para que se perceba todo o seu alcance. A 
inculturação traz consigo a revolução do sim
bólico, mas não deixa de ser predominante
mente uma proposta alternativa de mudança 
radical. E enquanto um processo que tem como 
sujeito não o poder hegemônico ou a cultura 
dominante, mas representa os anseios das cul
turas marginalizadas, a inculturação é a busca 
de uma nova civilização. E, neste sentido, co
incide com os objetivos do "Movimento da 
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Nc~ritude", gestado ao longo deste século peja 
Comunidade Negra. 

-5. A INCULTURACAO E O , 

"MOVIMENTO DA NEGRITUDE" 
o 

E notória a presença e a vitalidade da 
comunidade negra na América Latina e no 
Caribe, seja na sociedade civil como também 
na Igreja. Os movimentos negros, bastante 
reduzidos em décadas anteriores , hoje estão 
espalhados e multiplicados por rodo o conti
nente. Este fato chamou a atenção. inclusive, 
do Papa João Paulo lI, quando da abertura da 
Conferência Geral do . Episcopado Latino
Americano em Santo Domingo: "Olhando para 
a realidade atual do Novo Mundo, vemos 
pujantes e vivas comunidades afro-america
nas que, sem esquecer o seu passado históri
co, oferecem a riqueza de sua cultura à varie
dade multifonne do continente"29, observou o 
Papa. 

Para tantas pessoas, esta presença da co
munidade negra poderia parecer um fato re
pentino, algo que tenha surgido improvisada
mente sem causas históricas. Na verdade não 
é assim. Os movimentos negros presentes e 
atuantes hoje na América Latina representam 
de alguma fonna as lutas da comunidade ne
gra ao longo dos séculos. Estas lutas foram 
marcadas por acontecimentos históricos de 
relevantes significados. Dentre eles destacam
-se os famosos quilombos e, sobretudo, a me
morável organização da República de Pal
mares. Foram igualmente relevantes as suces
sivas insurreições negras havidas ao longo dos 
séculos. Só na Bahia, por exemplo, na pri
meira metade do século passado, registraram
-se dez revoltas e rebeliões negras. Dentre elas 
a mais famosa foi a revolta dos Malês ocor
rida em 183530• As lutas abolicionistas prota
gonizadas por figuras como José do Patrocí
nio, Joaquim Nabuco e tantos outros negros 
anônimos, consagraram a histórica combati
vidade da população negra. 

Após a abolição, as lutas negras refluíram. 
Entretanto neste século, o movimento negro 
retomou a sua trajetória. Nas décadas de vinte 
e de trinta,. o movimento negro no Brasil , por 

exemplo, criou e utilizou jornais como meio 
de aglutinação dos aliados e a comunicação 
de suas bandeiras de lutas. A ditadura dos 
anos trinta reprimiu os movimentos populares 
e sobretudo os que trabalhavam as .questões 
étnicas. Entretanto, mesmo em meio a gran
des dificcldades, o movimento negro brasilei
ro chegou a organizar-se em uma "frente ne
gra'.'. Duramente castigado anos depois pela 
ditadura militar dos anos 60, o movimento 
negro renasceu mais uma vez, e em fins da 
década seguinte dava provas da sua teimosia 
histórica, e com a mesma combatividade fez 
sua a bandeira do protesto e da indignação 
diante do racismo e da discriminação cres
centes. Foi este mesmo movimento negro que 
na década de oitenta se fortaleceu através dos 
congressos, procurando criar uma consciência 
afro-americana com abrangência em todo 
continente. 

Uma das expressões fortes do movimento 
negro mundial nas últimas seis décadas tem 
sido "negritude". Mais que um conceito, a 
negritude é uma categoria que expressa a pos-

o 

tura, a reação da população negra na Africa e 
nas várias regiões do mundo onde se encontra 
à constante agressão e negação dos seus valo
res históricos, religiosos e culturais. Depois 
de séculos de intensa pregação anti-negro, 
incrementada sobretudo a partir do século 
XVIII, quando " um dispos itivo intelectual foi 
desenvolvido, dividindo a espécie humana em 
raças desiguais" e hierarquicamente dife ren· 
ciadas, sendo que à raça branca, dita superior, 
foi confiada a missão de unificar o mundo de 
acordo com os seuS valores, o negro reage ao 
retrato negativo contra ele forjado")! . 

Depois de conviver por muito tempo com 
a situação de inferiorização, assimilando in
clusive, os "valores culturais" impostos pela 
sociedade, o negro reage e passa a assumir o 
seu próprio ser e a sua história. Surgiu assim 
o " movimento da negri!Ude". Nos Estados 
Unidos, por exemplo, "após séculos de imita
ção cega, alguns escritores negros, e~tre eles 
Ou Bois e Langston Hughes, tomam cons
ciência de que, de todos os grupos étnicos 
que povoam o país chegam a sofrer uma la
vagem cerebral , levando-os até a acreditar que 
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são naturalmente inferiores e não têm histó
ria"J2, Este movimento, caracterizado inclusi
ve pela tomada de consciência, passou a ser 
designado de "Negritude". 

A negritude é a um s6 tempo um movi
mento histórico, emancipativo, social, artísti
co e cultural, e por que não dizer também 
religioso. O seu grande objetivo é a recupera
ção da identidade negra. "O negro se dá conta 
de que a sua salvação não está na busca da 
assimilação do branco, mas sim na retomada 
de si, isto t, na sua afinnação cultural, moral, 
física e intelectual, na crença de que ele é 
sujeito de uma história e de uma civilização 
que lhe foram negadas e que precisa recupe
rar. Isto sintetiza de maneira breve os anseios 
que a categoria negritude expressa dentro do 
movimento negro internacional. 

A busca do ser negro como condição para 
a libertação tem sido a detenninação da Juta 
para as mais expressivas lideranças negras 
neste século. Como dizia Steve Biko, líder 
negro preso e assassinado em 1977 pelas for-

-ças separatistas da Africa do Sul, "ser negro 
não é uma questão de pigmentação, mas O 
reflexo de uma atitude mentaL Pela mera 
descrição de si mesmo como negro, já se 
começa a trilhar o caminho rumo ã emancipa
ção, já se está comprometido com a luta con~ 
tra todas as forças que procuram usar a 
negritude como um rótulo que detennina a 
subserviência"33. 

Além dos esforços para superar a margi~ 
nabzação cultural, a negritude constituiu~se 

também num veemente protesto contra a or~ 
dem colonial , através da luta pela emancipa~ 
ção dos povos negros oprimidos, como tam~ 
bém um forte apelo para uma imperiosa revi
são das relações entre pessoas e nações. "Não 
é possível mais conceber uma civilização 
universal entendida como sinônimo de domi~ 
nação e redução das demais experiências hu~ 
manas". Esta era a convicção dos militantes 
do movimento da negritude, desde a sua pri
meira geração. A verdadeira civilização uni
versal há de ser na perspectiva da negritude, 
encontro de todas as culturas, concretas e 
peculiares. 

O movimento da negritude trabalha sobre
tudo a metodologia da auto~estima a partir da 

recuperação dos valores profundos, como por 
exemplo, a busca das raízes que ajuda o ne
gro a encontrar-se com suas origens e funda
mentar a sua identidade. Para as populações 
negras que vivem fora da África, particular
mente~s que foram vítimas do processo de 
escravidão, a recuperação das origens tem dois 
significados. Primeiro, redescobrir o passado 
de luta de resistência contra a cruel escravi
dao. Recuperar a memória da participação do 
negro nas lutas dos empobrecidos. Tarefa di~ 

ficil, uma vez que a história oficial, não sem 
propósito, foi escrita a partir dos dominado
res, ressaltando, portanto, nomes e situações 
de acordo com a sua ótica e conveniência. Os 
empobrecidos não exercem qualquer protago
nismo na história vista de cima para baixo. A 
recuperação da memória histórica do povo 
negro, portanto, além de ser parte da redes
coberta da sua identidade histórica, é de gran~ 

de significado para a retomada da história a 
partir dos "vencidos e humilhados". 

Em segundo lugar, talvez melhor dito, num 
segundo momento, a recuperação das raízes 
implica a superação dos contornos geográfi
cos dos países e regiões em que vive cada 
comunidade negra, na transcendência da sua 
história mais imediata, e exige a volta às ori~ -gens africanas. E bom ter presente que a volta 

-à Africa não representa na ótica da negritude 
a ilusória busca do paraíso perdido, mas a 
possibilidade de compreensão do próprio ser 
do negro, sua lógica e cosmovisão. 

O movimento da negritude envolve as 
populações negras da diáspora em busca das 
suas origens comuns. Entretanto, a descobena 
da origem comum não elimina as particulari
dades das experiências diversas vividas histo~ 

ricamente pelas populações negras na plurali~ 
dade de situações, na diáspora e no continen
te africano. 

O processo tem duas dimensões comple
mentares. Ao mesmo tempo em que se desco
brem as raízes, aprofundam-se as característi~ 
cas próprias acrescentadas a partir da singula
ridade histórica de cada povo e nação. Somos 
negros brasileiros, com origem comum e his
tória semelhante aos nossos innãos norte~ 

-americanos, caribenhos, centro e sul~america~ 
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nos, porém com particularidades acrescenta
das historicamente, que não podem ser subes
timadas. 

A negritude está presente como idéia for-
o 

ça nas lutas~contra o apartheid na Africa do 
Sul, no profetismo coletivo do povo africano 
expresso nas figuras de Steve Biko, Winie e 
Nelson Mandela. Está presente também nas 
concentrações lideradas pelo pastor pacifista 
Martin Luther King e no radical Malcom X, 
nos Estados Unidos. Esta mesma negritude 
faz Amilcar Cabral conclamar todos os ne
gros que se alienaram a voltar às suas raízes, 
isentando, entretanto. desta tarefa, as massas. 
Segundo o líder africano, as massas populares 
constituem a única entidade realmente capaz 
de criar e de preservar· a cultura, de fazer a 
história sem a perda das suas origens34

• 

O senegalês Léopold Sédar Senghor en
tende a negritude, antes de tudo, como gesto 
de indignação: "Revoltamo-nos, às vezes, por 
sennos considerados apenas consumidores de 
civilizações. As contradições da Europa: a 
idéia não ligada ao ato, a palavra ao gesto, a 
razão ao coração e daí à arte. Estávamos pre
parados para gritar. hipocrisia"! A negritude 
foi a bandeira de luta de Lumumba, para 
muitos o mais importante líder de libertação 

o 

da Africa. A negritude foi a idéia força para 
os países africanos nas lutas pela independên-

o 

cia. Em poucos anos, a Africa que pertencia 
à Europa. tornou-se toda independente: Gana, 
MaIi, Nigéria. Uganda. Moçambique, Ango
la, Argélia, Líbia, Sudão" . 

Por tudo O que está dito, e por tudo O que 
se poderia dizer ainda sobre a negritude, pa
rece-nos imperioso, entender a questão da . 
inculturação, particularmente referida à popu
lação negra, não de fonna descontextualizada, 
mas dentro do movimento histórico negro, 
como parte e expressão deste mesmo movi
mento da negritude. Neste sentido a incultu
ração supera uma abordagem meramente reli
giosa, ecIesial e se abre para um desafio mais 
amplo. 

A inculturação é urna fonna de expressão 
dos anseios fundamentais da negritude. Se a 
negritude tem no reencontro das raízes africa
nas um dos seus momentos fortes, a incuItu-

ração é antes de mais nada a valorização des
tas raízes culturais. As populações negras, 
dentro de um processo, assumem cada . vez 
mais e em número maior os seus costumes e 
usos originários enriquecidos pelos elementos 
de uma cultura de resistência vivida na 
diáspora ou sob a opressão colonizadora. 

6. INCULTlJ'RACÃO, NEGRITUDE 
o 

E TEOLOGIA 
A inculturação, como já dissemos, é, uma 

prática que sempre foi manifestada pela co
munidade negra, particularmente, na diáspora. 
Entretanto, uma reflexão teológica cristã 
inculturada a partir da ótica dos povos negros 
é algo recente e tem a ver com o movimento 
da negritude. A teologia clássica, a escolásti
ca, ensinada de maneira exclusiva até o Con
cílio Vaticano lI, não tem uma abordagem 
positiva sobre a situação da população negra. 
Segundo J. E. Martins Terra, "a escolãstica 
não via claramente uma oposição ao direito 
natural de um estado de servidão, no qual eram 
reconhecidos a pessoa humana e seus direitos 
fundamentais, mas que, por outra parte, im
portava um vínculo permanente entre servo e 
patrão". No caso da escravidão, "tratava-se 
de um vínculo que não tocava a pessoa huma
na, nem a sua dignidade intrinseca, mas 50-

meme a sua obra". 

A ética e a teologia escolástica, portanto, 
distinguiam entre pessoa e sua dignidade ab
soluta, sua liberdade e seus atos por um lado 
e, sua atividade ou suas obras externas, por 
outro lado. 

'''Alguns teólogos", observa Martins Ter
ra, "faziam certa analogia entre a situação de 
escravidão e a vida religiosa na qual os súdi
tos, pelo voto de obediência se põem ã dispo
sição do superior. Por conseguinte, para po
der demonstrar a oposição dessa servidão (es
cravidão) ao direito natural, seria preciso de
monstrar o caráter antinatural também da obri
gação perpétua"" . 

Uma reflex.ão teológica. baseada nestes 
conceitos, não poderia evidentemente respon
der à demanda da população negra e nem 
contribuir para os seus anseios. A possibilida-

• 

-
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de de se refletir a realidade da população negra 
em chave lógica de maneira positiva, surge 

~ com o espírito introduzido pelo Concílio 
Vaticano 11 e. sobretudo com o surgimento 
das "Teologias do Terceiro Mundo". Ao si· 
tuar as "Teologias do Terceiro Mundo", Leo
nardo Boff diz que elas se "propõem pensar a 
fé a partir da situação miserável a que está 
entregue O Terceiro Mundo. Concretamente, 
elas surgem dos grupos que se encontravam e 
se encontram numa prática libertadora, não 
reformista, nem assistencialista. maS alterna
tiva ao sistema social imperante. A novidade 
consiste em ser uma reflexão de fé elaborada 
no interior de urna prática de liberação feita -pelos oprimidos em seus movimentos. E uma 
teologia, portanto. indutiva. Não parte de pa
lavras e termina em palavras, mas arranca de 
práticas e lutas e elabora uma articulação teó
rica para iluminar e aprofundar as prAticas" 37. 

Dentro deste contexto, articulando refle
xão teológica alternativa e as aspirações do 
movimento de negritude, surge, por exemplo. 
a Teologia da Inculturação ou Teologia Cristã 
Africana3!\. Definida como "um encontro cria
tivo entre o sistema de pensamento africano e 
o sistema de pensamento cristão europeu, a 
Teologia da Inculturação desenvolvida a par
tir dos anos 65 sobretudo no Zaire, procura 
interpretar a mensagem cristã em termos de 
conceitos africanos bantus. 

• 
Na Africa do Sul, a consciência negra, 

despertada pelo movimento da negritude, fez 
com que surgisse nos anos 70 a Teologia 
Negra, tendo como cenArio e contexto a pro
longada luta dos nativos sul-africanos contra 
o racismo, o colonialismo e a exploração ins
titucionalizada de que são vítimas. Os teólo
gos sul-africanos consideram a Teologia Ne
gra como uma tentativa de mostrar que Deus 
consentiu a existência negra como forma le
gítima de existência humana39• 

Por fim, também nos anos 70, articula-se 
uma Teologia da Libertação Africana. A luta 
pela libertação econômica e política esteve na 

. -
ordem do dia por muito tempo na Africa. Para 
os teólogos africanos particidários desta cor--rente de pensamento, a teologia na Africa deve 
ter uma base no povo. A opressão político-

-econômica e as estruturas opressivas dentro 
da Igreja devem ser revistas e transformadas. 
A Igreja africi!Pa deve libertar-se das estrutu
ras de dependência, a fim de permitir aos 
africanos desenvolverem sua própria identi
dade cristã pelo recurso direto aos evangelhos 
e à revelação divina. Os teólogos africanos 
anseiam por uma igreja profética, critica em 
face dos modelos econômicos e das estruturas 
políricas40

• 

Em meio a este movimento, surgiu tam
bém uma Teologia Feminista Africana, arti
culada sobretudo nos anos 80. As lutas femi
nistas sempre presentes nos povos africanos, 
passaram a ser refletidas teologicamente. A 
Teologia Feminista Africana procura esclare
cer a identidade da mulher como parceira do 
homem na comunidade humana em condição 
de igualdade. Um-dos pontos de partida é a 
história bíblica na criação, conforme consta 
no livro do Gênesis 1,26-31, segundo a qual, 
Deus fez o homem e a mulher à sua própria 
imagem. A exclusão da mulher na sociedade 
e em cenos ministérios cristãos deve-se a 
preconceitos culturais e nao às exigências da 
fé cristã. Portanto, a mulher deve ser re
conduzida da periferia para o centro da vida 
e da atividade na igreja e na sociedade em 
geral4 1

• 

Embora com aspectos e abordagens varia
das, as teologias africanas têm em comum o 
rechaço a uma ref1exão teológica exógena, 
dedutiva, alheia às realidades do continente. 
Em todas as propostas teológicas, não só na 
Teologia da Inculturação, mas em todas estas 
novas formas do pensar teológico, está expli
citado ou subjacente a determinação em fazer 
teologia a partir do conrexto e dos valores 
culturais despertados sobretudo pelo movimen
to da negritude. 

As comunidades negras na diáspora tam

bém começaram a elaborar uma teologia pró
pria. Nos Estados Unidos, por exemplo, a teo
logia negra foi criada nos anos 60, segundo 
James Cone, um dos expoentes da Teologia 
Negra norte-americana, a Teologia Negra sur
giu quando ativistas cristãos negros procu
raram conciliar a idéia de amor e não-violên
cia, do pastor Martin Luther King. com a ênfa-
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se na negritude e autodefesa, do separatista 
Maleom X". "Na Teologia Negra", dirá James 
Cone, "negro" representa nossa fidelidade a 
Malcom X e "teologia" indica nosso compro
misso com Martin Luther King. A insistência 
da teologia negra no tema central da "liberta
ção" representa nosso duplo compromisso com 
Manio e Ma1com, mártires que entregaram 
livremente sua vida pela Jib~rdade de nosso 
povo. Juntos, Martin e Ma1com nos lembram 
que não pode haver liberdade para O povo 
negro, se não derivar da particularidade de 
nossa história cultural (Malcom), e que essa 
liberdade deve também ultrapassar a si mes
ma para abraçar a liberdade de todos (Martin)". 

A Teologia Negra da Libertação surgiu, 
pois, como parte e expressão das lutas em 
vista do reconhecimento dos direitos civis da 
população negra num país definido somente 
pelos e para os brancos. "Nosso pensar sobre 
Deus nasceu e foi elaborado a partir de nos
sas diferentes histórias culturais e de nossas 
contínuas lutas em prol da liberdade nos Es
tados Unidos", observa J. Cone. Embora ca
racterizadas de maneira peculiar em cada si-, 
(uação, as teologias negras na Africa ou na 
diáspora representam a busca comum da iden
tidade negra e a solidariedade com todos os 
povos em prol da justiça. Aqui, vale recordar 
Martin Luther King: "Estamos presos numa 
rede inevitável de reciprocidade, atados a um 
único destino. O que afeta a um diretamente 
afeta a todos indiretamente. Enquanto houver 
pobreza neste mundo, ninguém pode ser to
talmente rico .. . Enquanto grassarem doenças 
e milhões de pessoas não puderem esperar 
mais do que vinte ou trinta anos de vida, nin-, 
guém pode ser totalmente sadio ... E estranho, 
mas eu jamais poderei ·ser o que deveria ser 
enquanto você não for o que você deve ser. E 
você jamais poderá ser o que deveria ser en
quanto eu não for o que eu deveria ser'>43. 

-7. CONCLUSAO 
o movimento da negritude continua nes

tes anos 90, e com ele o processo de incultu
ração avança e toma-se cada vez mais evi
dente na comunidade afro. A inculturação 
abrange várias dimensões, como já chama-

mos a atenção, entretanto, é sobretudo no âm
bito da expressão da fé que o tema tem sido 
mais aprofundado. As Igrejas cristãs, e em 
particular a Igreja católica, vem se preocu
pando cada vez mais com as questões da 
cultura"-e da inculturação. 

Depois de seguidos séculos de repressão e 
marginalização, as culturas afro-americanas 
vão passando da clandestinidade, sobretudo 
no âmbito religioso, para o lugar devido. A 
Teologia da libertação, tão cara à população 
negra, demorou a perceber a especificidade 
da cultura e da religiosidade negras na refle
xão teológica. A este propósito, nos anos 80, 
faúamos as seguintes observações: "O pri
meiro desafio que a questão negra põe à teo
logia, é quanto ao método. A questão negra 
não pode ser refletida teologicamente a partir 
de um referencial epistemológico clássico. A 
epistemologia teológica clássica, constituiu
-se numa relação direta com a reflexão filosó
fica calcada na metafísica, que lhe serviu de 
suporte e finalidade. A metafísica, na sua 
degeneração pré-racionalista e racionalista, 
desfigurou e descaracterizou o objeto de sua 
investigação, reduzindo-o a um puro ser de 
razão. O objeto perdeu a sua consistência real, 
ou seja. a sua facticidade. 

Em contrapartida, a nova epistemologia 
filosófica engendrada pela filosofia da práxis. 
sistematizada sobretudo a partir do século 
passado. não deu conta da explicitação do 
caráter específico do objeto. A filosofia da 
prâxis redundou numa nova categoria episte
mológica clássica. Um classismo ortodoxo 
encerrado no binômio: dominador X domina
do. Esta classificação, simpatizante à boa parte 
dos teólogos da libertação, nas décadas de 70 
e 80, não levava em conta situações específi
cas de grandes contingentes hoje no Terceiro 
Mundo. No Brasil, por exemplo, como em vá
rios da América Latina, populações inteiras, 
negras e indígenas, sequer chegam a fazer par
te do proletariado urbano ou rural. Estes con
tingentes populacionais são simplesmente "a 
priori" marginalizados do mundo do trabalho. 

Este desafio exige que a teologia comece 
a penetrar e falar a partir das massas popula
res subempregadas e desempregadas, afasta-
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das enfim do mundo do trabalho, superando a 
neocIássica epistemologia calcada no binômio 
"classe dominante versus proletariado". Urge 
ã reflexão teológica ir além da generalizada 
categoria "~assa pobre" não especificada. e 
perceber dentro deste universo as particulari
dades dbS negros, dos indigenas e da mu
lher""". 

Convencidos de que a mudança e a conse
qüente reflexão teológica a partir da realidade 
da comunidade negra não viria de fora, por 
mais solidários que fossem os parceiros. os 
negros densamente presentes nas comunida
des cristãs começaram a agir com seus pr6-
prios instrumentos. Reivindicaram espaços e 
elaboraram liturgias através das quais expres
sam sua memória histórica, coisas tristes e 
alegres. recuperam os elementos fundantes de 
suas culturas e consolidam a fragmentada 
identidade da negritude. No Brasil, como em 
várias outras regiões da América Latina, esta 
prática vai tomando um vuito cada vez maior. 

Nos últimos tempos, o processo de incul ~ 

ruração e negritude, a princípio tido como um 
movimento clandestino, ganhou importantes 
aliados e grandes incentivos. O Papa João 
Paulo H, em Santo Domingo, dirigiu-se às 
populações afro-americanas, dizendo que elas 
"representam uma parte relevante no conjun
to do continente e que, com os seus valores 
humanos e cristãos, e também com a sua 
cultura, enriquecem a Igreja e a sociedade em 
tantos países"45. 

O Papa João Paulo II ressaltou ainda a 
presença e os valores da comunidade negra: 
"Olhando para a realidade atual do Novo 
Mundo, vemos pujantes e vivas comunidades 
afro-americanas que, sem esquecer o seu pas
sado histórico, oferecem a riqueza de sua 
cultura confirmando a sua identidade, usos e 
costumes. Esta fidelidade ao seu próprio ser e 

NOTAS: 
1. CELAM - Santo Domingo, conclusões: Nova Evan
gelização, Promoção Humana, Cultura Cristã. Jesus Cris
tO Ontem, Hojê e Sempre. Ed. Loyola. São Paulo. 1992. 
n. 13. 
2. Idem, cf. n. 243 a 251. 

patrimônio espiritual é algo que a Igreja não 
só respeita" afirma o Papa, "mas encoraja e 
quer fomentar ... A obra evangelizadora não 
destrói, mas encama-se nos vossos valores, 
consolida-os e fortalece-os ... Por isso, encora
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tifitJQr". E conclui João Paulo II: "Sei que a 
vida de muitos afro-americanos nos diversos 
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blemas. A Igreja compartilha os vossos sofri
mentos. acompanha e vos apóia nas vossas 
legítimas aspirações a uma vida mais justa e 
digna para todos'>46. 

. A cultura e a inculturação foram temas
-chave na IV Conferência do Episcopado 

. Latino-Americano introduzida pelo Papa João 
Paulo II. As comunidades afro·americanas e 
indígenas foram destacadas como sujeito no 
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ço seus símbolos. ritos e expressões religio
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manas, espirituais e transcendentes"47. 

A expressão da fé a partir da experiência 
de Deus vivida por um povo, no caso, a co
munidade afro, é a mais exigente definição da 
inculturação. Porém, por isso mesmo, a mais 
significativa na medida em que [Orna esta 
mesma comunidade, não como objeto. ainda 
que expressivo, mas como sujeira do proces
so por ela própria trabalhado_ A inculturação 
e a teologia. comprometidas com a prática 
das comunidades negras no continente e fora 
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bem·sucedido Movimento da Negritude. 
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A INCULTURACAO DA 
VIDA RELIGIOSA NA ÁFRICA NEGRA 

o negro africano compreende a 

vida religiosa como um meio 

divinizado. Na base situa-se uma 

busca que vai mais além da solução 

dos problemas socioeconômicos. 

eu objetivo neste artigo não é dar, 
em poucas linhas, uma solução 
aos problemas concretos que sur
gem nos Institutos religiosos com 

relação ao modo como seus membros de ori
gem africana vivem sua consagração. Gosta
ria mais de sublinhar a atualidade do proble
ma da inculturação para que se tome cons
ciência do mesmo e para que, na vida religio
sa, possamos caminhar junto com a Igreja 
universal neste campo. 

Não creio que seja necessário definir a 
palavra "inculruração". Podemos encontrar isto 
nos diferentes estudos que têm sido realiza
dos nos últimos anos. Pode, entretanto, ser 
útil !Ornar um inspirado artigo de um autor 
africano para compreender a urgência do pro
blema. John Mary Waliggo. em um artigo 
intitulado" Construindo uma Igreja que seja 
realmente Africana" traça a história do cos· , 
tianismo na Africa. O que surpreende o autor 
é que a florescente Igreja da África do Norte, 
a de S. Cipriano, Santo Agostinho, Tertuliano 
e das mulheres mãrrires, Perpétua e Felicida· 
de, não pode resistir à invasão muçulmana. 
Por outro Jado, as Igrejas coptas do Egito, 
Etiópia e dos reinos da Núbia existem até hoje. 
Mais tarde, os esforços da evangelização em 
Angola e em Moçambique "no século XVI, 
apesar de toda a organização que se fez, não 

P. Leonard Kasanda Lumembu, cicm 
"- Roma, Itália 

deixaram nenhum traço significativo nestes 
países. Em nossos dias, as jovens Igrejas que 
surgiram do movimento missionário do sécu
lo XIX aparecem tão frágeis que qualquer 
mudança política pode ser a ocasião para que 
tomem outra foona. O autor afinna que, se as 
Igrejas coptas sobreviveram, isto aconteceu 
pelo fato da mensagem evangélica ter sido 
traduzida em línguas locais e propagada por 
evangelizadores do país. Desta forma nos 
oferece uma definição muito simples, mas 
muito prática, de inculturação: um movimen· 
to que tem como objetivo fazer com que o , 
cristianismo permaneça na Africa e que seja 
uma religião do povo e um estilo de vida que 
nenhum inimigo ou oposição jamais possa 
suplantar ou debilitar. 

O que se diz a respeito da evangelização 
em geral pode ser aplicado à vida religiosa e 
às culturas africanas. Com freqüência escuta· 
mós questionamentos sobre a compatibilida· 
de entre a vida religiosa e as culturas africa· 
nas. E estas afinnações surgem das dificulda
des, reais ou não, que experimentam os ne· 
gros africanos para viver uma vida religiosa 
tal que, segundo uma definição cOncreta e uní· 
voca, deveria apresentar·se sob uma única 
fonna. Este posicionamento é assumido por 
outros que pensam que, face a algumas atitu
des dos africanos diante do que geralmente se 
acreditava ser a única maneira de viver a vida 
religiosa, não seria mais prudente declarã·los 
inaptos para esta vida. Creio que o problema 
se apresenta de maneira errônea numa perspec· 
tiva de uniformidade. A questão se situa em 
outra dimensão: o que chamamos "A" vida 
religiosa é freqüentemente apenas "Uma" for
ma de viver a consagração religiosa, com suas , 
limitações no tempo e no espaço. E, em geral, 
a concretização, em uma culrura particular, da 
consagração religiosa caracterizada pela Igreja 
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A evangelização se dirige a uma pessoa 
humana concretamente fonnada, e, por isto. 
impfíca em um "encontro" e uma ','readapta
ção". Se o encontro se faz no sentido da liber
tação do que diminui a pes'soa e da valoriza
çao e aperfeiçoamento do que já era válido e 
bom, esta realiza um novo equilíbrio. Em caso 
contrário provoca o afastamento e a recusa. O 
mesmo acontece com a vida religiosa apre
sentada a pessoas cuja vida já está dirigida 
por outros valores culturais. Se esta se vive 
em uma simbiose com seus valores, floresce; 
se é, entretanto, um simples enxerto, corre o 
perigo da rejeição. Esta é uma convicçao de 
base que nos parece necessária quando se 
queira falar de inculturação da vida religiosa. 

Meu estudo se divide em três pontos. O 
primeiro é um breve olhar sobre o que foi a 

• 
entrada da vida religiosa na Africa negra. No 
segundo ponto descreverei algumas desorien
tações que OS negros africanos experimentam 
em sua vida consagrada. E, para tenninar, me 
estenderei um pouco mais no terceiro ponto, 
no que q~a1ifico de "interrogações que as 
culturas negro-africanas dirigem à vida reli
giosa tal como se apresenta hoje". 

I. A ENTRADA DA VIDA 
RELIGIOSA NA ÁFRICA NEGRA 
A vida religiosa. tal como é vivida na 

• 
Igreja Católica, entrou na Africa negra junto 
com os primeiros missionários. Segundo o que 
compreende a nossa gente. em seu primeiro 
contato, a vida religiosa era difícil de expliçar 
por causa de sua negaçao visível da fecundi
dade flsica, um valor primordial na vida do 
indivíduo e do clã, segundo o conceito negro
africano de ser humano. Alguns africanos 
chegavam a defini-la como um estado de vida 
para aqueles incapazes de se conduzirem por 
si mesmos ou que teriam tido problemas pes
soais nos anos que · precederam sua estrada na 
vida religiosa. Ainda que se reconhecessem 
os .serviços prestados por estes religiosos na 
obra 'da evangelização e do povo, os conse
lhos evangélicos eram diflceis de explicar e 
justificar. Castidade, obediência e, sobretudo, 
pobrez~, existiam somente na idéia dos reli
giosos e não das pessoas em volta. 

---_.-

Uma coisa. entretanto. chamava a atenção 
dos africanos, e era a vida comunitária. A co
munhão fraterna, já se sabe, é muito aprecia-

• 
da pelo negro-africano. E nela que reside a 
chave do triunfo, seja do indivíduo seja do 
grupo 'lP quel pertence. Este valor era visto 
como algo próximo da mística do cla negro
africano. 

Nos anos que ·se seguiram, esta visão da 
vida religiosa conheceu algumas mudanças. 
O fato que as produziu foi a fundação, pelos 
missionários, de congregações religiosas para 
homens e mulheres nos quais a evangelizaçao 
já fazia parte de sua mentalidade. Como toda 
obra . humana. estas fundações cometeram al
guns erros. Os primeiros irmãos autóctones 
era com freqüência antigos candidatos ao sa
cerdócio que nao podiam ser ordenados por 
causa de insuficientes possibilidades intelec
tuais. Erar:n tão só competentes para o ensino 
elementar nas escolas da Missao. As irmãs 
autóctones se consagravam às viúvas. aos ór
fãos, ao trabalho nos hospitais. Além disso, a 
organização interna destas congregações, di
rigidas por superiores e superioras não au
tóctones partia do princípio da obediência cega 
e, assim. da aceitação sem jamais criticar das 
atitudes que eram inculcadas como se fizes
sem parte integrante da vida consgrada. 

Conheci pessoalmente religiosos e religio
sas destes tempos heróicos. Para nós, jovens 
desta época. não era coisa fácil entrar na vida 
religiosa. A pergunta que a gente simples faria 
era significativa: para que ser escravo dos 
padres e innãs europeus? Isto sem contar que 
as pessoas que tin!lam um pouco de persona
lidade não desejavam enterrar-se vivas. A saí
da de religiosos e religiosas de uma certa idade 
foi uma reação evidente. 

Um terceiro passo nas fundaçoes religio
sas foi uma correção na compreensao da vida 
religiosa: a fundaçao de congregações religio
sas por bispos africanos e a entrada de negro
africanos nos institutos internacionais. As fun
daçoes tipicaI:J1ente africanas pennitiram uma 
melhoria no nível da organizaçao' interna e 
fizeram desaparecer o desumano das atitudes 
externas, permitindo que os religiosos e reli
giosas tivessem um lugar mais adequado nas 
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jovens ig~jas locais. Por outro lado a entrada 
do negro-africano nos institutos internacionais, 
como membros que tinham os mesmos direi
tos e deveres, apagou a nefasta linha divisória 
do passado e abriu a porta a uma compreen
são mais profunda dos conselhos evangélicos. 
Estes dois acontecimentos se completam e 
contribuíram enonnemente para eliminar as 
apreensões que existiam em relação à vida 
religiosa. Existem, entretanto, alguns proble
mas ainda. 

-2, ALGUMAS DESORIENTACOES , 

DA VIDA RELIGIOSA 
As desorientações de que quero falar aqui 

não são da ordem da "capacidade ou incapa
cidade" para viver a vida religiosa. Os conse
lhos evangélicos são, de fato, difíceis para 
todos. Foram revelados a nós por uma pala
vra que vem do mais além e exigem uma 
ruptura que todos os que se foram chamados 
sentem. Esta desorientação toca o modo mes
mo de viver a vida religiosa. 

Hoje se fala da explosão de vocações reli--giosas na Africa negra. A explicação, não 
muito acertada, que alguns dão a este fato, 
humilha aos africanos. É verdade que a situa--ção material e econômica da Africa é muito 
precãria. Esta situação. entretanto, por si só 
não pode conduzir-nos à conclusão de uma 
busca de promoção social. Seria mais útil 
buscar a explicação profunda a nível do, que 
hoje faz as igrejas africanas vivas e cheias de 
promessas. A este respeito nos referimos ao 
que Paulo VI escrevia em sua mensagem 
"Africae Terrarum", a propósito da "visão 
espiritual da vida": 

"Ao homem, em particular, jamais se o 
considerou como pura e simplesmente maté
ria e como limitado à vida terrestre, mas se 
reconhece nele a presença e a ação eficaz de 
outro elemento que é espiritual e graças ao 
qual a vida humana está sempre em relação 
com a vida do mais além. Um elemento co
mum e muito importante deste conceito espi
ritual é a idéia de Deus como causa primeira 
e última de todas as coisas. Este conceito que 
é mais sentido que analisado, vivido que pen-

sado, se expressa de um modo extremamente 
diverso segundo as culturas. Na realidade, a 
presença de Deus penetra a vida tradicional 
africana como presença de um ser superior, 
pessoal e misterioso." 

"" O negro-africano compreende a vida reli-
giosa como um meio divinizado. Na base si
tua-se uma busca que vai mais além da solu-

-ção dos problemas socioeconômicos. E possí-
vel que alguns solicitem entrar na vida reli
giosa somente para fugir da difícil realidade 
do seu país. São os responsáveis da fonnação 
nos institutos aqueles que devem ser suficien
temente perspicazes para descobrir e conduzir 
para outros caminhos tais candidatos. Ao 
mesmo tempo os Institutos religiosos deve
riam fazer um discernimento sério sobre onde 
se situa o centro de suas preocupações. O 
patrimônio dos Institutos religiosos, neste ní
vel , é bastante desconcertante: produtividade, 
segurança social, organização da vida em fun
ção da eficiência destes campos. O lugar cen
tral de Deus como origem da vocação. como 
fonte de inspiração e como fim último não 
está suficientemente em evidência. Daí se 
compreende uma certa decepção para os ne
gro-africanos diante da distância entre o que 
se via de longe e o que efetivamente é vivido 
quando se está perto, 

A vida religiosa traz para o ser humano 
um condicionamento que responde às espe
ranças mais profundas. O elemento comunitá
rio, que é o segundo suporte da vida religiosa, 

, 

responde à concepção da vida na Africa ne
gra. rohn Mbití o exprime de fonna muito 
feliz: "Nós somos, logo eu sou". Segundo os 
negros africanos~ com efeito, a qualidade das 
relações interpessoais que alguém tem com 
seus semelhantes e seus vizinhos é detenni
nante para a qualidade da vida do indivíduo. 
A realização de si passa por um movimento 
dialético de relações de efeito recíproco entre 
os indivíduos. Daí o principio seguinte: "To
dos a serviço do indivíduo e o indivíduo a 
serviço de todos", O Senhor Jesus aperfeiçoa 
isto convidando-nos a um serviço gratuito, sem 
cálculo ou restrição. O estilo de vida nas co
munidades de vida consagrada, desafortuna
damente, tem do que reprovar-se neste nível. 
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São experimentadas mesquinharias, seleções, 
restrições e cálculos que nem sempre podem 
fazer pensar na "caridade evangélica", feita 
de acolhiçl~, de bondade, de misericórdia e de 
paz. Temos muita coisa para interroganno
nos. 

Os negros~africanos não se encontram à 
vontade em uma vida religiosa definida se
gundo culturas que diferem das suas. A im
pressão que dão é de haver entrado para cui
dar de si mesmos. E efetivamente vão fazer 
isto, donde o pouco entusiasmo que às vezes 
se percebe neles, a superficialidade do com
promisso de alguns e, como efeito nefasto, 
uma repercussão apostólica de menor quali
dade. Assim se faz sentir a urgência de inven
tar outra maneira diferente de viver a vida 
religiosa, um modo que provém de um núcleo 
profundo que é a fonte de inspiração e que 
dirige a organização e as atitudes. Isto pode
ria compreender-se mais facilmente a nível 
de congregações diocesanas e homogêneas. 
Da mesma fonna os próprios institutos inter
nacionais estão chamados a realizar este mes
mo esforço. Uma condição se impõe para eles, 
a intrepidez da fé, que permite um pluralismo , 
de expressão de um ideal comum. E suficien-
te para isto abandonar a pequenez de uma 
vida religiosa que acentua seus vestígios cul
turais para apontar O radicalismo evangélico. 
A aceitação de tal esforço é sinal de um de
sejo de fidelidade. Paulo VI o escrevia em 
"Evangelli Nuntiandi" quando pedia ter "a 
necessidade de recriar com audácia e prudên
cia, com toda fidelidade (ao conteúdo da 
mensagem) as formas mais adequadas e efi
cazes de comunicar a mensagem evangélica 
as pessoas de nosso tempo." (n.40). E por que 
não de todas as culturas? Este é o esforço da 
inculturação. 

3. A VIDA RELIGIOSA E f'.S 
CULTURAS NEGRO-AFRICANf'.S 
Gostaria de começar este ponto citando 

uma outra vez a Paulo VI na sua mensagem 
"Africae 'Terrarum": 

"A Igreja considera com grande respeito 
os valores morais e religiosos da tradição afri-

~- " ... -r.-~ ._' _ .. ~ ... ,~-

cana não somente pelo seu significado. mas 
porque vê neles a base providencial para a 
transmissão da mensagem evangélica e para a 
construção da nova sociedade em Cristo. como 
nós mesmos o havíamos posto em evidência 
na ocasião da glorificação dos mãrrires de 
Uganda, primeiras flores de santidade da nova 
África que blotararn sobre o tronco mais vivo 
da tradição antiga. 

O ensinamento de Jesus Cristo e sua re
denção constituem. de fato, o cumprimento, a 
renovação e o ténnino perfeito de tudo quan-, 
to existe na tradição humana. E por isto que 
o africano. ao fazer-se cristão, não tem o re
negar de si;mas retoma os antigos valores da 
tradição 'em espírito e verdade· ... 

Esta cítação diz muito. Convida, por as
sim dizer, aos africanos a "inculturar-se" para 
ser capazes de "inculturar" a mensagem evan
gélica e todas as formas de vida que dela se 
desprendem. No que conceme a vida religio
sa creio não defonnar a idéia de João Paulo II 
ou aplicar abusivamente seu conteúdo dizen
do que o encontro de Jesus Cristo não pode 
ser verdadeiro se não é feito por uma pessoa 
concreta na verdade de sua realidade atual: 

"Cristo Redentor revela plenamente o ho
mem ao próprio homem ... O homem que se 
quer compreender até o fundo de si mesmo. 
segundo critérios e medidas do próprio ser 
imediatos, parciais, por vezes superficiais e 
até aparentes; ele deve. com suas inquietudes, 
incertezas e até com sua debilidade e pecado, 
com sua vida e com sua morte aproximar-se 
de Cristo. Deve. por assim dizer, entrar n 'Ele 
com todo seu ser, 'apropriar-se' e assimilar 
toda a realidade da Encarnação e da Reden
ção para encontrar-se consigo mesmo" 
(Redemptor Hominis lO). 

Destas duas citações papais se depreende 
que é a experiência humana e religiosa dos 
povos que constitui o lugar privilegiado a partir 
do qual Cristo pode ser anunciado. encontra
do e reconhecido. Vários autores africanos 
consagraram ricos estudos ao descobrimento 
de suas culturas. O que é supreendente é que 
os resultados destas buscas conduzem a uma 
concepção idêntica do que hoje pode conside
rar-se como o núcleo cultural comum que ins-
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pica e unifica todas as culturas negro-africa-, 
nas: a noção e o sentido da vida. E neste 
mistério da vida que habita o africano o que 
justifica sua sensibilidade, inspira suas atitu
des, justifica suas aspirações e suas recusas. 
Quero desenvolver um pouco esta noção de 
vida para sublinhar a importância do interesse 
que devemos ter por ela. 

3. I . O pertinente deste núcleo cultural 
Como é facil recordar, '! que sempre sur

preende o estrangeiro na maneira de viver dos 
africanos é, antes de tudo, as numerosas ceri
mônias e ritos nos diversos momentos de suas , 
vidas. Africa também é conhecida por seus 
muitos e ricos mitos sobre a criação. suas 
lendas e suas fábulas. Quando se imaginava 
que a ação desenvolvida pelos missionários e 
o contato com o mundo tecnológico iriam 
mudar algo neste campo constata-se justamen
te ao contrário. Várias destas cerimônias es
tão sendo revalorizadas pelas Igrejas Nacio
nais e pelas seitas, de um lado, e por outra, os 
movimentos de tomada de consciência da 
cultura africana fazem com que os intelec
tuais redescubram suas riquezas. A Igreja 
católica, que a princípio havia rechaçado este 
movimento de volta às culturas africanas, tam
bém modificou sua posição frente a algumas 
delas. O que parece certo é que os mitos e 
lendas expressam a visão do mundo e o esfor
ço de sua expl icaçao, e que os ritos e as ce
rimônias contém a resposta às perguntas do 
ser humano para assegurar seu equilíbrio nes
te mundo. Estas realidades culturais, vistas do 
exterior, correm o perigo de constituir uma 
série de comportamentos classificáveis para 
melhor explicar. Tratando-as assim, perdem 
todo seu significado profundo. Para com
preendê-las é preciso tomar seu sentido por 
meio e através da "Palavra" que as acompa
nha, as explica e exp1icita sua finalidade. Esta 
palavra tem como objeto a Vida e obter, pro
teger, defender, intensificar e compartilhar. 

3.2. A vida, mistério e comunhão 
O p~of. Ngindu Mushete, no artigo "A 

Noção de Verdade na Teologia Africana" 
(Concilium, 21 3, 1987, pp.72), descobre na 
antropologia africana, de um lado o sentido 

da unidade entre o mundo "profano" e o mun
do "sagrado", e por outro lado, o sentido do 
homem como mistério de solidariedade e de 
comu~ão. Desta constatação resultam duas 
considerações importantes. A primeira é que 
para o africano o fato de viver se desenrola 
em um mistério onde o divino e o humano se 
interpenetram sem que haja possibilidade de 
separá-los. E a segunda, é que uma vida não 
é possível senão em comunhão com seus se
melhantes. 

a) Vida mistério 

A vida é um dom do Ser Supremo. Na , 
Africa não se "faz" uma criança mas se a 
"recebe". De fato a criança é um ser particu
lar, portador de uma realidade pessoal e úni 
ca, em vista de uma missão que o Ser Supre
mo, por intermédio dos antepassados, lhe con
fia neste mundo. Como por sua origem, assim 
também para seu progresso normal e seu êxi
to, esta vida continua sendo dependente do 
Ser" Supremo_ Na mesma ordem de idéias, a 
vida participa das qualidades daquela da qual 
deriva, daquela vida do Ser Supremo que se 
desdobra em múltiplas e ricas manifestações 
que descobrimos na criação. Para ser verda
deiramente vida humana, a vida da pessoa 
deve por seu turno desdobrar-se, enriquecer
se e intensificar-se. Somente então a vida será 
vivida. Por este motivo a mone precoce, a 
esterilidade, a pobreza material e toda fonna 
de desfalecimento, de diminuição ou supres
são desta vida antes de sua maturidade (a 
velhice) devem ser evitadas. 

O homem deve cooperar com o êxito de 
sua vida por meio de um compromisso pes
soal com o plano do Ser Supremo sobre ele. 
Não comprometer-se é matar-se. Comprome
ter-se fora do plano previsto é provocar a có
lera do mais além e arriscar-se a não triunfar. 

Do que acabo de dizer podem tirar-se duas 
conclusões importantes. A primeira é que a 
vida, que é dom, é um "missão" que estamos 
a realizar. Ela deve ser, portanto, vivida seri
amente. A segunda é que a vida recebida não 
pode ter êxito senão quando é vivificada des
de O seu interior por Aquele que a concedeu. 
A vida deve viver-se na presença e em con
tato com o Ser Supremo e os antepassados. 

---------_._-~~~~ ============ _. 
========-~-_. __ .-
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b) A Vida comunhao 

O dom da vida ao indivíduo se faz por 
meio de intermediários: os antepassados. os 
pais. a comunidade. "Ninguém nasce de uma 
árvore". diz-se comumente. O nascimento de _. 
cada um foi preparado por gerações de ho
mens e mulheres dos quais se herda a riqueza 
e a pobreza. Ali onde triunfaram, a pessoa 
tem ainda o que aperfeiçoar. e donde fracas
saram deve ela corrigir. Por outro lado, corno 
sinal de continuação da vida dos antepassa
dos e dos pais a pessoa não está sozinha no 
mundo. Ela está com irmaos e irmãs que le
vam neles o mesmo destino e que estão cha
mados a fazer frutificar. Em cada um de seus 
irmãos e innãs a pessoa deve ver uma vida a 
sustentar e fazer progredir. Ela se comprome
te, a seu custo, com o êxito desta vida, porque 
todo êxito de um irmão ou innã é seu triunfo, 
e todo fracasso é também seu. A solidarieda
de clássica está baseada sobre este princípio 
vital e é a razão pela qual o africano está tão 
atento ao que acontece na v ida de seus innãos 
de clã. 

Apesar disto tudo, convém sublinhar tam
bém neste nível o aspecto pessoa1 de cada 
indivíduo e do conjunto. A solidariedade do . 
clã não é sinônimo de "comunitarismo". Quan
do se inculca nos jovens a atenção ao bem do 
grupo, cada indivíduo considera como um 
dever seu o desenvolvimento desse bem antes 
mesmo do seu compromisso na vida. A famí
lia, com efeito. será tanto mais rica e mais 
forte quanto mais o seja cada um de seus 
membros. Daí a insistência feita aos jovens 
de poderem ser capazes de construir uma 
"casa". Isto é uma imagem simbólica que sig
nifica que qualquer um que a realiza chega ao 
completo desenvolvimento de si: cresceu, 
casou e tem filhos, tem uma profissão para 
viver, é capaz de acolher os irmãos em casa, 
alojá-los, alimentá-los e suprir suas necessi
dades. Alguém é adulto, portanto, quando tem 
uma casa. 

4. UMA VIDA RELIGIOSA 
INCULTURADA 
A vida religiosa não está inculturada pelo 

fato de que se tenham efetuado certas mudan-

ças exteriores, tais como o hábito religioso, < 

tradução dos textos litúrgicos em língua ver· 
nãcula ou o crescimento numérico dos mem· 
bros de uma mesma diocese. Tudo isto pode 
acontecer mesmo que ainda exista uma ten
são interior entre o que se professa exterior
mente e o que se crê profundamente. A incul
turação é a assunção dos valores culturais 
funti'amentais pela consagração religiosa e a 
prãtica desta consagração com a convicção 
cultural própria. A vida religiosa é a mesma, 
seus componentes não se modificam, se bem 
que o grau de sensibilidade com que são per
sonalizados seja diferente. Há em cada cultu
ra uma percepção original da vida religiosa 
que permite a cada povo expressar com uma 
intensidade própria os elementos fundamen
tais desta vida. 

Para os africanos, a vocação religiosa é 
urna chamada a uma vida intensa e fecunda, 
segundo o plano de Deus e sua livre escolha, 
ao serviço das pessoas para a comunhão. 

4. I . O Mistério Divino 
Se existe alguma coisa que incomoda os 

africanos na vida religiosa é o não encontrar 
o lugar de Deus em seus institutos religiosos; 
deixando de lado os institutos contemplativos, 
os institutos apostólicos tendem a privilegiar 
a atividade em prejuízo da contemplação. Daí 
decorrem tantos cálculos humanos, a organi
zação da vida das comunidades segundo a 
imagem das comunidades do mundo. daí o 
fato de que a lei corre o risco de ter mais 
valor que a vida dos individuos, daí o não 
pensar senão no cultivo de si e na tranqüilida
de egoísta que faz esquecer as realidades do 
mundo que nos rodeia, daí certas mesquinha
rias em nossas relações que obscurecem des
graçadamente a beleza desta vocação. 

A primeira preocupação da inculturação é 
criar um "meio d ivino" na vida religiosa. Este 
ambiente é que recorda a cada um que sua 
vocação é um dom de Deus. Não "se faz" um 
religioso ou religiosa; alguém é "chamado" à 
vida religiosa. É partindo da convicção de sua 
própria chamada que alguém pode "reconhe
cer" também em seu irmão e sua irmã o 
mesmo dom de Deus e respeitá-lo. Finalmen
te, é necessário que se sinta nos ambientes 
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religiosos, o respeito pela obra de Deus em 
cada um dos seus membros e a submissão de 
todos os seus membros à presença do Espíri
to. Deus caminha com aqueles que Ele chama 
à vida religiosa. Esta consciência evitaria as 
infelizes orações cronometradas, as práticas 
espirituais numerosas e realizadas mais por 
obediência que por amor. Para o africano o 
tempo pertence a Deus e daria mais prazer 
gastá-lo antes de tudo com Ele. 

4.2 Na comunhão 
Acostumado à vida em comunhão no seio 

do clã, o africano não aprecia uma vida que 
faça fronteira com o individualismo. Quando 
chama a alguém de "irmão" ou "irmã", ele 
está convencido disto e sua convicção pro
funda se manifesta na qualidade do afeto que 
testemunha e expressa e pode chegar até ao 
esquecimento completo de seu interesse pes
soal. A comunhão convida cada um a estar 
pronto a empobrecer para que o innão ou innã 
possam viver. Para salvar esta vida nenhum 
sacrifício é demasiado. Um exemplo desta 
afirmação é a constatação cada dia, na cidade 
como nos povoados, do sacrifício que tantos 
se impõem para alimentar a outros individuos 
além de sua próprio família, algumas vezes 
bastante numerosa. 

Para o africano, uma comunidade que é 
somente uma presença de um junto ao outro, 
porque o superior enviou para um trabalho 
detenninado resulta em uma reunião artificial 
de indivíduos viv~ndo "sós porém juntos". Não 
há porque espantar-se de que tal tipo de vida 
lhes recorde o que em sua cultura assinala a 
presença de feiticeiros. A comunidade tem que 
ser um meio de comunhão para a missão re
cebida de Deus. Cada membro está implicado 
no êxito desta missão graças a seu compro
misso. Neste sentido, entre os membros nada 
é inútil, nada está em demasia. A diversidade 
de qualidades e de capacidades, em lugar de 
dar livre curso à lei da selva, serve antes para 
o exercício da complementariedade. Na men
talidade africana na comunidade não existem 
divisões de idade de nascimento ou de profis
são, e sim apenas de jovens e antigos, mem
bros todos da mesma família. A juventude 
não pode ser ocasião de enganos desencora-

jadores, nem a idade avançada é sinônimo de 
época improdutiva. 

A comunidade está chamada a ter uma 
influência em tomo dela própria e dar teste
munho da comunhão, entre todos os homens 
e mulheres de Cristo, querida por Deus. Deve 
estafLaberta ao outro, não apenas dando es
molas, mas compartilhando sua própria rique
za humana, espiritual e material. Não se deve, 
portanto, para salvaguardar a própria tranqüi
lidade, fechar a porta àquele que vem à co
munidade. Uma comunidade que dá "testemu
nho não é uma comunidade dobrada sobre si 
mesma. Aquele que mantém sua porta fecha-

• 
da na Afeica é um avarento e egoísta, recusa 
compartilhar sua· vida com os outros. 

4.3. Em seu caráter dinâmico 
A vida de um indivíduo se desenrola sob 

o signo do crescimento. No início é uma crian
ça completamente dependeme de sua comuni
dade; depois, adolescente, começa a iniciar-se 
nas responsabilidades do grupo; mais tarde é 
adulto e produtivo (capaz de construir sua 
casa) e, por fim, maduro e participanre simul-

o taneamente da vida terrestre e da do mais além, 
o que a torna rica de experiências e de comu
nicação com o mais além. 

• 
A impressão que se tem na Africa é que a 

vida religiosa bloqueia este aspecto dinâmico 
da vida. Poderíamos dizer que se entra na vida 
religiosa para saber o que não se deve fazer, 
enquanto se deveria entrar para "fazer algo". 
Comenta-se com freqüência que os religiosos 
apresentam um atraso na maturidade humana 
em relação a seus contemporâneos casados. O 
mesmo pode ser dito da organização interna 
da vida reJigiosa que parece haver unifonni
zado as atitudes e os comportamentos não 
tomando em conta a idade dos seus membros. 
Na África não se fala do mesmo modo a um 
adulto ou a alguém de certa idade e a uma 
criança ou adolescente. 

-5. ALGUMAS CONCLUSOES 
Os dois pontos que citamos mais acima, a 

saber, o meio divino e a comunhão fraterna, 
aos quais acrescento o crescimento do indivÍ-_ ... __ .. _--
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duo, constituem as principais pistas da incuI
turação da vida religiosa na África negra. To
cam, com efeito, nas dimensões mais impor
tantes"da própria pessoa, em particular sua 
dimensão divino-humana e sua dimensão co
munitária. O crescimento do indivíduo res
ponde ao impulso profundo de toda vida que 
está chamada a crescer. A inculturação não 
pretende e não pode modificar o conteúdo dos 
conselhos evangélicos com o perigo de mu
dar a essência mesma da vida religiosa. A 
inculturação é, entretanto, um processo de 
renovação contínua de modos de viver a 
mensagem revelada levando em conta os va
Iares culturais de um povo e· até mesmo le
vando em consideração as mudanças culturais 
de um mesmo povo. 

Uma segunda conclusão concernente ao 
sujeito desta inculturação deixa claro que um 
conhecimento livresco das culturas africanas 
não é suficiente para poder-se crer realizando 
o processo. Esta tarefa corresponde, natural
mente, aos religiosos e religiosas africanos, 
que para isso necessitam ter o suficiente espa
ço vital para inculturar-se antes de pensar 
inculturar a vida religiosa. Seria necessário 
dar-lhes esta possibilidade. Minha experiên
cia neste campo aponta para a existência de 
medos injustificados. Pensam muitos que in
culturar é mudar O conteúdo da vida religiosa 
ou ao menos deixar algo que é essencial. O 
ponto que me vem à lembrança é que para 
muitos superiores a questão central é o voto 
de pobreza. A pobreza vivida de modo africa
no pode ser muito exigente. 

Termino com duas citações. A primeira, 

do discurso de João Paulo II aos bispos da 
Nigéria: 

"Mais do que nunca podemos dizer que o 
caminho da cultura é o caminho do homem e 
que somente neste caminho o homem encon
tra ao único que reúne nele os valores de todas 
as culturas e revela plenamente ao homem de " . cada cultura o profundo de SI mesmo. O Evan-
gelho de Cristo, Verbo encarnado que se in
sere no caminho da cultura. partindo dela 
continua oferecendo a mensagem de salvação 
e de vida eterna". 

O segundo texto é bastante mais recente; 
está tir;ldo do Documento da Conferência 
Episcopal do Zaire sobre a Vida Religiosa: 

"Este encontro (da cultura com a vida 
religiosa) compreende um aspecto de discer
nimento em relação às contribuições que vêm 
do exterior, para afastar aquilo cuja influência 
não ajuda o povo a acolher plenamente a 
Cristo; um aspecto de ruptura com todos os 
elementos incompatíveis com a santidade de 
sua mensagem. pois Cristo se fez semelhante 
a nós em tudo exceto no pecado; um aspecto 
de assunção dos valores que providencialmente 
são já "sementes do Verbo"; um aspecto de 
criatividade cul tural, para que o homem de 
hoje, portador da cultura tradicional e da que 
nos chega por meio dos imperativos da mo
dernidade, encontre uma linguagem que ex
presse adequadamente sua fé, sua vida e sua 
identidade profunda". 

Creio, por meu modo de ver as coisas, 
que este problema tem que ser tratado em 
profundidade e não ter medo de tirarmos as 
conseqüências que se façam necessãrias. 
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INCULTURACAO , 

EXCERTOS DE UM DIÁRIO DA FRATERNIDADE DAS IRMÃZINHAS 
DE JESUS ENTRE OS íNDIOS ASSURINI 

4 DE MAIO DE 1982 
Raimimdinha e Mayi saem de Belém, de 

avião, até Altamira. Lá ficam vários dias ã 
espera de um barco. D. Erwin as leva até a 
casa das Irmãs Franciscanas que as acolhem 
cordialmente. 

O barco sai dia 13 de maio e chega no 
Koatinemo dia 20. 

Prefiro ler o diário nao como algo passado 
há la anos, mas como atualidade na qual 
procuro entrar um pouco corno testemunha 
dessa solidariedade com uma nação indígena, 
cuja sobrevivência se vê injustamente amea
çada. Por causa de Jesus e de seu Evangelho. 

Não começam de zero. A Fraternidade 
desde sempre as pôs no caminho do "outro" 
e a vida entre os Tapirapés desde há muitos 
anos já as familiarizara com o mundo indíge
na. Tempo de erros e acertos, mas, de qual
quer maneira, de ensinamentos e de lições. O 
coração chega pronto para amar, por isso os 
olhos se abrem para ver, os ouvidos para es
cutar, as mãos para pai par essa vida que traz, 
como toda vida, o selo de Deus: a "novidade" 
que esse povo carrega e que é Boa Nova para 
aquele que chega, pedindo beber dessa fonte. 
E esse povo acolhedor, hospitaleiro, que acei
ta dar dessa água, se abre ao mesmo às sur
presas dessa acolhida. Que . hóspedes serão 
estas e que Boa Nova nos trarão? ... 

O diálogo começa, todos querendo saber 
os nomes das irmãzinhas. Elas também têm 
muitos nomes a aprender e a gravar. Nomes 

• 

Ir. Therezinha A. Prado 

evoluindo .. . Eles perguntam pelo casal Ta
pirapé. Podemos supor que alguém sugeriu 
esse encontro e eles estão interessados. Uma 
pequena semelhança entre as duas línguas 
facilita algo na comunicação. Uns se fazem 
intérpretes de outros e a comunicação come
ça, mais além das palavras, numa vida total
mente solidária que traz a todo momento algo 
de novo. Desde a primeira semana decidem 
estudar a língua, mas veremos que a "vida" 
acaba passando na frente ... 

Chama a atenção a preocupação imediata 
das irmãzinhas em abrir bem os olhos para 
ver cada um, suas casas, suas roças, seus 
costumes e a vontade decidida de assumir sem 
reserva e, tanto qu~nto possível, essa vida (e 
esse jeito) sem relógio, onde "a sombra mar
ca o· meio-dia" e o "canto dos galos" ou a 
"lua alta" chamam para a oração ou para a 
participação nos ritos do maraká ... A hora de 
comer será ditada pela fome e a comida virá 
da pesca, da caça ou do que se encontre nas 
roças. Comida o mais das vezes partilhada com 
os outros, ou pelos outros. Inúmeras são as 
ocasiões de comida comunitária, ritual ou não: 
o "kawin" preparado para algum trabalho em 
comum, a partilha ocasional entre um grupo 
de famílias, ou ainda a pescaria comunitária 
do "ipepoku" para a qual muitos se deslocam 
acampando à beira dos ribeirães, etc. 

Esse sentido do comunitário que as en
canta, as innãzinhas, por sua vez, querem viver 
também. Mas de início mantêm um mínimo 
de intimidade quando se trata de pensar na 



para elas somente. Por isso mesmo não.a vêem 
muito grande, mas como são eles que ajudam 
a construir, justamente com Zé Ricardo do 
posto da FUNAI, a casa acaba sendo maior 
do que'elas queriam. Tutem, Nemo e Myra 
são os que seguem de mais perto o trabalho, 
e a casa depois é paga com 2 redes (a pedido 
deles) e mais nove mil cruzeiros! 

Já na primeira semana as irmãzinhas deci ~ 

dem com eles o local. E assim que pegam a 
enxada para capinar, as mulheres que esta
vam perto chegam para ajudar. A construção 
será realmente comunitária, mulheres e ho
mens ajudando nas diferentes etapas: capinar, 
cavar os buracos, buscar na mata as forquilhas, 
na beira do rio os paus, depois as palhas a 
trazer e a colocar, a cumieira, os girais, etc ... 
e no fim pisar e nivelar o chão com barro 
vermelho trazido para esse fim . 

Nessas alturas, Raimundinha já teve a 
primeira malária "falciparum" e teve que au
sentar-se quase um mês. Mayi, por sua vez, 
indo à mata para ajudar a abrir a canoa de um 
deles, leva uma pancada nas costas que a 
obriga, dias depois, a ausentar-se também, 
alternando com Raimundinha. 

Nesse momento, o rádio funcionava e elas 
puderam trocar notícias. Puderam também 
saber da guerra das Malvinas, da guerra entre 
Sfria e Líbano, etc. Se algo acontece com O 

rádio, a distância se faz mais pesada. E se há 
pouca navegação, poucos barcos, a correspon
dência não chega e é austero também. 

Os dias vão decorrendo, um depois do 
outro, cheios de vida Assurini. S6 o diário 
das irmãzinhas marca a seqüência dos dias da 
semana e das festas que a Igreja celebra: 
"Domingo de Pentecostes", "Domingo da 

• Trindade", "Festa de Corpus Christi". E den-
tro dessa realidade Assurini bem concreta que 
vivem o realismo de sua fé cristã. Quotidiano 
habitado, portanto, por algo "maior". Não te
mos o "diário" dos Assurinis para perceber 
como sentem essa aproximação e essa distân
cia ao mesmo tempo. Algo que s6 poderá ser 
adivinhado e pressentido por uns e outros nos 
quilômetros e quilômetros do tempo! 

Presença traz vida nova para elas. "Com Ele, 
nada pode acontecer de errado", diz Raimun
dinha. Um dia, chegam a levar o Santíssimo 
até a roça, pensando lá tomar tempo para rezar. 
Pode (hoje) nos parecer desconcertante essa 
necessidade de rezar diante da presença euca
rística! Não seria, no entanto, uma necessida
de vital, no isolamento em que vivem de toda 
comunidade cristã, com suas expressões habi
tuais de fé? "Para e reconhece que sou 
D " eus .. . 

, 
A partir de então, nós as vemos muitas 

vezes rezando diante do Santfssimo exposto, 
"quando os galos cantam", "quando a lua já 
vai alta", etc. Descem às vezes o rio até a 
primeira CUlVa, para buscar solidão e silêncio. 
Participação total na vida Assurini, mas tam
bém a saída, de vez em quando, num lugar 
solitário ... 

A derrubada da roça das irmãzinhas tam
bém é um acontecimento comunitário. e to
dos vêm antes à casa delas, homens, mulheres 
e crianças, para tomar o kawin. As irmãzinhas 
se vêem um pouco ultrapassadas porque não 
estavam ao par deste costume. E todo costu
me é um aprendizado e às vezes uma exigên
cia de conversão. 

O aprendizado de tudo ~e faz num am
biente descQntraído, ao que parece: "Takamuin 
matou uma paca e veio trazer para Mayi lim
par e dar um pedaço para ele. Chamamos 
vários para comer conosco. Quando I'iwa 
abriu a panela e viu dentro a cabeça da paca . .. ! 
começou a rir, pois os Assurinis não comem 
cabeça de paca! "Sem falar do kawin que ainda 
estão longe de saber preparar na boca, como 
as mulheres. 

Outro grande acontecimento comunitário 
que vivem é o do "ipepoku", um determinado 
tipo de pescaria, como já foi dito. Dura vários 
dias e várias famílias vão e voltam, ficam 
acampadas, etc. Há tanto peixe de uma vez 
que Mayie faz um "ipirãkoi" que fica de re-, 
serva. "E tão bonito o grito alegre dos As-
surinis quando um peixe fica preso na arma
dilha"! As irmãzinhas também gozam com esta 
festa! 

Ao voltar de Altamira, dia 18 de julho, Sobre esse fundo de vida quotidiana e de 
M <;r,,,j tr~7 n .~:::Intí l;.l;. imn S:::lr:r~mento e essa sua luta oara sobreviver na pesca, na caça, na 
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roça, os diários ressaltam as cerimônias ri
tuais dos pajés - os "marakás" que parecem 
ter diferentes feições e nomes, mas sempre, 
parece, em vista da vida. Em alguns deles há 
momentos em que o sentido do "sagrado" é 
tão forte que "Mayi aproveita para rezar"! A 
participação das irmãzinhas nesses marakás é , 
progressiva, do assistir ao participar, na me
dida em que são convidadas. O mesmo acon
tece com a pintura. Raimundinha é a primeira 
a ser pintada, depois Mayi. A pintura de Rai 
tem várias etapas e ela ganha até os "tapu
kurás" para as duas pernas, tecidos por Mirabo. 

Acho que vale a pena transcrever alguns 
desses marakás que são apelo à Vida. Sua 
maneira própria de lutar contra o mal, de 
prevenir para que a vida não seja ofendida, de 
curar as doenças que ameacem essa vida. 
Imagino que por essa razão não seja dificil às 
innãzinhas fazerem um pouco "seus" esses 
ritos, respeitando de antemão o que ainda 
permanece "segredo". Correr o risco de apos
tar no "outro" e no "diferente", aceitando não 
ver tudo claro já . .. 

"Pinatxire começa o marakâ "apykwara" 
em casa de Murumuin. Dançamos até tarde. 

Mayi vai ã casa grande e vê K waxi senta
do na porta olhando para o altar do maraká. 
Tataokwaia trata dele. Parece que vai buscar 
no altar uma força que depois derrama sobre 
o doente. No fim o alimento de K waxi, o facão 
e espingarda de Murumuin (ajudante do pajé), 
o algodão de Pemeri recebem uma bênçao". 

, 
"Ultima dança dos pajés: Tutem e Avona 

e seus ajudantes: Takyri, Murumuin e Apebo. 
Eles rodeiam várias vezes uma . panela de 
kawin e no fim os dois pajés desmaiam e 
precisam da ajuda de Pinatxire e das mulhe
res presentes. Baia e Kwaxi, quando tudo ter
mina, sentam um depois do outro em frente 
do lugar onde se encontra o poder que os cura. 
Enquanto isso, Myra bem depressa rala dois· 
genipapos até a metade. O suco fica para 
embeber um algodao que marca os dois no 
peito. nas costas, nos ombros, nas ancas, nos 

, 

joelhos, nos pés e na cabeça. E muito bonito 
porque o Tutem com o algodão na mão faz o 
sinal de tocar, mas sem chegar a tocar, co-

do algodão nas suas mãos e em todos os lu
gares, delicadamente, com a ponta dos de
dos", 

"Cerimônia de Koipiúna, na qual ela tem 
que colocar a mao dentro de um coquinho, 
para evitar de pegar doença. Os nove pajés 
sentados num banquinho, com, ao lado, os 
ajudantes. Koipiúna de pé, ao seu lado Weweí 
e Mamari que a seguravam. Os pajés faziam 
um esforço enonne, como se estivessem colo
cando na mão dela o coquinho durante uma 
hora. Também fizeram longos charutos que 
cada pajé ia beijando. Quando conseguiram 
"colocar" o coquinho na mão de Koipiúna, os 
pajés e todos os adul tos presentes caíram em 
pranto ... será lembrando os que já morre-

? " ram ... . 

Em outubro, um triste acontecimento: a 
morte de Tataokaia num dia em que se en
contrava na roça sozinho. As irmãzinhas, 
voltando de seu dia de trabalho na roça, já o 
encontram enterrado. na aldeia reina um cli
ma de medo, alguns vêem índios pintados de 
preto. O ambiente é tenso e eles pedem a 
presença dos Tapirapés ... Muitos cortam o 
cabelo em sinal de luto. Matuia, Patua e famí
lia vão morar na futura casa de K waxi. Os 
que moram na casa grande, do lado onde ele 
foi enterrado, saem fora até ·renovar a c?sa. 

Dulcita passa uns quinze dias com as 
irmãzinhas e participa inteiramente da vida , 
delas. E grande alegria. No fim de sua estadia 
elas viajam as três para Belém, sem que o 
diário mencione por que razão. 

Antes disso tiveram uma Missa, celebrada 
por Pe. Antonio, que chega de avião. Ele conta 
às irmãzinhas o primeiro contato que teve com 
os Assurinis. Foi ele quem os encontrou pela 

. . 
pnmelra vez. 

ANO 1983 
Odila chega com Raimundinha dia 25 de 

janeiro depois de terem esperado em vão um 
barco durante um mês. D. Erwin acaba fre
tando um avião e tem assim a ocasião de 
conhecer a casa das irmãzinhas na aldeia. 

Parece que Odila tem um olho especial 
_ •• __ ~ _ )'/1. __ , _ __ ..J ___ : _ _ _ __ ~ _ ____ _ : _ _ _ ~ _ ... ~ .......... ... __ ... ___ ... . ~_ 1"\1-. .................... A ..... .. .. ; .... : .. ç" 



zendo panelas de barro. Eles proc;luzem tudo 
que é de sua necessidade com produtos da 
natureza: cestos, tapetes, panelas, colares etc. 
Ela,aprende a pintar as cuias com fogo. 

A ela também toca participar de algum 
maraká e no dia em que a pintam, como já é 
tarde, salpicam terra e p6 das casas para se
car! Percebe como tudo é ritual na vida deles 
c ao transcrever uma cerimônia, ela usa novas 
expressões de ritos rel igiosos: "imposição das 
mãos", "sopro", .. 

Olhos e ouvidos novos percebem coisas 
novas. Conversando com I'iwa, Odila fica 
sabendo que eles não têm chefe porque o que 
é prezado entre eles é que o homem se vire 
sozinho, caminhe s6 pela noite, cace, faça sua 
roça, com mulher e filhos, se tiver. Isso, para 
nós, é desconcertante depois de ter visto tanto 
sentido comunitário. Entenderemos mais tar
de? .. Na conversa, y'iwa lamenta o fato de 
os Assuri cortarem os pés das frutas para 
colher: "Vai acabar castanha, açaí, bacaba ... " 

Odila não escapa do falciparum, o que não 
a impede de participar, nos outros dias, de 
toda a vida da aldeia. Com Raimundinha pri
meiro, e depois com Mayi, quando esta volta. 
Estando as três juntas, aproveitam para refle· 
tir, avaliar, discernir certas coisas. Discerni
mento que nunca estará tenninado porque o 
que está em jogo é a autencidade de uma vida, 
o respeito de um povo, a fidelidade à identi
dade de cada um. E sobretudo busca no quo
tidiano da Vontade de Deus, já que é aí que 
ela se mostra ... 

Vamos escutar um pouco esses primeiros 
discernimentos que as três procuram fazer 
juntas. 

Uma questão de sobrevivência: para ter 
reservas de coisas essenciais, as innazinhas 
tinham decidido, como os Assurinis. vender o 
artesanato a FUNAI, em troca desse indispen
sável. Mas isso "nos atrela a FUNAI, sistema 
que a gente critica. Como encontrar uma 
maneira que seja mais libertadora para eles?" 

Elas esperam que o relacionamento com a 
Funai seja mais distanciado este ano porque 
Regina Muller, a antropóloga que passou uma 
semana na aldeia em 82, está de licença por 
gravidez. Ela seria levada a nos envolver na 
venda dos artesanatos, mas as irmazinhas pre
ferem nao se meter nisso. Foi sempre tarefa 
da FUNAI. 

As três vêem juntas como preparar o ter
reno para a entrada de um professor, de pre
ferência não da FUNAI. Algo a ser visto com 
a Prelazia e com o CIMI. Também pensam no 
caminho a ser feito em vista da demarcação 
das terras. Se os Assurinis acham que há 
"acaraís" (não índios) caçando nas matas, não 
serã hora de tocar no problema? 

Odila é sensível à atitude das mulheres, 
aparentemente muito submissas aos homens, 
muito dependentes deles. 

Durante sua estadia, o rádio não funciona 
e elas sentem muita falta de notícias do muno 
do e da Fraternidade. Aliás, durante esse tem
po de convívio, Odila e Raimundinha várias 
vezes retomaram os textos das Constituições. 
Nessa distância e isolamento, é preciso ser 
inventiva para manter esse laço de pertença a 

·uma família esparramada pelo mundo e por 
um mundo que parece bel1\> longe .. . Mas, co· 
mo disse alguém, "longe de que e de quem"? .. , 
E um desafio manter esse laço, que queremos 
de família, mas ao mesmo tempo a própria 
distância as deixa sedentas de notícias. 

A passagem de Odila marca uma etapa 
nesse tempo das innãzinhas entre os Assurinis. 
Um ano de presença assim tão "entregue" é 
algo que já conta e que pode ser avaliado. 
Nessa avaliação a necessidade do estudo da 
língua é lembrada com insistência. 

Raimundinha e Mayi, fazendo sua própria 
revisão de vida, se perguntam: "Poderemos 
um dia morar na Casa Grande, tomando o 
tempo necessfirio de oração, de leitura ... ?" O 
diário nos diz que Odila as ajudou a ver tudo 
com realismo. 
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INCULTURACAO , 

Uma cultura tem o direito de ler os 

Evangelhos dentro de suas 

perspectivas próprias, deles tirando 

as mensagens adequadas 

Wi. 

fi~ "" [ncultúraçao é provavelmente o 
if~~w% mais importante problema da Igre

l l ja após o Concílio Vaticano /l. No 
.Jf 'li discurso inaugural da Conferên-
cia Episcopal de Santo Domingo, João Paulo 
/l, citando Paulo VI, afimna que "a ruptura 
entre o Evangelho e a cultura é sem dúvida o 
drama da nossa época, como o foi também 
em outras épocas"', Em outro discurso dizia 
que o processo de inculturação é "centro, meio 
e objetivo da Nova Evangelização"'. A gran
de opção final da Conferência de Santo Do
mingo foi "a evangelização inculturada"3. 

1. OS TERMOS 
Para encaminhamento do problema, é opor

tuno definir os tern10S em questão: Cultura e 
Ineulturaçao. 

a) Cultura, lembra bem João Paulo 11 no 
citado discurso inaugural, é o "ethos" de um 
povo, suas atitudes vitais, suas instituições, 
suas estruturas. Vale dizer, é á personalidade 
consciente e inconsciente de um grupo social, 
seu modo de ser, pensar, agir; o conjunto de , 
seus valores e de suas tradições. E a expres-
são histórica que um povo assume. 

b) Ineulturação é a encarnação com a 
conseqüente simbiose, da Igreja, da fé, do 
Evangelho. da Liturgia. na pluralidade das 

Mons. Dr. Roberto Mascarenhas Roxo 
São Paulo/SP 

culturas de sorte a fazê-Ias cristãs sem tirar
lhes a autenticidade. Adverte bem J. B. Libânio 
que "a pluralidade cultural vai pedir tema
tizações teológicas diferentes, liturgias pró
prias, organizações eclesiásticas diversas, 
superando todo o colonialismo cultural e re
ligioso"'. Projetando-se no tema da Incultura
ção, a Igreja renuncia definitivamente â sua 
identificação exclusivista com determinada 
cultura, aceitando assumir culturas diver
sificadas para com elas se identificar. 

2. A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA 
DO PLURALISMO CULTURAL 
o mundo antigo c medieval (a Antigüida

de) teve como ideal de perfeição a unidade 
política, social, religiosa. Três exemplos 
marcantes o comprovam. Alexandre Magno 
tomou-se o "hegemon" líder dos gregos para 
transfonnar o mundo inteiro numa grande 
Grécia; e o conseguiu em grande parte, 
universalizando a língua grega. A "Pax Ro
mana" de Augusto universalizou depois a 
cultura romana com a consciência de realizar 
o momento central da história humana. Carlos 
Magno, seus sucessores e a própria Igreja 
instauraram a Idade Média como cristandade, 
i.é, ideal de unidade política social e religio
sa. Mais do que maldade, a inquisição foi uma 
triste defesa desta unidade. O mundo antigo e 
medieval, por sua mentalidade, não tinha como 
valorizar o pluralismo cultural. 

A valorização do pluralismo cultural prin
cipia na Modernidade, a partir do antropocen' 
trismo. O surgimento dos burgueses marca a 
ascensão política e social de homens que va
lem por si, que por si mesmos se fizeram ri
cos e poderosos. em oposição aos homens Que 



nasceram importantes pela unidade do sangue 
• 

nobre comum. O Renascimento é a g lorifica-
ção do homem nas artes. Descartes inaugura 
uma síntese intelectual centralizada no homem: 
"Elt penso, logo eu existo". E logo as Filoso
fi as Políticas, como Maquiavel e sobretudo T. 
Hobbes poem o homem como causa e fim das 
soc iedade s. Assim R. Bacon, Locke, 
Campanclla, Hume, Rousseau, etc. O An
tropocentrismo gera a Democracia e a Demo· 
cracia é intrinsecamente aceitação e valoriza· 
ção do pluralismo cultural. Chega-se logo ao 
pós-moderno caracterizado pelo pluralismo 
cultural. 

As fronteiras geográficas cedem lugar à 
prevalência das culturas como definição dos 
povos. A União Soviética se desfez em "cul
turas" ou etnias. A ex-Iugoslávia negocia fron
teiras entre Sérvios, Croatas, Bósnios, Eslo
venos ... mas não aceita negociar culturas. A 
cultura tania-se a Nova Pátria, tanto de gran-

o 

des povos como de minorias. E um bem radi· 
cal e inegociável. As ciências humanas tam
bém descobrem o valor da cultura. A Psico
logia, a partir de Freud, pensa mais no ho
merri personificado pela cultura do que es
tereotipado ontologicamente. A Antropologia 
Cultural, abordando o riquíssimo fenômeno 
religioso, afiança e comprova que todas as 
religiões são fenômenos culturais. 

3. A CONSCIÊNCIA ECLESIAL 
DO PLURALISMO CULTURAL 
A Igreja por levar a sério as suas tradi

ções, mesmo humanas. relutou a princípio em 
renunciar ao ideal de unidade e aceitar o an
tropocentrismo. moderno e o pluralismo que 
ele significa. Mas lentamente se abriu à rea
lidade das culturas diversas que, a partir dos 
descobrimentos, desafiaram a evangelizaçao. 
Desde Leão XIlJ assumiu a missão de defen
der o homem mais fraco, o trabalhador, na 
chamada Questão Social. Tornou-se "Mater 
e/ Magistra" na defesa dos <!ireitos humanos 
tanto dos indivíduos quanto das minorias. 
Paulo VI, no seu discurso na ONU, pôde afir
mar ser a Igreja "perita em humanidade". E 
de. tal modo a defesa dos mais fracos, das 

minorias. e da justiça impregnou a consciên
cia eclcsial que se tomou "Doutrina Social". 
i.é, inserida no âmbito da fé. 

A Igreja vai mais longe. Nas viagens de 
Paulo VI e João Paulo li, foi ao encontro das 
mais diversificadas culturas. Abre mao de seu 
passado europeu a fim de evangelizar cultu
ras incgociáveis e afirma sem mais a possibi
lidade de muitas culturas cristãs. 

4. A REFLEXÃO DA FÉ , 

A Igreja relê seu mandato missionário: 
"Fazei que lodas as nações se lornem discí
pulos"', sabendo que hoje, mais do que defi
nidas por fronteiras, as naçoes são culturas e 

o 

as cul turas são nações. E nesse sentido que 
professa com João Paulo ll: " Todn evangeli
.ação há de ser inculturação do Evangelho. 
ASSIm toda. cultura pode chegar a ser crislã, 
ou seja, a fazer referência a Cristo e inspi
rar-se nele e em sua mensagem"7. Foi den
tro desta lógica de fé, que "a evangeli. ação 
inculturada" tornou-se a proposta principal em · 
Santo Domingo'. 

Há três principais fundamentos teológicos 
para a inculturação: 

1. A Encarnação. O Filho de Deus, trans
cendência divina, "encarhou-sc" numa cultu
ra detenninada, assumiu-a totalmente e dela 
fez seu rosto humano, a expressão perene do 
Evangelho, a primeira veste nupcial de sua 
Igreja. Foi o "Jesus de Nazaré" que reuniu 
doze judeus e inaugurou sua Igreja na tradi
ção de Israel. 

2. O Pentecostes. Ao entrar, ressuscitado, 
na transcendência divina, o Senhor rompe, por 
seu Espírito, as fronteiras das nações. O dom 
das línguas, resposta à Torre de Babel, é pro
fundamente expressivo da inserção de todas 
as culturas na unidade do Espírito, como Pau
lo reconhece: "Não há mais grego e judeu, 
circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, es
cravo, livre, mas Cristo é tudo em lodos· tlJ• 

3. A Catolicidadc. Muito mais do que uma 
universalização geográfica que outras religiões 
também possuem, a catol icidade eclesial é a 
unidade no Senhor, na fé, no Evangelho, das 
mais diversificadas culturas. 
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-5. A INCULTURACAO , 

ai A Inculturação na Igreja 
• 

O Novo Catecismo tem uma bela apresen-
tação das Igrejas Particulares como a Igreja 
inculturada: As Igrejas Particulares são a 
mesma e única Igreja Universal "enquanto 
lança raízes na variedade dos terrenos cultu
rais. sociais, humanos, assumindo em cada 
parte do mundo, fisionomias e expressões 
exteriores diversas"Jo: Nas conclusões de San
to Domingo vem expresso o desejo de "pro
mover nos povos indígenas seus valores cul
turais au/6ctones mediante uma incuLturação 
da Igreja para atingir uma maior realização 
do Reino"ll. 

Não se trata de sacrificar o que é imutável 
porque procede de instituição divina e sim de 
adequar inúmeros elementos de sua estrutura 
humana às culturas variadas bem corno assu
mir na própria instituição divina, valores des
sas culturas. Será necessário um sadio equilí
brio entre a centralização que garante os va
lores perenes e a descentralização que possi
bilita a encarnação cultural desses valores. 

bl A Inculturação da fé 
A Conferência de Santo Domingo lembra 

aos teólogos que devem "contribuir para a 
inculturaçao da fé e a evangelizaçao das 
culturas"l2. E propõe que os Catecismos a 
serem redigidos sejam "ao mesmo tempo, 
caminho e fruto de um processo de incultura
ção da fé"'3. 

Há três princípios fundamentais que de
vem nortear a inculturação da fé: 

1. A distinção entre fórmula e mistério. O 
Novo Catecismo, citando a genial intuição de 
S. Tomás, adverte: "Nós não cremos em algu
mas fórmulas, mas na realidade que elas ex
primem e que a fé permite atingir. O ato de 
fé do crente não se fixa no enunciado mas 
atinge a realidade enunciada"'4. Assim os 
mistérios da fé, como são enunciados em fór
mulas "clássicas" na cultura ocidental, podem 
ser enunciados também em fórmulas adequa
das às culturas diversificadas. 

2. A hierarquia de verdades que o Vatica-
... .... TT ... .,. li .. nt ..,· '" pmhrpm _f:p nu/' priste urna 

ordem ou hierarquia de verdades fUl doutrina 
católica, já que o nexo delas com o funda
mento dafé cristã é diverso"ls. Tal hierarquia 
deve ser aplicada na inculturação da fé com 
insist€ncia nos valores fundamentais da Re
velação, como fazem os Catecismos do epis
copado alemão e do episcopado francês, em 
termos de inculturação na modernidade. 

3. As conquistas da recente ciência antro
pológica, História Comparada das Religiões, 
mostram que existe um núcleo fundamental 
em todas as religiões sejaní elas primitivas ou 
recentes. Com isso aparece clara a distinção 
entre Fé e Revelação. Certo que a fé pede 
expressões religiosas, busca encarnar-sc numa 
síntese religiosa, mas se distingue da religião. 
Quer dizer, a mesma fé pode assumir diversi
dades religiosas. Ora, se a fé é dom de Deus 
no crente como resposta à revelaçao divina, a 
religião, embora animada pela fé c a seu ser
viço, é fenômeno intrinsecamente antropoló
gico. A fé cristã assumiu por primeiro as for
mas religiosas judaicas; depois, a partir do 
século VII elaborou, a partir dos povos bárba
ros convertidos, uma possante síntese religio
sa que perdura até hoje. A mesma fé pode 
criar sínteses novas com as numerosas cultu
ras existentes. 

C) A Inculturação do Evangelho 
Paulo VI chamou o processo de incultura

ção do Evangelho, de "centro, meio e objeti
vo da Nova Evangelização"". De fato, "pela 
inculturação, a Igreja encarna o Evangelho 
nas diversas culturas e simultaneamente in
troduz os povos com as suas culturas na sua 
própria comunidade, transmitindo-lhes os seus 
próprios valores, assumindo o que de bom 
nelas existe e renovando-as a partir de den
tro"l7. 

Há dois princípios básicos para a incultu
ração do Evangelho. 

1. A distinção entre o que nas Escrituras 
constitui Revelação e o que, embora inspira
do, não entra no âmbito da fé. 

2. O direito de uma cultura ler os Evange
lhos dentro de suas perspectivas próprias, deles 
tirando as mensagens adequadas. Como diz 
Jesus: "Todo escriba que se tornou discípulo 



I 
do Reino dos Céus é semelhante a um pai de 
família que do seu tesouro rira coisas novas 

I e velhas"!'/! .. Na História da Igreja são inúme
ras as sínteses diversificadas do Evangelho 

• suscitadas pelo Espírito. A síntese de Santo 
Agostinho não é a mesma de Sao Francisco 
de Assis; e a de São Francisco não é a mes
ma de Santo Inácio de Loyola ... E no entan
to o Evangelho e a fé são os mesmos. 

di A Inculturação da Liturgia 
O Novo Catecismo traz as fortes afirma

ções: "A celebração da Liturgia deve corres
ponder ao gênio e à cultura dos diversos 
povos. A fim de que o mistério de Cristo seja 
revelado a todas as gentes para que obede
çam à F é, ele deve ser anunciado, celebrado 
e vivido em todas as culturas, de tal sorte que 
elas não sejam abolidas, mas recuperadas e 
levadas à perfeição graças a ele. A multidão 
dos filhos de Deus tem. QGesso ao Pai, para 
dar-lhe glória, em um só Espírito, com e por 
meio da própria cultura humana, assumida e 
transfigurada pelo Cristo"'9. E de fonna cate
górica: "Na Liturgia, e notadamente na dos 
sacramentos, há uma parte imutável porque 
de instituiçao divina, da qual a Igreja é 
guardiã, e há partes suscetíveis de mudança. 
que a Igreja tem o poder e por vezes o dever 
de adaptar às culturas dos povos recém
evangelizados"20. De fato, a Liturgia da mis
sa, para citar a mais comum, é belíssima, 
profunda, teológica ... porém, quase sempre 
alheia ao povo participante que não chega a 
compreender os inúmeros circunlóquios, as 
afirmações abstratas, as inúmeras tradições 
nela envolvidas. 

6. f'.S CULTURAS 
São inúmeras as culturas existentes no 

mundo. Com relação ao Brasil salientam-se: 

a) A cultura moderna e pós-moderna com 
características marcantes que exigem respos
tas inculturadas da Fé. Nela há o processo de 
secularização que "sustenta legitimamente que 
as realidades materiais da natureza e do 
homem são em si boas e suas leis devem ser 
respeitadas e que a liberdade é para a auto
realização humana e é respeitada por Deus"21. 

Nesta Imha, a valoflzação do sexo, da ecolo
gia, do lazer, a subordinaçao do matrimônio à 
auto-realização das pessoas com a conseqüente 
avalanche de divórcios, o progresso científico 
atingindo a própria fonte da vida, a perda do 
antigo sentimento de medo de Deus, substi
tuído por uma confiança por vezes desabusa
da; a convicção da grandeza do homem. A 
Conferência de Santo Domingo pensa a evan
gelização como "o conjunto de meios, ações 
e atitudes aptos para pôr o Evangelho em 
diálogo ativo com a modernidade e pós-mo
derno, seja para interpretá-los, seja para 
deixar-se interpelar por eles"22. 

b) A cultura urbana que além da moderni
dade é marcada por notas características: a 
violência urbana, a marginalizaçao dos párias 
SOCIaIS. 

c) A cultura negra com inegáveis valores 
e que se vem afinnando no Brasil, à espera de 
uma inculturação tanto mais difícil quanto os 
cristãos brancos de "cultura européia", inclu
sive no clero, relutam em permití-Ia. 

d) A cultura indígena remanescente no 
Brasil pedindo a inculturaç~o nos seus vaia
res autóctones. 

e) A cultura européia, sobretudo no sul e 
sudeste do Brasil. ~ 

1) E pode-se falar ainda de cultura cabo
cla, nordestina; e inclusive, surge uma cultura 
de favela ... 

7. A IGREJA PARTICUlAR, 
PRINCIPAL AGENTE DE -INCULTURACAO , 

O Novo Catecismo insiste que as Igrejas 
Particulares são a Igreja Universal inculturada: 
"As várias tradições litúrgicas tiveram ori
gem derivada da missão da Igreja. As Igrejas 
de uma determinada área geográfica e cultu
ral foram levadas a celebrar o Mistério de 
Cristo com expressões particulares, cultural
mente determinadas: na tradição do depósito 
da fé23 , no simbolismo litúrgico, na organiza
ção da comunhão fraterna, na compreensão 
teológica dos mistérios e em várias formas de 
santidade. Deste modo, Cristo Luz e Salva-
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ção de todos os povos, é manijestado atraves 
da vida litúrgica de uma Igreja, ao povo e à 
cultura aos quais tdl Igreja 'é enviada, e à 
qual se ra<f.ica. A Igreja é católica: pode, 

o portanto, integrar na sua unidade, purifican-. . 
do-as, todas as verdadeiras riquezas das cuI-
turas"24 , 

Nas conclusões de Santo Domingo vem a 
mesma afirmação: "A Igreja Particular, con
forme o seu ser e. a sua missão, por congre
gar o Povo de Deus de um lugar ou região, 
conhece de perto a vida, cultura, os proble
nuJS de seus integrantes e é chamada a gerar 
ali, com todas as suas forças, sob a ação do 
Espírito, a Nova Evangelizaçao, a Promoção 
Humana, a lnculturaçao da Fé"2S . Ainda: "A 
tarefa . da inculturação da fé é própria das 
Igrejas Particulares sob a direção dos seus 
pastores, com a participação de todo o Povo 
de Deus. Os critérios fundamentais neste pro
cesso são a sintonia com as exigências obje
tivas da fé e a abertura à comunhao. com a 
Igreja Universal"26, 

8. CONDICÕES E DIFICULDADES , 

Há uma condição fundamental para que a 
incul turação seja possível e viável: o equilí
brio entre a centralização e a descentralização 
no governo eclesiástico. A centralização é 
necessária para garantia da própria fé e da 
comunhão eclesial. O processo de incultura-

NOTAS: 
I . Disc. Inaug. nl! 22. 
2. Disc. ao Cons. Int. Cal. em 26/9/92. 
3. Conel. S. Domingo 0 2 292. 
4. Disc. Inaug. 0 2 20. 
5. Conel. S. Domingo. Prefácio. 
6. Mt. 28,19. 
7. Cone\. S. Domingo 0 2 13. 

8. Conel. S. Domingo 02 292. 
9. Co!. 3,11. 
10. Cato 835. 
11. Conel. S. Domingo nº 248. 
12. Conel. S. Domingo n2 33. 
13. Conel. S. Domingo nº 49. 
14. Cato nº 170. 
15. UR II. 

çao, maiS ·arnscaOO e omCII 00 que parece, 
não pode ignorar a realidade do primado e \ 
necessita conferir com ele e seus organismos 
a segurança e autenticidade da inculturação. 
De outro lado, sem uma sadia descentraliza
ção em favor das Igrejas Particulares será im
possível a inculturação27

• 

Há duas grandes dificuldades para a incul
turaçao. A primeira procede da própria serie
dade da Igreja em preservar seus valores 
mesmo secundários e considerar como patri
mônio o que foi acumulado em sua história. 
O "status quo" chega quase a identificar-se 
com a fé global. Toma-se difícil sacrificar 
alguns destes "velhos" valores e acolher ou
tros que se apresenta~ como "novidades". Há 
uma tendência em subordinar a missão de 
evangelizar ao uestab.eLecido", quando a in
culturação pede o contrário, a subordinação 
do "estabelecido" ã evangelização. 

A segunda dificuldade é· o despreparo do 
clero, indiscutivelmente o autor principal da 
inculturação. Preparado com toda seriedade 
para executar o que estã prescrito e escrito. 
Ora, a inculturação, por scr processo existen
cial, ultrapassa o escrito, exigindo prudente e 
ampla criatividade, que não constitui o "for
te" do clero. Torna-se imprescindível uma 
séria preparação teológico-litúrgica para que 
Bispos, Presbiteros e Diáconos se preparem 
para a inculturação. 

16. Crr. Concl. S,. Domingo n2 229. 
17. Redcmpl. Missio, 52, 
18. MI. 13,52. 
19. Cat. n2 1204. 
20. Cat. n2 1205. 
21. Concl. S. Domingo nº 153. 
22. Conel. S. Domingo nº 24. 
23.2 Tim. 1,14. .' 
24. Cal. 0 2 1202. 

• 

25. Coocl. S. Domingo nº 5; Rcdempt. Miss io, 54. 
26. Concl. S. Domingo oº 230. 
27. Por vezes a centralização toma-se centrali smo doen
tio, como no caso das fónnulas de consagração na tradu
ção brasileira, "Isto é meu corpo que é entregue por v6s", 
de acordo com todos os textos bíblicos, foram "corrigi· 
das" por um sábio curial em "será entregue: .. e será 
derramado", em desacordo com todos os textos bfblicos. 
Um capricho em diâmetro oposto ã inculturação. 
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Ccnamcnte você conhece o livro PARA FAZER EM O RETIRO- I. E se não o leu ainda. procure-o na sede 
de sua eRB Regional ou peça à e RB Nacional. antes que acabe. Em síntese : é a teoria da minha prática . Uma 
prática s6 é verdadeiramente criSlà se iluminada e alimentada por urna teoria (teologia). A prática é pré-requi sito 
de credibi lidade teórica. A incapacidade de pôr es<IUClIlilS llbslratos em prá tica arrefece :1 vidn de ré. Sabemos 
sempre, teoricamente. um pouco mais do que fazemos. Nossa saber precede e supera em mui to O bem que 
realizamos. Saber se sabe. Tudo está dito e repelido. virado lia avesso. 

Como. pois a questão agora é aposentar a retórica e agir em conseqUência do que se sabe. nos dias 2 a 10 
de janeiro. experimen tei na prática a minha teoria. É o preço para se chegar a novas frontei ras e descobrir 
horizontes novos. Fiz o Retiro nos arn...torcs de 8rasflia . Lugar tranquilo pela-natureza . O verde abundante 
da vegetação. A paz cOlllagiante da imensa himina de água do lago fronteiriço. que renetia o eéu com seus 
segredos amoitados pelas nuvens. Patos. garças e pássaros miúdos à vont .uJe. A mente sossegada e o desejo de 
receber apenas pelos olhos o que a pai sagem pod ia dar: imcrsão no tempo que mistura o viv ido e o inventado. 
a memória e a imaginação. 

Há na pesso.t humana. mulher e homem. uma referência a algum:l coisa de anterior e superior a ela que a 
interpela e encanta e sem a LJual e la não é completa: DEUS. Deus e a busca de Deus são COml)(}ncntes essenciais 
da pcs.soa humlllUl. Não se iludir. A pessoa não se reduz a seus instintos e complexos. à sua dimensão psicofísica : 
id - ego - superego. O Absoluto implícita ou explicitamente marginali~ado. rejeitado. repelido ou negado. dá 
provas de conservar profundo e persi~tcnte poder de alração. Fazem partc da pes~oa humana o desejo e nosl1llgia. 
a esperança e a expectati va de que. tendo partido. chegará a Deus. De Deus viemos. criados à sua imagem e 
transfigurados à sua semel hança. Dele somos. Nele nos movemos. para ele vamos. É assim que se abre e se fecha 
o nosso périplo. 

• h a Deus. o Deus de JESUS CRISTO. que o Religioso procura como a Raiz que secrelamente o vivifica. o 
Sol que subliminarmcnte o ilumina e atrai por tropismo irresistfve l. Pam isso é que cada um se fez Religioso. 
Antes de mais NA I)A c acima de T UDO. Deus, o nonc de nossa vida e a pátria de nosso comção. Se nao 
mantém vivo este ideal. cmra em crise. Torna-se infeliL. Sofre. Fica perplexo e à deriva. A pessoa, ultrapassando 
infini tamente a si mesma. não se contenta com menos do que Deus. Feita por Deus infinito. MI o infinito de Deus 
a satisfaz. Um pouco menos do que Inus é dema is. 

I)ARA FAZER n El\'1 O RETIRO-2 já está 11 venda . Trata da experiência cristã de Deus no Retiro e na Vida 
Consagrada. A 1ll00iv:lção última desta Vida é ALGUÉM que transcende o humano m:ts se encontra no coração 
do homem. Religioso é quem está religado ao mistério que é Deus. Homens c mul heres de raiz em Deus, ansiosos 
de viver e ex perimentar a certC7.J1 de <Iue só Deus basta. Só ele plenifica a vida. Por i ~so. desorbi tada de seu 
centro de atraçào. agigama-sc na pe""ioa a consciência de sua fragilidade e de sua ansiedade inquieta. 

Intocável pedra angular no horilonte da fé. DEUS é a garantia plena da pessoa e o sentido que prevade toda 
a sua existência e as dimensõc" todas onde ela se desdobra. por ma is cot idiana que a vida se apresente em sua 
aparente vulgaridade neste nosso mundo re lativo e por mai s avantnjado se revele o inverídico vazio da rotina 
~empre nova de nosso dia-a-dia ou do ),Cu fastio. Nu IlCSSOl.I palpita um ALÉM que constitui permanente 
diafania de Deus. Assim corno o pássaro deixa senti r que tem asas mesmo quando anda. do mesmo modo. no 
mais banal de sua vida. a pessoa deixa senti r que mora nela um MISTÉRIO que gera a própria misterio~idade de 
sua vida. 

Coração inquieto de uma inquielllde infinita. ludo o que a pessoa é e tudo o que ela pode ler parece-lhe 
insuficiente e lim itado. Só Deus. Há na 1>C"isoa. mulher e home m. um vazio do tamanho de Deus ti sua espera. 
Ex periência cris lii dI,.' Deus: acostu mar os ol hos ao !.eu tênue esplendor difundido nas obra~ da criação e educar
se para conviver com ALGUÉM que é insondável plen it ude de umor. de verdade e de sentido. que está perto. que 
é tudo. m:c. nao é vi~fve l. É misterio<;a presença qUI! nos supera c ampar.!. 

Desejando-lhe toda PAZ e todo HEM. com fratema amizade e renovada estima, sub",rcvo-me. 

atenciosamente 

UE UMA, SUB 
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