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EDITORIAL 
ERAS TU, SENHOR? 

TECA _ 
R. nlcindo Guanabara, 21- 4.0 

Rio - RJ 

ais uma vez, ao aproximar-se 
o tempo quaresmal, a Igreja do 
Brasil propõe aos cristãos, e, 
portanto, aos religiosos tam

bém, um olhar penitenciaI sobre a reali
dade. Espera assim despertar a comunida
de para o imenso mundo dos excluídos, 
"pedras que os construtores . rejeitaram e 
tornaram-se a pedra angular". Com bons 
ou maus motivos, justificada ou injusti
ficadamente, a história da humanidade tem 
sido construída na perspectiva dos fortes e 
hábeis, deixando no seu rastro uma legiao . ~ . . 

de pequenos aparentemente mservlvels e 
que, por isso mesmo, tenninam por 4180_ 

brar". Parece que o cristianismo construiu
-se a partir da presença histórica de Jesus 
denunciando e, anunciando uma nova pos
sibilidade, em que os fortes se fazem fra
cos por causa da fraqueza destes últimos. 
É uma opção de fé, um referencial existen
cial que tem a experiência da pessoa de 
Jesus C9mo razao de sua escolha. 

Não se trata de mais um tempo de cons
cientização, de informar-se detalhadamente 
onde estão os excluídos, quantos são ou 
em que condições vivem ... Tudo isso pode 
ser útil e até mesmo inicressante. Mas não 
terá repercussões concretas na vida pes
soal e social se nao for acompanhado de 
uma experiência pessoal e inter-relacional 
que provoque o desejo de uma reformulada , 
presença neste mundo. E, em verdade, um 
espaço do tempo litúrgico dedicado à con
versão, à retomada da direção rumo ao 
Senhor de nossas vidas em favor das vidas 
amea adas lo abandono social. Trata-se 

Pe. Spencer Custódio Filho. SJ 

de responder muito concretamente à per
gunta clássica de Atos dQS Apóstolos: o 
que devo fazer? (At 2,37; 16,30; 22,10). 

Creio que é este um momento privile
giado para a vida religiosa exercer de for
ma extraordinariamente eficaz a sua 
diaconia de Hdom à Igreja". Presentes nos 
mais diversos estamentos sociais. por que 
não articular "chamamentos", provocar 
apelos para "fazer coisas"(e não os pouco 
produtivos encontros de análise critica da 
realidade que já ninguém mais suporta) 
identificadas a partir, dos excluídos próxi
mos da comunidade cristã com a qual nos 
relacionamos? Esse "fazer 'coisas", como 
se percebe, é a concretização da solida
riedade, a filosofia do bom samaritano que 
permite dizer "o que é meu é teu", o expe
rimentar o horizonte utópico em que al
guém ou um grupo é capaz de repartir sua 
vida para que a história do outro possa ser· 
diferente. 

No livro do Deuteronômio (26,1-11) hã 
uma confissão de fé na qual se resume a 
hist6ria de Israel: um povo imigrante que 
foi iratado como escravo no Egito e de lá 
foi libertado por Deus, 'que lhe deu uma 
terra fértil. Por isso, todo israelita deve, ao 
colher os primeiros frutos da terra, dirigir
-se ao santuário e oferecê-los a Deus, re
conhecendo a libertação da escravidao e o 
dom da terra. O momento é de festa e a 
pergunta natural é: com quem celebrá-la? 
O texto responde indicando os levitas, lí
deres do processo de libertação, e os imi
grantes, que relembram a situaçao antiga 
da qual se foi libertado. 
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Para celebrar a festa da Páscoa, o tem
po quaresmal ajuda a descobrir com quem 
é possível e com quem ela deve ser cele
brada. A identificação dos comensais, dos 
convidados a participar dessa festa é o 
desafio que a Campanha da Fraternidade 
de 1995 nos traz a todos. P. Darci Luiz 
Marin, ssp, em seu artigo "Vida Religio
sa: solidariedade com os excluídos", lem
bra que a crise ética que vivemos pode 
deformar a consciência pessoal e comuni
tária, levando a pensar que não há saldas 
alternativas em relação ao que se pode per-

. ceber como realidade de exclusão. A ética 
da solidariedade compassiva passa a ser 
cada vez menos compreendida e vivida, 
uma vez que esse tipo de solidariedade só 
é possível quando 'nasce junto com os "de 
baixo", os excluídos. E é o caminho pró
prio dos religiosos e religiosas que dese
jam manter fidelidade ao evangelho. Para 
tanto, há necessidade de deixar-se tocar por 
um dos conteúdos éticos essenciais do 
evangelho: a conversão. 

Ir. Rosa MarIa Barboza, op, com o 
texto "A Mulher na Teologia", presentifica 
um dos grupos marcadamente excluídos 
no transcorrer da história: o das mulheres. 
E se alegra ao constatar um momento novo 
e qualitativamente diferente, que começa a 
tomar corpo na história da humanidade. A 
mulher emerge como sujeito e se nega a 
continuar sendo objeto, definido pelos 
conceitos que a ela foram atribuídos no 
decorrer dos séculos. Na desestruturaçao 
do convencional estabelecido, um novo pa
radigma emerge exigindo uma nova ma
neira de relacionamento humano e social, 
uma nova partilha das tarefas, um novo 
sistema de divisão do trabalho, uma parti- . 

cipaçao mais eqüitativa nas pequenas e 
grandes decisões, um equilíbrio da presen
ça feminina e masculina nos diferentes 
ambientes e setores da vida humana e da 
sociedade. 

Igualmente dentro da Igreja aparece O 

tema da exclusão, envolvendo a questão 
das relações entre o "poder e saber" dos 
chefes da Igreja e o "poder e saber" dos 
membros comuns; da situação das Igrejas 
particulares dentro da Igreja universal; a 
desregulação e descentralização caracteris
ticas de todas as instituições democráticas . 
Sobre esse tema se debruça o Pe. Hubert 
Lepargneur, mi em uma aproximação bí
blico-paulina e patrística. 

Finalmente, o mestre geral da ordem 
dominicana, Fr. Timothy RadclilTe, op, 
acentua o núcleo da experiência de con
versa0: a celebração do amor, que permite 
ser pregadores de esperança em um mun
do tentado pelo desespero e pelo fatalis
mo, afligido por um sistema que mina as 
estruturas sociais e econômicas da maioria 
dos países. Para isso são necessárias pes
soas de coragem, que ousem se desfazer 
de velhos compromissos para ter a liber
dade de tomar novas iniciativas, que ou
sam fazer experiências e se arriscar ao fra- . 
casso em nome do Senhor! 

Uma estrutura complexa, como uma 
Ordem Religiosa, pode comunicar pessi
mismo e um sentido de derrota, ou pode 
ser uma rede de esperança, na qual nos 
ajudamos mutuamente a imaginar e criar o , . 
novo. E o que CONVERGENCIA deseja 
aos seus leitores e leitoras nesta Quaresma 
de Fraternidade! 

• 



INFORME CRB 

J. UMA NOVA FORMA DE 
VIDA CONSAGRADA: 
A COMUNIDADE DE 
VILLARÉGIA 

• 
INTRODUÇAO 

No universo da Vida Consagrada sur
gem hoje, como no passado, com freqüên
cia sempre maior, novas fonnas de vida 
consagrada que expressam a contínua fecun
didade do evangelho e a novidade criadora 
do Espírito na Sua Igreja e no mundo. 

, 
E significativo constatar que o surgi

mento de "novas famílias ec1esiais" é um 
fenômeno comum em várias partes do 
mundo e que estas, embora por caminhos 
diferentes e distintos, se reconhecem como 
frutos do espírito pós-Conciliar nas suas 
dimensões comunitária e missionária. 

As "novas comunidades", na diversi
dade dos carismas, manifestam, de fato, 
uma forte preocupaçao de autenticidade no 
testemunho de uma vida de comunhão e 
uma grande dinâmica missionária nos mais 
variados serviços, como resposta aos desa
fios do mundo moderno. 

Caracterizam-se como Comunidades 
bem definidas no próprio carisma de fun
dação, mas plurais no seu interior, nas for
mas de agregaçao, pela participação de 
pessoas com diferentes estados de vida. 

Elas, na verdade, não se identificam 
com a estrutura da vida religiosa monásti
ca, nem das Ordens e Congregações Reli
giosas, nem mesmo dos Institutos Secula
res. Não sublinham tanto a "vida comum" 

~-:~:::::{mm#::;:--·-
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quanto a "vida comunitária": uma expe
riência de comunhao profunda, contínua e 
interpessoaI que assume corpo na comuni
dade (vida comunitária). 

Apresentam-se, nonmilmente, como 
"Famílias eclesiais", comunidades para as 

• • quaIs convergem pessoas virgens e casa-
das, a fim de consagrar -se num único ideal 
evangélico, sempre respeitando os diferen
tes estados de vida. 

HISTÓRIA DA COMUNIDADE 
MISSIONÁRIA DE VILLARÉGIA 

Nesse "universo eclesial", configura-se 
também a nossa experiência de Comuni-
dade Missionária de Villarégia. . 

A nossa pequena família nasceu em 
1981 na Itãlia, como fruto da caminhada 
de um grupo juvenil missionário. 

Os Fundadores, Pe. Luiz Prandin e 
Maria Luíza Corona, que desde jovens 
guardavam no próprio coraçao um forte 
anseio comunitário e missionário foram, 
aos poucos, percebendo que· aquele ideal 
estava tomando corpo na escolha de con
sagração que amadureceu, ao longo de 7 
anos, na vida de cerca de 110 jovens. 

Após os primeiros passos, os contatos 
com algumas Dioceses e o encorajamento 
das Congregações Pontifícias, eles encon
traram no Bispo de Chioggia, Mons. 
Sennen Corrà, a acolhida jurídica da Igreja 
como Pia União, depois retificada em 1984 
como Associaçao Pública de fiéis. 

A Comunidade Missionária de Villa
régia conta hoje com 320 membros. Está 
presente com sete comunidades em quatro 
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países: Itália, Peru, Brasil e Costa do 
Marfim. 

O carisma específico da Obra é teste
munhar a Vida Trinitária, no seu dinamis
mo Comunitário e Missionário, como se 
revela na Palavra de Jesus: 

"Como tu, Pai, 
, . ' . 

estas em mzm e eu em tl, 

que eles sejam um em nós, 
para que o mundo creia 
que tu me enviaste" (10 17,21). 

Colocamo-nos, como Comunidade, a 
pleno e exclusivo serviço da missao uni
versal da Igreja. 

O nome "Comunidade Missionária de 
Vi11arégia" expressa, em síntese, o nosso 
programa de vida: 

Comunidade 

O nosso Deus é um "Deus Familia" 
que nos faz participar da sua vida de rela
ção e unidade. 

Como comunidade nos empenhamos, 
com voto, a viver constantemente em co
munhao entre nós e com cada innao. O 
trabalho pastoral é programado, realizado, 
rezado e avaliado sempre juntos. 

Unidade e relaçao, vida íntima da San
tíssima Trindade, constituem a dinâmica 
do nosso estar juntos. A busca da comu: 
nhao em todos os niveis: espiritual, psico
lógico, afetivo, intelectual e econômico, é 
a nossa primeira e constante tensão, o pri
meiro dom para ser oferecido aos innaos 
famintos de Deus. 

Missionária 
. 

O nosso Deus é um "Deus totalmente 
dado;': Amor que se difunde e se faz Mis
são no dom do Filho e do Espírito Santo. 
Desejamos ser Comunidade para ser Mis
são e ser Missao sendo Comunidade, seja 
na evangelização ad gentes, seja na ani
maçao missionária das Igrejas locais. 

"Ide, portanto, e fazei que todas as 
nações se transformem em discípulas. 
batizando-as em nome do Pai, do Fi
lho e do Espírito Santo" (Mt 28,19). 

Enviados por Cristo até os últimos 
confins da terra, testemunhamos e anuncia
mos a Boa Nova do Reino de Deus desti
nado aos pequeninos, valorizando as se
mentes da Palavra existentes nas diferen
tes culturas. 

De Villarégia 
• 

Villarégia é o nome do lugarejo onde 
nasceu a Obra. 

Membros e articulação dos núcleos 

A Cc;>munidade é formada por três nú
cleos de pessoas divididos em fraternida
des, mas .que formam uma única família: 

- Missionários Consagrados 
o de vida apostólica 
o de vida contemplativa na clausura 
• no mundo 

- Missionárias Consagradas 
o de vida apostólica 
.' de vida contemplativa na clausura 
• no mundo 

- Casais 

Os Consagrados de Vida Apostólica, 
morando em duas casas distintas, vivem 
24 horas a vida comunitária no exclusivo 
selViço missionário de evangelização. 

Os Consagrados de Vida Contemplati
va na Clausura se dedicam, no silêncio, à 
oraçao como sinal da primazia do Senhor 
e como serviço de evangelizaçao na inter
cessão universal. 

Os Consagrados no Mundo vivem nas 
próprias casas e, na constante referência -à 
Comunidade, se empenham em testemu
nhar, através do trabalho e da inserção no 
social, o próprio chamado. 



Os Casais, na tensão em viver primei
ramente e em plenitude o sacramento do 
matrimônio, no respeito dos direitos dos 
filhos, são chamados a tomar-se uma fa
mUia missionária e evangelizadora. 

Como na Vida Trinitária, unidade e 
distinção permanecem os dois pólos da vida 
de relação, assim se procura viver, entre as 
pessoas e os núcleos da Comunidade, um 
relacionamento que, tendendo sempre à 
comunhão, faça da distinção dos núcleos 
um valor para ser constantemente salvo e 
alimentado. 

Desde sempre os núcleos têm distintas 
as casas, os Coordenadores, os momentos 
de repouso e, também, alguns momentos 
formativos. A Comunidade é mista (por
que é formada por homens e mulheres, 
pelas diferentes vocações, peja distinção e 
articulação dos vários núcleos), mas nunca 
promíscua. 

Os núcleos, embora distintos, vivem 
uma plena unidade na espiritualidade, no 
trabalho pastoral, na mesma economia, nos 
encontros comuns, na referência ao mes
mo centro de unidade. 

A mesma radiealidade evangélica ca
racteriza a vida dos celibatários e dos ca
sais. Na sua própria especificidade o casa
mento e o celibato são carismas para a 
edificação comum. Os celibatários compre
endem que devem ser virgens com um 
coração esponsal, matemo e paterno, e os 
casais, olhando para os celibatários, enten
dem que devem ser esposos com um cora
ção virginal. 

.' , 
Dessa forma, a distinção se r~fJete como 

enriquecimento das relações comunitárias 
e do serviço apostólico. 

Consagração 

A entrega da nossa vida a Deus se 
expressa no assumir os votos de castidade, 
nohrp.?~ l'>. "hPtiip_n('i~ n~r~ ,,~ Mi!õ:li:.l"mkinli:. 

e as Missionárias e no compromisso de 
viver integralmente a consagração matri
monial na pobreza e na obediência para os 
Casais. 

Um quarto voto, "Comunidade para a . 
Missão ad gentes", nos une a todos, se
gundo O carisma recebido, na tensão co
mum em colocar a comunhão no primeiro 
lugar e a levã-Ia até os confins da terra. 

Providência 

Consagrando-nos deixamos "tudo" para 
sermos de "todos", para sermos servos da 
humanidade mais pobre: pobre de pão, de 
cultura, de esperança, de Deus. 

Nós nos comprometemos a doar, cada 
dia, tudo de nós mesmos aos innãos e de nos 
manter com aquilo que Deus nos manda. 

Isso comporta renunciar às estruturas, 
aos costumes, às exigências que criamos 
constantemente como indivíduos e como 
grupo religioso. Derrubamos, assim, todas 
as seguranças humanas e nos colocamos 
nos braços do Pai. 

A nossa mesa é posta com a simplici
dade daquilo que Deus nos concede. O 
cardápio de cada dia é preparado pela Pro
vidência que é. uma pessoa viva. Para nós, 
isto é fidelidade a uma opção: ficar nas 
mãos da Providência. Ela chega através da 
bondade, da generosidade de um homem, 
de uma mãe, de uma criança, de um pa
dre ... e sempre no momento certo. Isto nos 
ajuda a renovar, a cada dia, a fé e a espe
rança. 

Nessa mesma ótica coloca-se a decisão 
de não se preocupar com o recrutamento 
vocacional. Renunciando a toda iniciativa 
direcionada nesse sentido, deixa-se ao Se
nhor esse papel, na convicção de que a 
Presença da Trindade na Comunidade e o 
testemunho da vida de Comunhão sejam a 
mai!\ autêntica animacão vocacionaL 
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Vida Espiritual 

A oração, além das práticas comuns a 
todos os Consagrados, visa sobretudo a 
fundir-se com a vida. 

o A Palavra de Deus estudada e experi
mentada, rezada e contemplada também 
juntos, é objeto de oração, empenho e 
comunhão. 

A vida de relação fraterna é o "louvor 
mais bonito" a Deus que conflui na Cele-

o bração eucarística diária, fonte e cume de 
toda a vida comunitária. Na Ceia do Se
nhor, à qual reservamos pelo menos uma 
hora e meia, fazemos objeto de oração os 
fatos, as pessoas e a vida de toda a huma
nidade, consagrando todo o nosso dia. 
Renovamos a comunhao entre nós e nos 
reconsagramos ao serviço do Reino. 

A vida Trinitária como dinamismo 
relacional do ser comunidade constitui a 
alma e a fonte da vida de oração. A rela
ção de amor gratuito torna presente na 
Comunidade a Santíssima Trindade. A 
Trindade, contemplada e encarnada, se o 

historiciza na vida de comunhão na comu
nidade que se torna, assim, templo da San
tíssima Trindade. 

A nossa casa 

Deus se faz presente e é entronizado 
na Comunidade pelo amor e pela constan
te relação dos seus membros. Esta é a 
primeira habitação que a Comunidade ofe
rece ao homem. 

Nossa casa é: 

- lugar de encontro pessoal e comunitá
rio com a Palavra de Deus; 

- lugar de deserto e de oraçao; 

- centro de acolhida fraterna, possibili-
dade de experiência comunitária para 
todas as pessoas desejosas disso; 

- lugar onde se acolhem e se valorizam 
todas as forças da Igreja local para 
Missão ad gentes: oração, estudo, tem
po livre, ajuda econômica; -

- ponto de referência para uma formação 
missionária e para uma experiência de 
voluntariado. 

O carisma missionário se expressa tam
bém em ser para a Igreja fermento de 
universalidade. Nós estamos disponíveis 
para um serviço de animação comunitária 
e missionária nas paróquias. nas escolas, 
nos grupos, nas cebs, nos movimentos e 
associaçoes. 

CONCLUSÃO 

O crescimento numérico e os frutos do 
trabalho apostólico desta e de outras "Fa
mílias Eclesiais" parecem confirmar que 
essas novas formas de vida consagrada são 
uma das respostas possíveis e positivas aos 
desafios deste tempo e aos anseios dos 
jovens. 

Espera-se, em conseqüência, que a Igre
ja saiba, com coragem, reconhecer, aco
lher e promover "novas comunidades" 
como fennento evangélico e como sinais 
dos tempos; Seria necessário valorizar es
sas novidades sem inibir e sem querer de
finir demais as coisas antes do tempo, para 
evitar mortificar ou sufocar o novum do 
Santo Espírito. 

Os valores que essas novas Famílias 
promovem servem também de estímulo 
para as formas já conhecidas de vida con
sagrada. Estas, por sua vez, têm uma gran
de riqueza de experiência e santidade que 
precisa ser acolhida pelas novas comuni
dades numa Igreja-Comunhão que, fiel ao 
patrimônio recebido, permanece em cons
tante estado de conversão e de rejuvenes
cimento. 



2. " ENCONTRO NACIONAL 
DE RELIGIOSOS E 
RELIGIOSAS NO 
EXERCíCIO DA 
ADVOCACIA 
(BRASílIA, 8-1 O DE 
DEZEMBRO DE 1994) 
o encontro começou com a presença 

de dezessete pessoas que se apresentavam 
informalmente, intercambiando as expe
riências e expectativas. O objetivo do en
contro era de nos encontrarmos como reli
giosos solidários com as lutas populares, a 
serviço do que colocamos nossa qualifica
ção de advogados. Sendo um encontro, a 
qualidade de nossas reflexões dependeu 
mais de nós do que dos Assessores cuja 
presença era apenas provável. O primeiro 
interesse manifestado foi o de intercâmbio 
de experiências. em busca de uma mística 
comum, a partir das várias situaçoes: cin
co participantes sao ainda estudantes, ou
tros seis ou sete estão em começo de carrei
ra, e três ou quatro já têm vinte ou mais 
anos de exercicio da advocacia. 

A solidariedade com O pobre é uma 
questão e experiência comum, a partir da 
consciência de sennos religiosos. o que 
interessa também aos dois leigos presen
tes, que, além de comprometidos com a 
causa popular, têm relacionamento intenso 
com religiosos e se interessam pelas ques
tões suscitadas pela Vida Religiosa. As
sim, as questões em t"mo das quais pôde 
girar nosso encontro foram de três tipos: 
nossa Mística; a Ética no poder judiciário 
e, finalmente, articulação como religiosos 
e Advogados comprometidos com as lutas 
populares. 

Ouais os pontos que contribuíram 
para a formação de nossa mística] 

em plenitude. Nosso critério de Ética não 
se baseia nos princípios da racionalidade 
que reina na nossa sociedade, mas na Vida 
em Plenitude, que é negada ou arrancada 
ao pobre com toda a sorte de violências e 
violentações, das quais somos testemunhas. 
Dedicamo-nos ao pobre em nossa dupla 
condição: a condição religiosa de consa
grados e a condição racional, funcional, de 
advogados. Somos um coração - a emo
ção, O amor, a utopia do religioso - abra
çado com um livro do Código. No cruza
mento dos dois, o pobre, que nos faz abra
çar uma e outra condiçoes. 

Então a questao da Ética para nós pes
soalmente se põe como a questão da ver
d ade: não podemos recorrer à mentira, à 
corrupção e ao engano sistemático, como 
os que oprimem e se fazem chamar de 
benfeitores. Mas não podemos deixar de 
armar nossos clientes e a nós mesmos com 
annas de esperteza, como Jesus, como as 
sete mulheres - a filha do Faraó, suas 
"duas" criadas, a mãe de Moisés, a irmã 
do recém-nascido, as duas Parteiras - que, 
com esperteza, enrolaram o Faraó e esva
ziaram sua brutalidade. 

Essa mística é que nos alimenta para 
agUentarmos os momentos de extrema fra
gilidade. No fundo do tribunal, esgotados 
todos os argumentos de justiça e de ciên
cia jurídica, nos sentimos sós e enfraqueci
dos, afogados no vazio. Perante o juiz, so
mos a contradiçao que usa, em defesa do 
fraco, O direito criado para oprimi-lo. Con
tra o poder usamos o Direito do Poder. 

Com o passar do tempo, a memória 
popular se enfraquece ou se acostuma à 
agressão, e ficamos sós, impotentes. A 
causa já nao está nas nossas maos, mas em 
poder do juiz, que tudo pode. Então é que 
o amor supera todos os cálculos da ciência 
ou da esperteza: a mansidão e sabedoria 
dos posseiros que presenteiam o juiz, que 
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ou feriu o marido para defender sua vida e 
dignidade. 

A falta de ética no judiciário - e no 
Ministério Público - se manifesta de o 

várias formas: a responsabilidade da 
omissão e da morosidade nos processos, 
em que se ofende a própria condição de 
servidor público. A intocabilidade dos 
juizes, que leva à impunibilidade. Mais 
grave ainda é a corrupção sob as formas 
de conluio com os grandes, o conchavo, 
o arriasiamento jurídico com as tramóias 
do rico opressor e explorador. O poder ju
diciário se manifesta como aparelho de in
justiça institucionalizada a serviço dos in
teresses que tomam Herodes amigo de 
Pilatos. 

o. 

Como fundamentar e exprimir a ética 
da vida em plenitude? A ética exige de 
nós competência, artifícios hãbeis e legíti
mos diante da mentira institucionalizada. 
Nosso compromisso exige uma nova leitu
ra do Direito, um Direito alternativo: se 
falei mal, dize-me em quê. Se falei bem, 
por que me punes? Isto significa muito: 
controle externo do judiciário, ingerência 
do executivo, novos estatutos do advoga
do, uma nova OAB dos religiosos com
promissados. 

• 
A lógica da displicência, é necessário 

o 

opor a ética da responsabilidade. A lógica 
o 

da impunidade, a ética da eficiência. A ló-
gica do direito patrimonial, da pretensa neu-

o 

tralidade, opomos a opção pela vida. A ló-
gica do abuso de poder, a ética do serviço. 



PALAVRA DO PAPA 
N 

O EMPENHO DA ORACAO NA , 

VIDA CONSAGRADA 

I. Na tradição cristã sempre atribuiu-se 
um lugar eminente à contemplaçao como 
expressão altíssima da vida espiritual e mo
mento culminante do processo da oração . . 
O ato contemplativo dá plenitude de signi
ficado à vida religiosa, seja ela qual for, 
como conseqOência da consagração espe
cial constituída pela profissão dos conse-. 
lhos evangélicos, Em virtude dessa consa
gração, a vida religiosa é - e não pode 
deixar de ser - vida de oração e, portan
to, de contemplação, mesmo quando no de
lineamento da espiritualidade e na prática 
o tempo atribuido à oração não é exclusi-

. ' 

vo nem preponderante. 

Por essa razão o Concilio afirma: "Os 
membros de qualquer Instituto, buscando 
acima de tudo e unicamente a Deus, sai-. 

ba,m conciliar a contemplaçao, pela qual 
aderem a Deus pela mente e pelo coração, 
com o amor apostólico" (Decreto Per/ectae 
caritatis, 5), Desse modo, o ConcÚio res
salta que a contemplação nao se impõe só 
nodnstitutos de vida puramente contem
plativa, mas em todos os Institutos, tam
bém naqueles que se dedicam a obr'lS apos
tólicas . muito empenh'a!ivas. O empenho 
da oração é essenciiij em toda a vida 
consagrada. 

• 
2. E o que apreendemOS. do Evangelho; 

a que se refere o mesmo Concilio. Um 
episódio evangélico evocado de modo mais 
particular (cf. PC, 5) é o de Maria de 
Betânia que, "senlada aos pés de ' Jesus, 
escutava a Sua palavra". A Marta, que 

desejava que sua irmã a ajudasse no servi
ço e, por isso, pedia a intervenção de Jesus 
para a impelir ao trabalho, o Mestre res
pondeu: "Maria escolheu a melhor parte, 
que lhe nao será tirada" (Lc 10,38-42). O 
significado dessa resposta é· transparente: 
a "melhor parte" consiste em escutar Cris
to, permanecendo junto d'Ele, em adesao 
de espírito e de coração. Eis por que na 
tradição cristã, inspirada no Evangelho, a 
contemplação goza de uma indiscutível pri
oridade na vida consagrada. Além diss.o,o 
Mestre na sua resposta faz com que Marta 
entenda que a adesão à Sua pessoa, à Sua 
palavra, à verdade que Ele revela e dá da 
parte de Deus, é "a única coisa (verdadei
ramente) necessária, Como se dissesse que 
Deus - e O seu próprio Filho feito ho
mem - deseja a homenagem do coraçao 
antes da homenagem da atividade; e que o 
sentido da religiao inaugurada no mundo 
por Jesus é adorar "o Pai em espírito e 
verdade" (Jo 4,24), como a Ele próprio é 
agradável, segundo o ensinamento dado à 
Samaritana. 

3. Nesta prioridade da homenagem do 
coração, o Concílio ensina a ver também a 
imperiosa resposta ao amor de Deus, que 
foi o primeiro a amar-nos (cf. PC, 6). Os 
consagrados, procurados de modo privile-

. . 
giado pelo Pai, são chamados, por sua vei; 
a "procurar Deus", a orientar os ·seus dese
jos para o· Pai, a manter contatos de oração 
com Ele, a doar-Lhe o próprio coração com 
ardente amor. 
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Essa intimidade com Deus é operada 
por eles na vida com Cristo e em Cristo. 
Diz o Concílio: "Procurem em todas as 
circunstâncias cultivar a vida escondida 
com Cristo em Deus (cf. CI 3,2)" (PC, 6). 
Trata-se da vida escondida, da qual São 
Paulo enuncia a lei fundamental: pensar 
"nas coisas lá de cima e não nas da terra" 
(CI 3,2). Esse aspecto escondido da íntima 
união com Cristo revelar-se-á na sua pro
funda verdade e beleza, quando nos en
contrarmos na vida para além da morte. 

4. Baseado nessa razão essencial da 
vida consagrada, o Concílio recomenda: 
"Os membros dos Institutos (religiosos) 
cultivem com contínuo esforço o espírito 
de oração e a mesma oração" (PC, 6). Aqui 
basta-nos explicar que o "espírito de ora
ção" se identifica com a atitude da alma, 
que tem sede da intimidade divina e se 
esforça por viver nessa intimidade, com 
total dedicação. Tal atitude exprime-se na 
oração concreta, à qual se dedica certo 
tempo todos os dias da vida. Também nis
so se imita Jesus, que, mesmo no período 
mais intenso do seu ministério, reservava 
momentos ao diálogo exclusivo com o Pai, 
na oração solitária (cf. Mc 1,35; Lc 5,16; 
6,12). 

5. Sabe-se que na tradição cristã se cos
tumam distinguir várias formas de oraçao, 
e em particular a oração "em comum", e a 
oração "solitária". Ambas sao úteis e ge
ralmente prescritas. Talvez se deva sem
pre evitar que a oração comum desabitue à 
oração solitária, ou que esta se tome tão 
preponderante que elimine ou desvalorize 
a oração comum. Um autêntico espírito de 
oração evangélico regula ambas as formas, 
segundo uma medida benéfica para a alma, 
que os Fundadores e os Legisladores dos 
Institutos religiosos estabelecem em sin
tonia com a autoridade da Igreja. 

O mesmo se pode repetir acerca da 
distinçao entre a oração vocal e a oração 
mental, ou "oração". Na realidade, toda a 
oração deve ser súplica do coração. 

Jesus recomenda a oração humilde e 
sincera: "Reza em segredo a teu Pai" (Mt 
6,6), advertindo que não é a multidão de 
palavras que assegura o acolhimento favo
rável (Mt 6,7). Mas é de igual modo ver
dade que a oração interior tende, pela pró
pria natureza do homem, a exprimir-se e 
expandir-se nas palavras, nos gestos, num 
conjunto de atos de culto chamado exte
rior, cuja alma permanece sempre a oração' 
do coração. 

6. O Concílio indica ainda "as genuí
nas fontes da espiritual idade crista" e da 
oração (PC, 6): são a Sagrada Escritura, 
da qual sugere a leitura e meditaçao para 
se poder entrar mais profundamente no mis
tério de Cristo, e a liturgia, sobretudo a 
celebração eucaristica, com a riqueza das 
suas leituras, a participação sacramental na 
oferta redentora da Cruz, o contato vivo 
com Cristo, alimento e bebida, na Comu
nhão. Alguns Institutos promovem também 
a prática da adoração eucarística, apta para 
favorecer a contemplação e a adesão à pes
soa de Cristo, e para testemunhar a atração 
que a sua presença exerce sobre a humani
dade (cf. 10 12,32). Não podem deixar de 
ser louvados e propostos à imitaçao. 

7. Sabe-se que existem hoje, Como sem
pre no passado, Institutos "dedicados ex
clusivamente à contemplação" (PC, 7). Eles 
têm o seu lugar na vida da Igreja, embora 
"seja urgente a necessidade de apostola-

• 
do" que se percebe hoje no mundo. E o 
reconbecimento concreto ' da palavra de 
Cristo acerca "da única coisa necessária" . 
A Igreja tem necessidade dessa oração dos 
contemplativos, para crescer na sua união 
com Cristo e obter as graças necessárias 
para o seu desenvolvimento no mundo. Os 
contemplativos, os monges, os mosteiros 
de clausura sao, portanto, também teste
munbas da prioridade que a Igreja atribui 
à oração, e da fidelidade que ela quer que 
seja conservada à resposta dada por Jesus 
a Marta, a respeito da "melhor parte" es
colhida por Maria. 



8. Nesta altura, é preciso recordar que 
a resposta à vocação contemplativa com
porta sacrificios profundos, em particular 
o da renúncia a uma atividade diretamente 
apostólica, que de modo especial hoje pa
rece tão conatural à maioria dos cristãos, 
homens e mulheres. Os contemplativos de
dicam-se ao culto do Eterno, e "oferecem 
a Deus um exímio sacrifício de louvor" 
(PC, 7), num estado de oblação pessoal 
tão elevado que requer uma vocaçao espe
cial, que deve ser verificada antes da ad
missão ou da profissão definitiva. 

Deve-se, porém, notar que também os 
Institutos contemplativos têm na Igreja uma 
função apostólica. Com efeito, a oração é 
um serviço à Igreja e às almas. Ela produz 
"abundantes frutos de santidade" e propor
ciona ao povo de Deus "uma misteriosa 
fecundidade apostólica" (PC, 7). De fato, 
sabe-se que os contemplativos oram e vi
vem para a Igreja e, com freqüência, ob-

.;-

têm mediante o seu apoio e o seu progres
so, graças e ajudas celestes bem superiores 
àquilo que foi realizado com a ação. 

Quanto a isto, é bonito concluir a pre
sente catequese com a recordação de San
ta Teresa do Menino de Jesus, que, com a 
sua oração e o seu sacrifício, servia a evan
gelizaçao como e mais do que se se tives
se dedicado inteiramente à ação missioná
ria. Tanto que foi proclamada Padroeira 
das Missões. Isso põe em evidência a im
portância essencial dos Institutos de vida 
contemplativa e recorda a necessidade de 
que todos os Institutos de vida consagrada, 
também os dedicados ao apostolado mais 
intenso e mais diversificado,- recordem que 
a atividade - mesmo a mais santa e bené
fica em favor do próximo - jamais dis
pensa a oração como homenagem do cora
çao, da mente e de toda a vida a Deus. 

(Alocuçao da audiência de 4 de janeiro.) 
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VIDA RELIGIOSA: SOLIDARIEDADE , 
COM OS EXCLUIDOS 

A Campanha da Fraternidade 

de 1995 nos propõe um 

grande desafio: 

"fraternidade e Os excluídos" . . ' 

• • 

início da vida pública de Jesus 
é marcado por um programa 
de conduta que ele assume 
para si próprio. Trata-se desta 

passagem: "O Espírito do Senhor está so
bre mim, porque ele me consagrou com a 

. unção, para anunciar a Boa Notícia aos 
pobres; enviou-me para proclamar a liber
tação aos presos, e aos cegos a recupera
ção da vista; para libertar os oprimidos, e 
para proclamar um ano de graça do Se
nhor" (Lc 4,18-20). Colocada no início da 
vida pública de Jesus, essa passagem cons
titui, conforme Lucas, o programa de toda 
a atividade de Jesus. ls 61,1-2 anuncia que 
o Messias irá realizar a missão libertadora 
dos pobres e oprimidos. Jesus aplica a 
passagem a si mesmo, assumindo-a no hoje 

Pe. Darci Luiz Marin, SSP* 

concreto em que se encontra. No "ano' da 
graça" eram perdoadas todas as dívidas e 
se redistribuíam fraternalmente todas as ter
ras e propriedades: ,Jesus encaminha a 
humanidade para uma situação de reconci
liação e partilha, que tornam possíveis a 
igualdade, fraternidade e a comunhão" 
(nota da Bfblia Sagrada - Ed. Pastoral, 
Paulus Editora) . 

No âmbito do carisma específico, cada 
religioso e cada religiosa são chamados a 
vivenciar, no hoje da história, esse progra
ma de Jesus. O seguimento a Jesus Cristo 
supõe contínüa disponibilidade, capacida
de de renunciar às seguranças e perseve
rança na caminhada, haja o que houver (cf. 
Lc 9,57-62). Nisso consiste nossa missão 
de religiosos e religiosas. 

A Campanha da Fraternidade de 1995 
nos propõe um grande desafio: "fraterni
dade e os excluídos". Qual é a importância 
desse desafio para os religiosos e religio
sas hoje, em sintonia com o programa de , 
Jesus? E o que buscaremos responder na 
seqüência deste artigo. 

1. SOCIEDADE GERADORA 
DE EXCLUíDOS 

Vivemos numa sociedade idolátrica. 
Nossa sociedade está estruturalmente fun-

• O Autor; Darci Luiz Marin, ssp, nasceu em Ant<'inio Prado, RS e pertence à G<~ngregação dos Paulinus. Fez 
mestrado em Teologia Mural na Academia Alfonsiana de Ruma. Atualmente é professor de Moral Fundamen
tai nu Instituto Teolt;gico São Paulo (ITESP) e redator da revista Vida Pasroral. 



damentada numa dinâmica geradora de 
excluídos. Não é dificil perceber a existên

. <;ia de pessoas marginalizadas à nossa volta. 
E só prestar um pouco de atenção às pes
soas com as quais nos deparamos todos os 
dias. Mais dificil é perceber o que faz com 
que essas pessoas se tornem excluídas. 

As regras do poder que guiam omun
do de hoje geram multidões de excluídos. 
No' entanto, há quem acredite que isso é 
passageiro e que, somente com essas re
gras, será possível alcançar bem-estar para 
um maior número de pessoas. Existem até 
mesmo documentos oficiais da Igreja que 
nos transmitem esta "esperança": a possi
bilidade de "cristianizar" o capitalismo. A 
condição de seguidores de Jesus Cristo o 
que nos diz? 

Na tentativa de responder a essa ques
tão, procuremos verificar os apelos que a 
sociedade atual nos propõe e nossa postu
ra de vida diante desses apelos. 

a. Crise ética geradora de exclusão 

Não constitui novidade afirmar que 
estamos atravessando uma profunda crise 
ética. A sociedade neoliberal propõe que 
cada um pense e atue a partir de si, dando 
a entender que a vida é competição e só os 
mais espertos e fortes têm vez. O que pen
samos disso? Como fica a consciência cris
tã nessa sociedade geradora de excluídos? 

Em nossa sociedade há uma confiança 
muito grande no mercado. A fratemidade 
se daria efetivamente pela livre ' competi
ção entre as pessoas. Toma forma aqui a 
antítese do evangelho, .na expressão de H. 
Assmann "o seqüestro do coração do evan
gelho". O mandamento do amor ao próxi
mo, que leva o ser humano a sentir a ne
cessidade do outro como própria, passa a 
ser invertido: o amor só se dá de fato 
quando há livre concorrência. O sistema 
vê nessa instância a saída para a sociedade 
e, nela, as pessoas alcançarem o desenvol-

vimento e o bem-estar. Nessa dinâmica 
muitos vão ficando à margem do caminho . 

Na 31' Assembléia dos bispos brasilei
ros, realizada em 1993, constataram-se 
vários sinais da crise atual: falta ôe honra
dez na vida política, profissional e particu
lar; violência; abuso de poder; corrupção; 
pe~issivismo; cinismo ~ impunidade. 

A gravidade desses sinais é que eles 
vao, aos poucos (e às vezes rapidamente), 
deformando as consciências das pessoas (os 
religiosos e religiosas não estão imunes a 
essa deformação). Passa-se a acreditar que é 
preciso levar vantagem em tudo, que "todo 
mundo faz assim, por que não devo fazer 
tambéin?" Que os que podem, podem! 

A crise ética mostra-se mais nitidamen
te na ânsia pelo lucro, no individualismo 
que vai marcando os "que podem" e no es
tímulo dado à competição entre as pessoas. 

Tudo isso vai deformando a consciên
cia. Passa-se a pensar que nao há saídas 
alternativas em relação ao que aí está. A 

. violência vai ampliando cada vez mais 
espaço em meio. à sociedade e nos cora
ções das pessoas. Vai sendo implantado o 
reducionismo nos campos da liberdade e 
da responsabilidade. A ética . da solidarie
dade compassiva passa a ser cada vez 
menos compreendida e vivida, uma vez que 
esse tipo de solidariedade só é possível 
quando nasce junto com os "de baixo", os 
excluídos. 

Para implantar a solidariedade compas
siva (cf. Lc 10,25ss.) há muitas dificulda
des hoje. Todavia, esse é o caminho. Em 
especial esse é o caminho próprio dos re
ligiosos· e religiosas que desejam manter 
fidelidade ao evangelho. Para tanto, há ne
cessidade de deixar-se tocar por um dos 
conteúdos éticos essenciais do evangelho: 
a conversão. 

Para o estímulo à conversa0, nunca é 
demais voltar sempre a lembrar que o tem-
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po passa depressa. Para recordar disso de 
maneira conseqüente, é importante levar 
em conta o que nos diz Rubem Alves: 
"quem sabe que o tempo está fugindo des
cobre a beleza única do momento que , . 

nunca mais será". E preciso "fazer a hora", 
na solidariedade compassiva com o outro. 
Para isso, é importante estar alerta para a 
radical oposição entre as bem-aventuranças 
do evangelho e as "bem-aventuranças" da 
sociedade excludente. 

b. Bem-aventuranças do evangelho 
(lc 6,20-26) X "bem-aventuranças" 
da sociedade excludente 

Para medir o grau de "engajamento" 
evangélico no qual nos encontramos em 
relaçao à vida que fazemos e, sobretudo, 
às convicções que nos guiam. é muito 
oportuno fazer a comparação dos dois tex
tos seguintes (proposta deste gênero foi 
feita por nós em Convergência, dez.l93, 
pp. 6IOss.): 

As bem-aventuranças do evangelho: 

I. Felizes de vocês, os pobres, porque o 
Reino de Deus lhes pertence. 

2. Felizes de vocês que agora têm fome, 
porque serão saciados. 

3. Felizes de vocês que agora choram, 
porque hao de rir. 

4. Felizes de vocês se os homens os odei
am, se os expulsam. os insultam e 
amaldiçoam o nome de vocês, por cau
sa do Filho do Homem. 

5. Alegrem-se nesse dia, pulem de ale
gria, pois será grande a recompensa de 
vocês no céu, porque era assim que os 
antepassados deles tratavam os profetas. 

6. Mas ai de vocês, os ricos, porque já 
têm a 'sua consolaçao! 

7. Ai de vocês que agora têm fartura, por
que vão passar fome! 

8. Ai de vocês que agora riem, porque 
vão ficar aflitos e irao chorar! 

9. Ai de vocês se todos os elogiam, por
que era assim que os antepassados de
les tratavam os falsos profetas (este 
texto do evangelho foi numerado para 
servir de parâmetro comparativo com 
o texto que vem a seguir). 

As "bem-aventuranças" da sociedade 
excludente: 

I. Bem-aventurados os ricos, pois a eles 
pertence o mercado. 

2. Bem-aventurados os ricos, porque sa
ciam a fome dos pobres, dando-lhes tra
balho e pão. 

3. Bem-aventurados os ricos que se sacri
ficam, para que os pobres possam rir. 

4. Bem-aventurados os ricos, porque são 
criticados e rejeitados, quando se apre
sentam como salvadores do mundo atra
vés da utopia do mercado. 

5. Alegrem-se vocês, ricos, porque serao 
recompensados com uma fatia ainda 
maior do mercado no' futuro. 

6. Malditos vocês, pobres, porque são in
solentes e preguiçosos! 

7. Malditos vocês, pobres, porque comem 
sem trabalhar! 

8. Malditos vocês, pobres, porque estao 
sempre em festa, em roda de samba. 
porque vocês vão passar luto! 

9. Malditos vocês, pobres, porque são pro
tegidos e defendidos pela Igreja dos 
pobres e pelos homens e mulheres que 
recusam o sistema sacrificaI, porque 
vocês serão desmascarados pelo mer
cado absoluto! (Para quem desejar 
ampliar o texto, poderá consultar Be
nedito Ferraro, Cristologia em tempos 
de ídolos e sacrifícios, Paulus, 1993, 
pp.II-12.) 

Motivados pela temática da Campanha 
da Fratemidade/95 toma-se muito impor
tante proporcionar um confronto conosco 
mesmos: nossa postura de vida pende mais 



para qual dos textos acima? Nossos so
nhos, que revelam a aspiração de nossa 
alma, tendem mais para as bem-aven
turanças do evangelho ou para as "bem
-aventuranças" da sociedade excludente? 
Alguns dos itens próprios da sociedade 
excludente também não sao uma tentaçao 
para n6s? 

(Esse exercício prático de conversão, 
no contexto da Campanha da Fratemida
dé/95, poderá ser feito individualmente, em 
clima de oraçao pessoal ou de forma co
munitária e, neste caso, talvez mais pro
veitoso - ainda que exija mais "desnuda
mento interior" para a conversão de todo o 
grupo.) 

2. A TRAJETÓRIA DE VIDA 
FEITA POR JESUS, NO 
SERVICO, JUNTO AOS 
EXCLÚíDOS 
o personagem central do Novo Testa

mento é Jesus. O cerne de sua proposta é 
o Reino de Deus. Um Reino que não se 
constrói mediante as categorias das "bem
-aventuranças" <Ia sociedade excludente, 
mas mediante as categorias das bem-aven
turanças do evangelho. 

A vida religiosa caracteriza-se pela 
busca sempre nova do seguimento a Jesus. 
Mas para segui-lo com fidelidade exige 
muito desprendimento e dedicação, pois 
respiramos cotidianamente o clima das 
"bem-aventuranças" da sociedade exclu
dente. Daí a importãncia de lembrar: "aque
les que se dizem govémantes das nações 
têm poder sobre elas ... mas e~tre vocês não 
deverá ser assim: quem de vocês quiser 
ser o primeiro. deverá tomar-se o servidor 
de vocês, e quem de vocês quiser ser o 
primeiro, deverá tornar-se o servo de to
dos. Porque o Filho do Homem não veio 
para ser servido. Ele veio para servir" (Me 
10,42ss.). Este é o mandamento novo que 

herdamos de Jesus: "amem-se uns aos 
outros, assim como eu amej vocês" (J<? 
15,12). O exemplo que dele emana é o do 
se.rviço ao próximo, especialmente dos 
excluídos. 

Nesse sentido, procuremos agora per
correr algumas passagens importantes dos 
evangelhos, objetivando aquecer nosso co
ração para, assim, vivenciar com mais in
tensidade a vida religiosa a que somos 
chamados. 

Uma das características marcantes da 
vida de Jesus foi sua predileção e com
preensão pelos rejeitados da sociedade. 
Aproximava-se sem temor dos leprosos 
(Me 1,40-45; Mt 8,1-4; Lc 5,12-16), pros
titutas (Lc 7,36-50); cobradores de impos
tos (Me 2,15-17; Mt 9,9-13; 11 ,19; Lc 5,27-
32; 7,34), estrangeiros (Jo 4,1-42). 

Ao longo de toda a trajetória histórica 
de Jesus, encontramo-lo com os margina
lizados. Desde sua infância defrontou-se 
com a rejeiçao. Ao nascer foi colocado em 
uma manjedoura, "pois não havia lugar 
para ele dentro de casa" (Lc 2,7) - Os 
que recebem por primeiro a Boa Notícia 
sao os pastores (pessoas desprezadas, mar
ginalizadas, por não terem a possibilidade 
de cumprir as exigências da Lei). São os 
excluídos que, por primeiro. anunciam sua 
chegada! 

Correu risco de vida, tendo de fugir 
para o Egito, quando Herodes decidiu 
empreender a tresloucada caçada (Mt 2, J3). 

No início de sua pregação, seus próprios 
conterrâneos quiseram matá-lo (Me 3,6). 

Em Nazaré não foi aceito pelas pes
soas que o conheciam. Alguns passaram a 
achar que ele tinha ficado louco ou que 
teria sido possuído pelo demônio (Me 3,20-
22). Também nao faltaram os que quises
sem vê-lo morto (Lc 4,29). 

Ao longo de toda a sua vida, Jesus 
enfrentou oposição cerrada - por parte 
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dos que pautavam sua conduta pelas "bem
-aventuranças'" da sociedade excludente - -
e, ao final,já no alto da cruz, encontramo
-lo entre dois marginais dessa mesma socie
dade excludente (Mt 27,38; Lc 23,39-43). 

Tudo isso passa a adquirir significado 
especial- ou deveria voltar a adquirir sig
nificado - para as pessoas que sintoni
zam sua vida com os passos de Jesus, me
diante O seguimento .. 

Talvez aqui possamos nos questionar: 
por que Jesus teria procurado os excluídos 
para "gastar" com eles sua vida? Não, 
certamente, por serem necessariamente . . 

melhores do que os outros. Ele os procu
rou pelo (não tão simples) fato de serem 
excluídos: "Não são os que têm saúde que 
precisam de médico, mas os doentes'" (Mt 
9,12). Jesus assemelha-se ao médico que 
procura fazer tudo o que está a seu alcance 
para salvar a pessoa que corre risco de vida. 

Recordamos apenas alguns episódios da 
vida de Jesus que nos mostram com muita 
nitidez a importãncia dada por ele aos ex
cluídos. Aliás, nesses episódios não. é difi
cil identificá-lo como um excluído. Deus 
optou decididamente, por intermédio de seu 
Filho, pelos excluídos. Jesus vivenciou com 
intensidade essa opçao do .início ao final 
de sua vida. 

A vida religiosa tem sua grande razão 
de ser enquanto constante busca de vivên
cia, o mais aderente possível, aos passos 
de Jesus. Para alcançar a fidelidade a essa 
razão de ser, há continua necessidade de , 
conversão. E preciso fazer frente a uma 
sociedade que produz excluídos e opor-se 
a ela. Só é possível fazer isso, pessoal e 
comunitariamente (institucionalmente), en
quanto houver a disposição interior para a 
conversão . 

3. . CAMINHOS QUE NOS 
AUXILIAM A SEGUIR JESUS 
Após constatar que a societlade em que 

estamos gera excluídos e que a trajetória 

.. ~ '.". 
de vida feita por Jesus foi nitidamente jun
to às pessoas marginalizadas, poderíamos 

. nos perguntar. Enquanto religiosos e reli
giosas, o que fazer para seguir com maior 
fidelidade a Jesus Cristo? 

Na tentativa de iniciar uma resposia a 
essa questão, sublinhemos alguns tópicos. 

a. Ser ouvintés atentos da Palavra 

A sensibilidade e a mentalidade de to
dos os religiosos e religiosas necessita nu
trir -se cotidianamente da Palavra de Deus. 
Sem isso há muita facilidade em criar ro
tina, .desanimar, acomodar-se ou desistir da 
caminhada. Uma das instâncias básicas, 
alimentadoras da vida religiosa, é a audi
ção atenta à Palavra. 

Existem várias passagens bíblicas que 
destacam isso. Por exemplo: Lc 2,19; 
8,20,21; ll,27-28. Notar a presença femi
nina nessas passagens. (Maior sensibilida
de da esfera feminina [anima] do humano 
diante da Palavra?) 

Há necessidade de adquirir, manter e 
desenvolver a mística na Palavra. Mística 
é alimento interior que faz resistir diante 
das dificuldades. A utopia ("virá o dia em 
que todos ... ") de quem espera agindo em 
parceria com os excluídos, só poderá ser 
implementada se houver essa mística. A 

• • 
tendência constante em meio ao povo e 
em nosso ' próprio meio é de emergir a 
instância do individualismo que prega o 
conheCido refrão: "cada um por si ... ". Sem 
a mística de novos homens e novas mulhe
res, que se alimentam efetivamente da 
Palavra, o egoísmo individual sempre será 
mais forte que a solidariedade compassiva 
com o excluído. 

b. Escutar o grito dos excluídos 
Herdamos. uma tradiçao de um Deus 

que se enlernece com o grito dos excluí
dos (cf. ' Ex 3,7). Não é possível seguir 
adequadamente a Jesus Cristo se nao se 



ouve o grito dos excluídos. Enquanto reli
giosos e religiosas temos necessidade de 
escutar, à semelhança do Servo de Javé, 
para poder consolar e sugerir caminhos. 
"O Senhor Javé me deu a capacidade de 
falar como discípulo, para que eu saiba 
ajudar os desanimados com uma palavra 
de coragem: Toda manhã ele faz meus 
ouvidos ficarem atentos para que eu possa 
ouvir como discípulo" (Is 50,4). 

O grito dos excluídos nem sempre se 
.faz através da voz, nem da palavra. Em 
geral esse grito não eSlá articulado em 
palavras, mas vem de modo inarticulado. 
Na abertura do encontro dos bispos da 
América Latina, em Puebla, D. Aloísio 
Lorscheider identificava isso como "o gri
to de esperança e angústica dos nossos 
povos que chega até esta Conferência e 
pede uma resposta profética, exige com
promisso da encarnação da Palavra de Deus 
em nossa vida e em nosso anúncio", 

J. Arduini nos traz uma excelente con
tribuição nesse sentido, atingindo o cerne , 
disso que estamos refletindo: "E na audi-
ção interna que se encontra o 'dizer' de 
nosso povo. Através dos canais oficiais, o 
povo fala muito pouco. Revela pouco tam
bém das suas expressões formais. Mas se 
nos colocarmos no universo de sua audi
ção recôndita, teremos muito a ouvir. O 
decisivo não é O que está escrito a respeito 
do povo, mas o que nele está inscrito ... 
Então começaremos a ouvir não somente 
as elites ou as minorias dominantes. mas 
primordialmente o que está povoando o 
subterrâneo antropológico de nossa gente. , 
E a palavra guardada na audiçao viva de 
um povo vasto e sofrido. A palavra da 
colonização, da sabedoria popular, da reli
giosidade, da escravidao, das multidões 

. suburbanas, dos favelados, do migrante ... 
da mulher sertaneja, braços ressequidos e 
olhos tristonhos, mulher forte e operosa, 
carregada de filhos e de fé. Essa a palavra
-ser, embrulhada na carne e aquecida na 

o alma do brasileiro. Nessa palavra tímida, 

acuada, quase envergonhada, o Brasil fala 
muito mais do que nos arquivos e biblio
lecas" (cf. J. Arduini, Destinação Antro
pológica, Paulus, São Paulo, 1989, p.120). 

Não seria essa a condição que nos o é 
pedida hoje, para um seguimento consis
tente a Jesus Cristo? A escuta do grito dos 
excluídos requer muita atenção para son
dar o "grito de ,esperança eangúslia" que 
emana dos sublerrâneos anlropológicos em 
que podemos encontrar os preferidos de 
Deus. Hoje existem milhões que marcam 
nossa história com suas mãos~ seu suor e 
seu sangue. Os religiosos e religiosas são 
chamados a se associarem à Sua causa Esse , 
desafio se faz sempre novo. E sobretudo 
por isso que sao realizados, periodicamen
te, os Capílulos Gerais e Provinciais; bem 
como os retiros anuais e mensais. 

c. Discernir os sinais dos tempos 
O Concílio Ecumênico Vaticano II es

timulou muito esta instância: prestar aten
ção aos "sinais dos tempos". Vem desse 
mesmo Concílio a indicação de que sejam 
considerados antes os "sinais encora
jadores" para. depois, enfrentar os "sinais 
alarmantes", 

Para viver e transmitir aos outros uma 
presença terapêutica é preciso estar vigi
lantes, sondando a história passada. saben
do identificar corretamente o presente, a 
fim de encontrar caminhos para o futuro. 
Nesse sentido. é oportuno lembrar a Ora
ção Eucaóstica III ("Jesus, caminho para o 
Pai"): ..... que todos os membros da Igreja, 
à luz da fé. saibam reconhecer os sinais 
dos tempos e empenhem-se, de verdade, 
no serviço ao evangelho". 

A vida religiosa não pode ser vida de 
pessoas instaladas e acomodadas. Ao con
trário deve ser de contínua preocupação 
em encontrar respostas adequadas para 
dialogar com os sinais dos tempos atuais. 
Para quem busca promover a V ida há ne
cessidade de contínua atualizaçao (aggior-
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namento). No âmbito do próprio carisma, 
é sempre salutar encontrar comunitariamen
te novas modalidades de ação diante dos 
novos desafios apresentados pelo tempo 
que não pára. 

O convite é para que todos os religio
sos e religiosas possam criar, sempre de 
novo, em si próprios, a dinâmica de pes
soas dispostas a caminhar e a enfrentar 
novos desafios: respostas passadas não 
servem mais para as questões novas! 

A condiçao indispensãvel, também 
aqui, é a de que essas respostas sejam pro
curadas sempre a partir dos que estão à 
margem. A partir dos que nao contam. A 
partir dos excluídos, seja qual for o caris
ma de quem busca dar sua resposta no 
tempo que lhe é dado viver. 

4. SOLIDARIEDADE COM OS 
EXCLUíDOS 

Uma das questoes que poderíamos 
reavivar aqui é a seguinte: o ser humano é 
ou não naturalmente solidãrio? 

Hã uma corrente de pensamento que 
nega isso. A maior parte dos sinais exte
riores que pautam a vida das pessoas, de 
fato, parecem dar a entender que a solida
riedade não brota espontaneamente das 
pessoas. A impressao que nos fica é a de 
que a tendência natural do ser humano é o 
egoísmo, o fechar-se em si mesmo, o indi
vidualismo, o "ensimesmamento insolidá
rio", o atender aos próprios interesses ou 
aos da Instituiçao (Congregaçao) a que 
pertence. Nesse sentido, Hugo Assmann 
adverte "a solidariedade não é um impulso 
psíquico primário" dos seres humanos (cf. 
Crítica à lógica da exclusão, Paulus, Sao 
Paulo, 1994, p.34). 

Para os que defendem essa corrente há 
necessidade de apontar a conversão como 
exigência constante para ser fiéis ao evan
gelho. E mais. Nao se trata de uma con-

versao individual apenas, mas integração 
em processos criadores de efetiva solida
riedade comunitária, que "pressiona" as 
estruturas a gerarem solidariedade. 

Por outro lado há os que entendem que 
a profundidade do coração do ser humano 
anseia por solidariedade: todo ser humano 
é, no âmago, naturalmente solidãrio. Essa 
visao ultrapassa instâncias do consciente, 
e mesmo das primeiras camadas do incons
ciente individual, indo detectar solidarie
dade na história humana e universal (in
consciente coletivo). Prestando atenção ao 
caminhar da história, pode-se perceber sin
cronia solidária em tudo o que ajuda a 
formar a realidade. Hã uma interligação 
profunda em tudo o que existe. Essa in
terligaçao convida todo ser humano a ser 
parceiro da hannonia com toda a criação, 
a começar pelos excluídos. 

, 
E esse o caminho indicado por Jesus 

na parábola do samaritano (cf. Lc 10,25-
37). Essa parábola serve de parâmetro para 
medir nosso grau de sintonia ou nao com 
a realidade que nos cerca. Hã três possibi
lidades para nós: 

a) Assemelhamo-nos àqueles que pen
sam e agem no sentido de que "o que é 
dos outros é meu"? Parte da humanidade 
age assim, apropriando-se do que pertence 
por justiça a todos. Essa é a atitude do 
ladrão apresentado na parãbola; 

b) Nossa atitude pode ser parecida com 
a do sacerdote e do levita que estão preo
cupados em seguir seu horário e desenvol
ver seu programa, passando "pelo outro 

, 
lado" para nao perder tempo. E a típica 
atitude dos que estão convictos de que "o 
que é meu é meu e não se discute"; 

c) Podemos também nos assemelhar ao , 
samaritano. E a atitude dos que se dispoem, 
com fatos, a colocar os próprios dons à 
disposiçao dos outros: "o que me pertence, 
pertence a todos", a começar pelos excluí
dos. Esta é a atitude de quem tem cons-

• 



ciência do valor da solidariedade compas
siva e a põem em prática. Essa postura de 
vida exige horizonte utópico. Quem ingres
sa para valer nessa estrada não pode pre
ver aonde a solidariedade irá conduzi-lo. 
A única certeza é a de que as próprias ca
pacidades estão ao dispor dos que estao 
caídos à beira da estrada. Hoje 3/4 da hu
manidade encontra-se nessa situação. 

A Vida Religiosa tem razão de ser en
quanto leva a sério essa terceira possibili
dade. Quem encarna para valer a Vida 
Religiosa não estabelece limites para o 
amor. Nao se pergunta "quem é meu pró
ximo?", mas atua com os fatos para "se 
fazer próximo" dos que estão à margem da 
estrada. 

, . 

E fácil vivenciar isso, mesmo sendo 
religiosas ou religiosos? 

Claro que não. Há uma tendência acen
tuada para se buscar o individualismo, atin
gindo também as pessoas que se empenham 
em vivenciar o seguimento a Jesus em seu 
dia-a-dia. Mas o desafio está posto, desde o 
primeiro dia em que decidimos assumir essa 
estrada. A pergunta diária, que alimenta 
nossa vida é: "o que você faz para se tomar 
próximo (solidário) dos excluídos?". 

5. PARA CONCLUIR 
A solidariedade compassiva com os 

excluídos é apresentada por Jesus como 
condiçao para acolher o Reino e entrar nele. 
Entre eles encontram-se os requisitos es
senciais para a implantação do projeto de 
Deus em relaçao a todos os seres huma
nos. O Reino é dom e só os que o buscam 
sem pretensoes de prestígio, poder ou se
gurança haverão de tê-lo. "Em verdade, 
digo a vocês: quem nao recebe o Reino de 
Deus como uma criança, nele não entrará" 
(Me 10,15). 

Jesus solidariza-se plenamente com os 
excluídos. A bênçao de Deus é para os 
pobres e marginalizados (cf. Me 10,16). 
Os excluídos são apresentados por Jesus 
cómo os atuais e os futuros juízes da rea
lização do Reino. Os desprezados, os an
ciaos, os menores abandonados que peram
bulam pelas ruas das grandes cidades, o 
enorme contingente de pessoas que têm sua 
vida velozmente deteriorada debaixo das 
pontes e viadutos, os bóias-frias ... são os 
que nos dizem se estamos ou não vivendo 
a dinâmica do Reino. Os que agora ex
cluem serão excluídos (cf. Mt 25,31-46). 
Quem dentre os religiosos e religiosas, em 
sa consciência, ousaria divergir? 

O alicerce da convivência humana é a . , 
solidariedade. E preciso, embora desafia-
dor para muitas pessoas e situações, sair 
da própria rotina e medir-se com o rosto , 
do outro. E salutar, para o cultivo da mís-
tica, recordar aqui as palavras de Joao 
Paulo II: "solidariedade é sentir a pobreza 
alheia como própria" (cf. Doc. da CNBB -
42 [série azul], p.26). 

A Vida Religiosa só é, de fato, segui
mento a Jesus se feita na solidariedade com 
os excluídos. Há congregaçoes cujo caris
ma pode "facilitar" essa exigência: os que 
exercem seu apostolado com os migrantes, 
pescadores, mulheres marginalizadas, in
dígenas, anciaos nos asilos, doentes ternli
nais ... Mas a solidariedade com os excluí
dos não se restringe a esses. Trata-se de 
exigência a todos os religiosos e religio-, 
sas. E condiçao sine qua non para a Vida 
Religiosa consistente. Toda forma de Vida 
Religiosa que perder essa marca tenderá à 

" '-sua propna extmçao. 

Só há um caminho. Ainda que desafia
dor, só há um caminho: unir-se à causa 
dos marginalizados. 
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A MULHER NA TEOLOGIA 

A mulher vai conquistando 

seu espaço e 

adquirindo o seu próprio 

modo crItico e político 

de fazer teologia, 

-I. INTRODUÇAO 
o posicionamento da mulher diante da 

realidade histórica, sociológica, cultural... 
vem se intensificimdo nas últimas déca
das; é um fenômeno abrangente e comple
xo; está presente em todas as classes so
ciais e nos diversos contextos e setores da 
vida humana. 

Esse movimento permite vislumbrar um 
momento novo e qualitativamente diferen
te, que começa a tomar corpo na história 
da humanidade. A mulher emerge como 
sujeito e .se nega a continuar sendo objeto, 
definido pelos conceitos que a ela foram 

• 
atribuídos no decorrer, dos séculos, 

No coração dessa mudança, desta de
sestruturaçao do convencional estabeleci-

Ir. Rosa Maria Barboza, op* 
Salto da Divisa/MG 

do, uma nova organização estã surgindo, 
um novo paradigma está emergindo e ele 
exige. necessariamente, uma nova maneira 
de relacionamento humano e social. uma 
nova partilha das tarefas, um novo sistema 
de divisa0 de trabalho, uma participação 
mais eqüitativa nas pequenas e grandes 
decisões, um equilíbrio da presença femi
nina e masculina nos diferentes ambientes 
e setores da vida humana e da sociedade. 

Tal mudança exige uma reorganização 
das relaçoes políticas e econômicas no 
mundo, de modo a erradicar a pobreza, a 
marginalização e o abismo das desigualda
des sociais. 

Participamos com alegria desse proces
so de mutaçao, que estamos gerando len
tamente, com muito conflito, no seio da 
humanidade. Percebemos o despontar de 
uma luta comum, em nível mundial, pela 
justiça, pela ética, pela solidariedade. 

A mulher latino-americana está inseri
da nesse contexto de mudanças, de luta, de 
conquista, de perda, de dores e de alegrias. 

A experiência de . vida cotidiana das 
mulheres é lugar privilegiado para a refle
xão teológica. 

A mulher vai conquistando seu espaço 
e adquirindo o seu próprio modo crítico e 
polftico de fazer teologia, fundado numa 
antropologia igualitária, com uma herme
nêutica bíblica aberta e com novos méto
dos teológicos. 

,., A aulura: Rosa Maria Barboz3, 0p. 37 anos, religiosa da congregação romana de S. Domingos fez seu 
bacharelado em Teologia na Faculdade N. S. da: Assunção, em Slio Paulo. Trabalha atualmente numa das 
regiôes mais pobres do Brasil que é o Vale do Jequitinhonha. 
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li. EXPERIÊNCIA TEOLOGAL 
DAS MULHERES: 
TRAÇOS BíBLICOS 

Em todas as épocas da história, mulhe
res e grupos de mulheres refletiram e agi
ram na sociedade a partir da sua experiên
cia de fé. Poderiamos lembrar a organiza
ção das parteiras no Egito, que enfrenta
ram o poder político estabelecido para cria
rem os seus filhos (Ex 1,15-22). A rainha 
Vasti que, cansada de ser manipulada, 
decide desobedecer às ordens do rei que 
quer exibir sua beleza aos convidados com 
quem se banqueteava, e resolve oferecer 
ela também um banquete às suas compa
nheiras, transgredindo os costumes da épo
ca (Est 9,lss.). 

Ester, Jael e Judite lutam pela liberta
ção do povo, arriscando a vida, usando para 
• •• 
ISSO o propno corpo. 

Maria de Nazaré acolhe a realidade 
necessitada de salvaçao e aposta no futuro, 
como expressa o canto do Magnificat (Lc 
1,46-55). A participaçao ativa das mulhe
res no Movimento de Jesus testemunha sua 
esperança numa sociedade nova e liberta
da de toda a apressa0 e dicriminação. Elas 
possibilitam a Jesus romper com a estrutu
ra cultural sexista de seu tempo. O próprio 
Jesus dependeu das mulheres para seu 
desenvolvimento físico, pois se encarnou 
no seio de uma mulher (Lc 1,31), para o 
seu sustento econômico (Lc 8,1-3), para o 
amadurecimento de suas posiçoes e com
preensao de sua missão. Isso podemos afir
mar pela influência que as mulheres tive
ram na missao de Jesus: estas O levam a 
perceber os limites de seus projetos e refa
zê-los, como vemos no episódio de Canâ 
(Jo 2;1-12), no encontro com a mulher siro
-fenícia (Mt 15,21), no encontro com a 
mulher samaritana (Jo 4,1-32). 

No Movimento de Jesus, a lei e a cul
tura são meios para que a vida possa desa
brochar plenamente. 

Na Igreja primitiva, as mulheres parti
ciparam lado a lado com os homens na 
evangelizaçao, foram intituladas por Paulo 
de missionárias após tolas (Junia), diaco
nisas (Febe) (Rm 16,1-16). Sem dúvida, a 
carta de Paulo aos Gálatas expressa um 
dos aspectos centrais do Evangelho: Paulo 
anuncia a erradicação das desigualdades 
raciais, sociais e sexuais, pois "o batismo 
nos tornou um em Cristo" (GI 3,8). 

No decorrer da história, à medida que 
a "Igreja" foi se contaminando com a filo
sofia grega, foi se elericalizando e assu
mindo o poder religioso e também civil, as 
mulheres foram perdendo o' seu espaço 
eelesial. Elas passam a ser vistas como 
fonte de pecado. Mas sempre houve gru
pos que resistiram até o fim, por exemp10, 
as chamadas bruxas, as distorçoes cuja 
história conhecemos. 

A partir do século XIX, as mulheres 
começam a reinvindicar os seus direitos 
de cidadania e também a entender que a 
Bíblia era usada para mantê-Ias na sujei
ção e impedir sua emancipaçao.' As mu
lheres passam a se posicionar e a reivindi
car o direito de expressar sua experiência 
de fé, retomam as fontes bíblicas e desco
brem nelas fatos relativos às mulheres, aos 
quais ainda não se tinha dado a devida 
importância para a libertação da mulher na 
Igreja e na sociedade. Com isso surge, por 
exemplo, a edição Bíblia da Mulher elabo
rada nos Estados Unidos, em 1885, por 
uma comissão de trinta participantes. Esta 
é uma das manifestações do desejo e do 
apelo que sentiam as mulheres de dizer 
sua palavra sobre Deus, de apresentar ao 
mundo suas concepções sobre o humano e 
o divino. A Bíblia da Mulher foi alvo de 
oposição, não só porque era politicamente 
inoportuna, mas também por causa da sua 
perspectiva hennenêutica.2 

Estes dois últimos séculos foram extre
mamente ricos para a história de lutas e 
conquistas das mulheres. 



Dentre os movimentos históricos, cien
tíficos, que fomentam na sociedade a ne
cessidade de mudanças na Igreja, resultan
do no Concílio Vaticano 11, está a emanci
pação da mulher como um dos sinais dos 
tempos para os quais o Concílio se abre. 

1. A mulher na reflexão teológica: 
, tracos históricos 

• 

Podemos situar o despertar da mulher 
na teologia acadêmica a partir dos movi

, mentos históricos e sociais e do Vaticano 
11, com a abertura aos sinais dos tempos. 
Na América Latina, a Conferência de 
Medellín, na Colômbia, em 1968, deu um 
grande impulso na camiobada da Igreja, 
acolhendo os movimentos de libertaçao e 
reconhecendo a situação de opressao em 
que vivem as nações do Continente. A 
questão da mulher aparece no Documento 
numa frase de caráter reivindicatório (DM 
1,1).' Mas a Conferência é um marco de 
suma importância para a teologia latina
americana e para a valorização da partici
pação da mulher na evangelização. A 
Telologia da Libertação nascente foi abrin
do espaço aos oprimidos e aos marginali
zados, e contribuindo para a sua organiza
ção em vista da transfortnação das estrutu
ras socioeconômico-políticas. 

A reflexão teológico-pastoral das mu
lheres foi caminhando passo a passo e teve 
um novo impulso com a Conferência rea
lizada em Puebla, no México, em 1979. 
Esta denunciou a discriminação e margi
nalização da mulher (n. 834), reconheceu 
a legitimidade das suas organizaçoes exi
gindo seus direitos (n2 836; 840), como 
princípio, o documento sustentou a igual
dade e a dignidade da mulher com base na 
teologia da criação (nQ 841).4 Puebla assu
miu a opçao preferencial pelos pobres e 
estimulou a atuação dos/as leigos/as na 
Igreja-CEBs e a fOrtnação sociopolítica dos 
pobres, portanto, também das mulheres. 
Estas inserem-se nos debates políticos e 
sociais nesse período e participam de modo 

efetivo nas bases de organização das clas
ses populares. 

Nas décadas de sessenta e setenta, bro
taram em toda a América Latina movimen
tos políticos, sociais e eclesiais que se 
posicionaram contra a ditadura militar e as 
injustiças conseqüentes da exploração da 
classe dominante sobre a população traba
lhadora assalariada. A repressão política se 
instala no Brasil e culmina com o golpe 
militar, em 1964; a violência e as perse
guições continuam e é criada a "Lei de 
Segurança Nacional". Muitas pessoas fo
ram presas, torturadas, assassinadas; den
tre estas, quarenta mulheres.5 Cresceu em 
todo o continente a luta pela justiça, pela 
dignidade humana e pela democracia. 

A Igreja, comprometida com a situa
ção do povo oprimido e perseguido, dá 
testemuobo de seu profetismo difundido 
pela Teologia da Libertação, e que pode 
ser constatado nas práticas das CEBs. 

Os destinatários da Teologia da Liber
tação vinham a ser sujeitos da evangeliza
ção e da luta pela libertação das garras do 
coronelismo, do militarismo e seus efeitos. 

. O esforço tioba como objetivo tomar o 
povo sujeito histórico coletivo em vias de 
libertaçao. O movimento popular, por sua 
dinâmica, desenvolveu um espírito de luta 
e de confiança no futuro. A certeza de que 
sua mística, alegria e força vinham de Je
sus Cristo ressuscitado fazia do movimen
to popular na América Latina um feito 
teológico. 

Uma nova produçao teológica surge da 
vida das comunidades, como fruto da luta e 
da reflexao profética, do viver comunitário 
no Espírito 'de Deus. Elas constituem o sujei
to do fazer teológico na América Latina.' 

1/1. A MULHER, SUJEITO NA 
REFLEXÃO ' TEOLÓGICA 
• 
E no contexto de participaçao nas 

CEBs, nas diversas pastorais, nos movi-
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mentos populares que as mulheres na 
América Latina começam a sentir necessi~ 
dade da reflexao teológica acadêmica e a 
entrar para as Faculdades e Institutos de 
Teologia. 

Ao fazer isso surgem novas maneiras 
de se inierpretar os conteúdos teológicos. 
No inicio as mulheres faziam teologia a 
partir unicamente da estrutura clássica pro
posta pelos companheiros, eram ajudadas 
a pensar teologia por homens, se critica
vam a partir da crítica deles, arriscavam 
nas propostas que eles faziam.' A Teolo
gia da Libertação é o espaço primeiro em 
que as mulheres puderam teologizar. Hou
ve um grande avanço com relação à cha
mada "Teologia da Mulher" dos anos cin
qüenta. Esta era elaborada por teólogos 

. homens que refletiam sobre a mulher a 
partir das categorias tradicionais e andro
cêntricas. Na Teologia da Libertação, é a 
própria mulher que entra na reflexão teo
lógica e que caminha em busca do seu 
modo de fazer teologia e com isso traz uma 
contribuição autêntica para este campo. 

A participação das teólogas na refle
xão dos mistérios divinos tem enriquecido 
e ampliado a reflexão teológica. As mu
lheres têm descoberto novas formas de 
compreender a revelaçao. novas maneiras 
de conhecer, de crer e de se relacionar com 
Deus, consigo mesmas, com a vida e com 
o mundo. Descobriu-se que, como bem 
expressa a companheira Consuelo Prado, 
"eu sinto Deus de outro modo". 

A partir dos anos oitenta surgem inú
meros grupos de mulheres por todo o con
tinente, voltados para a reflexão teológica, 
ligados ao espaço acadêmico e à pastoral 
nas comunidades populares e grupos de 
mulheres. Podemos lembrar algumas orga
nizaçoes existentes no Brasil, como: o gru
po NETMAL - Núcleo de Estudos Teo
lógicos da Mulher Latino-Americana (SP), 
o PROJETO SOFIA - Mulher Teologia e 
Cidadania (RJ), o grupo AMZOL - As-

sociação das Mulheres da zona Leste, SP 
(trabalha a espiritualidade e os direitos da 
mulher), SMM - Serviço à Mulher Mar
ginalizada (sede em SP), KUNAlTE -
Grupo Feminino de Reflexão Teológica 
(SP), TECLA- Mulher Faz Teologia (SP), 
grupo das Pastoras (RS). As publicações 
com temas referentes à questão da mulher 
foram se multiplicando a cada ano. 

, 
E oportuno citar aqui algumas obras 

que são frutos da consciência que as mu
lheres vêm adquirindo a partir das empo
brecidas, através da organização e da luta 
coletiva. Esses trabalhos nascem de uma 
prática co~m e suscitam uma nova ação 
que busca levar avante o processo de re
flexão e práxis relaliva à libertaçao da 
mulher nos grupos e comunidades. Nessa 
perspectiva lembramos alguns textos so
bre a mulher como: O Rosto Materno de 
Deus, de Leonardo Boff, lançado em 1979; 
A Mulher Pobre 110 História da Igreja La
tino-Americana, de vários autores/as, or
ganizado pela CEHILA, em 1984; Elza 
Tamez organiza em um livro, intitulado 
Teólogos da Libertação falam sobre a 
Mulher, o resultado de uma série de entre
vistas. E obras escritas pelas mulheres 
como o textos de I vone Gebara e Maria 
Clara Bingemer, Maria Mãe de Deus e Mãe 
dos Pobres, Petrópolis (RJ), 1977; e A 
Mulher Faz Teologia, São Paulo, Ed . 
Paulinas, 1986. No período de 89 a 93, 
Ivone Gebara publica pequenos livros pe
las Edições Paulinas como: Levamo-te e 
Anda, apresentando alguns aspectos da 
caminhada das mulheres na América Lali
na e As Incômodas Filhas de Eva; Maria 
Clara lança o livro: O Mistério de Deus na 
Mulher. A teóloga Ana Maria Tepedino 
publica pela editora Vozes o livro com o 
título: As Discípulas de Jesus; e Ivone 
Gebara o Poder e Não-Poder das Mulhe
res; e lança o livro, Vida Religiosa, da 
Teologia Patriarcal à Teologia Feminista, 
Ed. PauJinas, São Paulo, que reúne uma 
série de artigos jã publicados em revistas 



diversas. Nestes últimos anos a tradição de 
diversas obras valiosas vem contribuir para 
a . nossa reflexão: As Origens Cristãs a 
Partir da Mulher na Igreja Primitiva, de 
Elisabeth Fiorenza; e A Mulher Espaço de 
Salvação, de Maria Teresa P. Santiso, e 
ainda Sexismo e Religiao, de Rosemary 
Ruether. O livro Sexismo e Fala de Deus 
(título na versão inglesa) dá uma idéia do 
desenvolvimento da Teologia Feminista. E 
apresenta novas teologias surgindo de mui-

o o 

tas culturas distintas, Africa, Asiá, Améri-
ca Latina, que estão dialogando entre si, 
criando um tecido comum e formando uma 
rede de solidariedade mútua. 

O contato com essas teólogas em cur
sos. seminários, encontros e com seus es
critos tem ampliado nossas experiências e 
enriquecido o nosso fazer teológico. Seus 
escritos reúnem uma reflexão e um pensa
mento coletivo de mulheres e também de 
homens que abraçam a mesma causa. 

Os diversos encontros regionais, nacio
nais e internacionais têm ajudado as mu
lheres a se firmarem enquanto teólogas, e 
a organizarem um pensamento próprio. O 
primeiro encontro latino-americano de 
mulheres teólogas, realizado no México, 
em 1979, explicitou a preocupação jáexis. 
tente sobre. o .pensar próprio da mulher, o 
tomar-se sujeito na reflexão teológica. A 
situação da mulher oprimida foi apresenta
da como .categoria de análise na teologia. 
No IV congresso, realizado em Sao Pau. 
lo, em 1980, a mulher aparece como sujei
to do processo de reflexão teológica, mas 
não como mulher. Até esse momento os 
sujeitos na teologia são primeiramente as 
classes oprimidas;" pois não se faz ainda 
um corte de gênero. As mulheres perce
bem isso e começam a' se perguntar: Como 
são compostas as Classes oprimidas1 Que 
lugar ocupam as mulheres nessas .classes1 
As mulheres sao maioria nessas classes, as 
mais pobres dos pobres. Sabemos que as 
mulheres são as mais pobres dos pobres 
em quase todas ·as . sociedades e que sua 
opressão tran~~ende as classes soc~ais. 

A partir do encontro de 1981, em Cos
ta Rica, cuja questão mais importante foi a 
definição hermenêutica, as mulheres come
çam a se organizar, a formar comissões e 
a sustentar um pensamento próprio.' 

E é nesse processo de trabalhos nas 
bases, de encontros, de reflexão juntas que 
as mulheres vao mostrando o seu prqprio 
rosto, expressando sua própria palavra. Elas 
vão se organizando por si mesmas e cons
truindo a sua maneira de fazer teologia a 
partir da mulher. 

É um modo de fazer teologia que surge 
da vivência da fé, do cotidiano, que pro
duz uma compreensao profunda da vida 
humana e de toda a criação. Através da 
mística da vida se interpreta a Bíblia, se 
reza, se experimenta a presença viva de 
Deus num contexto de vivência pessoal e 
comunitâria, numa dinâmica dialética e 
relaciona!. . . 

A medida que a mulher vai seto~an-
do sujeito na sociedade e na teologia, ela 
vai conquistando s~a autonOl:nia enquanto 
mulher e contribuindo efetivamente para a 
aceleraçã? do processohistórico democrá
tico e \le respeito à vida. 

O falar da mulher na reflexão teológica 
remeteinos ao cotidianô das mulheres, so
bretudo das empobrecidas. Leva-nos a 
ouvir' essas mulheres, acolher suas expe
riências, suas lágrimas, angústias e alegri
as, sendo companheiras participantes na 
mesma luta par libertação. Este é o trabalho 
pridritário das teólogas latinO'-arnericanas. 

1. O cotidiano das mulheres 

O cotidiano das mulheres é marcado 
por uma realidade de dominação' cultural. 
econÔmica, política, de tradição secular. 
Mas também de lutas, de relações e de 
buscas de soluça0. 

O "agüentar as .pontas", as conseqüên
cias do desemprego, do baixo. salário, da 
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falta de moradia, da falta de saneamento 
básico ... sao práticas diárias das mulheres 
pobres. 

, 
E preciso resistir e não perder a espe-

rança, ir e\lcontrando meios 'alternativos de 
sobrevivência. Vale o rodízio para comer, 
para ocupar o espaço de dormir, para o 
uso do tanque, ficar com as crianças etc. 

A solidariedade das companheiras, o 
dar as mãos na partilha do "plantar, do 
cuidar, do colher" vai impulsionando a vida 
e a esperança em um novo amanhã. Penso 
que é oportuno explicitar aqui algumas das 
situações cotidianas de que tenho partici
pado pelo contato com as mulheres po
bres, a maioria na Zona Oeste da Capital 
(SP), a partir de 1987, O cotidiano das 
mulheres empobrecidas nos leva a refletir, 
a nos desinstalar, a mudar nossos concei
tos científicos, epistemológicos e teológi
cos. Com elas aprendemos a ser pacientes, 
a ter esperança, a ter compaixao... Dona 
Maria, como muitas outras Marias, de tijo- . 
lo em tijolo vai levantando seu ' barraco, 
para nele recolher-se com as crianças. Ela 
sabe que nas próximas chuvas terá de re-, 
pelir novamente a operação. E preciso ter 
forças e assumir juntas os problemas umas 
das outras, por isso Janete, que mora em 
Osasco e é doméstica na Lapa (SP), nao 
tem nenhuma dificuldade em ficar com a 
filha da Vanda, que perdeu . o emprego e a 
moradia. Visto que em seu cômodo ainda 
há lugar, suas,quatro filhas repartem com 
a pequena Janaína, que chegou, a comida 
que têm, Todas passam o dia com a mais 
velha de nove anos. Janete é uma das cen
tenas de mulheres que hoje preferem viver 
sozinhas, tentando sustentar os filhos/as 
como podem, a ser maltratadas é/ou 
espancadas pelo companheiro. A situação 
das mulheres do interior não é muito dife
rente daquela das mulheres das grandes 

• 
cidades, Dudu (bóia-fria no Norte do 
Paraná, tem quatro filhos e está esperando 
o quinto) fala em tom de desabafo, que já 
não sabe mais o que fazer e pede a ajuda 

das companheiras. "A mulher tem marido 
até ficar grávida, depois ele vai embora; 
antes não tinha esses gays, agora perde
mos os nossos maridos também para eles", 
acréscenta ela: "e a gente tem muito medo 
deles trazerem doença para dentro de casa" . . 
Antônia, companheira da Dudu, aproveita 
também o momento do encontro de mu
lheres em São Bernardo (SP, outubro/93)," 
para fazer sua ·denúncia contra os fazen
deiros que orientam os motoristas dos ca
minhões para nao "pegarem" mulheres 
grávidas, porque o serviço delas rende 
pouco. Diz ela: "É neste momento que a 
gente mais precisa do trabalho, estamos 
sozinhas e temos que comprar comida para 
as crianças". Como tantas outras que vie
ram do nordeste baiano, Dona Pocedônia 
chegou a Sao Paulo em busca de melhores 
condições de vida. Além dos trabalhos da 
casa, apesar da salide frágil, lava e passa 
para sustentar a fammia, as quatorze pes
soas que vivem nos dois cômodos que ela 
conseguiu alugar. Dona Pocedônia ainda 
arruma tempo para sair em busca de em
prego para o marido e os três filhos mais 
velhos; à noite ela vai à aula de alfabetiza
ção de adultos com cinco dos filhos/as, na 
tentativa de aprender a ler e escrever, e 
também para encontrar-se com as amigas 
e refazer as energias para recomeçar tudo 
ao voltar à casa. Assim como Dona Poce
dônia, cresce cada vez mais o número de 
mulheres chefes de família, tendo ou nao 
marido. 

A migração para as grandes cidades 
leva as mulheres a lutarem pela própria 
sobrevivência e a ajudar a família que fi
cou no interior .. Como centenas de traba
lhadoras domésticas, Nair, OI inda, Ana e 
Filó trabalham em São Paulo e enviam 
regularmente dinheiro para a sobrevivên
cia dos que ficaram na Bahia. No mês de . 
janeiro/92, as quatro irmãs foram avisadas 
que seus pais seriam despejados do terre
nó onde sempre moraram e criaram os fi
lhos/as, se não comprassem o pedaço de 



terra. O valor era alto e nem todas ganha
vam o salário minimo. Conseguiram nego
ciar com o fazendeiro e pagavam com di
ficuldade as prestações. Para complicar 
ainda mais a situaçao, uma delas ficou 
grávida, o que é muito comum entre as 
trabalhadoras domésticas migrantes' pelo 
isolamento e o anonimato em que vivem 
nas grandes cidades. As quatro irmãs pen
saram juntas, rezaram muito, e, dentro de 
um panorama de muito sofrimento, a moça 
decidiu, por ela mesma, a interromper a 
gravidez. Ela sabia do risco de vida que 
estava correndo, sabia que estava destruin
do uma outra vida que começava a brotar. 
O momento era muito difícil e declara: "Só 
Deus pode compreender uma mulher nesta 
situação e com esta responsabilidade". A 
outra, que já tinha passado pela mesma 
experiência, complementa: "Eu nunca ti
nha me sentido tão perto de Deus e rezado 
tanto na minha vida". O medo é muito 
grande e a dor também, tanto física como 
do coração. Elas sabiam do caso da Lucie
ne, que esteve à morte, por não ter ido ao 
médico logo, por medo de ser penalizada. 
E conheciam outras que, como Terezinha, 
perderam a vida por medo de procurar um 
médico e ser denunciada. Terezinha tinha 

• 
três filhos pequenos e esperava gêmeos, o 
marido estava desempregado e passavam 
fome. Esta é uma realidade que enfrenta
mos 'no cotidiano de nossos trabalhos com 
as mulheres empobrecidas. Teríamos mui
tas histórías como da Lea, da Márcia, da 
Bete, da Maria José ... que passaram pelo 
mesmo drama. Marina veio hoje (28/03/ 
94) falar comigo, ela está grávida e foi 

. despedida do emprego, · o companheiro 
propôs a ela que interrompesse a gravidez, 
ela não aceitou e está em busca de um 
lugar para ficar, conseguiu o endereço de 
um amparo maternal. Nair, atuante nos 
grupinhos nas horas difíceis, comentava, 
"Sinto que, com tantas dificuldades e luta 
juntas, minha fé aumentou, creio mais em 
Deus. em mim mesma e na força da união 
entre as pessoas pobres". 

Segundo a Organizaçao Mundial de 
Saúde (OMS), o número de mulheres que 
morrem devido a complicaçoes relativas 
ao aborto clandestino e à falta de atendi
mento adequado à saúde da mulher chega 
a ser em países subdesenvolvidos a quarta 
causa de mortalidade das mulheres. No 
Brasil, segundo o professor Ruy Laurente, 
a taxa de mortalidade materna é vinte e 
cinco vezes maior que no Canadá." Por
tanto, Terezinha é uma dentre as centenas 
que morrem por ano no Brasil em con
seqüência de abortos clandestinos, falta de 
atendimento adequado à saúde da mulher. 

As mulheres têm consciência de que 
seus sofrimentos e dificuldades fazem par
te de um contexto maior, que é fruto de 
uma estrutura econômica e política de in
justiça. 

Sempre com um sorriso nos lábios, 
Maria Brotas diz, em todos os encontros, 
que acredita que um dia teremos justiça e 
as crianças terão tudo o que precisam para 
crescer sadias. 

E dia após dia buscamos o país, a so
ciedade que queremos, onde não haverá 
ninguém sem comida, nem um grupo fa
m iliar sem casa para morar, sem terra para 
plantar ... sem qualquer espécie de discri
m inaçao. Essa é a nossa esperança. 

N 

1\1. ORGANIZACOES DE , 

MULHERES 
Com o objetivo de aliviar o sofrimento 

das mulheres e de suscitar novas relações 
humanas e sociais, surgiram nestas últi
mas décadas algumas organizações. 

O sofrimento cotidiano das mulheres 
foi levando grupos de mulheres a buscar 
saídas alternativas e é nesta perspectiva que 
foi criado, em 1983, o "Coletivo Feminis
ta". A partir do "Grupo Sexualidade e 
PoUtica", o Coletivo oferece um serviço 
de saúde à mulher, procurando desenvol-
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ver uma relação em que ela seja sujeito de 
seu corpo, de sua saúde e de sua vida. Além 
de atendimentos, consultas, formam gru
pos de grávidas, dão cursos de saúde da 
mulher para profissionais de saúde dos 
estabelecimentos públicos. A entidade 
"Pró-Mulher", além do campo da saúde, 
vem prestando serviços ·às mulheres na área 
jurídica relativa à violência .doméstica e 
promovendo discussões sobre os direitos 
da mulher . .A "Casa Mulher" do Grajaú é 
um outro espaço de contestação à situação 
vigente, onde as mulheres podem se en
contrar para discutirem seus problemas, 
trocarem experiências no campo da saúde, 
da sexualidade, da cidadania, dos direitos 
humanos. A organização "Uniao das Mu
lheres de São ·Paulo" permanece vigilante 
na questão dos direitos da mulher na Cons
tituiçãO, procurando fazer valer nossos di
reitos. O "CIM - Centro de Informação 
Mulher" (SP) procura assessorar os grupos 
de mulheres , colocando à dispas iça0 dos 
mesmos um rico acervo relativo à questão 
da mulher, assim como promove oficinas 
e debates com o delicioso cafezinho femi-. . 

nista de todas as quartas-feiras à noite. 

. A ·Rede Mulher vem prestando um ser
viço fundamental em quase todos os esta
dos brasileiros ·epaíses da América Latina. 
Na educação popular das mulheres em cu
nho feminista, os encontros se propagam 
entre as mulheres do campo e da cidade, . 

A organizaçao das. "Católicas pelo 
Direito de Oecidir"- COD, a partir da sede 
no Uruguai, se insere em diversos _países 
latino-americanos com os seguintes objeti
vos; educação sexual e saúde da mulher; 
responsabilidade· pela maternidade; dimi
nuir a incidência de aborto; apoio a pro
gramas que contribuem para melhores con
dições de vida das famílias,· de modo a 
possibiÚtar O dese~voivimento integral das 
crianças: J2 

Conforme dados fornecidos pela Cú
ria MetropDlitana de São Paulo, há mais 

de cinqüenta mil clubes de maes em todo 
o Brasil. IJ Como· sabemos, eles se articu
lam com as comunidades populares e com 
os diversos movimentos de mulheres, que 
buscam promover a vida. 

V. TEOLOGIA FEMINISTA 
As mulheres empobrecidas menciona

das acima integram-se, como todas nós, ao 
contingente mundial da populaçao femini
na. Segundo o relatório da ONU, de 1980, 
"as mulheres representam a metade da 
humanidade, executam cerca de dois ter
ços das hOras de trabalho em todo o mun
do, recebem um décimo da renda mundial 
e possuem · menos de um centésimo dos 
bens de propriedade do mundo"." E, de 
modo particular, essas mulheres integram
-se aos dois terços da populaçao da Amé
rica do Sul, que vivem em condições mi
seráveis. Portanto, o problema habitacional. 
que aflige Dona Maria, Vanda ... é o mes
mo daquelas pessoas que compõem a esta
tística dos cem milhões de sem teto, no 
continente. As crianças de Oudu, as de . . 

Janete ... são parte das cento e cinqüenta 
milhões çe crianças malnutridas e se so
mam aos oitocentos milhões que passam 
fome na América Latina. Dona Pocedônia, 
seus filhos/as estao incluídos nos novecen
tos milhões de adultos que não tiveram a . " ' , . - - , 

oportunidade de freqüentar escola na in-
fância. 's 

. . E ·a partir dessa ·realidade ·na qual vi
vem as mulheres que a teologia feminista 
trabalha, buscando mudar as relaçoes, par
tindo das bases da vida cotidiana: visando 
atingir' · todas as· dimensões da vida e da 
sociedade. 

A . teologia feminista tem por função 
última .ajudar a outra metade da humani
dade a se levantar e a se libertar, libertan
do assim toda a humanidade; através da 
construção de rela~ões de reciprocidade e 
de partilha igualitária dos bens necessários 



à vida, entre"os sexos, as raças, as socieda
des. E fazer com que a diferença se trans
forme em fonte de riqueza e de felicidade. 

Este processo de mudanças já come
çou; podemos constatar as enonnes con
quistas da sociedade latino-americana e das 
mulheres deste continente já demonstradas 
pelas mais variadas organizaçoes femini
nas e feministas. que são parte de uma nova 
consciência de base humanística e "vido
cêntrica" que está se criando em todo o 
mundo. 

1. Teologia Feminista: 
características 

o movimento feminista e a teologia 
feminista sao parte dos inúmeros movimen
tos históricos, nos últimos tempos. Este 
movimento consiste na tomada de cons
ciência histórica da mulher, que tem por 
objetivo primordial suprimir a antiqüíssima 
discriminaçao sexual, tanto na sociedade 
civil como na Igreja. Seu método consiste 
fundamentalmente em reconhecer a mulher, 
como Ser humano em plenitude, com di
reitos e dignidade em pé de igualdade com 
o ser humano varao, sem mediações. Ela é 
filha de Deus, adulta, responsável e co
criadora, em mútua relação com o ser 
humano varao. 

A Teologia Feminista surge neste pro
cesso de mudanças e tem o objetivo de 
expressar uma palavra sobre Deus, neste 
momento de busca intensa do novo. 

A Teologia Feminista é uma teologia 
que toca a essência da constituição do ser 
humano em suas bases antropológicas, 
epistemológicas e ctilÍurais. Ela abrange, 
em sua reflexão sobre a fé, todos os gru
pos de mulheres e homens, que não têm 
liberdade de viver sua plena humanidade. 

, 
E uma teologia holística, que busca 

superar as dicotomias entre corpo-espírito, 
céu-terra, homem-mulher. humano-divino, 
Oriente-Ocidente. natureza-história. nao 

para nivelar aquilo que por natureza deve 
constituir uma unidade criativa e fecunda, 
mas para revelar o valor em si de cada ser 
existente, em sua global idade. 

A Teologia Feminista se sustenta numa 
antropologia unitária que concebe o ser 
humano como um todo, uma unidade; a 
diferença é compreendida no uno de cada 
ser, que por sua vez compõe a comunhão 
dos diferentes e atinge todas as dimensões 
da vida e do cosmos, em sua totalidade. 

Ela se funda numa visão antropológica 
pluridimensional porque esta teologia con
sidera as diferentes dimensões que o hu
mano traz em si e é aberta às diversas con
cepçoes de Deus existentes nas culturas. 
Busca superar as repetições mecânicas de 
tradições e leis carentes de sentidos, para 
priorizar o dinamismo da vida e se abrir à 
criação de novas maneiras de se organizar 
e de se viver no mundo. A ligação com o 
passado e com o futuro é importante pela 
finalidade de tornar a vida presente mais 

. feliz. 

A visao antropológica da relaciona
lidade também é princípio da teologia fe
minista. Ela compreende a dimensao rela
cional profunda que existe entre os seres 
humanos e a interdependência entre todos 
os Seres existentes. Reconstitui a comu
nhao hannoniosa dos seres humanos com 
o cosmos, acolhendo a unidade da vida na 
comunidade da criaçao.'" Esta antropolo
gia é hoje muito apreciada e difundida pelos 
movimentos ecológicos.17 

, 
E uma teologia que acolhe a diversida-

de de modos de crer e de se relacionar 
com o MistérioDivino; é, portanto, ampla
mente ecumênica, isto é, sem fronteira reli
giosa. A defesa e a promoção da dignidade 
humana, da vida em plenitude (Jo 10,10) é 
caractenstica central desta teologia. 

, 
E uma teologia de reconstruçao de uma 

nova esperança, que anuncia um tempo de 
graça, de igualdade e de liberdade a partir 
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das raças, das classes, dos sexos e das 
culturas oprimidas. Os grupos que irrom
pem por todos os lados no mundo, movi
mentos de mulheres, homens, de negros, 
de indígenas e ecológicos, que vêm ousan
do pensar diferente, que vêm ousando não 
ter medo do diferente, vêm gerando uma. 
nova esperança. 

A Teologia Feminista é uma teologia 
critica de libertação, .que se baseia nas 
experiências históricas de sofrimento da 
mulher, na sua opressão psíquica, sexual, 
econômica t na sua marginalização e invi
sibilizaçao estrutural, em conseqüência do 
sexismo nas Igrejas e na sociedade. 

A proposta da Teologia Feminista é de 
inspirar também os homens a entrarem em 
si mesmos e se desfazerem de sua domina
çao, de se converterem. Isso exige de nós, 
antes de mais nada, a coragem de assumir 
o nosso lugar como imagem de Deus que 
somos, a coragem de dizer "sim" à radical 
mensagem de Cristo que quer brotar de 
nós, de nosso corpo, e de dizer "não" às 
forças que nos exploram e nos enganam 
com pretensões de nos impor verdades 
absolutas. Em outras palavras, a coragem 
de ser "incômodas". \8 E, a partir de uma 
prática- revolucionária e construtiva, con
tribuir para a recuperação e ampliação de 
conteúdos teológicos e para a transforma
ção das estruturas religiosas e sociais se
xistas que dominam o mundo. 

A Teologia Feminista surgiu na Euro
pa do norte e nos Estados Unidos parale
lamente à Teologia Negra e à Teologia da 
Libertaçao na América Latina. Contou com 
diversos encontros ecumênicos internacio
nais, nos quais se foram partilhando as re
flexões teológicas em processo. 

• 
E uma teologia contextualizada e tem 

por princípio metodológico a experiência 
de vida pessoal e coletiva das mulheres. 
Portanto, a história de dona Maria, de 
Janete, de Nair. .. entra como conteúdo para 
a reflexao teológica. 

Nesta teologia, a experiência pessoal 
também é lugar telógico e ponto de partida 
para a teologia; isto, sem diminuir em nada 
a importância da realidade cotidiana da 
comunidade como referencial para a refle
xão teológica. 

2. A Teologia Feminista na 
América Latina 

Enquanto nos Estados Unidos e na . 
Europa a Teologia Feminista tem como 
referencial de origem os MovimentosFe
rninistas, na América Latina a referência 
de origem da Teologia feita pelas mulhe
res é a Teologia da Libertação e não o 
Feminismo. A ligação' da Teologia Femi
nista com os Movimentos Feministas foi 
acontecendo no decorrer do processo des
sa elaboração teológica. 

Na América Latina, podemos citar al
guns traços característicos da Teologia 
Feminista. A teóloga Ivone Gebara no seu 
livro A mulher faz teologia menciona três 
pontos centrais: 

a) Parte do vivido, do experimentado. 
Recusa a linguagem abstrata, toca a pro
fundidade da relaçao humana, procura "des
montar" os antigos conceitos teológicos e 
encontrar neles as realidades favoráveis à . 
vida. 

b) O que é "normativo" é a fidelidade 
à vida. A tradição entra no discurso teoló
gico em doses que iluminem a vida e não 
para ser repetida, nem para legitimar teo· 
rias, mas na medida em que o ontem e o 
hoje são fiéis ao Espírito de Deus que se 
manifesta na história, exigindo respeito à 
vida. O passado não é só informação, mas 
luz, ensinamento; testemunho para o pre~ 
sente; isto, na medida em que toca as ne
cessidades humanas. 

c) Esta elaboração teológica é tecida 
numa visão mais unitária da vida, como o 
lugar da experiência da opressão e da li-

• 
bertação, da graça e da desgraça. E um 



fazer teológico aberto à complexidade do 
real e do humano, que inclui o plural, o 
diferente, o outro, a outra. Não acolhe 
posturas dogmãticas, excludentes. 

O labor teológico dás mulheres incor
pora a contribuição das ciências sociais, 
da antropologia, da psicologia e das dife
rentes teorias sobre a linguagem. Estes 
elementos foram dimensionados à com
preensao que a mulher tem de si mesma e 

• 
de sua experiência de fé. E um processo 
que vai contribuindo para a emancipação 
da mulher no campo da teologia, e das 
relações sociais e humanas." 

3. Princípio crítico da Teologia 
Feminista 

O princípio crítico da Teologia Femi
nista é a promoção da humanidade plena 
da mulher. 

A Teologia Feminista parte do princí
pio de que tudo o que diminui ou nega a 
humanidade plena da mulher não reflete a 
imagem de Deus, nem revela uma relação 
autêntica com o divino e com a verdadeira 
natureza das coisas. Portanto, tudo o que 

. . 
efetivamente promove a humanidade ple-
na das mulheres vem do Espírito e reflete 
a verdadeira relação com Deus e a verda
deira natureza das coisas,20 

Este princípio de plena humanidade das 
mulheres não é plenamente conhecido. Nao 
existiu na história. O que conhecemos é o 
princípio negativo de denegrição e margi
nalização da humanidade das mulheres. 
Ainda assim, a humanidade das mulheres, 
embora diminuída, não foi destruída. Ela 
se afinnou constantementç, muitas vezes 
de formas apenas limitadas e subversivas 
e tem sido o critério pelo qual testamos e 
criticamos tudo o que nos diminui. Neste 
processo experimentamos nosso potencial 
mais amplo, que nos permite sonhar com 
um mundo sem sexismo.21 

Precisamos buscar uma definição de 
humanidade inclusiva, que inclua ambos 
os sexos, todos Os grupos sociais e todas 
as raças. 

Ao rejeitar o androcentrismo, precisa
mos também criticar o humanocentrismo, 
isto é, a postura que faz dos seres huma
nos a norma, e coroa a criação de uma 
maneira que diminui os outros seres exis
tentes, na comunidade da criação. Isso não 
é uma questão de "mesmice", mas de re
conhecimento do valor que ao mesmo tem
po afirma a variedade e a particularidade 
genuína do ser criado; busca-se um novo 
modo de .relacionamento que não seja um 
modelo hierãrquico que. diminui o poten
cial do outro ser." Busca-se, portanto, uma 
mutualidade que nos permita afirmar ma
neiras diferentes de ser. 

VI. UMA PROPOSTA 
ANTROPOLÓGICA 
A Teologia Feminista vem tecendo uma 

reflexão da experiência de Deus das mu
lheres em uma linguagem e conceito de 
Deus e do humano, que revele a mulher 
como imagem de Deus, sem mediaçoes, e 
como ser humano completo. Para isso ela 
vai ao fundo das questoes antropológicas, 
trabalha a deconstrução de categorias ge
néricas e universais,23 que impedem de ver 
cada ser em sua cQncretude, com suas di
ferenças de sexo, de raça, de ' cultura e 
história. 

A Teologia Feminista vai em busca 
da antropologia feminista, que caminha na 
construção de uma antropologia com nova 
concepção de ser humano e de suas rela
ções com o mundo. 

Nesta antropologia interessa é que apa
reça a diversidade de situações em que a 
mulher e o gênero se apresentam em cada 
cultura, como viv.cm, como se relacionam 
em cada sociedade e como são concei-
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tualizados. E revelar ai o androcentrismo 
presente nas sociedades, as'sim como .evi
denciar as concepções teóricas com bases 
androcêntricas calcadas em dualismos." 

A antropologia feminista empreende a 
buscada antropologia da reciprocidade, da 
mutualidade na relação homem e mulher. , 
E uma antropologia que toca a realidade 
de tudo o que existe e aponta para a neces
sidade de comunhão entre os seres huma' 
nos e o cosmos. 

A antropologia feminista tem apontado 
caminhos inovadores para a compreensão 
do ser humano e do cQsmos em suas rela
ções básicas, para se compreender a dife
rença. 

A análise da cultura tem ajudado na 
libertação dos prejuízos culturais ociden
tais. com sua maneira de ver o mundo. 

Essa antropologia vem ajudar a reco
nhecer a diferença como um valor, um po
der próprio do modo de ser, que cada ser, 
que cada cultura, que cada raça possui. A 
igualdade entre os seres humanos se dá 
justamente em sua diferença. A antropolo
gia feminista éde grande importância, vis
to que deconstrói todo e q~alquer princi
pio universalista e traz uma cosmovisão 
de humano, em que não há lugar para prin
cípios hierárquicos, idealistas e exc1uden-, 
tes7'i E uma cosmovisão que desmonta os 
mecanismos de subjugação de uma pessoa 
a outra, uma raça e/ou cultura a outra, assim 
como à audácia de se achar no direito de 
dominar e destruir a natureza, colocando-a 
sob interesses ideológicos egoístas. 

A antropologia feminista tem consciên
cia de que ás mulheres são diferentes entre 
si. Por isso não fala sobre a mulher nem 
pela mulher. 

As diferenças entre mulheres são im
portantes e é preciso dizer que a política 
feminista não gira em tomo de um grupo 
de mulheres que fala em nome do outro, 
mas afirma a solidariedade construída so-

bre as características comuns de todas as 
mulheres. 

• 
A antropologia feminista tem procura-

do demonstrar que toda análise das ques
tões-chave nas ciências sociais deve partir 
da correta percepção das relações de gêne
ro. A divisão sexual do trabalho é uma 
questao que se tem introduzido, incluindo 
os problemas gerados pelo capitalismo." 

O gênero deve ser visto dentro de seu 
contexto sociocultural e histórico determi
nado. 

1. Antropologia e "corporeidade" 

Nessa antropologia o corpo é conside
rado em sua expressão, suas possibilida- . 
des de presença, de distância, de abertura 
e de comunicação. ,Procura-se . romper as 
posturas tradicionais, celebrando uma es
pécie de descoberta do corpo. A mudança 
de consciência ocorre com base na passa
gem do "ter", do possuir um corpo para o 
"ser U corpo. Descobre-se um significado 
humano "pessoal" do corporal e fala-se do 
corpo como palavra,27 como verbo em açao, 
como lugar teológico. Ainda estamos no 
·começo do processo, pois somos herdei
ras/os inconscientes de uma dicotomia 
milenar. 

Se o lugar do corpo é hoje tão funda
mentai no pensamento e na experiência, 
em particular o corpo da mulher, pode-se 
dizer que é impossivel não assumir a di
mensão do corporal na reflexão antropoló
gica e teológica a partir da mulher. 

A busca da antropologia crista da mu
lher não pode ficar separada da antropolo
gia geral. Ela terã de encontrar aí um novO 
ponto de partida antropológico para se dis
cutir o ser da mulher como lugar teológico. , . 

Vê-se que uma nova visão antropoló
gica pode converter-se em fonte de trans
fonnaçoes necessárias para a construção . . 
de uma comunidade mais humana. A re-



percussão para a antropologia teológica da 
relação entre este olhar novo sobre a exis
tência concreta do ser humano na vida em 
sociedade e em sua existência corpórea e a 
redescoberta da antropologia bíblica dará 
uma nova ótica muito positiva para a teo
logia." a pensamento antropológico bíbli
co aos poucos vai assumindo as filosofias 
que revalorizam a corporeidade e compre
endendo que o corpo é manifestacao de 
Deus, que Deus se revela em nós, em nosso 
'corpo, no corpo dos "sacrificados". Essa 
perspectiva é expressa por Rubem Alves 
no poema "Teologia"; 

"Teologia é um jeito de falar sobre o 
corpo. 
a corpo dos sacrificados. 
SaQ os corpos que pronunciam o nome 
sagrado: 
Deus ... 
A teologia é um poema do corpo, 
a corpo orando, 
o corpo dizendo as suas esperanças, 
falando sobre o seu medo de morrer, 
sua ânsia de imortalidade, 

. apontando para utopias ... "" 

VII. TEOLOGIA FEMINISTA: 
METODOLOGIA 

Falar de metodologia teológica femi
nista nos leva a retomar um marco impor
tante' que foi a entrada das mulheres para 
o campo das ciências humanas e sociais. 
Elas entram para a pesquisa científica num 
momento em que a escola de Frankfurt, na 
Alemanha, nos anos sessenta, está desen
volvendo um método histórico critico e dia
lético para a análise da sociedade. Esta 
critica essencialmente a pretensao de neu
tralidade política e de influências do pen
samento positivista nos métodos de análi
se das ciências. As mulheres se dão conta 
das dicotomias, dualismos e absolutismos 
presentes nos .tradicionais métodos cientí
ficos. 

Para a busca de superaçao destas men
talidades as pesquisadoras vão contribuir 
enonnemente. Elas introduzem o sentimen
to, a afetividade como fonte de conheci
mento. O cotidiano, a sexualidade, a violên
cia contra a mulher passam a ser campos 
privilegiados de pesquisas, assim como os 
grupos minoritários. Na América Latina, e 
a partir das duas últimas décadas que mu
lheres se lançam no mundo da pesquisa e, 
mais especificamente, no campo das ciên
cias sociais, da história, da psicologia e da 
antropologia.'o 

Entendendo por método um caminho 
que se percorre de maneira a se aproximar 
do real o mais possível e do modo mais 
íntegro e global possível, estabelecendo 
uma relação de reciprocidade com a parte 
em questao, as mulheres procuram revelar 
o valor próprio da particularidade, fonte 
de análise, numa visao integradora da vida 
das relações humanas e cósmicas. Isto é 
uma metodologia com perspectiva iguali-, 
tária e holística. E este tipo de método que 
podemos chamar de feminista também na 
teologia . 

Na América Latina o método teológico 
feminista é aquele que nos conduz ao en
contro do chao da vida, do real vivido, ã 
experiência das mulheres e de grupos opri
midos. 

A metodologia teológica feminista é 
marcada pela subjetividade, pela experiên
cia de cada uma, pela realidade em que 
nós vivemos com nossas perguntas sobre 
nós mesmas e sobre o mundo que nas en
volve. a fazer teológico passa a ser mar
cado pelo "eu", nossa teologia parte da vida 
de mulheres e homens empobrecidos, por
que o nosso "eu" é atingido por esta rea
lidade." 

A Teologia Feminista rejeita o sistema 
de ajustar a vida aos conceitos, ela nos 
leva a falar primeiro da vida, daquilo que. 
nos atrapalha, que aperta nosso corpo, que 
já não tem mais sentido. 
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As teólogas feministas introduzem o 
"mal-estar", o sentir. como fonte de co
nhecimento e ponto de partida para uma 
teologia humanocêntrica. Esse "mal-estar" 
toca nas estruturas sociais, econômicas, po
líticas e religiosas, toca nas concepções 
teológicas, nas quais fomos fonnadas e nos 
leva a retomar a própria existência e a vida 
cotidiana do povo." 

A Teologia Feminista cristã acolhe 
como fonte básica para a reflexao teológi
ca a experiência das mulheres e as chama
das "fontes objetivas" das teologias clássi
cas - Escritura e Tradição que são expe
riências humanas coletivas interpretadas à 
luz do seu tempo.33 

A peculiaridade tla Teologia Feminista 
está na capacidade de transfonnar a expe
riência vivida das mulheres em conteúdo 
de reflexão teológica, sem deixar de lado 
o todo. 

A experiência humana é o ponto de 
partida e de chegada da hennenêutica fe
minista. A tradição é vista como experiên
cia humana submetida ao teste da vivên
cia; nesta se inclui a experiência do divi
oo,"a experiência de si mesmo/a, a da co
munidade e a do mundo, numa dialética 
de interação. Ela contribui para o avanço 
desta Teologia, _ visto que revela raízes 
culturais que no processo histórico domi
naram a mulher. São símbolos, fónnulas e 
leis recebidas que apontam para a necessi
dade de caminhos diferentes. 

A experiência da ausência e da exclu
são da mulher na reflexão teológica no 
passado é parte da experiência humana na 
história das mulheres e favorece o caráter 
universal da Teologia Feminista." 

O mesmo podemos dizer com relação 
a exclusão das culturas. Quando os mis
sionários chegaram a América Latina, na 
• • 

Africa, na Asia com o crucifixo, Jesus já 
estava no meio desses povos. Os missio
nários nao estavam trazendo Jesus, pois 

. Jesus já estava presente. Isso quer dizer 
que é possível conhecer a Deus através da 
experiência e na própria cultura na qual se 

• Vive. 

1. As lágrimas das mulheres, uma 
proposta metodológica 

Segundo Mary Rant, teóloga norte
-americana, a Teologia da Libertação La
tino-americana tem ajudado muito a refle
xão teológica das mulheres, de um modo 
particular porque ela aponta a dor e o so
frimento como eixo da reflexao teológi
ca." E esta é a realidade da maioria das 
mulheres latino-americanas. 

A·teologia feita pelas mulheres é uma 
teologia que brota das lágrimas das mu
lheres. Isso significa que é uma reflexão 
que tem raizes em nossos sentimentos, 
nossa luta contra a morte e em nossa res
ponsabilidade cotidiana, por nós mesmas, 
por nossas comunidades. Nossas lágrimas 
atuam como força motivadora da prática 
do bem comum, fundada nó amor e na 
justiça. Sao lágrimas de dor, de impotên
cia, de desespero, e de desejo de fazer o 
melhor diante da vida ameaçada. "A prá
tica da teologia com lágrimas nos olhos" 
nos faz passar de uma teologia discurso 
com noções gerais de opressao para uma 
teologia muito concreta, lacalizada num 
corpo de mulher, 3<i num grupo, numa raça, 
numa cultura oprimida, humilhada. 

A teologia feita pelas mulheres busca 
levar todos a descobrirem, "por que cho
ram as mulheres e de onde vem este cho
ro"." As lágrimas são um bom ponto de 
partida para a teologia, porque revelam 
nossa humanidade comum. As mulheres 
acompanham uma à outra em suas lágri
mas, e juntas trabalham para secá-Ias e evi
tar o seu retomo pelo mesmo motivo. Em 
seguida buscam descobrir as suas causas e 
eliminá-las. Neste momento encontramos 
segurança e apreciamos a trajetória teoló
gica que fizemos em comunhao com a ação 



divina em nós e com a cooperaçao huma
na, num processo ativo vivencial e con
creto de atençao de uma à outra. As lágri
mas sao meio que demonstra um enfoque 
feminista na reflexão teológica. Confiar na 
mulher e seguir o caminho. das lágrimas e 
suas causas é uma boa maneira para alcan
çar as questoes mais profundas e mais 
questionadoras para o campo da teolo
gia." 

VIII. PARA UMA 
HERMENÊUTICA 
FEMINISTA 

o movimento das mulheres a partir do 
século passado e especialmente dos últi
mos vinte anos possibilitou que as femi
nistas começassem a estudar as interpreta
ções bíblicas feitas pelas Igrejas cristas e 
as suas implicações na vida das mulheres. 

Ao levar em conta os condicionamen
tos sociais, culturais, de um texto escrito 
em um contexto e em uma· época determi
nada, as biblistas feministas passaram a 

. considerar também as tradições paralelas 
extrabíblicas, os textos apócrifos e tradi
ções não-cristas, como as indígenas, afri
canas, asiáticas etc.39 

A postura hermenêutica feminista ê de 
abertura e diálogq com o texto. Diante do 
texto a mulher se revela, expressa seu ser, 
seu mundo. seus valores e a maneira como 
se relaciona consigo mesma, com aJo ou
tra/o, com a terra, com o cosmos. Toda a 
compreensao do texto é marcada por sua 
experiência e por seus condicionamentos. 

.' 
A hennenêutica feminista é uma ma-

neira de ser, de relacionar-se com, de com
preender e de interpretar um texto; ela 
dinamiza a tradição, trazendo-a para o pre
sente como instrumento de libertação para 
as mulheres.'" O silêncio e a ausência das 
mulheres em muitos textos bíblicos nos 
registros da história da Igreja evidenciam 

o androcentrismo dominante, de ontem e 
de hoje, e apontam para a busca de novos 
caminhos.41 

A hermenêutica feminista ressitua a tra
dição no seu dinamismo, levando-a a ad
quirir vida a partir das perguntas que faze
mos a ela. Temos com os textos da tradi
ção uma relação dialética entre a subjeti
vidade humana e a realidade histórica. 

A hermenêutica quer revelar algo que 
ficou oculto por séculos, a plena humani-, 
dade das mulheres. E uma hermenêutica 
que toca todo o humano e se abre para a 
mulher c o homem numa postura universal 
e igualitária; ela quer mostrar que ·a histó
ria das mulheres não ê uma história segun
da, mas a história das mulheres. 

A hermenêutica feminista é um manei
ra de compreender Deus de um outro modo; 
nos leva a ver que os símbolos cristãos, o 
símbolo Deus não sãó a-históricos, mas que 
evoluem com a realidade social. 

Necessitamos de uma teologia em que 
a fala de Deus seja uma fonte de vida jor
rando, brotando, jogando-se para cima em 
todos os lugares, E nao de uma teologia que 
fala da relação de um Deus que desce ver
ticalmente para um povo especial e depois 
esse povo tem a responsabilidade de espa
lhar essa relação divina cornos outros. 

Temos uma necessidade absoluta de 
mudar a idéia de Deus que está no imagi
nário das pessoas; o problema está no , 
imaginário religioso que herdamos, E pre-
ciso de-construir a cosmovisão religiosa e 
reconstruí-la a partir de uma concépção 
diferente da transcendência, de modo a 
fazer justiça à VIDA, realidade máxima da 
revelação divina. 

Não basta introduzir no patriarcalismo 
as reivindicações das mulheres. O patriar
calismo é um sistema em que mulheres e 
homens estao juntos com a cumplicidade 
da mulher, ainda que a mulher seja a que 
mais sofre. 
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, 
E uma hermenêutica política, porque 

toca as bases de sustentação econômica, 
produtoras de injustiças. Ela denuncia as 
bases que sustentam a pobreza, denuncia a 
sustentação antropológica na qual estao 
fundadas as estruturas sociopolíticas que 
produzem a miséria. Portanto, é uma inter
pretação dos textos e da história que mexe 
nas estruturas de poder. 

, 
E uma hermenêutica de revalorizaçao 

da realidade corpórea. Ela resgata o corpo 
da mulher da culpabilidade que lhe foi 
imposta. Ela resgata em dimensões dife
rentes o corpo do homem. Busca redimen
sionar positivamente a energia vital que 
nos constitui e se desdobra em relações de 
formas múltiplas entre as pessoas, entre 
mulher e homem. Revalorizar a realidade 
corpórea numa relaçao igualitária é sair das 
oposições que nos subjugaram. 

Hermenêutica Feminista é uma forma , 
Etica. Renuncia a todo tipo de privilégio 
de um grupo humano sobre o outro. Passa 
da lei ã vida; submete a lei ã vida; modi
fica a lei por causa da vida. Sai das con
siderações de princípios absolutos e entra 
na relatividade, nas circunstâncias. Sai da 
lógica do forte e se introduz na existência 
da fragilidade. Deixa o esquema do puro e 

, 
impuro, próprio da racionalidade. E uma 
hermenêutica que propõe a saída de uma 
visão unidimensional para uma visao pluri
dimensional que respeita o direito de cada 
grupo humano de expressar sua forma 
autêntica de viver. 

A pluridimensionalidade se faz a partir 
da valorização das diferenças, do diálogo 
real e democrático, do reconhecimento das 
diversidades. Faz-se saindo da ideologia 
que sustenta o autoritarismo no qual se 
baseia a ligitimidade absoluta e entrando 
numa outra lógica, a da vida, a da solida
riedade, a da mútua relaçao." 

Essa perspectiva hermenêutica nos leva 
a uma refIexao sobre a salvação. 

A teologia feminista não ousa falar 
muito do para-além desta vida. Ela fala de 
salvação a partir da experiência humana 
da vida divina como mistério, sem projetá
-Ia para fora da existência. 

A salvação na perspectiva das mulhe
res é uma salvação que ressitua as pergun
tas humanas ,no coração humano, quem 
somos, de onde viemos, para onde vamos. 
Faz perceber que os processos de salvação 
acontecem na história. O processo além da , 
história pode ser projeção mítica. E da fome 
concreta de hoje que eu preciso ser salva 
e sou salva se me oferecerem pão. Eu faço 
a perdiçao da falta de saúde, da falta de 
emprego; eu faço a perdição pela discrimi
nação racial, sexual, pelo seqüestro dos 
bens necessários à vida dos meus seme
lhantes ... 

Salvaçao para a teologia feminista é 
restauraçao da existência na história. Não 
é algo para além da história. 

Devolver ã salvação seu sentido histó
rico é arrancá-Ia dos idealismos, das ilu
sões que não tocam a realidade concreta. 

Esse processo de salvação se dá dentro 
da fragilidade humana. Pode passar de 
salvação para perdiçao. 

Salvaçao é a vida que encontra sua 
fonte, é relaçao restaurada no presente. Nao 
para depois. A salvaçao como relaçao é 
desafio para o hoje na história. Toda cria
ção precisa ser restaurada pela graça divi
na que está em nós. 

Somos convocadas ao desafio da sal
vação como relaçao humana concreta. Nós 
somos as/as ungidos/as para a salvação da 
vida, da história e do cosmos hoje. 

IX. A TíTULO DE 
N 

CONCLUSAO 
Podemos dizer que as mulheres são 

condutoras, juntamente com outros movi-



. mentos que lutam em d.efesa da vida e da 
liberdade, de um novo processo de refle
xão teológica que está tomando corpo e se 
fazendo presente em todos os niveis da 
sociedade latino-americana. 

O objetivo comum entre estes movi
mentos é defender.o direito de viver e 
promover a vida a partir das suas raizes 
mais profundas; criar um espaço de inte
raçao entre os sexos, as raças, as culturas; 
promover a verdadeira inculturação, aque
la que se assemelha ã encarnaçao de Jesus. 

O humano, a vida é ponto de partida e 
ponto de chegada para essa teologia e para 
esses movimentos teológicos. 

A Teologia Feminista e demais movi
mentos teológicos como: o movimento-ne
gro, o movimento indígena, ecológico, pela 
ética e pela vida, estão suscitando uma ree
laboração das práticas religiosas com no· 
vos valores com base na vida, nos senti
mentos, na subjetividade e nas relações ba-

. . 
seadas na igualdade e na reciprocidade. E 
neste panorama que vao surgindo novos 
métodos teológicos e uma nova hernlenêu
tica fundada no diálogo, ' na abertura ao 
diferente, na recon'strução da vida e da 
história. 

Os desafios da teologia feminista na 
questão de conceitos. teológicos são pistas 
para a nossa reflexao. 

Estamos habituadas a assumir os con
ceitos e a linguagem teológica em que fo
mos formadas, muitas vezes sem pensar 
que isso possa ser diferente. Não percebe
mos que os conceitos teológicos que acen
tuam a imagem masculina e patriarcal de 
Deus mantêm as mulheres na submissão e 

• . . 
no infantilismo religioso e teológico. 

a) A teologia feminista aponta para a 
necessidade de novos conceitos, formula
ções, imagens e linguagem relacionadas ã 
questão Deus de modo a libertar àS mu
lheres. Para a Teologia Feminista, Deus é 
dinâmico, pois "Deus é Verbo, e não subs-

tantivo" (M. Daliy); Deus é fonte de liber
tação, de inquietação, de ação criativa, de 
relacão amorosa, é impulso ao novo. 

Essa teologia questiona a imagem de 
um Deus viril e busca recuperar o Deus da 
revelação de Israel que se deu a conhecer, 
que chamou a si mesmo com uma extrema 
simplicidade, "JHWH": aquele que é, aque
le que será conosco. Aquele que faz ser, 
que se desdobra no ser criado, que se re
laciona com a criaçao, com o ser humano 
numa reciprocidade oferecida e recebida. 

b)Para a Teologia Feminista, a revela
ção divina é dinâmica e nunca definitiva, 
acabada; a vida, morte e ressurreição de 
Jesus é um fato histórico datado que finda 
a revelação normativa. Mas a revelação é 
um processo, Deus continua se revelando 
pelo Espirito. Cremos na encarnação pro
gressiva que se manifesta num novo nas
cimento dos/as oprimidos/as. Cremos na 
ressurreição também presente. 

c) A Teologia Feminista.é uma Teolo
gia pneumática por excelência, que procu
ra se lançar na mobilidade do agir de Deus 
no Espirito. E recuperar a questão da 
pneumatologia na teologia, pois percebe
-se que a própria palavra espirito foi so
frendo alterações de identidade em nível 

- . - . -

imaginário e lingüístico. Sabemos que nas 
línguas semíticas Espirito é um termo fe
minino "RUACH", mas ao ' passar mais 
tarde para o Ocidente, t9mou-se neutro em 
grego: "pneuma', ao traduzir para o latim 
passou-se para o masculino: "spiritus". 
Com isso a concepção de Trindade passa 
~ ser expressa inteiramente por associaçoes 
masculinas . 

E se mantivéssemos esta linha, tería
mos muita dificuldade · para acolher as 
experiências religiosas de outras culturas, . . 
de outras comunidades, de outras religiões. 

d) Somos convocadas/os a procurar a 
fonte da libertação, nao o passado e trans-
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portá-Ia para o futuro, algo fechado. Deve
mos constantemente apresentar o Evange
lho em nossa missão de um modo novo, 
com uma nova linguagem e ver o que ele 
significa em vista de uma libertação ver
dadeira no presente. 

e) No sentido ético, o sexismo é tanto 
um pecado antropológico e psicológico 
como um mal estrutural; a conversa0 de 
atitude patriarcal é necessária em ambos 
os campos. O "poderoso" impõe aos ou
tros a sua vontade e considera-os como 
sua propriedade. Converter-nos do dualis
mo androcêntrico que faz das mulheres as 
"degradadas filhas de Eva" projetando so
bre elas traços de personalidades cujo re
sultado é a dominaçao e a subjugação do 
feminino. 
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ECLESIOLOGIA DE COMUNHÃO 
N 

E PARTICIPACAO 

Como a desregulação e 

descentralização 

, 

por que estão passando as 

sociedades civis democráticas 

são experimentadas dentro da 

Igreja atual? 

título focaliza a questão das 
relações entre o "poder e sa
ber" dos chefes da Igreja e o 
"poder e saber" dos membros 

comuns, isto é, dos fiéis. Envolve também 
a questao das relaçoes entre Igrejas parti
culares e Igreja universal. Estao ainda im
plicados outros aspectos que não podemos 
aprofundar, em particular: Como a desre
gulação e descentralizaçao por queestao 
passando as sociedades civis democrãticas 
são experimentadas dentro da Igreja atual? 
O carãter profundamente histórico do tema 
justifica o destaque, de preferência à con
veniência' pacifica de que, no ideal, em 
princípio, na Igreja como em qualquer co
munidade humana, é bom que haja "co-

Pe, Hubert Lepargneur, mJ * 
São Paulo - SP 

munhão e participaçao", segundo o espíri
to do Concílio Vaticano 11. Temos em men
te os riscos dos extremos: de um lado, a 
dissolução social por falta de norma e li
derança (a anomia); do outro a rigidez de 
um centralismo dogmático surdo às vozes 
periféricas; ambas alternativas sao contra
producentes e infiéis à fé crista, Nosso iti
nerário: I. Unidade e diversidade em São 
Paulo. 11. Tradiçao patristica. m. Unidade 
sem unificação. IV. Contextualização mo
derna. V. Conclusao. 

I. TRADICÃO BíBLICA: . , . 

UNIDADE E DIVERSIDADE 
N 

EMSAO PAULO 
1. A iTlUlgem do corpo. A imagem do 

corpo resume o que se pode glosar sobre 
comunhão e participação, com a ressalva 
de que cada cristao e cada Igreja possuem 
autonomi~ pessoal. A. von Hamack jã ti
nha insistido sobre a idéia de que o' cristao 
é, por es'sênci~, ~m ser .vivo que tem ir
maos. As Igrejas também; mas vale a pena 
considerar de mais perto o uso paulino da 
comparação corporal. Os textos do NT 
sobre a unidade da Igreja sao conhecidos: 
ICor 1,\0-30 (contra os conluios, exorta-

. , 

ção à unidade fundada em Cristo); 1 Cor . . 

12 (unidade do Espírito na diversidade dos 
dons); GI 3,27s. (igualdade radical dos 

* o Autor: H. Lepargneur, da ordem camiliana" trabalha em São Paulo ,e tem inúmeros trabalhos publicados 
na área de saúde. 



batizados em Cristo); Rm 12,3-8 (somos 
muitos para formar o úniCo corpo crístico); 
Jo 10,16 (um pastor, um rebanho); Jo 
17,20-26 (analogia da Trindade); At 2,22 
(a fidelidade à tradição garante a unidade); 
At 4,32 (um coração, uma alma); Ef 2,20-
22 (edifício)_ A expressão "corpo de Cris
to" nos remete ao termo tradicional de Povo 
de Deus: a Igreja é a forma atual revestida 
pelo Povo de Deus_ A relação de Cristo 
com a Igreja-Corpo-de-Cristo não deve ser 
entendida como identificação numa onto
logia substancialista, mas ela é mais do 
que parentesco simbólico como podiam o 
entender os estóicos_ Padres da Igreja usa
ram outras imagens como a da Igreja "gran
de lira que canta harmoniosamente o lou
vor do Pai" (Inácio de Antioquia) ou "de 
uma só peça como a túnica de Jesus" (S_ 
Cipriano)_ 

2. Igreja particular e Igreja universal. 
O sentido fundamental da palavra grega 
Ecclesia, que os romanos não traduziram, 
designa a comunidade cristã que reside e 
peregrina em tal cidade. Se a Comunidade 
Corpo-de-Cristo na Primeira aos Coríntios 
e na Carta aos Romanos é a Igreja particu
lar ou local, nas epístolas aos Colossenses 
e aos Efésios, visada é a Igreja universal. 
Para designar um conjunto regional de 
Igrejas, S. Paulo prefere o plural: "as Igre-

• 
jas da Galácia", "as Igrejas da Asia" (1 Cor 
16,1 e 19). A perspectiva das Cartas aos 
Colossenses e aos Efésios é diferente das 
anteriores: Cristo é a resposta da fé diante 
da visão de que o cosmo inteiro escapou 
das rn30S humanas; Cristo assegura a in
serçao cósmica à globalidade da Igreja 
constituída pelas Igrejas .. Iocais (só então '. Cristo aparece como "cabeça" da Igreja). 
Esta reconciliação cósmica da humanida
de não traz uma mudança ontológica, mas 
o processo histórico da expansão do reino 
de Deus inaugurado por Cristo: pela mis
são, pela evangelização, o Corpo de Cristo 
vai crescer até o fim do mundo. O Corpo 
de Cristo que é a Igreja foi chamado de 

"místico" apenas a partir da Idade Média e 
com O sentido limitado de "misterioso", 
distinguindo-o do "corpo natural de Cris
to" (corpo físico) e do "corpo sacramen
tal" (eucaristia); os três usos, entretanto, 
merecem o atributo de Corpus Christi 
Verum. 

1'- TRADICÃO PATRíSTICA -
1. Séculos II e m. A sobrevivência da 

jovem seita do Nazareu nao estava histo
ricamente segura, em vistas humanas, após 
o desastre sofrido pela nação judaica e a 
subida dos dois maiores perigos interiores: 
não tanto as heresias (superadas pelo re
curso à tradição mais firme dos Apósto
los), mas os cismas de carismáticos indis
ciplinados e a Gnose que apelava para 
doutrinas esotéricas. Aos apóstolos, inclusi
ve a S: Paulo, eram reconhecidos pelos 
crentes amplos poderes não estritamente 
delimitados, ainda que S. Paulo conserve 
sobre as Igrejas que ele tinha fundado uma 
autoridade especial. O período de hesita
çao, e mais obscuro da história da Igreja, 
corre -mais ou menos entre os anos 65 e 
97, isto é, após o sumiço das testemunhas 
da vida de Jesus e a Epístola de S.Clemente 
de Roma aos Coríntios, que marca franca 
continuidade com o ensinamento e a prá
tica de Paulo . 

Em toda comunidade livre um pouco 
numerosa aparecem tensões entre propos
tas teóricas ou práticas. No intervalo indi
cado emergiram aos poucos de um lado a 
importância da concertação entre líderes, 
do outro ' a firmeza do primado petrino. 
Provavelmente não foi por acaso que Pedro 
foi escolhido chefe primaz e não Paulo, 
que talvez teria imprimido um cunho mais 
autoritário. Certo equilíbrio achou-se antes 
do fim do século I, como testemunha a 
Carta da Igreja de Roma à Igreja de Co
rinto. As implicações de opções importan
tes, entretanto, raramente aparecem de 
imediato. O primado da Sé apostólica 
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evidenciou-se apenas no fim do século lI, 
com a controvérsia pascal. Neste perigoso 
intervalo surgiram dois perigos de monta: 
a supervalorização do carisma profético ou 
aparentado, sustentada por Montano (o 
montanismo) e o desvio gnóstico que ape
lava para iniciaçoes suspeitas. 

Um perigo foi evitado, talvez, pela ca
rência de centralismo muito forte; houve 
aceitação de um pluralismo ao qual somos 
acostumados mas que não era fatal. Por 
exemplo, além da marginalização mais ou 
menos espontânea de vários apócrifos, uma 
autoridade ceniral poderia ter reparado as 
incompatibilidades entre dados fornecidos 
nos Evangelhos e ter escolhido como re
velado apenas um dos textos. A diversida
de dos chamados Padres da Igreja também 
é notável: de origem local, de carreira, de 
gênio ... Morando em Roma, Clemente pa
rece de origem judaica e Hermas de ori
gem grega; Inácio vem da Síria e Policarpo -da Asia Menor; o pseudo· Barnabé talvez 
seja egípcio. Representam as diversas pro
víncias do Império romano, unidas pela fé, 
não pela filosofia ou cultura. Daí o suces
so da imagem paulina do "corpo", em que 
os membros têm funções diferentes e com
plementares. A Igreja é este ramo de Israel 
cuja fé é na ressumeiçao salvadora do cor
po de um autêntico judeu, que passou pela 
circuncisão e o rito do bar mitsvá, mesmo 
se eventualmente pouco rigorista quanto a 
outros mitsvot (mandamentos do AT). 

A Carta de S. Clemente é dirigida pela 
Igreja que peregrina em Roma à Igreja que 
peregrina em Corinto; a Carta de S. Poli
carpo é endereçada à Igreja de Deus que 
peregrina em Filipe; o relato do martírio 
de Policarpo é enviado pela Igreja de Smir
na à Igreja que mora em Filomélio. Quem 
entende este uso da palavra Igreja percebe 
suas dimensões de imanência e transcen
dênci.: a Igreja reside concretamente em 
tal lugar (imanência), mas referindo-se a 
uma entidade mais abrangente, de que é 
inseparável (transcendência). A transcen-

dência da Igreja (universal) deixa a Igreja 
local (episcopal) deitar raízes próprias no 
dito local. Temos aqui o fundamento bíbli
co-teológico da eclesiologia, isto é, da teo
logia da Igreja-Corpo·de-Cristo na histó
ria. Cada célula comunga com as demais 
porque comunga no mistério do Cristo 
ressuscitado, prestando-lhe corpo, susten
tado pelo sistema sacramental. 

Esta evolução faz pensar no desenvol
vimento do embriao: as células do ser vivo 
provêm duma célula-mae que, ao se mul
tiplicar, oferece o leque duma fabulosa 
diversificação que rompe a unidade vital. 
As diferenças não essenciais entre Igrejas, 
as chamaríamos de culturais, porque o 
ambiente de crescimento da comunidade 
humana é a cultura. Após séculos de luta 
insistindo sobre a unidade, em correlação 
com o processo de centralizaçao romana 
que culminou com Pio X e Pio XI! na épo
ca moderna, veio uma reaçao de valoriza
çao periférica deslanchada no Concílio 
Vaticano lI, entretida pelas Conferências 
Episcopais Regionais e agora sustentada 
pela idéia de "inculturação", defendida pela 
própria Sé apostólica como indispensável 
instrumento duma "nova evangelização" 
(João Paulo 11). 

Os santos Padres Inácio de Antioquia, 
Policarpo de Smirna, Clemente de Roma 
desenvolveram incansavelmente o tema da 
solidariedade na complementaridade e uni
dade. O acento de profetas como Hermas 
(o Pastor) ou das didascalias (ensinamen
tos) do Pseudo· Barnabé insiste mais sobre 
o papel do Espírito, que nao é reservado 
aos chefes hierárquicos: nossa unidade nao 
vem apenas de Cristo mas também do 
Espírito Santo. Este outro ângulo, um pou
co esquecido pelo juridicismo em que ten
de a cair toda administraçao, mesmo reli
giosa, reafirma sua pujança carismática a 
partir de Vaticano 11. O Espírito significa 
unidade, não unificação; nao suprime tam
pouco inevitáveis influências culturais da 
Igreja missionária sobre a nova Igreja, isto 



é, de Alexandria na Etiópia, da Síria na 
China, de Constantinopla entre os eslavos, 
da Ibéria sobre a América Latina, de Roma 
no resto do Ocidente. 

A centralizaçao católica, durante sécu
los, provocou uma recessão nas relações 
intereelesiais que nao passam por Roma. 
No século XIX, um esforço gigantesco foi 
efetuado pelas Igrejas européias para envi
ar missionários aos quatro cantos do mun
do. Após o Vaticano n, a entre-ajuda é 
mais diversificada e as Igrejas mais cons
cientes de seu particularismo. Essa descen
tralização está vinculada, de um lado, à 
progressiva valorização dos leigos na Igre
ja', de outro à instituiçao das Conferências 
Nacionais (ou Regionais) dos Bispos, com 
poderes de coordenação pastoral mais do 
que decisórios. 

2. Santo Agostinho. "Todos os crentes 
formam um só lugar para o Senhor. No 
coração é que o Senhor tem seu lugar, 
porque existe um só coração para todos 
aqueles que são reunidos no amor. .. Todos 
juntos formam o templo de Deus ... Mui
tos, porém, procuram seus interesses pes
soais, desfrutam o próprio poder e cobi
çam apenas seu bem próprio ... '" "Durante 
este tempo a barca que transporta os discí
pulos, isto é, a Igreja, flutua e as tempes
tades das provações a assaltam ... '" Empe
cilhos estão tanto fora como dentro. 

-
1/1. UNIDADE E UNIFICAÇAO 

I. Autoridade e pluralismo. Como aca
bamos de ver, "a Igreja nunca foi, nem por 
pouco tempo. uma soci~dade em que o en
tusiasmo religioso, a inspiração, teria sido 
a única lei, se bem que a determinação da 
autoridade, com seu cortejo de leis e regu
lamentos, nao teria surgido senão quando 
o primeiro fogo do entusiasmo teria se 
esfriado".' Entretanto, a autoridade é 
guardiã da unidade, não promotora da 
uniformização. "Segundo o NT, a Igreja 

do Cristo não é uma Igreja uniformizada 
de maneira centralizadora, igualitária, nem 
sobretudo totalitária. Ela ignora a unifor
midade sem alegria nem liberdade duma 
organizaçao ou de determinado tipo de 
unidade. Nem uma liturgia uniforme, nem 
uma disciplina eelesiástica uniforme, nem 
uma teologia uniforme fazem parte da es
sência da Igreja."5 

No fim da Idade Média ocidental, a 
subida dos nacionalismos favorece a cons
tituição, no século XVI, de Igrejas tetrito
riais emancipadas do catolicismo romano. 
Por outro lado, o Oriente cultivou melhor 
o respeito pela relativa autonomia (auto
cefalia) das Igrejas locais; no contexto de 
sua reação tradicional contra o juridicismo 
romano, porém, eminentes teólogos orto
doxos '(Paul Evdokimov, Olivier Clé
men!...) desejam mais coordenação entre 
Igrejas particulares da Ortodoxia. O futuro 
ecumênico da eelesialidade cristã parece a 
alguns observadores passar por uma solu
ção intermediária entre um excessivo cen
tralismo romano e autocefalias (autono
mias) que tendem a se fechar sobre si mes
mas (perigo que o Pe. Congar chama de 
sinagogal). Mas é preciso dar tempo ao 
tempo: "Foram precisos vários séculos para 
que Roma compreendesse que o papa nao 
pode simplesmente depor os reis e nao tem 
poder sobre as 'coisas temporais'. Cerca 
de 50 anos foram necessários para que 
Roma entendesse que a perda dos Estados 
pontifícios era uma imensa vantagem para 
o papado."' . 

Não esquecemos, 'entretanto, .Que as 
Ordens e Congregações religiosas, ainda 
que sempre originadas nas periferias da 
Igreja, tendem cada vez mais a se articular 
a serviço da Igreja universal sem frontei
ras. Isso nao impede que estejam a servi
ço, igualmente, das Igrejas particulares, 
cujas complementaridades foram celebra
das pelo Concílio: "Em vista de sua cata
I icidade, cada uma das partes da Igreja traz 
seus próprios dons às demais partes e a 
toda a Igreja. Assim o todo e cada uma 
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das partes aumentam, comunicando entre 
si todas as riquezas e aspirando à plenitu
de na unidade.'" O leitor reparou que os 
eclesiólogos cuidadosos sempre distinguem 
a manutenção da unidade cristã da busca 
da unificação sobre o modelo da parte mais 
forte (a raiz do dissídio com os Orientais 
está aí). A universalidade se deixa transpa
recer, não se impõe de fora. 

2. lnterpretaçao e incultwação. Tor
nou-se dificil hoje em dia separar a com
preensão da Revelação da prática pastoral. 
A compreensão da Revelação nos remete 
ao problema da interpretação bíblica e a 
moderna "inculturação". O Pe. (cardeal) 
Urs von Ballhasar tinha razão ao observar 
que existe provavelmente hoje "um senso 
mais agudo da impossibilidade de uma 
estrita unidade intelectual na interpretaçao 
das fórmulas sempre imperfeitas da fé. Nao 
importa muito se realmente existe um ul
trapassar no Amor divino". Os dois pro
cessos aludidos são conexos e não está ao 
alcance da autoridade fazê-los parar. 

Muito antes da atual focalização em 
tomo da inculturação, e apesar das inume
ráveis manobras em falso, a dita preocupa
ção permeia as Instruçoes de Gregório I a 
Sto Agostinho de Canterbury (sécs. VI
VII), as Instruções da Propaganda Fidei 
de 1659, aos vigários apostólicos do 
Tonquim e da Cochinchina, sem falar das 
encíclicas missionárias de Bento XV e Pio 
XI. Resta que, hoje em dia, existe certo 
consenso entre eclesiólogos católicos se
gundo o qual a Sé romana poderia rema
nejar as articulações eclesiais de maneira 
muito mais profunda que aquilo que foi 
feito na última revisão do direito canôni
co. O medo de perder a unidade por vezes 
incentivou secessoes históricas. Num di
vórcio, raramente a culpa é só de um lado. 

N 

IV. CONTEXTUALlZAÇAO 
MODERNA. 

1. Diversidade autocrítica e ecumêni
ca. A secularização moderna aguça o pe-

rigo do isolamento num narcisismo grupal 
que pretenderia ter a solução pastoral, ou 
a interpretaçao certa ou a organizaçao me
lhor, esquecendo da relatividade de seus 
achados quanto ao tempo e ao lugar. As 
atuais facilidades de comunicação e sua 
rapidez tornam mais improvável a igno
rância dos achados correspondentes das 
Igrejas irmãs; mas o orgulho cega. "Então, 
apaixona-se pela diferença humana que a 
gente representa, mais do que pela unida
de sobrenatural à qual participa-se. Aí re
side uma fonte de muitos entrechoques, 
incompreensões. desprezos, hostilidades ... "8 

O papel romano consiste em orquestrar esta 
jubilosa diversidade numa harmoniosa fra
ternidade, isto é, em operar dentro de 
margens cujos limites são: o núcleo consi
derado impreterivelmente com~m e inata
cável, e excentricidades inaceitáveis que a 
vigilância hierárquica corta discretamente 
na raiz. No Sínodo romano de 1969, acha
mos uma bela expressão deste equilíbrio 
na boca do arcebispo de Cracóvia, cardeal 
Wojtyla: "A comunhão designa a unidade 
sob seu aspecto dinâmico. Ela constitui esta 
espécie de unidade que se obtém entre 
membros diversos pelo canal de uma co
municação que tende a ser cada vez mais 
profunda e abundante. Destarte, a plurali
dade e, mais, a própria diversidade, deve 
sempre se entender em relaçao à comu
nhao, com tendência à unidade". Este rela
cionamento entre centro e periferia, entre 
Igrejas dispersas nos cinco continentes, 
dificilmente pode ser isento de tensoes e 
talvez atropelos. A autocrítica não é mais 
um luxo, dispensável por ser perigoso; o 
perigo é sempre de passar ao lado dos 
problemas sem vê-los. 

"A Igreja é o povo peregrinante daque
les que acreditam, não daqueles que vêem. 
A Igreja é obrigada a sempre andar através 
do deserto, através das trevas do pecado e 
do erro. Também a Igreja incide em faltas. 
Por ,isso deve reorientar-se, renovar-se , . 
constantemente. E-lhe precIso buscar sem 



cessar o novo caminho, que freqüentemente 
nao passa de uma pista através do deserto 
ou de uma eslrada obscura:~ Com maior 
precisão histórica, o Pe Y. Congar, nosso 
mestre, apontou os dois defeitos eelesiais 
que mais motivaram as tentações cismáticas 
e são capazes de orientar os esforços sadia
mente refonnistas: o farisaismo (-degra
dação no fornlalismo) e o fechamento so
bre si, .como fez a antiga sinagoga.'o Im
porta distinguinnos a autêntica "tradiçao", 
ainda que no seu dinamismo vivo. e as 
"idéias recebidas", suscetives de serem 
criticadas. As quatro condições de um 
refonnismo sem cisma, apontadas desde 
antes do Concilio Vaticano 11, pelo Pe. 
Congar, não perderam atualidade: I) pri
mazia da caridade e da preocupação pasto
ral; 2) pennanecer na comunhão com a 
totalidade; 3) usar paciência, evitando ul
timatos; 4) voltar ao primitivo, desconfi
ando das inovaçoes. 

Reparou-se que o mapa dos cismas 
sucessivos corresponde ao mapa de pres
sões culturais conflitantes. Uma constante 
da história, que a secularização põe em 
xeque, mas que nao desapareceu e con
dicionou poderosamente a história dos 
povos, é o bloqueio entre origem étnica e 
filiaçao reI igiosa para fonnar a identidade, 
nao apenas individual mas também e, du
rante muitos séculos, predominantemente, 
coletiva. Como entender de outro modo a 
resistência da Polônia ao marxismo e seu 
papel pioneiro para estourar o sistema 
comunista? Como entender de outro modo 
a revolução na ex-Iugoslávia? Etc. A mais 
superficial meditação sobre o tema reforça 
a necessidade de uma inculturação eelesial 
para valer. Dentre os limites que já apon
tamos: Roma julga se a margem de mano
bra cultural está ultrapassada; por ocasiao 
do Sinodo africano em Roma, constatamos 
que esta margem não é muito extensa. 

Ajudam à autocIÍtica as trocas frater
nais com as outras denominações cristãs; 
demoramos séculos antes de prestar aten-

ção ao conteúdo positivo de suas mensa
gens. Ai encontramos o Conseho Mundial 
de Igrejas. Será que ele pretende criar uma 
falsa unidade eelesial (uma Super-Igreja) 
dos cristãos? Não. As centenas de Igrejas 
no Conselho Mundial de Igrejas nao pre
tendem que esta entidade ecumênica seja 
uma Igreja. Nem se pretendem Igrejas as 
uniões de Igrejas tais como a Conferência 
Panortodoxa, a Federação Mundial 
Luterana, a Aliança Mundial Refonnada, a 
Conferência de Lambeth (Anglicanos), as 
Federações Mundiais de Metodistas, de 
Batistas etc. Todas essas entidades, e Igre
jas implicadas, acreditam entretanto na 
unidade da Igreja de Cristo. Com toda 
razão, porém, cada uma tem seu projeto 
ideal de manifestação mais institucional 
desta unidade. 

2. Prospectiva. Ignoramos se nos seus 
propósitos natalistas, evidenciados no Cai
ro em setembro de 1994, o Vaticano nutre 
discretas e legitimas esperanças de contra
peso demográfico ao crescimento dos 
muçulmanos de um lado, dos chineses do 
outro. Quem imaginou a multiplicaçao dos 
chineses sobre a terra, se este povo, por 
milagre, se convertesse repentina e maci
çamente ao catolicismo? Evitando a fic
çao, observamos desde já que a intolerân
cia muçulmana possui ainda vigor e recur
sos castigando duramente cristãos, notada
mente na Indonésia e no Sudão (cf. discur
so do Sto Padre em Cartum, em 1994), 
para não falar da Argélia, do Paquistão e 
mesmo da Turquia e do Egito. Não se Irata 
de responder à violência pela violência, mas 
é óbvio que qualquer estratégia missioná
ria ou, simplesmente, protetora das posi
ções adquiridas, passa por um tremendo 
esforço de aculturação e, talvez, de flexi
bilização no tocante a tudo quanto não seja 
essencial. 

Uma reflexão um pouco mais 
aprofundada dificilmente poderia hoje dis
pensar a leitura do ensaio que o cientista 
social Samuel P. Huntington publicou em 
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Foreign Affairs,lI (Verao de 1993), cujas 
discussões posteriores prolongam as dis
cussões outrora suscitadas pelo ensaio de 
Francis Fukuyama sobre o fim da história, 
Que está dizendo o distinto professor de 
Harvard? Que nao mais as ideologias po
líticas ou as rivalidades entre dinastias ou 
nações vão predominantemente servir de 
nervo às tensoes e eventuais guerras da 
humanidade, nem tanto dissensoes entre 
Norte e Sul ou entre ricos e pobres; mas, 
mais exatamente, as civilizaçoes ou cultu
ras, em que combinam heranças étnicas e 
religiosas. 

Seguramente o número de civilizaçoes 
está sensivelmente em baixa (a maioria_ 
morreu de morte natural): A Study oi 
History, de Arnold Toynbee, identificou 21 
civilizações maiores," S.Huntington fica 
com sete ou oito (ocidental, confuciana, 
japonesa, islâmica, induísta, eslavo-ortodo
xa, latino-americana e africana). Se as cul
turas asiáticas tendem a dominar o mundo 
pela Economia, alimentados, aliás, pelo tra
balho inteligente e disciplinado, destaca-se 
a islâmica, cuja conhecida polarização é 
religiosa, religião cuja frente mais dinâmi
ca é fundamentalista e profundamente ad
versa aos valores da modernidade que o 
Ocidente representa. 

Numa visao realista é impossível con
jecturar que uma civilizaçao dentre estas 
oito vá dominar as outras a ponto de su
focá-las: nem a islâmica, nem a cristã-oci
dental, ambas muito divididas interiormen
te, por acréscimo. Nas regiões mais secu
larizadas, as religioes instituídas podem 
demonstrar sinais de fraqueza ou de re
gressão, mas nem sempre a religiosidade 
diminui; ela reaparece antes co~ novas 
roupagens, novas fonnas. Não estamos· su
gerindo que a Igreja católica deva armar
-se para este combate das civilizaçoes; es
tamos antes reparando que seu futuro está 
condicionado por essa dialética que coloca 
a tarefa missionária em termos diferentes 
do passado. 

-V. CONCLUSAO 
Yves Congar denunciou após o Vatica

no lI, em certos cristãos ou teólogos enga
jados, uma desconfiança exagerada no to
cante aos conceitos, â doutrina a ser rece
bida e transmitida (o cristianismo é uma 
religião revelada), valorizando exagerada
mente o vivencial, o existencial, a sensibi
lidade emotiva do momento, a subjetivida
de virtuosamente comprometida na ação, a 
experiência local imediata." Ilude-se quem 
concentra toda a seriedade e atençao ecle
siológica sobre problemas psicossocio
lógicos de relaçoes intra-ec1esiais ou inter
eclesiais, negligenciando a necessidade de 
acertar não apenas um credo comum (que 
existe), mas ainda um mínimo de interpre
tação comum deste credo (tarefa mais de
licada, a ser constantemente retomada 
quando muda o contexto cultural). A inva
são da subjetividade (e a eliminação pa
ralela do peso do dever como categoria 
fundamental da moral) tenta fazer-se per
doar ao alagar-se no coletivo. Sobre este 
fenômeno contemporâneo, aproximado das 
grandes rupturas (Oriente-Ocidente no sé
culo XI, protestantismo no século XVI), o 
Pe Congar intuiu uma hipótese sedutora: a 
rejeição da Idade Média Ocidental. Era 
jogar fora o bebê com a água do banho, 
porque certa triagem devia ser feita nos 
valores medievais, com sua ontologia me
tafísica, sua interpretação hierárquica do 
mundo e das sociedades (o feudalismo), 
suas devoçoes, sua alto clericatura sedenta 
de poder ... Y. Congar conclui: "Não é es
pantoso que a Idade Média decepciona: 
estava cheia duma referência objetiva do 
homem a algo outro!" Nenhuma eclesiolo
gia constrói-se sobre o homem só. 

Entretanto, o mesmo teólogo acrescen
ta algo também importante em nosso as
sunto: "A mesma lógica que faz do Cris
tianismo uma religiao de tradição, faz dele 
uma religião de comunhão". A dimensao 
vertical e a dimensão horizontal cruzam-se 



na Cruz cristã; é falar, com outros tennos, 
em comunhão e participação, em dimen
sões de mundo e de história. Nossos novos 
trunfos: o espírito ecumênico do Vaticano 
lI, as Conferências Episcopais Nacionais, 
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OS VOTOS COMO CELEBRACAO 
DO AMOR 

(amo é que os votos que 

fizemos podem 

ser uma fonte de vida e 

dinamismo, 

• 

e sustentar nossa pregação? 

• 

• 

fi . s jovens acorriam em grande I . número à Ordem no tempo de 
1\ J Domingos porque, com sua 
"<-~ paixão pela pregaçao, ele con

vidava a tomar parte numa aventura. Que 
paixões nos entusiasmam e quais são as 
aventuras de nosso tempo? Quem são os 
nossos companheiros? Enfrentamos o de
safio de estabelecer a Ordem em grande , 
parte da Asia, onde vive a metade da hu-
manidade, e de nos prepararmos a ensinar 
na China. Será que há dominicanos jovens 
dispostos a aprender chinês e a se doar, 
sem saber o que isso vai lhes custar? No 
mundo todo enfrentamos o diálogo com o 
Islã. Será que estamos prontos a dar nos
sas vidas para isso? 

, 

Fr. Timothy Radcliffe, op' 
Roma/Itália 

, 
Como Domingos, n6s também enfrel; 

tamos o desafio de pregar o .evangelho mL 
novas cidades, mas para nós estas são 
extensas megal6polis, lar de uma porcen
tagem cada vez maior da humanidade, as 
selvas urbanas de Los Angeles, São Paulo, 
Cidade do México, Lagos, Tóquio, Lon
dres etc. Freqüentemente, são desertos ur
banos, marcados por crime e violência, e 
pela imensa solidão daqueles e daquelas 
que estao rodeados por milhões de pessoas 
e ainda assim estao s6s. Como podemos 
encontrar nosso caminho no mundo novo 
dos jovens, cada vez mais um mundo de 
uma única cultura, com sua fome de reli
gião e seu ceticismo, seu respeito por in
divíduos e suspeita por instituições, sua 
desconfiança pelas palavras e seu fascínio 
pela tecnologia da informação, sua música 
e suas canções? Como poderemos manter 
contato com tudo o que é vital e criativo 
nessa nova cultura, aprender dela e acolhê
-Ia para o evangelho? 

Acima de tudo, como podemos ser 
pregadores da esperança em um mundo que 
freqüentemente é tentado pelo desespero e 
pelo fatalismo? Um mundo que é afligido 
por um sistema econômico que está mi
nando as estruturas sociais e econômicas 
da maioria dos países? Que evangelho 
podemos pregar na América Latina, ou na , 
Afriea, à medida que a Ordem se estabe-
lece ali ou no leste europeu, onde está 

• 
* ·0 Autor: Fr. Thimothy Radcliffc op. 49 anos, é teólogo inglês c mestre (superior geral) da ordem dominicana. 

Particioou do Sínodo e o oresente texto é carta dirigida aos innãos da ordem. . . 



renascendo? E hã também a inesgotável 
aventura intelectual do estudo, de lutar com 
a Palavra de Deus, a exigência de sermos 
fiéis à verdade, de questionar e ser ques
tionado, ea paixão por entender. Isso 
merece outra carta. 

E assim, meus irmaos e irmãs, de uma 
coisa não podemos duvidar: que nossa 
vocação como pregadores do evangelho é 
tão necessária e urgente como sempre foi , 
(A vila, 22). Podemos responder a esses 
desafios se formos pessoas de coragem, que 
ousam se desfazer de velhos compromis

. sos para ter a liberdade de tomar novas 
iniciativas. que ousam fazer experiências e 
se arriscar ao fracasso. Nunca seremos 
capazes de corresponder, a menos que 
possamos oferecer uns aos outros confian
ça e coragem. Uma estrutura complexa, 
como uma Ordem religiosa, pode comuni
car pessimismo e um sentido de derrota, 
ou pode ser uma rede de esperança, na qual 
nos ajudamos mutuamente a imaginar e 
criar o novo. Se quisermos que a Ordem 
seja esta rede, precisamos enfrentar várias 
questões. 

Temos a coragem de acei tar na Ordem 
jovens que têm a ousadia de enfrentar es
ses novos desafios com c'aragem e inicia
tiva, sabendo que podem bem estar ques
tionando muito do que fomos e fizemos? 
Será que aceitaríamos alegremente na nos
sa Província um homem como Tomás de 
Aquino, que abraçou uma filosofia suspei
ta e levantou questoes dificeis e penetran
tes? Será que acolheóamos um irmão como 
Bartolomeu de Las Casas, com sua paixão 
pela justiça social? Ficariamos contentes 
em ter conosco um Fra'Angélico, que ex
perimentou novas maneiras de pregar o 
evangelho? Aceitaríamos Catarina de Sena, . 
com toda a sua franqueza, para a profis
são? Acolheóamos Martinho de Lima, que 
poderia perturbar a paz da comunidade por 
convidar todo tipo de pobres a entrar? 
Aceitaríamos Domingos? Ou será que pre
ferimos candidatos que nos deixam em 

paz? E qual é o resultado de nossa forma-, 
ção inicial? E produzir irmãos que cresce_ 
ram em fé e coragem, que ousam experi
mentar e arriscar mais do que quando vie
ram até nós? Ou será que nós os amansa
mos e os tomamos seguros? 

Se devemos enfrentar os imensos e 
estimulantes desafios de hoje, e renovar 
aquele sentido de aventura da vida religio
sa, então vamos ter que olhar para os 
muitos aspectos de nossa vida como Or
dem em cartas subseqüentes. Hoje, nesta 
carta, gostaria de analisar apenas uma ques
tão, qUe em minhas viagens tenho visto 
ser suscitada na Ordem, em todos os luga
res. Como é que os votos que fizemos 
podem ser uma fonte de vida e dinamis
mo, e sustentar nossa pregação? Os votos 
não são a totalidade de nossa vida religio
sa, mas é freqüentemente em relação a eles 
que os irmãos e irmãs levantam questoes 
profundas, que precisamos enfrentar jun
tos. Muitas vezes se diz que os votos sao 
apenas um meio. E isso é verdade, pois a . 
Ordem não foi fundada para que pudésse
mos viver os votos, mas para a pregação 
do evangelho. Mas os votos não são ape
nas um meio num sentido utlitário como 
uin carro pode ser usado para nos levar de . 
um lado para outro. Os votos são meios 
para que nós nos tomemos pessoas verda
deiramente missionárias. Santo Tomás diz 
que todos os votos têm como .objetivo a 
"caritas"', o amor que é a própria vida de 
Deus. Eles só servem a seu objetivo se nos 
ajudarem a crescer em amor, de modo que 
possamos falar com autoridade sobre o 
Deus de amor. 

Os votos estao em contradição funda
mentaI com os valores de grande parte da 
sociedade, especialmente os da sociedade 
de consumo que está se tomando rapida
mente a cultura dominante no nosso pla
neta. O voto de Obediência vai contra uma 
compreensao do ser humano enraizada 
numa autonomia radical e no individualis
mo; em nossa cultura, ser pobre é um sinal 
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de fracasso e falta de valor, e a castidade 
parece ser uma rejeição inimaginável do 
direito humano universal a uma realização 
sexual. Se abraçamos os votos, é provável 
que em algum momento verificamos que 
são dificeis de suportar. Pode ser que eles 
pareçam nos condenar à frustração e este
rilidade. Se nós os aceitarmos meramente 
como meios utilitaristas para conseguir um 
objetivo. uma inconveniência necessária da 
vida de um pregador, então podem nos 
parecer como um preço que não vale a 
pena pagar. Mas se nós os vivermos como 
sendo ordenados para a "caritas", como um 
l)1eio entre outros de partilhar a vida do 
Deus de amor, então podemos acreditar que 
o sofrimento pode ser fértil, e a morte que 
experimentamos pode abrir um caminho 
para a ressurreição. Então quem sabe po
deremos dizer, como nosso irmão 
Reginaldo de Orléans: "Nao acredito que 
tenha alcançado qualquer mérito por viver 
nesta Ordem, pois aqui sempre encontrei 
tanta alegria".2 

Nesta carta quero oferecer algumas 
observações simples a respeito dos votos. 
Elas serão amplamente marcadas por mi
nhas próprias limitações, e pela cultura que 
me formou. Minha esperança é que contri
buam para um diálogo, através do qual 
possamos chegar a alguma visão comum 
que nos pennita encorajar uns aos outros, 
e que nos dê a força para sermos uma 
Ordem que tem a coragem de enfrentar os 
desafios do próximo século. 

A ousadia de fazer os votos 

Em muitas partes do mundo, especial
mente as que estão marcadas pela cultura 
ocidental, tem havido uma profunda perda 
de confiança em se fazer promessas. Isso 
pode ser visto no colapso do casamento, 
no alto índice de divórcios ou, dentro de 
nossa própria Ordem, nos pedidos regula
res de dispensa dos votos, a lenta e cons
tante hemorragia do sangue vital da Or-

demo Que sentido pode ter dar a nossa 
palavra usque ad mor/em? 

Uma das razões pelas quais o fato de 
darmos nossa palavra pode nao parecer 
uma questão séria talvez seja um enfra
quecimento de nossa percepção da impor
tância de nossas palavras. Será que as 
palavras têm tanta importância assim em 
nossa sociedade? Podem causar alguma 
diferença? Será que alguém pode oferecer 
sua vida para outro, para Deus ou no ca
samento, através do fato de pronunciar al
gumas palavras? Nós, pregadores da Pala
vra de Deus, somos testemunhas de que as 
palavras são importantes. Somos feitos à 
imagem de Deus que pronunciou uma 
palavra e os céus e a terra passaram a exis
tir. Ele disse uma Palavra que se tomou 
carne para nossa redençao. As palavras que 
os seres humanos dizem uns para os ou
tros oferecem vida ou morte, constroem 
ou destroem. A terrível solidao de nossas 
vastas cidades é certamente um sinal de 
uma cultura que algumas vezes deixou de 
acreditar na importância da linguagem, de 
acreditar que pode construir comunidade 
através da linguagem partilhada .. Quando 
damos nossa palavra nos votos damos tes
temunho de uma vocação humana funda
mentaI, a de pronunciar palavras que têm 
peso e autoridade. 

E, no entanto, nao podemos saber o 
que nossos votos irão significar, nem para 
onde nos conduzirao. Como temos a ousa
dia de fazê-los? Certamente só porque 
nosso Deus o fez e nós somos seus filhos 
e filhas. Ousamos fazer o que nosso Pai 
fez antes de nós. Desde o início, a história 
da salvação foi a do Deus que fez promes
sas, que prometeu a Noé que a terra nunca 
mais seria destruída por inundações, que 
prometeu a Abraao descendentes mais 
numerosos que a areia e que pometeu a 
Moisés conduzir seu povo para fora da 
escravidao. A culminação e surpreendente 
realizaçao de todas essas promessas foi 
Jesus Cristo, o eterno "Sim" de Deus. 



Como filhos e filhas de Deus ousamos dar 
nossa palavra, nao sabendo o que irá sig
nificar. E esse ato é um sinal de esperança, 
jã que para muitas pessoas só existe a pro
messa. Se alguém estiver trancado no de
sespero, destruido pela pobreza ou desem
prego, pu aprisionado pelo próprio fracas
so pessoal, então talvez não haja nada mais 
em que pôr nossa esperança e confiança, a 
nao ser no Deus que nos fez promessas, 

-que muitas e muitas vezes ofereceu uma 
aliança à humanidade e que através dos 
profetas nos ensinou a ter esperança na 
salvação (Quarta Oração Eucarística). 

. Neste mundo tão tentado pelo desespe
ro pode não haver outra fonte de esperan
ça a não ser a confiança no Deus que nos 
deu sua Palavra. E que sinal existe desse 
voto que foi feito, a não ser homens e 
mulheres que ousam fazer votos, seja no 
casamento ou na vida religiosa. Nunca 
entendi mais claramente o significado de 
nossos votos do que quando fui visitar um 
bairro na periferia de Lisboa, onde moram 
as pessoas as mais pobres entre todas, as 
pessoas esquecidas e invislveis da cidade, 
e encontrei o bairro vivo e cheio de ale
gria, porque uma irma que partilhava suas 
vidas ia fazer sua profissão solene. Era a 
festa deles. 

A nossa tem sido chamada de "A Ge
ração do Agora", a cultura na qual só exis
te o momento presente. Isso pode ser fonte 
de uma espontaneidade maravilhosa, um 
frescor e imediatismo com o qual deve
mos nos rejubilar. Mas, se o momento pre
sente é de pobreza ou fracasso, derrota ou 
depressão, então que esperança pode ha
ver? Os votos, por sua "natureza, buscam 
alcançar um futuro ignorado. Para Santo 
Tomãs, fazer um voto era um ato de gene
rosidade radical, porque se dava num úni
co momento uma vida que deveria ser vi
vida'sucessivamente através do tempo'. Na 
nossa cultura, é posslvel que para muitas 
pessoas essa oferta de um futuro que nao 
se pode predizer nao tenha nenhum senti-

do. Como posso me comprometer até a 
morte, quando não sei quem ou o quê vou 
me tomar? Quem serei eu daqui a dez ou 
vinte anos? A quem tereí encontrado, ou o 
que irá atrair meu coração? Para nós, é um 
sinal de nossa dignidade como filhos e 
filhas de Deus, e de confiança no Deus da 
providência, que oferece inesperadamente 
o cordeiro preso nos arbustos (Gn 22,[3). 
A profissão dos votos continua a ser um 
ato do mais profundo significado, um sinal 
de esperança no Deus que nos promete um 
futuro, mesmo quando este estã além de 
nossa imaginaçao, e que vai manter sua 
palavra. 

-E verdade que algumas vezes um .ir-
mão ou uma rmã poderão verificar que são 
incapazes de continuar a manter os votos 
que fizeram. Isso pode ocorrer devido a 
uma falta de discernimento na época da 
fornlação inicial, ou simplesmente porque 
esta é uma vida que não podem mais 
agUentar. Entao existe a sábia previsão da 
possibilidade da dispensa dos votos. Va
mos, pelo menos, agradecer por aquilo que 
eles deram, e nos alegrar com aquilo que 
partilhamos! Vamos também perguntar se, 
em nossas comunidades, fizemos tudo o 
que podiamos fazer para sustentá-los em 
seus votos. 

Obediência: a liberdade dos filhos 
e filhas de Deus 

O início da pregaçao de Jesus foi sua 
proclamação do cumprimento da promes
sa de [salas, a remissão aos presos e a liber
dade aos oprimidos (Lc 4). O evangelho 
que somos chamados a pregar é o da 

. irreprimivel liberdade dos filhos de Deus. 
• 

"E para a liberdade que Cristo nos liber-
tou" (GI 5,1). Por isso, é paradoxal dar
mos nossa vida para a Ordem, para pregar 
esse evangelho, através de um voto de 
obediência, o único voto que pronuncia
mos. Como podemos falar de liberdade, 
nós que entregamos nossa vida? 
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o voto de obediência é um escândalo 
num mundo que aspira à liberdade, como 
seu valor mais alto. Mas o que é essa Ii-. 

. berdade da qual temos fome? Essa é a 
pergunta que está sendo feita com especial 
intensidade nos países que foram liberta
dos do comunismo. Eles entraram no "mun
do livre", mas será que é essa a liberdade 
pela qual lutamos? Certamente há uma 
importante liberdade que foi conquistada, 
no processo político, mas a liberdade do 
sistema de mercado muitas vezes é uma 
decepção. Não traz a Iibertaçao que pro
metia, e dilacera ainda mais profundamen
te o tecido da sociedade humana. Acima 
de tudo, nosso mundo supostamente livre 
se caracteriza muitas vezes por um pro
fundo sentido de fatalismo, uma impotên
cia de tomar nosso destino nas nossas mãos, 
de realmente modelar nossas vidas, que 
precisa nos levar a questionar a liberdade 
da cultura consumista. O voto de obediên
cia, então, não é para nós apenas uma 
conveniência administrativa, um meio 
utilitarista. Deve nos fazer enfrentar a per
gunta: Qual é a liberdade que almejamos, 
no Cristo? Como é que este voto pode 
expressar isso, e ajudar a nós, pregadores 
do Reino, a vivermos a exultante liberdade 
dos filhos e filhas de Deus? 

Quando os discípulos encontraram Je
sus falando com a mulher samaritana, per
to do poço, ele lhes diz: "Meu alimento é 
fazer a vontade daquele que me enviou" 
(Io 4,34). A obediência de Jesus ao Pai 
não é uma limitação de sua liberdade, uma , 
restrição à sua autonomia. E o alimento , 
que lhe dá força e o toma robusto. E seu 
relacionamento com o Pai, o dom de tudo 
o que ele é, seu próprio ser. 

Essa profunda liberdade de Jesus, a de 
pertencer ao Pai, é certamente o contexto 
no qual refletimos sobre o que significa 
para nós sermos livres, e dar nossa vida 
para a Ordem. Não é a liberdade do con
sumidor, com uma escolha sem limites 
entre compras ou linhas de ação alternati-

vas; é a liberdade de ser, a liberdade da 
pessoa que ama. Na nossa tradição do
minicana este pertencer juntos 'em mútua 
obediência é marcado por uma tensão en
tre duas caracteristicas: um dom irrestrito 
de nossa vida para a Ordem, e uma busca 
de consenso, baseada no debate, e na aten
çao e respeito mútuos. Ambos são neces
sários para que sejamos pregadores da li
berdade de Cristo, a liberdade pela qual 
anseia o mundo. Se deixamos de nos dar 
realmente à Ordem, sem condições, então 
nos tomamos meramente um grupo de 
indivíduos independentes que cooperam 
ocasionalmente; se a obediência é experi
mentada como a imposição da vontade do 
superior, sem a busca do bem comum, 
então nosso voto se toma alienante e desu
mano. 

1. Obedecer e ouvir 

A obediência não é, na nossa tradiçao, 
fundamentalmente a submissão da vonta
de de um irmão ou irma a um superior. 
Por ser uma expressão de nossa fraternida
de uns para com os outros, da vida parti
lhada dentro da Ordem, baseia-se no diá
logo e na discussão. Como se nota com 
freqüência, a.palavra obedire vem de ob
-audire, ouvir. A verdadeira obediência co
meça quando ousamos deixar que nosso 
irmão ou irmã fale e escutamos o que diz . , , 
E o "princípio de unidade" (LCO. 17.1). E 
também quando somos chamados a cres
cer com seres humanos, por prestar aten
ção a outros. As pessoas casadas não têm 
outra opção a não ser a de serem atraídas 
para fora de si mesmas pelas exigências de 
seus filhos/as e cônjuges. Nosso modo de 
vida, com seu silêncio e solidão, pode nos 
ajudar a crescer em atenção e generosida
de, mas também corremos o risco de ser
mos trancados para dentro de nós mesmos 
e de nossas próprias preocupações. A v{i\a 
religiosa pode produzir pessoas que sao 
profundamente altruístas ou profundamen
te egoístas, dependendo do fato de termos 



ou não escutado. Exige toda a nossa aten
çao, uma receptividade completa. O momen
to fértil de nossa redençao foi a obediência 
de Maria, que ousou escutar um anjo. 

Essa é uma escuta que exige que use
mos nossa inteligência. Em nossa tradição, 
usamos nossa. razão não de modo a domi
nar o outro, mas de modo a nos aproxi
marmOs dele/a. Como disse o padre 
Rousselot, a inteligência é "a faculdade do 
outro". Abre nossos ouvidos para ouvir
mos. Como escreveu Herbert McCabe: "é 
primeiro uma abertura da mente, como 
aquela que está envolvida em todo apren
dizado. A obediência só se toma perfeita 
quando a pessoa que comanda e a que 
obedece chegam a partilhar uma ónica 
mente. A noção de obediência cega não 
tem mais sentido em nossa tradição do que 
teria a de aprendizado cego. Uma comuni
dade totalmente obediente seria aquela na 
qual ninguém jamais fosse obrigado a fa
zer qualquer coisa.'" 

Segue-se daí que o lugar fundamental 
no qual praticamos obediência, na tradição 
dominicana, é o capítulo da comunidade, 
no qual argumentamos um com o outro. A 
funçao da discussao dentro do Capítulo é 
buscar a unidade de coraçao e mente, en
quanto buscamos o bem comum. Discuti
mos um com o outro, como bons domini
canos, não para ganhar mas coin a espe
rança de aprender um do outro. O que 
buscamos não é a vitória dá maioria mas, 
se for de todo possível, a unanimidade. 
Essa busca da unanimidadade, mesmo que 
seja às vezes inatingível, não expressa 
apenas um desejo de viver em paz um com 
o outro. Mais radicalmente é uma forma 

o • • 

de governo; que nasce dá crença de que 
aqueles de quem discordamos têm algo a 
dizer, e portanto, nao podemos atingir a 
verdade sozinhos. Verdade e comunidade 
são inseparáveÍs. Como escreveu Malachy 
O'Dwyer: .' . 

. "Porque é que Domingos acreditava e 
confiava tanto em seus companheiros? A 

resposta é simples. Ele era, profundamen
te, um homem de Deus, convencido de que 
a mão de Deus estava em tudo e em to
dos ... Se estava convencido de que Deus 
estava realmente falando com ele através 
de vozes que não eram a dele mesmo, então 
precisava organizar sua farnilia de tal modo 
que todos dentro da família pudessem ser 
ouvidos". j 

Segue-se daí que o governo, dentro de 
nossa tradiçao, exige tempo. A maioria de 
nós estamos ocupados, e esse pode' parecer 
um tempo desperdiçado. Por que devemos 
gastar tempo debatendo uns com os ou
tros, quando poderíamos estar fora, .pre
gando e ensinando? Agimos assim porque 
é esta vida partilhada, esta solidariedade 
vivida, que faz com que sejamos pregado
res. Só podemos falar de Cristo com base 
naquilo que vivemos, e o trabalho de pro
curar tcr um só coração e mente nos treina 
a falar com autoridade do Cristo em quem 
está toda reconciliação. 

A obediência para nós não é uma fuga 
da responsabilidade. Ela estrutura os dife
rentes modos pelos quais a partilhamos. 
Muitas vezes o papel do prior é difícil 
porque alguns irmaos acreditam que, já que 
o elegeram 'para o cargo, ele precisa arcar 
com o fardo sozinho. Isso incute uma ati
tu"e pueril para com a autoridade. A obe
diência exige que assumamos a responsa

. bilidade que é nossa, do contrário nunca 
responderemos aos desafios .que· a Ordem . . . . 

enfrenta. Como cu disse no encontro dos 
" . -

Provinciais Europeus em Praga, em 1993: 

"A responsabilidade é a capacidade de 
corresponder. Iremos fazê-lo? Em minha 
própri.a experiência como Prov incial vi o 
mistério da responsabilidade que desapa
rece. É tão misterioso quanto uma história 
de SherlockHolmes! Um Capitulo Provin
cial vê que existe um problema e encarre
ga o Provincial de enfrentA-lo e resolvê-lo. 
Uma decisão audaciosa precisa ser toma
da .. Ele diz ao Conselho Provincial que 
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examine. O conselho nomeia uma comis
são para examinar o que deve ser feito. 
Eles levam dois ou três anos esclarecendo 
exatamente qual é o problema. E depois 
encarregam o próximo Capítulo Provincial 
de resolvê-lo e assim o ciclo de irrespon
sabilidade continua". 

Algumas vezes aquilo que paralisa a 
Ordem e nos impede de ousar fazer coisas 
novas é o medo de aceitar responsabilida
des, de nos arriscannos a fracassar. Cada 
um de nós precisa assumir a responsabili
dade que é nossa, mesmo que seja doloro
so fazê-lo e que nos arrisquemos a tomar 
a decisao errada, do contrário vamos mor
rer de irrelevância. 

Pode-se argumentar que nosso sistema 
de governo não é o mais eficiente. Um 
governo mais centralizado e autoritário nos 
daria a capacidade de responder mais rapi
damente às crises, de tomar decisões sábi
as baseadas no amplo conhecimento da 
Ordem. Há muitas vezes um impulso no 
sentido de uma centralizaçao da autorida
de. Mas, como Bede Jarrett, O.P. escre
veu, há setenta anos. 

"Para aqueles que vivem debaixo de 
sua sombra, a liberdade de eleger o gover
no é uma coisa abençoada demais para ser 
posta de lado, mesmo com o risco de ine
ficiência. Com todas as suas fraquezas 
inerentes, para eles combina melhor do que 
a autocracia, por mais beneficente que seja, 
com a independência da razão humana e o 
fortalecimento da vontade humana. A de
mocracia poderá prejudicar os resultados, 
mas forma pessoas."(' 

Pode às vezes levar à ineficiência, mas 
forma pregadores. Nossa forma de gover
no é profundamente ligada à nossa voca
ção de pregadores, pois só podemos falar 
com autoridade de nossa liberdade em 
Cristo se nós a vivennos ,uns com os ou
tros. Mas nossa tradição de democracia e 
descentralizaçao nunca pode ser uma des
culpa aceitável para imobilidade e irres-

ponsabilidade. Nao deve ser um modo· de 
nos escondermos dos desafios de nossa 
missão. 

2. Obediência e dom de si 

A tradição democrática da Ordem, nos
sa ênfase numa responsabilidade partilha
da, e no debate e diálogo, poderiam suge
rir que nossas exigências de obediência são 
menos totais que num sistema mais auto
crático e centralizado. A obediência nao é 
sempre, então, uma acomodação entre aqui
lo que eu desejo e o que a Ordem pede? 
Nao se poderia negociar por uma certa 
autonomia limitada? Nao acredito que seja 
assim. A fraternidade pede de nós tudo o 
que somos. Uma vez que, como todos os 
votos, é ordenada à "caritas", uma expres
são de amor, precisa ser feita com todo o 
coraçao. Haverá inevitavelmente uma ten
são entre o processo de diálogo, a busca 
de consenso, e o momento de se entregar 
a si mesmo nas mãos dos innaos, mas é 
uma tensão frutífera, mais que uma conci
liaçao negociada. Embora eu esteja falan
do mais especialmente com base na minha 
experiência de governo feito pelos irmãos, 
espero que muito daquilo que se segue 
possa ser útil para as irmãs. 

Comecei por mostrar a imensidade dos 
desafios que enfrentamos como Ordem. Só 
podemos enfrentar esses desafios se for
mos capazes de criar novos projetos co
muns, e deixar de lado apostolados que 
nos podem ser caros como indivíduos ou 
como Províncias. Precisamos ousar tentar 
novas experiências, arriscando-nos a fra
cassar. Precisamos ter às vezes a coragem 
de abrir mão de instituições que foram 
importantes no passado e que podem ain
da ser significativas. Se não o fizennos, 
seremos prisioneiros de nosso passado. 
Precisa,mos ter a coragem de morrer, se é 
que vamos viver. Isso vai exigir uma mobi
lidade de mente e coração e·corpo, como 
Províncias e como indivíduos. Se é que 
vamos construir centros de fonnação e 



, 
estudo na Africa e América Latina, recons-
truir a Ordem no Leste Europeu, enfrentar 
os desafios da China, de pregar no mundo 
dos jovens, dialogar com o Islã e outras 
religiões, então há inevitavelmente 
apostolados que precisaremos deixar de 
lado. De outro modo, nunca faremos nada 
de novo. 

Para mim esse dom, feito de todo o 
coração. de nossa vida para os irrnaos, é 
mais que a mera flexibilidade necessária 
de que uma organização complexa precisa 
para responder a novos desafios. Pertence 
à liberdade no Cristo que pregamos. Per
tence à Iex libertaris,' à lei de liberdade da 
Nova Aliança. Na noite em que foi traído, 
quando sua vida estava destinada ao fra
casso, Jesus tomou o pão, o partiu e deu a 
seus discípulos dizendo: "Isto é o meu 
corpo, e eu O dou a vocês". Ao enfrentar 
seu destino, pois "era necessário que o 
Filho do Homem fosse entregue", ele fez 
esse gesto supremo de liberdade, doando 
sua vida. Nossa profissão, quando coloca
mos nossa vida nas mãos do provincial, é 
um gesto eucarístico de louca liberdade. , 
Esta é a minha vida e eu a dou a você. E 
assim que nos entregamos à missao da 
Ordem, "designada inteiramente para a 
completa evangelização da Palavra de 
Deus" (LCO IlI). 

Quando um innão entrega sua vida em 
nossas mãos, isso implica estannos sob 
uma obrigação correspondente. Precisamos 
ousar pedir muito dele. Um Provincial 
precisa ter a coragem de acreditar que os 
innãos de sua Provincia são capazes de · 
fazer coisas maravilhosas, mais do que eles 
possam jamàis imaginai:· Nosso sistema de 
governo precisa expressar uma confiança 
surpreendente um no outro, como quando 
Domingos escandalizou seus contemporâ
neos ao mandar seus noviços para prega
rem, dizendo: "Vão com confiança, por
que o Senhor estará com vocês, e ele irá 
colocar em sua boca a palavra da prega
ção".' Se um membro da Ordem tiver da-

do sua vida livremente, então nós honra
mos seu dom ao pedir algo a ele livremen
te, mesmo que signifique deixar para trás 
um projeto de que ele goste muito e no 
qual tenha crescido. De outro modo, a 
Ordem ficará paralisada. Deveóamos con
vidar uns aos outros a doar nossas vidas 
para novos projetos, a ousar enfrentar os 
desafios do momento, em vez de só usá
-los para manter vivas instituições ou co
munidades que não são mais vitais para 
nossa pregação. 

Temos diante de nós desafios para os 
quais uma resposta de toda a Ordem é 
necessária. A evangelizaçao da China pode 
ser um deles. Em tais casos, o Mestre da 
Ordem terá de fazer um apelo às Provínci
as, para que sejam generosas e dêem ir
mãos para novas áreas de missão, mesmo 
que isso tenha conseqüências dificeis de 
suportar. Eu abordei um Provincial para 
discutir o dom de um innão para nosso 
novo Vicariato Geral na Rússia e Ucrânia. 
Foi com grande hesitação que o fiz, por
que sabia que era um innão do qual essa 
Provincia dificilmente podia abrir mão. O 
Provincial me disse: "Se a providência de 
Deus preparou esse innão para esse traba
lho, então nós também devemos confiar na 
providência de Deus para nossas necessi
dades". 

Nada de novo pode nascer a menos que 
ousemos abrir mão de coisas cujo valor já 
foi comprovado, em favor daquilo que pode 
provar ser um fracasso. Não se pode saber 
de antemão. A nossa sociedade pressiona 
para que a pessoa tenha uma profissao, uma 
vida que vai para algum lugar. Dar sua 
vida à pregação do evangelho é renunciar 
a essa segurança. Somos pessoas que nao 
têm nenhuma profissão, nenhuma perspec-, 
tiva. E essa a nossa liberdade. Penso na 
coragem de nossos innãos que estão im
plantando a Ordem na Coréia, lutando com 
uma nova língua e uma cultura desconhe
cida, com nenhuma garantia antecipada de 
aue esse dom de suas vidas vai dar fruto. 
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Esse é somente um dom do Senhor, como 
foi a ressurreição depois do fracasso da 
Cruz. Um verdadeiro dom é, por sua pfÓC 

pna natureza, uma surpresa. 

Um dos modos pelos quais talvez te
nhamos de viver essa generosidade é acei
tando a eleição como prior, provincial ou 
como membro de um Conselho Provincial 
ou Conventual. Em muitas Províncias tor
nOu-se difícil encontrar innãos capacita
dos, que estejam preparados a aceitar um 
cargo. A busca por um superior toma-se 
uma questão de encontrar alguém que es
teja disposto a deixar que seu nome seja 
proposto ao capítulo. Procuramos "candi
datos", E, no entanto, me parece que o 
, . . 
UOlCO motivo para se aceitar tal cargo é o 
fato de sermos obedientes aos desejos de 
nossos innaos e não porque queremos ser 
um candidato. Pode haver boas razões 
objetivas para se recusar um cargo, que . 
devem ser encaradas com seriedade e tal
vez aceita, depois de confinnadas pela 
autoridade mais alta. Essas devem ser ra
zões graves, e nao apenas o fato de que 
alguém nao se sente atraído pela idéia de 
ter um cargo. 

. Na montanha da Transfiguração, Pedro 
fica fascinado com a visão de glória que 
viu. Ele quer construir tendas e ficar lá. 
Ele resiste ao chamado de Jesus de seguir 
o caminho de Jerusalém, onde deve sofrer 
e morrer. Não consegue ver que é naquela 
'!I0rtena cruz que a glória será revelada. 
As vezes permanecemos . fascinados com a 
glória de nosso passado, a glória através 
da busca de caminhos para enfrentarmos 
os desafios de .hoje. Como Pedro, pode-

. mos ficar hipnotizados e paralisados, e 
resistir ao convite de nos levantar-e cami
nhar, para partilhar da morte e ressurrei
ção. Toda Província precisa enfrentar a 
morte em cada geração, mas existe a mor
te estéril daqueles que permanecem "gru
dados" na montanha da Transfiguração 
depois que o Senhor partiu, e existe a morte 
fértil daqueles que ousaram seguir o cami-

nho e viajar com ele até o monte do Cal
vário, que conduz à ressurreiçao. 

Pobreza: a generosidade do 
Deus afável 

A pobreza é o voto para o qual é mais 
difícil encontrar palavras que soem como 
verdadeiras, e isso por duas razoes. Os 
innãos e irmãs que chegaram mais perto 
de ser realmente pobres são muitaS' vezes 
os mais reticentes em falar sobre isso. 
Sabem o quanto o que dizemos sobre a 
pobreza e sobre a "opção pelos pobres" é 
retórica vazia. Sabem exatamente como é 
terrível a vida dos pobres, muitas vezes 
sem esperança com a cotidiana violência 
opressiva, o tédio, a insegurança e a depen
dência. Aqueles dentre nÓs que já viram, 
mesmo de longe, o que é a pobreza, geral
mente suspeitam de palavras fáceis. Será 
que alguma vez nós mesmos poderemos 
saber realmente o que significa viver essa 
degradação, insegurança e desesperança? 

Uma segunda razão pela qual é tão 
difícil escrever a respeito da pobreza é que 
O significado de ser pobre difere muito de 
uma sociedade para outra, dependendo da 
natureza dos laços familiares, do tipo de 
economia, da previdência social por. parte 
do Esta~o etc. A pobreza significa uma 
cOisa na India, onde há uma longa tradição 
do santo mendicante, outra na África onde 

o • • - I 

na maIona das culturas a riqueza é consi-
derada uma bênção de O<ms, e outra ainda 
na cultura consumista do Ocidente. Aquilo 
que significa para nós fazer um voto de 
pobreza é mais determin~do pela cultura, 
do que nos votos de obediência ou castida
de. b tamanho e a localizioção da comuni
dade, as formas de aposiolado dos innÍlos, 
impõem diferentes restriçÕes que devem 
nos tomar cautelosos em relação a julga
mento fáceis sobre' até que ponto outros 
estão vivendo bem' esse voto. 

Como todos. os votos, . é em primeiro 
lugar um meio. · Ele nos oferece a liberda-



de de 'ir a qualquer lugar e pregar. Não 
podemos ser pregadores itinerantes se ti
vermoS que transportar toda nossa mobília 
todas as vezes que nos mudarmos. Na Bula 
Cum Spiritus Fervore, de 1217, Honório 
nr escreveu que Domingos e seus irmaos: 

"no fervor do espírito 'que os animava, 
se despojaram do peso das riquezas deste 
mundo e revestidos do zelo de propagar o 
evangelho, resolveram exercer o oficio de 
pregar no humilde estado de pobreza vo
luntária, expondo-se a inúmeros sofrimen
tos e perigos para a salvacão de outros". 

Para seguir o Cristo, somos convida
dos a deixar não s6 a riqueza, mas "ir
mãos, ou innãs, ou- pai ou mãe ... por.causa 
do meu nome" (Mt 19,29). A renúncia que 
nos dá liberdade implica também uma rup
tura radical com nossos laços familiares, , 
em nos deserdarmos. E preciso pensar com 
muito cuidado nas conseqüências disso, 
pois a natureza da família tem mudado em 
muitas sociedades. Nossas fammas sao hoje 
marcadas muitas vezes por divórcios e 
novos casamentos, e em algumas socieda
des é provável que nossos irmãos e irmãs 
sejam, cada vez mais, o único filho ou filha. 
Certamente temos obrigações reais para 
com nossos pai e mae, mas como pode
mos conciliá-las com a auto·entrega radi
cai que fizemos de nossas vidas à prega
çao do evangelho, através de nossos votos , 
na Ordem? E paradoxal que muitas vezes 
sejam os membros da famUia que profes
saram os votos religiosos aqueles que são 
considerados "livres" para ajudar a cuidar 
do pai ou da mãe idosos ou enfermos. 
Precisaremos refletir sol!~e isso com gran
de sensibilidade. 

O voto de pobreza nos oferece a liber
dade de nos doarmos sem reserva à prega
ção do evangelho, mas não é apenas um 
meio, num sentido estreito ou utilitário. 
...:'omo os outros votos, é ordenado, como 
escreveu Tomás, à caritas, O amor que é a 
propria vida de Deus. Como podemos vivê-

-lo de tal modo que possamos falar sobre 
Deus com autoridade? 

Um modo de responder a isso seria 
analisar de que maneira a pobreza toca 
aspectos fundamentais daquele sacramen
to de amor que é a Eucaristia. Pois a Eu
caristia é o sacramento da unidade, que a 
pobreza destrói; é o sacramento da vulnera
,bilidade, que os pobres suportam; é o mo
mento do dom, ao qual nossa cultura de 
consumo resiste. Perguntar como podemos 
e devemos ser pobres, é perguntar como 

. devemos viver eucaristicamente. 

J. Invisibilidade 

Na noite antes de sua morte, Jesus reu
niu os discipulos ao redor da mesa, para 
celebrar a nova aliança. Foi o nascimento 
de um lar ao qual todos podiam pertencer, 
já que ele se submeteu a tudo O que pode
ria destruir a comunidade humana: traiçao, 
negação. e até a morte. O escândalo da 
pobreza consiste em que ela despedaça o 
que o Cristo uniu. Pobreza não é apenas . 
uma condição econômica. a falta de comi
da e roupa. ou emprego. Ela dilacera a 
famUia humana. Aliena-nos de nossas ir
mãs e irmaos. Lázaro, na porta da casa do 
homem rico, não é somente excluido de 
partilhar sua comida, mas de sentar-se à 
sua mesa. O abismo intransponivel que os 
separa após a morte meramente revela ,o 
que tinha acontecido durante a vida deles. 
Em nosso mundo de hoje, a brecha entre 
os paises ricos e pobres, e dentro desses 
próprios paises, se toma cada dia maior. 
Até dentro dos paises ricos da Comunida
de Européia há quase vinte milhões de 
desempregados. O corpo de Cristo está 
desmembrado. 

A pobreza voluntária que professamos 
tem valor, não porque é bom, em qualquer 
sentido, ser pobre. A pobreza é terrivel. S6 
tem sentido se for um modo de ultrapassar 
as fronteiras de nossos innãos e irmãs se
parados. Oue autoridade ooderiam ter nos-
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sas palavras sobre a unidade em Cristo, se 
não ousamos fazer essa caminhada? Du
rante o último ano vi o quanto nossas ir-

_ A • ._ 

mas tem a ensmar aos lnnaos, por sua 
presença silenciosa entre os pobres, em tan
tas partes do mundo. Elas conhecem a 
importância de apenas estar lá, como um 
sinal do Reino. 

A Eucaristia é o alicerce do lar huma
no universal. Será que uma pessoa pobre 
se sentiria em casa, bem·vinda, em nossas 
comunidades? Será que se sentiria respei
tada em sua dignidade? Ou se sentiria in
timidada e pequena? Nossas construções 
atraem ou repelem? Um dos modos pelos 
quais os pobres sao removidos da comuni
dade humana é se tomarem invisíveis e 
inaudiveis. Eles desaparecem, os desapa
recidos como Lázaro à porta do homem 
rico. Quando se chega à estação de trem 
de Calcutá, os mendigos correm e exibem 
ostensivamente suas deformidades na nos
sa cara. Eles exigem ser vistos, serem vi
siveis. Será que ousamos olhar, com medo 
daquilo que poderemos ver, um irmão ou 
uma irmã? 

2. Vulnerabilidade 
, 

Na Ultima Ceia, Cristo abraçou seu 
sofrimento e sua morte. Ele aceitou a 
vulnerabilidade última do ser humano, o 
risco de ser ferido e morto. Nosso voto de 
pobreza certamente nos convida a abraçar 
nossa vulnerabilidade humana. Na Bula de 
Honório m, que citei acima, Domingos e 
os irmaos são elogiados, não só por serem 
pobres, mas por "se exporem a im1meros 
sofrimentos e perigos pela salvaçao de 
outros". Em que sentido nós alguma vez 
partilhamos, mesmo um vislumbre da 
vulnerabilidade dos pobres? 

Por menos que comamos, para nós há 
sempre uma saida, se não pudermos mais 
agüentar. A Ordem não nos deixará mor
rer de fome. E, no entanto, tenho encon
fr~Hin inn~l"\Iõ: A inn:ilõ: miA tivp.rnm :t r.orn-

gem de ir o mais longe possivel, por exem
plo, numa das favelas mais violentas de 
Caracas. Eles agüentam o perigo e a 
exaustão de viver cada dia em um mundo 
onde a violência permeia tudo. Essa é uma 
vulnerabilidade real que poderia custar-lhe 
a vida. Penso em nossos innãos e innãs no 
Haiti, cuja valente defesa da justiça coloca 
em risco suas vidas. Na Algéria e no Cai
ro, nossos irmaos escolheram ficar, apesar 
de todos os perigos, como um sinal de Sua 
esperança numa reconciliação entre cris
taos e muçulmanos. Na Guatemala, nossas 
irmãsindigenas usam as roupas próprias 
de seu povo, de modo a poderem partilhar 
de sua humilhaçao diária. Se usassem um 
hábito tradicional estariam protegidas. Nem 
todos dentre nós somos chamados a nos 
expormos a esse ponto. Há diferentes tare
fas dentro da Ordem. Mas nós podemos 
apoiá-los, ouvi-los e aprender com eles e 
elas. A sementeira de nossa teologia é a 
experiência deles. 

Esse chamado do Cristo à vulnera
bilidade deve questionar o modo como 
vivemos juntos o voto de pobreza. Será 
que ousamos ao menos viver a vulnera
bilidade que a vida comum pressupõe? Será 
que nos sustentamos realmente com uma 
bolsa comum? Vivemos a insegurança de 
dar à comunidade tudo o que recebemos, 
expondo-nos ao risco de que poderiam não 
nos dar tudo aquilo de que pensamos pre
cisar? Como podemos falar do Cristo, que 
se colocou em nossas mãos, se não o faze
mos? Será que nossas comunidades estão 
divididas em diferentes classes econômi
cas? Há alguns que têm acesso a mais 
dinheiro que outros? Há uma verdadeira 
partilha de riqueza entre as comunidades 
de uma Província, e entre as Províncias? 

3. Dom 
i :c,. 

N~ coraçao de nossas vidas se enCOi , 
tra a celebração daquele momento de com
nleta vulnerabilidade e i!enerosidade. auan-



do Jesus tomou o pao, o partiu e deu a . 
seus discípulos. dizendo: "Tornai e comei, 
isto é meu corpo, dado a vocês". No cen
tro do evangelho se encontra um momento , 
de puro dom. E aqui que a caritas que é a 

• 
vida de Deus se toma mais tangível. E uma 
generosidade que nossa sociedade acha 
diflcil de apreender, porque ela é um mer
cado onde tudo é comprado e vendido. Que 
sentido pode encontrar no Deus que grita: 

>"Venharn a mim todos vocês que estão com 
, fome e sede e eu lhes darei alimento gra
tuitamente". Todas as sociedades humanas 
têm mercados, a compra e venda e troca 
de bens. A sociedade ocidental se diferen
cia das outras por ser ulI) mercado. Este é 
o modelo fundamental que domina e for
ma nossa concepção de sociedade, de po
lítica e até uns dos outros. Tudo está à 
venda. A infinita fertilidade da natureza, a 
terra, a água, se tomaram mercadorias. Até 
n6s. mesmos, seres humanos, estamos no 
"mercado de trabalho". Esta cultura de 
consumismo ameaça engolir o mundo in
teiro, e diz que o faz em nome da liberda
de, mas nos tranca em um mundo no qual 
nada é livre, gratuito.' Mesmo quando nos 
tomamos conscientes da angústia dos po
bres e procuramos responder a ela, muitas 
vezes a cari/as é monetarizada e tomada 
"caridade", na qual o dom de dinheiro 
substitui a partilha da vida. 

Como podemos ser pregadores do Deus 
da gratuidade e da generosidade, que nos 
dá a sua vida, se estamos presos nessa 
cultura que tudo permeia? Uma das exi
gências mais radicais do voto de pobreza 
é certamente a de vivermos na simplicida
de de tal maneira qúe vejamos o mundo de 
modo diferente e consigafuos vislumbrar o 
Deus totalmente gratuito. As vidas de nos
sas comunidades deveriam ser marcadas 
por uma simplicidade que nos ajude a nos 
libertar das promessas ilusórias de nossa 
cultura de consumismo, e do "domínio da 

riqueza" (LCO 31.1). O mundo parece 
diferente, visto de dentro de uma Mereedes, . 
do que visto do assento de uma bicicleta. 
Jordao da Saxônia disse que Domingos era 
"um verdadeiro amante da pobreza", tal
vez não porque a pobreza em si mesma 
atraia o amor, mas porque pode nos reve
lar nossos desejos mais profundos. Muitas 
vezes me chamou a atenção a alegria e 
espontaneidade de nossos irmaos e irmãs 
que vivem na simplicidade e na pobreza. 

Em alguns lugares da Ordem, a própria 
linguagem que usamos ao descrever nossa 
vida · comum sugere que devemos estar 
atentos aos perigos de absorver os valores 
do mundo de negócios. Os irmãos ou ir
mãs se tomam "o pessoal"; temos "direto
rias de pessoal"; o papel do superior se 
torna o de "gerenciar" ou "administrar"-, e 
estudamos "técnicas de administraçao". 
Será possivel imaginar Domingos como o 
primeiro Presidente da Ordem dos Prega
dores, S.A.? Quantas vezes os Provinciais 
não impedem um irmão de buscar manei
ras novas e criativas de pregar e ensinar, 
porque a Província seria prejudicada finan
ceiramente? 

Os prédios em que vivemos são dons. 
Será que vivemos neles e os tratamos com 
gratidão? Temos uma atitude responsável 
para com aquilo que nos é dado, para com 
a construçao de nossos prédios, para com 
aquilo que recebemos? Precisamos dos 
prédios que temos? Nossos prédios pode
riam ter melhor uso? Os ecônomos muitas 
vezes têm uma tarefa ingrata, mesmo ten
do um papel vital em nos ajudar a viver 
com a responsabilidade que devemos àque
les que são generosos para conosco. 

Castidade: a amizade de Deus 

Temos na Ordem necessidade urgente 
de pensarmos juntos a respeito do signifi-

• Em inglês, a mesma palavra free significa igualmente "livre" e "gratuito". (N. do T.) 
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cado do voto de Castidade. Toca em ques
tões centrais à nossa humanidade: nossa 
sexualidade, nossa corporalidade, nossa 
necessidade de expressar e receber afeto, 
e, no entanto, freqüentemente temos medo 
de falar. Muitas vezes é uma área na qual 
lutamos sozinhos, com medo de sermos 
julgados ou incompreendidos. Poderá ser 
útil preparar no futuro uma outra carta 
sobre esse assunto. 

Naturalmente, é verdade que este voto 
é, como os outros, um meio. Ele nos dá a 
liberdade para pregar, a mobilidade para 
corresponder às necessidades da Ordem. 
Mas talvez seja especialmente importante 
que este voto não seja apenas suportado 
como uma necessidade penosa. A menos 
que possamos aprender, talvez através de 
muito tempo e sofrimento, a abraçá-lo de 
modo positivo, poderá envenenar nossa 
vida. E podemos fazê-lo porque é, como 
todos os votos, ordenado para a carítas, 
para aquele amor que é a própria vida de , 
Deus. E um modo particular de amar. Se 
não for isso, então conduzirá à frustraçao 
e esterilidade. 

O primeiro pecado contra a castidade é 
não amar. A respeito de Domingos se dis
se que, "como amava a todos, era amado 
por todos",1O O que está em questão, mais 
uma vez é a autoridade de nossa pregaçao. 

• 
Como podemos falar do Deus de amor, se 
esse não for um mistério que vivemos? Se 
o fizennos, então exigirá de nós morte e 
ressurreiçao. A tentação é fugir. Uma for
ma comurri de fuga é o ativisI1.10' nos per
dermos num trabalho desenfreado, mesmo 
que seja um trabalho bom e importante, de 
modo a fugir da solidão. Podemos até ser 
tentados a fugir do fato de nossa sexuali
dade, de nossa corporalidade. E, no entan
to, a Ordem nasceu precisamente na luta 
contra tal dualismo. Foi Domingos quem 
pregou contra a divisão entre corpo e alma, 
espirito e matéria. Continua a ser uma ten
tação de hoje. Grande parte da cultura 
moderna é profundamente dualista. A por-

nografia, que parece deleitar-se com a se
xualidade, na verdade é uma fuga dela, uma 
recusa daquela vulnerabilidade que o rela
cionamento humano exige. O "voyer" 
mantém sua distância, invulnerável e no 
controle, com medo. 

, 
E nossa corporalidade que é abençoada 

e santificada na Encarnaçao. Se devemos 
ser pregadores da Palavra feita carne, en 
tão não podemos negar ou esquecer aquilo 

• 
que somos. Será que nos preocupamos com 
os corpos de nossos innãos, nos certifican
do de que tenham suficiente comida, cui
dando deles quando estão doentes, sendo 
carinhosos com eles quando estão velhos? 
Quando Bede Jarrett escreveu para animar 
um jovem beneditino que estava passando 
pelos primeiros sofrimentos da amizade, 
disse: 

"Estou contente, porque acho que sua 
tentação tem sido a de um puritanismo, 
uma estreiteza, uma certa inumanidade. Sua 
tendência era quase a de negar a santifica
ção da matéria. Você estava apaixonado' 
pelo Senhor, mas nao propriamente pela 
Encarnação. Você estava realmente' com 
medo"." 

A base de nossa castidade nunca pode 
ser o medo, o medo de nossa sexualidade, 
o medo de nossa corporalidade, o medo de 
pessoas do outro sexo. O medo não é nun
ca um bom fundamento para a vida reli
giosa. Pois o Deus que se aproximou de 
nós ousou tornar-se carne e sangue, mes
mo que isso o tenha levado a ser crucifica
do. Em última análise; este voto exige de 
nós que sigamos O' caminho que Deus per
correu antes. Nosso Deus se tomou huma
no, e nos convida a fazennos o mesmo., 

Santo Tomás de Aquino faz a declara
çao surpreendente de que nosso relaciona
mento com Deus é de amizade, amicitia. 
A boa nova que pregamos é que partilha
mos do infinito mistério da amizade do 
Pai e do Filho, que é o Espírito. E real
mente Tomás argumenta Que os "conse-



lhos evangélicos" sao conselhos ofereci
dos por Cristo por amizade". Um modo de 
viver essa amizade é o voto de castidade. 
Para nos ajudar a refletir sobre dois aspec
tos daquele amor Trinitário. Ele é total
mente generoso e nao possessivo, e é o 
amor entre iguais. 

J. Um amor não possessivo 
, o 

E aquele amor totalmente generoso e 
o não possessivo, pelo qual o Pai dá tudo o 
que Ele é para o Filho, inclusive sua divin
dade. Nao é um sentimento ou uma sensa
ção, mas o aOlOr que dá ao Filho o ser. 
Todo amor humano, das pessoas casadas 
ou religiosas, deveria procurar viver e par
tilhar este mistério, em sua generosidade 

o o 

não possessiva. 
o o 

Precisamos evitar toda a ambigüidade 
em relação àquilo que este amor exige de 
nós que temos o voto de castidade. Signi
fica não s6 que nao nos casamos, mas que 
nos abstemos de atividades sexuais. Pede
-nos uma renúncia real e clara, uma ascese. 
Se fazemos de conta que é outra coisa e 
aceitamos voluntariamente transigir. entra
mos então num caminho que poderá ser, 
em última análise, impossível de se sus
tentar e que nos causará, a nós e a outros, 
uma terrivel infelicidade. 

A primeira coisa que nos é pedida é 
acreditar que o voto de castidade pode ser 
realmente um modo de amar, que embora 
possamos passar por momentos de frustra
ção e desolação, é um caminho que pode 
conduzir a nosso desenvolvimento como 
seres humanos afetivos; completos. Os 
membros mais velhos de nossa comunida
de muitas vezes são sinais de esperança 
para nós. Encontramos homens e mulheres 
que passaram pelas tribulaçoes da castida
de, e emergiram para a liberdade daqueles 
que podem amar livremente. Eles podem 
ser para nós sinais de que, com Deus, nada 
é impossivel. 

Alcançar este amor livre e o não posses
sivo leva tempo. Poderemos ter de aguen- o 

tar fracassos e desânimo no caminho. Ago
ra que muitas pessoas entram na Ordem 
quando são mais velhas, tendo tido expe
riência sexual, não devemos então pensar 
nisso tanto como uma inocência que pode
mos perder, mas como uma integridade de 
coração dentro da qual podemos crescer. 
Até mesmo os momentos de fracasso po
dem, com a graça de Deus, fazer parte do 
caminho no qual amadureceremos, pois 
'-'sabemos que Deus coopera em tudo para 
o bem daqueles que o amam" (Rm 8,28). 

Nossas comunidades deveriam ser lu
gares onde devemos dar um ao outro cora
gem quando o coração de um de nós hesi
ta, perdão quando alguém fracassa e ver
dade quando alguém é tentado pelo auto-

o -engano. Precisamos acreditar na bondade 
de nossos irmaos e irmãs quando eles dei
xaram de acreditar em sua própria bonda
de. Nada é mais venenoso que o autodes
prezo. Como escreveu Damian B yrne em 
sua carta sobre '-'A Vida Comum": 

"Enquanto o santuário mais profundo 
de nossos corações for dado a Deus, nao 
teremos outras necessidades. Ele nos fez 
de tal maneira que uma grande área de 
nossa vida é acessível a outros e necessi
tada por outros. Cada um de nós precisa o 

experimentar o interesse genuíno dos ou
tros membros da comunidade, sua afeição, 
estima e companheirismo ... A vida em 
comum significa partilhar o pão de nossas 
mentes e coraçoes com o outro. Se as 
pessoas religiosas não encon~em isso em 
suas comunidades, então irao procurá-lo em 
outro lugar". 

Algumas vezes a passagem para a ver
dadeira liberdade e integridade de coraçao 
vai exigir que passemos pelo vale da mor
te, que encontremos diante de nós, aparen
temente, apenas esterilidade e frustração. 
Será que é realmente possivel pecorrer esse 
caminho. sem oracão? Existe em nrimeiro 

• 

> 

o 

157 



l 
i 

.-
c 

<u 

> 

c 

o 

158 

lugar a oração que partilhamos com a co~ 
munidade, a oração diária que é fundamen
tal em nossas vidas. Mas há também a 
oração silenciosa e privada, que nos colo
ca frente a frente com Deus, em momen
tos de verdade inevitável e assombrosa 
misericórdia. Aí se pode aprender a ter 
esperança. O próprio Domingos às vezes 
quando caminhava convidava os irmãos a 
irem mais na frente, para que ele pudesse 
ficar sozinho para rezar; numa versão an
tiga das Constituições, Domingos disse que 
o mestre de noviços deveria ensinar seus 
noviços a rezarem em silêncio. 13 Nossas 
monjas têm muito a ensinar aos innãos a 
respeito do valor da oração em silêncio. 

2. O amor que dá igualdade 

Finalmente, o amor que está no cora--ção de Deus é totalmente fértil. E gerador, 
criador de tudo o que existe. Na castidade, 
nao lutamos apenas com a necessidade de 
afeto, mas com o desejo de conceber, de 
fazer nascer. Nosso cuidado um pelo outro 
deve seguratriente incluir uma atenção à 
criatividade que cada um de nós tem, e 
que nossa vid8: como dominicanos deveria 
libertar para o evangelho. Pode ser a cria
tividade de um irmão ou irma em fazer 
nascer uma comunidade numa paróquia, ou 
o trabalho ·intelectual de um teólogo, ou os 
pré-noviços em El Salvador criando espon
taneamente uma peça de teatro. Nossa 
castidade não deve ser jamais estéril. 

O amor que é Deus é tão fértil que cria 
igualdade. A Trindade não tem dominação 
ou manipulação. Não é paternalista nem -condescendente. E este o amor que nosso 
voto de castidade nos convida a viver e 
pregar. Como escreveu Tomás, a amizade 
encontra ou cria igualdade". A fraternida
de em nossa tradição dominicana, a forma 
democrática de governo na qual encontra-

mos tanta alegria, expressa não só um modo 
de organizar nossa vida e tomar decisões, 
mas expressa algo de mistério da vida de 
Deus. O fato de os irmãos sermos conhe
cidos como a Ordo fratrum. praedicatorum 
corporifica aquilo que pregamos, o misté
rio daquele amor de perfeita igualdade que 
é a Trindade. 

Isso deveria caracterizar todos os nos
sos relacionamentos. A Família Domini
cana, com seu reconhecimento da dignida-\ 
de um do outro, e a igualdade entre todos ... 
os seus membros, faz. parte de nossa ma
neira de viver bem esse voto. O relaciona
mento entre os innãos e as innãs, religio
sos/as e leigos/as, deveria ser também uma 
santa pregação. Até mesmo nossa busca 
de um mundo mais justo, no qual a digni
dade de todo ser humano será respeitada, 
nao é um mero imperativo moral, mas uma 
expressão do mistério de amor que é a vida 
da Trindade, que somos chamados a 
encarnar. 

Conclusão 

Quando Domingos costumava andar 
pelas aldeias, onde sua vida era ameaçada · 
pelos albigenses, ele costumava cantar bem 
alto de modo que todos soubessem que ele 
estava lá. Os votos só têm valor se nos 
liberam para a missão da Ordem, com algo 
da coragem e alegria de Domingos. Não 
devem ser uma carga pesada que nos opri
me, mas nos dar a liberdade de caminhar, 
leves, enquanto nos dirigimos para novos 
lugares, para fazer coisas novas. O que 
escrevi nesta carta exprime apenas de modo 
inadequado como isso pode se realizar. Es
pero que juntos possamos construir uma 
visão partilhada de nossa vida como domi
nicanos, devotados à missão, que possa nos 
fortalecer em nossa caminhada, e nos li
bertar para cantar. 



" c. 
" o 'E • 
O] 
"3 f· .'" . " e " • 

• 
::l 

§ 
..: 
o 

~ .-
'" " § 

ii 
o . -
" 

-o 

" • 
o 

5::2 
o • 
O" ---

':3 J! 
;,. 

~ . 
r-:S ~ 

~ = o 
~O ~ 

-o 
o 

" " .lL-
E'" 0-
0:'" , -

. " " v "r:: .-
'" ~ o . ~ 'S " .-o " E li 8. o 
Uo O 
'" "C ...; -s", t,) ,_ .... 

<uo 

""" 

c._ 
.~ VI .= ::5 
U~ 
C~ 

Vi 
'õ 
~ .-
li 
o 
" F': 

~ 

" '0 
~ 

'" -il 
,~ 
'E 
~ 
Ó 

-õl 

'" 
li 
-o .-< 
~ -.-
~ 

'" -!! 
'" iil 
-

" ~ . 
~~ 

0--o o 
"> 
'" . 

• -
" Q 

• -c .... .c: c· 
O "" . _ r---- . =ó E"" 
~ ~oo ...:i '=: 00 
2 ~ "'": (';I 13 ....; 
- c. o 
~.=!§~Uê 

- ~ O'°o -=-:e ' . • u .. ..... (.1 ... -_.-
:t.: ::: ~ ct1 . ê oS 
"'O~ if"' ::I C _ cu 
~ClJCQ- .-

'" ~ ... - - - --

iS 
O z 

';l ... 
'" -O' 

~ 
'" ;:: 
~ 

~ 
• -

$ 
• o -:8 .-..J 

oi .-.g 
• ~ 
'" -il 
,~ 

~ 
'" 

~ 
'" -

'õ .~ -o • - . 
o " 

~ -Q. 
.. 0-
.. ::E' "<I' -: c Q.M 
11) ~ .0\ 
601:'-

tf~r§~~ 
] 
",Eo" 
CI:I o o E c::: 

N::E'~Qu.s 
"O'8'-.-~ -~ Cl c: "1- - .~ 
-.00.:2 2 '0 .5 
~c..cg.cE 

0::1'''°9 

~iêÕ8C 
O' U«l o l;- - ...; 
11) U ,_ - (,f.) 
«,0 c .... 

M ::E' gfl EOÕ > c " .-~ ::::I C.c: ;:: 
<!l 
::; 

-::; 
gg -O' 

.l! 
• -

!;; 
'ti i::: U v .... cf 11) ::a " . 

F':!;; ...... ..c: 11) . - '" 
~~ • 

~ <O 
• .... 

• ~ 
~ ,....... I , • J u o , u • A 

- .' 



I 

.-
• 

> 

• 
o 

! 160 

SíNODO DOS BISPOS 
Intervenção de D. Serafim Fernandes de Araújo 

Arcebispo de Belo Horizonte/MG 
• 

ACOMPANHAR J.S NOVJ.S 
COMUNIDADES 
NO DISCERNIMENTO 
DOS CARISMAS 

1. Na Igreja, tanto hoje como no pas
sado, novas formas de vida comunitária 
exprimem a fecundidade do Espírito e do 
Evangelho de Jesus. Como pastor, entrei 
em contato com várias dessas novas for
mas de consagração. Ainda não disponho 
de dados precisos acerca da extensão des
se fenômeno, mas calcula-se que as "no
vas" comunidades jâ se possam contar em 
centenas no mundo. Isso é um sinal dos 
tempos, que exige uma abertura e um atento 

, discernimento. Parece-me que, embora na 
diversidades dos caminhos e dos carismas, 
e dentro dos limites próprios de cada ex
periência, essas novas fannas de vida evan
gélica estejam assinaladas por alguns ele
mentos e algumas características mais ou 
menos comuns. 

2. As novas comunidades nao se iden
tificam com as atuais formas de vida con
sagrada. Apresentam-se com freqüência 
como "famílias eclesiais", porque ao redor 
de um comum carisma de fundação bem 
definido, convergem leigos e clérigos, pes- . 
soas solteiras e casadas que, no respeito 
dos diferentes estados da vida, se consa
gram a um idêntico ideal evangélico, como 
membros igualitários de um único corpo, 
com diversos níveis de pertença. 

Normalmente, podem-se verificar as 
seguintes caract~rísticas: 

a) a unidade da obra e da presidência; 
b) uma certa radicalidade evangélica; 
c) a unidade entre a consagração e a mis- . 

sao, compreendida como carisma parti
cular; 

d) um forte sentido comunitãrio com o 
evidente primado do ser comunhao so
bre o fazer; 

e) o exercicio da autoridade vivido em 
confonnidade com a comunhao; 

l) o desejo de evitar a identificação entre 
o sacerdócio e a autoridade, a fim de 
respeitar e promover a laicidade; 

g) uma clara aceitação da pobreza e do 
abandono à Providência; 

h) uma vida de oração intensa, tanto pes
soal como comunitária; 

i) um vivo fervor missionário. 

3. Parecer oportuno: 

a) favorecer a experimentação e a aprova
ção destas "novas comunidades", enco
rajando os Bispos e os Sacerdotes a 
acompanhâ-las no exercício do discer-, 
nimento dos seus carismas. E importan-
te que o seu enquadramento jurídico não 

. seja demasiado rígido, a fim de não 
sacrificar nem sufocar a novidade do 
Espírito; 

b) constituir uma Comissão Interdicasterial 
adequada, que estude estas novas for
mas, aceitando e valorizando, sem ini
bições, aquilo que é novo e verdadeiro 
e que reveja os conceitos de vida con
sagrada, e também a própria estrutura 
dos votos clâssicos que, com efeito, jâ 
se têm aberto a novas formulações. 

Nota da Editoria - Pedimos desculpas pela involuntária omissão da contribuição de D. Serafim no número 
de Convergência sobre o Sínodo e que hoje publicamos. 
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