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EDITORIAL 
N 

COMUNHAO ECLESIAL . . 

uemleu o Editorial do núme
ro de dezembro da CONVER-

• 
OENCIA lembra que o coor-
denador da Equipe de Progra

mação, Pe. Spencer Custódio Filho, SJ se 
despedia deste valioso serviço prestado à 
CRB por vários anos para dedicar-se a sua 
nova missão em Brasília. Cabem, portao-, 
to, nesta ediçao · sinceros agradecimentos 
ao Pe. Spencer e votos de muitos frutos no 
seu novo trabalho apostólico, .oxalã encon
tremos o quanto antes um(a) substituto(a) 
para assumir este serviço na Conferência. 
Neste sentido, vai aqui um apelo às Con
gregações para a Iiberaçao de uma pessoa 
que possa dedicar-se à coordenação da 
Revista, tão importante para a animação e 
atualização da Vida Religiosa no Brasil. 

O presente número, fiel à linha edito-
• 

rial que vem norteando CONVEROENCIA 
nos últimos anos, buscando como princi
pal fonte de inspiração o Objetivo Oeral e 
os Compromissos assumidos na Assem
bléia Oeral, apresenta dois temas funda
mentais: A comunhao eclesial e a questao 
do gênero. Lê-se no Objetivo Oeral: "Di
namizar a Vida Religiosa ... em comunhao 
com todo o Povo de Deus e seus Pastores" 
e ... "Atitudes, açoes e piojetos de solida--
riedade ... nas diferenças de gênero ... " Sem 
perder a visao de conjunto, é preciso apro
fundar os ricos conteúdos da platafonna 
de governo fornecida pelos Provinciais e 
Delegados da Assembléia traçando um ca- . -minha seguro. E preciso ir por partes, por 
ser impossível abordar tudo de uma vez. 

Pe. João Roque Rohr. SJ 
Presidente Nacional da CRB 

Por outro lado, é bom continuarmos aten
tos aos sinais dos tempos e aos aconteci
mentos que, de uma maneira ou de outra, 
mexem com a Vida Religiosa no seu ser e 
agir. Assim, a Palavra do Papa sempre 
projeta luz sobre alguns aspectos impor
tantes em questão. Desta vez, seleciona
mos um comentário muito oportuno a res
peito da "DEI VERBUM", renovando os 
ensinamentos do Concílio Vaticano II so
bre a Revelaçao e a Palavra de Deus. 

Unidos fraternalmente com os Religio
sos e Religiosas da América Latina, todos 
os temas tratados por sua Confederação 
(CLAR) sao, também, de interesse para a 
CRB. Por isso, valemo-nos dos textos de 
três conhecidos assessores teológicos apre
sentados na XXVIII Junta Diretiva sobre a 
COMUNHAO ECLESIAL. 

No intuito de dispor-nos para a recep
ção da Exortação Apostólica pós-sinodal, 
que certamente tratarã deste assunto, jul
gamos oportuno e útil publicar os textos 
elaborados em fonna de conferências bem 
consistentes e fundamentadas teologica
mente sobre o tema da comunhão eclesial. 
A sua apresentaçao obedece a uma seqüên
cia didãtica e lógica. O primeiro, escrito 
pelo Pe. Taborda, situa a comunhão no 
contexto atual e firma com clareza a base 
trinitâria de toda verdadeira comunhão. Os 
dois outros, elaborados pelo Pe. Edênio 
Valle e Pe. José Maria OueITero, emique
cem os conceitos emitidos pelo Pe. Taborda 
e complementam preciosas infonnaçoes e 
argumentações. 
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A comunhao eclesial, dom e tarefa, é 
como a energia elétrica: ao mesmo teinpo 
que pode produzir calor, luz, movimento, 
pode produzir choques, curtos-circuitos e 
incêndios. Por isso, é preciso tratá-Ia ade
quadamente e conduzi-Ia por fios devi
damente encapados e dimensionados. Os 
textos nos ensinam que se trata de uma 
corrente alternada em que os pólos inte
ragem em mao-dupla, não de uma corrente 
contínua num único sentido. Deixam bem 
claro que a verdadeira comunhão procura 
capilarizar todos os membros do Povo de 
Deus, na diversidade e na pluralidade de 
todas as culturas e funções, serviços e ca-

• nsmas. 

Nao menos oportuna e útil será tam
bém a reflexao de Ir. Delir Brunelli abor
dando o tema: "Mulheres consagradas e 
questão de gênero". 

Convergência não poderia deixar de 
veicular assunto mo palpitante e atual es
tampado quase diariamente nos jornais e 

. em muitas revistas de grande circulação, 

especialmente após a Conferência da ONU 
em Pequim. Temos consciência de que este 
assunto está apenas nos seus primórdios 
na reflexao e na prática da sociedade e da 
Igreja. O futuro certamente trará muitos 
desdobramentos e novas luzes, uma vez 
que a mulher e as questões de gênero es- . 
tão na ordem do dia. Haja vista a recente 
carta do Santo Padre às mulheres e os 
pronunciamentos de muitas entidades so
bre o tema. 

Finalmente, partilhamos com os leito
res as palavras cheias de ternura e convic
ção de Ir. Elza Ribeiro proferidas recente
mente (18-12-95), em Roma, por ocasiao 
da comemoração do 5° ano de publicaçao 
da Carta Apostólica de "1oao Paulo II aos 
Religiosos e Religiosas da América Lati
na: "Os caminhos do Evangelho". 

Verdadeira profissão de fé e amor à 
Vida Religiosa, o texto de Ir. Elza termina 
com um poema que expressa bem o seu 
pensamento, arrancando aplausos e emo
ções de todos os presentes . ao evento . 



PALAVRA ·00· PAPA 
A CONSTITUICÃO DEI VERBUM , 

A PALAVRA DE DEUS 
É O CRITÉRIO DA 
EVANGELIZAÇÃO E DA VIDA 
PESSOAL E ECLESIAL 

Carissimos Irmãos e Irmãs! 

I. Continuando a reflexão iniciada há 
algumas semanas sobre os documentos do 
Concílio Vaticano 11, hoje desejo refletir 
sobre a Constituição Dei Verbum, na qual 
os Padres conciliares abordam o tema da 
Revelação divina: tema decisivo, que está 
no pr6prio início do cristianismo. 

A Constituição recorda que "aprouve a 
Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar
se a si mesmo e tomar conhecido o misté
rio da sua vontade" (DV, 2). Eis um gran
de mistério! Mistério que não deixa de 
suscitar espanto nos filhos da Igreja ado
radora. Deus, anélito perene do coração hu
mano, não permaneceu encerrado num si
lêncio inacessível, mas "falou aos homens 
como a amigos ... para os convidar e os 
receber em comunhão com Ele" (cf. ibid). 
Por conseguinte, a Revelaçao, longe de se 
reduzir a um conjunto de verdades indica
das unicamente à inteligência, é sobretudo , 
uma proposta. de comunhão e de vida. E 
uma história de salvaçaol.O Criador pôs
se com infinita ternura ao nível das suas 
criaturas, introduzindo-as progressivamen
te no conhecimento do mistério da sua vida 
íntima, quereria dizer do seu coração, até 
à manifestação plena em Jesus Cristo, 
Palavra de Deus que se fez carne para a 
salvaçao da humanidade. 

2. Todo o cristianismo está neste anún
cio jubiloso. oferecido, antes de mais, com 
a palavra viva de quantos foram testemu
nhas dos acontecimentos salvíficos, fixado 
depois na Sagrada Escritura, da qual o autor 
é o próprio' Deus, porque foi Ele quem a 
inspirou. Deste modo, a Revelação divina 
é transmitida integralmente, mediante a 
Sagrada Tradição e Sagrada Escritura: "sur
gindo ambas da mesma fonte, de certo 
modo se fundem e tendem para o mesmo 
fim" (DV, 9). Nelas, como num espelho, 
"a Igreja, peregrinando na terra, contem
pla a Deus, de Quem tudo recebe, até ·que 
seja conduzida a vê-Lo face a face, tal qual 
Ele é" (OV, 7). 

Contudo, visto que os autores huma
nos, instrumentos dóceis mas não passi
vos, deixaram no texto sagrado a marca da 
sua personalidade, caracterizando-o com o 
sinal e até com os limites do seu tempo, a 
Bíblia deve ser interpretada com a ajuda 
de uma válida exegese. Sobretudo, deve 
ser lida em sintonia com a Igreja, à qual a 
palavra de Deus foi confiada com a garan
tia de uma assistência especial do Espírito 
Santo. O Magistério eclesiástico, que nao 
é superior à palavra de Deus mas está a 
seu serviço, pode, deste modo, ouvir com 
devoção, guardar santamente e expor com 
fidelidade aquela palavra em toda a sua 
riqueza de verdade (DV, 10). 

A Dei Verbum serviu de grande estí
mulo para fazer cada vez mais da Palavra 
de Deus o critério da evangelização, da , 
vida pessoal, eclesial e do ecumenismo. A 
distância de trinta anos, devemos interro-
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gar-nos com coragem: foi compreendida 
plenamente, em cada comunidade cristã, 
esta indicaçao fundamental do Concílio? 

3. Olhemos para Maria, nossa Mãe 
dulcíssima. No Evangelho está escrito que 
ela "guardava no seu coração" as palavras 

• 

do Filho divino (Lc 2, 51). A Virgem Santa 
é deveras o modelo dos discípulos de Cris
to. Oxalá ela se digne suscitar em cada um 
de nós uma grande necessidade de conhe
cer cada vez mais a Palavra de Deus e 
aceitá-la como orientação de vida. 
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COMUNHAO ECLESIAL E 
VIDA RELIGIOSA 

A união de todas as forças 

construtivas é um imperativo da 

atualidade. Colaborando com 

elas, a Igreja mostra ser, 

de verdade, sacramento, 

sinal e instrumento da unidade 

do gênero humano. 

á conceitos e palavras que vao 
mudando de sentido, sofrendo 
restriçoes, perdendo sua força 
primigênia. Acabam deturpando

se, se não há a preocupaçao de voltar a 
localizá-los em seu contexto original. Sao 
como velhas cédulas de dinheiro que de 
tanto passar de mao em mao se tomam 
sujas, sebentas, amarfalhadas. De tão gas
tas têm de ser retiradas de circulação ou 
recicladas. Uma dessas palavras é "comu
nhão eclesial". especialmente quando usa
das no contexto das relaçoes de Vida Re
ligiosa com a hierarquia.' 

A intenção deste trabalho é circunscre
ver a comunhão com a hierarquia na Igre
ja, dentro de um contexto' mais amplo que, 
arejando-a, consiga libertá-Ia do bolor e 
do mofo e lhe dê novas cores. A palavra 
"comunhão" será usada em vários sentidos 
análogos: para o cosmos, a humanidade, 
os fiéis cristaos, a hierarquia da Igreja, a 
Vida Religiosa, as relaçoes intratrinitárias, 
a relação de Deus com o ser humano. O 

Pe. Francisco Taborda, S.J 
Belo Horizonte - MG 

analogatum princeps transcendente é a 
comunhao intratrinitária; o analogatum 
princeps histórico é a comunhao com o 
pobre (para o qual também vale a analogia 
intratrinitãria). Todas as formas de comu
nhao têm por modelo e fonte a comunhão 
trinitãria. Por sua vez, a comunhão com 
Deus só se atinge construindo comunhão 
nos outros níveis: em primeiro lugar com 
os pobres e, a partir deles, com toda a 
humanidade. A razão do privilégio dos 
pobres é simples: teologicamente foi sem
pre a forma de agir de Deus; antropologi
camente só se consuma a comunhão quan
do os últimos estão integrados nela. 

O trabalho deverá partir da discussao 
sobre a existência ou nao de uma tendên
cia atual, de dimensões universais e mes
mo cósmicas, â comunhao (1.). Essa ten
dência é identificada como a comunhão do 
Reino de Deus (2.) que tem na comunhão 
eelesial um de seus sacramentos (3.). Fon
te e meta de toda comunhão é a Trindade, 
de onde vem a luz para compreendermos, 
na fé, a comunhão em todos os níveis (4.). 
A comunhão eelesial, radicada na Trinda
de, se realiza por mediaçoes históricas (5.) 
e se simboliza na comunhão eucarística 
(6.). Dentro desse quadro pode-se enten· 
der em sua grandeza e seus limites o papel 
da Vida Religiosa na comunhão eelesial 
(7.). O caminho a ser percorrido parte, pois, 
da realidade sócio-cultural da ambígua 
busca de um mundo unificado. 

1. RUMO A UM MUNDO 
UNIFICADO? 

Desde as origens da Teologia da Li-
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bertação, o pensamento teológico latino
americano tem tentado ser um pensamento 
situado, histórico. Busca, na ambigüidade 
de cada momento, os "sinais dos tempos" 
com que Deus nos está interpelando e cha
mando a novos caminhos (OS 4). Seguin
do essa metodolo);ia, o primeiro passo deste 
trabalho será escutar a realidade, pergun
tando se haverá "sinais dos tempos" que 
sugiram a existência, na atualidade, de um 
empenho humano especial por mais comu
nhão. Há indicias favoráveis; outros como 
que os desfazem. Daí o ponto de interro
gação do titulo acima. 

1.1. Globalização X pluralismo 

Quem olha para o mundo atual, pode 
. verificar um processo com duplo movimen
to. Por um lado, o que se convencionou 
chamar de "globalização" ou "mundializa
ção"; por outro, a afirmação do pluralismo. 
Tanto uma como o outro parecem ser pa
lavras-chave que periodicamente assomam 
ao primeiro plano das preocupaçoes ou dos 
ideais humanos. 

1.1.1. A globalização neoliberal 

·Depois da queda do socialismo real do 
Leste Europeu, o capitalismo, em sua face 
neoliberal, se apresenta como a única al
ternativa para a humanidade. Em substi
tuição ao bipolarismo Leste-Oeste, "demo
cracia"·comunismo, passa-se a propugnar 
uma via única que manteria unida a huma
nidade, por cima dos Estados nacionais, 
graças à força onipresente do mercado. A 
globalização é, primeiramente, um proces
so econômico-financeiro, mas toma-se so
cial e politico, porque acarreta uma pro
funda exclusão dos pobres (países e pes
soas) do banquete da vida e cerceia a so
berania e autonomia dos Estados. 

Nesse processo de globalização, o mer
cado total é o determinante. Os agentes 
econômicos nele atuam e a ele se vincu
lam, sem consideraçao dos Estados nacio
nais. Por meio de operações financeiras efe-

tivádas por via eletrônica transferem-se dia
riamente milhões de dólares de um país a 
outro, embora esse dinheiro nao mude de 
mãos. Toma-se dificílimo, senão impossí
vel, aos Estados particulares controlarem e 
direcionarem a economia, segundo as exi
gências do bem-estar dos cidadaos. O ido
lo capital, com seu projeto econômico uni
versal, passa a ser a divindade unificadora 
da humanidade, um deus sem rosto, im
pessoal. 

, 
A primeira vista, a globalizaçao pode-

rja parecer um movimento rumo a um 
mundo cada vez mais unificado, uma es
pécie de macrotendência à comunhao uni
versal no âmbito profano. Considerando, 
porém, mais de perto, a globalização é antes 
uma tendência à dissolução, à desagrega
ção, à luta de todos contra todos. Significa 
um processo de massificação que pode 
levar a um conflito, ao rompimento, à 
explosão e até mesmo ao fim da humani
dade, pois desaparece do mapa uma mul
tidao de pessoas que ainda exjstem: os 
excluidos. 

A globalização ou mundialização está 
gerando uma sociedade crescentemente ex
c�udente que é verdadeiro círculo vicioso, 
pois. suposto esse processo progressivo, 
buscar incluir os excluidos não é solução: 
apenas os introduziria na máquina de criar 
exclusao; não transformaria a sociedade. 

Nao se pense que exclusao é algo limi
tado a grupos extremamente marginais, 
como os mendigos, as prostitutas. os 
catadores de papel. Há múltiplas formas e 
âmbitos de exclusão, a começar pela ex
clusão do trabalhador que, por um lado, é 
incentivado a consumir mais e mais e. por 
outro, impedido de fazê-lo, porque a lógi
ca do mercado, a robotização e a infor
matização do processo produtivo trazem 
consigo desemprego em massa e entregam 
o operário a sua sorte. 

Tradicional e, por isso, com freqüência 
pouco sentida, ao menos pelos varoes, é a 
exclusão d(l mulher, cerceada em sua par
ticipação nas decisões, desde a ONU até 



os governos Jocais. Há a exclusão étnica 
de negros e índios. estes últimos condena-, 
dos à extinçao. E cruel a exclusão da crian-
ça, ~o caso extremo jogada na rua, mais 
comumente abandonada a si. à televisão, 
aos videogames. pelos pais que se têm de 
aplicar em tempo integral a adquirir o 
mínimo suficiente para a sobrevivencia, nao 
podendo dedicar-se aos filhos. menos ain
da humanizar sua relaçao com eles. 

Especialmente grave é a exclusão da 
construção da espaço público. A causa 
maior. para qualquer povo. é a construção 
da comunidade humana. contra a tendên
cia dos políticos de privatizarem o espaço 
público, não só no sentido das atualmente 
tao faladas privatizaçoes "salvadoras" da 
economia nacional, mas também no senti
do de usarem a "coisa pública" como "coi
sa particular". como espaço de alargar as 
vantagens pessoais e corporativas. Destarte, 

•• _ A • • 

as maiOnas nao tem acesso ao que Iflshtu-
cionaJmente deveria proporcionar-lhes uma 
série de direitos e vantagens. 

A excIusao mais radical é. sem dúvida, 
a exclusão da vida. representada pela vio
lência em todas as modalidades (máxime a 
guerra), a desvalorizaçao da vida quando 
esta passa a ser algo tão corriqueiro e sem 
valor, que se tira por uma razão qualquer. 

Trágica é a exc/usao do futuro. A po
breza. aumentada pelo processo neoliberal 
de globalização, circunscreve as pessoas à 
quotidianidade. Os pobres comem hoje. 
mas não sabem se comerão amanha. Estao 
cada vez mais sem perspectivas. Só po
dem sonhar com um futuro que venha pelo 
passe mágico de uma loteria ou outro gol
pe de sorte. ou pela entrada no mundo da 
delinqüência (crime organizado, produção 
e comercialização da droga). A essa exclu
são estão condenadas 256 milhões de pes
soas no continente latino-americano. 

A aparente ilusao globalizadora que se 
apresenta como única alternativa num mun
do tao mais dividido em blocos ideológi
cos, apresenta "falhas geológicas" que se 
abrem cada vez mais, tendências sempre 

mais fortes à desintegração, com conse
qüências catastróficas para a humanidade. 
a começar pelos pobres. 

J. J .2. O pluralismo 

Junto à globalizaçao, o outro grande 
fenômeno que se apresenta na atualidade é 
a afirmação do pluralismo. 

Variedade. pluralidade. multiplicidade 
é algo que sempre existiu. Grupos huma
nos e indivíduos com visões diferentes das 
coisas, formas diversas de viver. Mas a 
diversidade era vista até há bem pouco 
como questão de somenos importância. a 
ser superada pela uniformidade ou manti
da ocultamente ou conselVada comô curi
osidade. Hoje a situaçao é bem outra. Va

·Ioriza-se a diversidade. Se outrora a plura
lidade envergonhava, hoje é reconhecida e 
fomentada; se outrora se escondia nos po
rões, procurava nao aparecer, hoje, pelo 
contrário, faz questão de afirmar-se e ter 
reconhecido seu direito de cidadania. Cada 
grupo humano procura afirmar sua identi
dade a partir do que lhe é próprio. diferen
te dos outros. Pleiteia-se o reconhecimen-, 
to do outro como diferente. E o pluralismo. 
Ele está aí e vai se tornando uma exigên
cia. Basta abrir os olhos para ver. Pluralis
mo de culturas, grupos étnicos, ideologias, 
religiões ...• no nível das idéias. da prática, 
dos gêneros. das raças, das crenças ... 

O pluralismo está criando uma humani
dade mais capaz de conviver, desde que nao 
caia nas duas tentaçoes extremas da 10-

lerência passiva ou da into/erdncia com
bativa. Ambas desintegrariam a humanida
de. Para a tolerência passiva ou liberalisnw 
fácil. tudo é bom. tudo é certo. tudo é ver
dadeiro. Deixa estar. deixa ser, deixa passar. 
Como poupa o esforço de tomar a sério a 
multiplicidade de propostas que· se apresen
tam no panorama pluralista, acaba fragmen
tando a humanidade e levando ao total indi
vidualismo ou ao narcisismo. "Cada um fica 
na sua", numa autocomplacência total, sem 
se preocupar com o outro e. por isso mes
mo, sem se deixar questionar pelo outro. 
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A intolerância combativa é uma espé
cie de maniqueísmo grupal. Assume mui
tas vezes a feição de fundamentalismo po
lítico ou religioso. A volta a um passado 
idealizado parece soluça0 para acabar com 
a insegurança do presente. Só eu tenbo 
razão, só meu grupo está certo, só meus 
companbeiros sao bons. Tudo o que não 
coincide com isso é mau, errado, execrá
vel. No fundo, quem opta por essa solução 
postula total uniformizaçao, deqtro de seus 
padrões, passando um rolo compressor por 
cima de tudo que significa pluralidade ou 
diversidade. Numa aparente tendência 
unificadora, destrói a comunhão, porque 
não tolera o diferente. O igualitarismo nao 
cria comunhão, massifica. 

A globalização neoliberal vai nesse sen
tido. Como filha da modernidade, aparen
temente aceita o pluralismo. A tolerância é 
um dogma liberal. Mas aceita-o numa 
posiçao de superioridade. como manifesta
ções secundárias, como folclore, desde que 
não prejudique o princípio absoluto do mer
cado. A globalização obriga todos a entrar 
na lógica única do mercado. Nesse senti
do, é Iídima filha do Ocidente: nao há lu
gar para a alteridade. 

No tocante a essas duas megatendências 
atuais, à globalização e ao pluralismo, se 
verifica o paradoxo de que a globalização 
aparentemente unificadora fragmenta, en
quanto o pluralismo, que parece tender a 
uma humanidade fragmentada, acaba por 
ser fator de unidade. A razao está em que 
comunhão se cria a partir do diferente, não 
do igual. Vale dizer: cria-se dialogando, 
compartilhando, colaborando no contexto 
de uma vida comum. Aceitar o pluralismo 
é aceitar a própria limitação e entrar num 
dinamismo enriquecedor de intercâmbio 
com o diferente. A comunbão se faz pela 
convergência: cada grupo cresce, a partir 
das próprias raízes, integrando as riquezas 
que lhe vêm dos outros. 

Evidentemente as coisas não se dão 
nessa bela simplicidade, pois a globalização 
pode também abrir a consciência para o 

reconhecimento da inter-relação e inter
dependência dos povos, e a pluralidade 
incentivada pelo pluralismo, degenerar em 
radicalismos sectários a ponto de levar a 
guerras nacionalistas, étnicas ou religiosas 
(cf. IA). 

1.2, Os MCS, instrumentos 
da globalização 

A globalizaçao do mercado é apenas 
um aspecto - se bem que fundamental -
de um processo mais amplo de unificação 
esmagadora que já se anunciava em déca
das anteriores, quando, em face do fenô
meno dos meios de comunicação social, 
McLuhan forjou a consagrada expressa0 
"aldeia global". Os modernos meios de co
municaçao pennitem que se saiba, pratica
mente no mesmo instante, o que está acon
tecendo nos mais longínquos e ignotos 
países. De repente, por um milagre da co
municaçao, a Chechênia ou a Bósnia
Herzegovina, dos quais só alguns eruditos 
tinbam ouvido falar até entao, passam à 
boca de todos na condição de locais onde 
se decidem os destinos da humanidade, e 
são mais familiares a brasileiros ou argen
tinos que muitos países vizinhos. 

A "aldeia global" de McLuhan se tor
nou ainda menor com o fenômeno da 
informatizaçao. Se antes se consumia pas
sivamente a comunicação, hoje, graças à 
informática, é possível reagir aos dados 
recebidos e interagir entre informante e 
receptor. Uma nova revoluçao está em an
damento. Assinantes de correio eletrônico 
podem estabelecer diálogo direto com in
terlocutores do outro lado do globo terres
tre. Não se trata de mero relacionamento 
mais estreito à distância; desenvolve-se um 
sentimento de participação universal que 
se reflete também em outros fenômenos. 
Telespectadores interferem nas narrativas 
televisionadas, determinando seu desfecho 
(cf. o programa "Você decide"). Essa atitu
de é introjetada já no adolescente que, no 
seu videogame, graças à agilidade visual e 



manual, decide o caminho ulterior do jogo 
e o destino dos personagens em questao. 

Mas a participaçao propiciada pelos 
meios de comunicação é ilusória, porque, 
ao mesmo tempo que unem os povos, se
lecionam e direcionam as notícias. As "co
madres" da "aldeia global" são muito mais 
perigosas que as da pequena aldeia de an
tanho. Basta o noticiário calar-se para que 
aquele fenômeno deixe de existir para nós 
e se considere o problema solucionado ou 
a tempestade amainada. Por semanas to
dos nos sentimos ameaçados pelo "Ebo
la"; será que hoje nao continua a fazer 
vítimas no Zaire, só por que os meios de 
comunicação encontraram outros temas 
mais palpitantes? Nao se noticiam massa
cres mútuos de hutus e tutsis; reinará a paz 
na Ruanda? 

Em resumo: a comunhao, criada pelos 
meios de comunicaçao social é uma pseu
docomunhao, baseada na dominaçao e a 
ela visando. Mesmo quando incentiva a 
participação, é igualmente uma pseudo
participaçao, pois se trata de um jogo de 
cartas marcadas. Os meios de comunica
ção de massa sao, na realidade, o fim de 
todo discurso alternativo provocam uma 
homogeneização cultural de grandes dimen
sões, tendem ao silenciamento da diversi
dade. 

Assim, encontramos nesse instrumento 
da mundializaçao a mesma ambigüidade 
do processo de globalizaçao, porque nele 
está engastado e a ele serve. Sob uma apa
rente colaboraçao à comunhão universal, 
esmaga a diversidade e só cria a mesmice 
de uma uniformização imposta pela cultuo 
ra dominante. 

1.3. Indícios de uma busca universal 
e cósmica de comunhão 

Concomitantemente a essas macro
tendências a uma comunhao (ou pseudo
comunhão) universal, aparecem outras ten
dências, ainda não hegemônicas, mas que 
significam algo do anseio humano por 

interconexao mais profunda dos seres hu
manos entre si e com o cosmos. Também 
essas tendências sao globalizantes. Movi
das por elas muitas pessoas pensam e agem 
em termos mundiais, mas buscam uma 
outra mundialização. 

Em primeiro lugar, poder-se-ia lembrar 
o surgimento de ampla consciência ecoló
gica. Estamos todos embarcados no mes
mo navio, a pequena nave deste planeta 
Terra, dentro do cosmo infindo. Não se 
pode prescindir das conseqüências que as 
intervençoes violentas ou paulatinas no 
meio ambiente têm para todos os habitan
tes do planeta. A ecologia já nao se res
tringe a círculos do Primeiro Mundo que, 
imaginando que o problema de uma po
breza escandalosa é de outras latitudes, en
contra na defesa do meio ambiente a causa 
nobre que justifique seus esforços altruís
tas. Também no Terceiro Mundo cresce a 
consciência ecológica e se percebem suas 
dimensoes sociais. Os pobres se tomam ain
da mais pobres, quando a camada de ozô
nio nao garante suficientemente o equilí
brio da natureza ou as radiações atômicas 
influenciam o organismo humano. As ge
rações futuras são ameaçadas no mais bá
sico: condições de sobrevivência, indepen
dentemente de sua localizaçao geográfica 
ou de seu lugar na pirâmide social. 

Um segundo sinal do anseio de comu
nhão universal, vivo no coração humano, 
tem sido a promoçao de conferências inter
nacionais que tratam de discutir as gran
des questões da humanidade. Realizam-se, 
tanto no âmbito intergovemamental sob o 
alto patrocínio da ONU, como no âmbito 
de iniciativas grupais, incentivadas por di
versas cosmovisoes ou por razoes religio
sas (ONOs). A ecologia (Rio), a natalida
de (Cairo), a posiçao da mulher na socie
dade (Beijing) são alguns desses proble
mas cruciais, determinantes para o futuro 
da humanidade e sobre os quais há cons
ciência de que nenhum grupo humano so
zinho, nenhum país isolado têm condições 
de solucionar sem a participação de todos. 
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Por trás dessas tentativas está, em últi
ma análise, o reconhecimento da necessi
dade de desenvolver uma ética mundial' 
que, para além das concepções éticas de 
inspiração religiosa ou enraizadas em tra
diçoes culturais, busque princípios éticos 
comuns, universalmente aceitos, caracteri
zados pela defesa do humano, de tanlas 
formas ameaçado. 

Em íntima conexao com o projeto de 
uma ética mundial está a proposta do diá
logo illler-religioso', pelo qual as religioes, 
que durante séculos foram causa de divi
são e até de conflitos armados, passam a 
respeitar-se e a procurar ' compreender-se 
em vista de descobrir a passagem de Deus 
pela vida das pessoas que professam ou
tras crenças e outros credos. Para além da 
tolerância, o diálogo suscita o respeito, a 
amizade, o aprendizado mútuo. 

1.4. A contribuicão dos conflitos 
• 

As tendências que incentivam (em apa
rência ou realmente) o crescimento da 
unidade de nosso planeta são ameaçadas 
pela presença de conflitos de toda espécie. 
Por não se basear num projeto ético, a 
globalização não consegue tomar-se fonte 
de maior responsabilidade, mas de crescen
te exploração de uns pelos outros. Enquan
to, por um lado, crescem (ao menos teori
camente) as chances de unificar o mundo, 
por outro observa-se a multiplicaçao das 
rivalidades étnicas, dos desentendimentos 
religiosos, dos projetos nacionalistas, dos 
conflitos raciais, das lutas sociais, dos con
frontos de gênero. Eles podem ser gerados 
como reação à globalizaçao neoliberal que 
vem sendo imposta, em detrimento das 
maiorias. Mas podem provir também da 
consciência cada vez mais viva do pluralis
mo como um valor. Em nome do plura
lismo, povos e grupos humanos assumem 
suas idiossincrasias esmagadas e saem em 
defesa de direitos, quem sabe há séculos 
sonegados. Os conflitos não necessariamen
te são contrários à tendência à unificaçao 
da "aldeia global"; podem ser uma con-

tribuiçao (quem sabe mal-administrada) a 
uma unidade a ser vivida na pluralidade e 
no respeito às diferenças. . 

2. O REINO DE DEUS, , 
SIM BOLO UNIVERSAL 

N 

DE COMUNHAO 
o pan()rama mundial, aqui rapidamen

te evocado de forma naturalmente incom
pleta e simplificada, mostra a atualidade 
do tema da comunhão na humanidade e, 
indiretamente, também na Igreja. Não se 
pode ingenuamente identificar uma globali
zação sem rosto e elitista com desejo de 
comunhão. Os indícios que parecem mais 
positivos são ainda débeis, mas eSlão pre
sentes e se fazem ouvir como um clamor 
por paz e unidade. 

A utopia de um mundo em comunhão 
chama-~e na tradiçao judaica e cristã Rei
no de Deus. A comunhao radica no fala de 
ser Deus quem dá sentido ao todo da exis
tência e, portanto, exerce seu "domínio'\ 
fomenta a vida do ser humano3. No Reino, 
os pobres terão seus direitos assegurados e 
seu lugar digno no banquete da vida, os 
mais fracos serão privilegiados, porque 
Deus, "que os ama preferencialmente e 
detesta a injustiça, é o único absoluto. No 
Reino de Deus, "tudo o que é verdadeiro, 
nobre, justo, puro, amável, honroso, virtu~ 
asa, digno de louvor" (FI 4, 8) encontra 
espaço para expandir-se. 

Se esperamos, como cristaos, a pleni~ 
tude do Reino para a eternidade, junto de 
Deus, professamos também sua presença 
atual no mundo. Onde quer que se encon
tre respeitada a dignidade humana, vivida 
a comunhão fraterna e incentivada a liber
dade, onde quer que se cultivem todos esses 
grandes bens profundamente humanizanles 
e realizadores de humanidade, frutos de 
nosso esforço no cultivo das relações hu
manas, aí está ativo o Espírito de Deus e 
presente seu Reino. Todo aperfeiçoamento 
humano da obra da criação encontrará sua 
plenitude no Reino definito (cf. GS 39). 



Teologicamente o anseio por unidade e 
comunhão no gênero humano é a semente 
do Reino de Deus que vai genninando, aqui 
e ali, um pouco por toda a pane, sem que 
o notemos (Me 4,26-29). As ambigüidades 
e distorções são a cizânia, porque vivemos 
na história que sempre é de salvação e 
perdição. Nem por isso o Reino deixa de 
estar presente, fragmentariamente, mas se 
manifestando de verdade nesses fenôme
nos. A parábola de Jesus nos advertea 
tolerar o crescimento da cizânia, deixando 
a palavra final ao juízo definitivo de Deus 
(cf. Mt 13,24-30.36-43), sem que perca
mos de vista nossa responsabilidade por 
incentivar O crescimento do Reino (cf. Mt 
25,14-30 Parábola dos talentos). 

Assim, todos esses elementos convidam 
o cristão a ver no Reino esperado o símbo
lo universal da comunhao entre os seres , 
humanos e destes com Deus. Quando bem 
entendida, a palavra "símbolo" nao diz 
"rea1idade insuficiente ou menos verdadei
ra", mas antes início do prometido, pre
sença de um ausente que por ele se faz 
presente. O domínio de Deus se presentifica 
nos fragmentos de comunhão que vamos 
encontrando em nossa história. 

Se o Reino estende suas raizes por toda 
a pane onde floresce algo de bom e de 
humanizante, poderia dizer-se que são mui
tos os sacramentos do Reino e se encon
tram espalhados onde quer que seja. En
tretanto, dentro do tema da comunhao ec1e
sial, interessa especialmente a Igreja como 
um dos sacramentos do Reino, aquele que 
para nós, cristaos, tem um significado todo 
especial, pois a ela pertencemos, por ela 
somos lodos co-responsáveis e a cremos 
animada pelo Espírito de Deus. 

Como sacramento do Reino a Igreja tem 
de alegrar-se com a obra de Deus, esparsa 
pelo mundo no desejo de promover comu
nhao e entendimento. Mas também saber 
denunciar o negativo e pecaminoso, quan
do se aproveita a tendência globalizante 
para manipular os outros ou para defender 
e assegurar os próprios interesses em de
trimento da vida dos pobres. 

3. A IGREJA, "SACRAMENTO 
DA UNIDADE DO 
GÊNERO HUMANO" 

O Concílio Vaticano Jl apresentou a 
Igreja ao mundo como "sacramento da 
unidade do gênero humano" (LO I). Se
gundo a visao clássica, sacramento é sinal 
e instrumento. Como sinal, a Igreja anteci
pa, pois, em si mesa o que é o "sonho" de 
Deus para o mundo; como instrumento, ela 
o efetiva. Ora, o "sonho" de Deus é o Rei
no, onde as pessoas vivam como innãos e 
irmãs em amor, justiça, relações simétri
cas, fraternidade, justamente porque se 
experienciam como filhos e filhas de Deus. 

Como instrumento da unidade do gê
nero humano, cabe-lhe entrar em comu
nhao com a humanidade para testemunhar 
o mistério de Deus manifestado em Cristo 
pelo Espírito e apreender o que este fala, 
através de outras convicções religiosas e 
cosmovisões até mesmo secularizadas e 
atéias. Como sinal dessa unidade, a Igreja 
tem de mostrar, por sua comunhão interna, 
como deveria e poderia ser a humanidade: 
uma comunidade de irmãos e innãs, viven
do na igualdade, cada um com suas tare
fas, qualidades, funções, contribuindo para 
o bem de todos e do todo, com especial 
atenção aos mais fracos e mais destituídos -
de vida, os pobres, e a panir deles. 

Enquanto instrumento da unidade do 
gênero humano, a Igreja tem de viver dire
cionada para fora de si, para o mundo que 
a rodeia e que ela lem por tarefa levar ao 
Reino - mesmo que nao tenha exclusivi
dade nesta tarefa, porque o Espirito é maior 
que os limites institucionais da 19reja. 
Enquanto sinal da comunhao desejada por 
Deus p.ara a humanidade, cabe à Igreja 
antecipar, em sua vivência concreta e em 
suas estruturas, algo daquela unidade. Uma 
dimensão não exclui a outra, mas, sim, a , 
contém. E questão de complementação mú-
tua. Para ser instrumento a Igreja tem de 
viver internamente a comunhão; para ser 
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sinal, deve estar voltada ao interlocutor, 
para que este possa captar sua linguagem. 

Esses dois aspectos deverão ser consi
derados em particular (3.1 e 3.2), sem 
perder de vista que eles se realizam sob as 
condições da história (3.3). 

3.1. A Igreja, instrumento de 
comunhão para o mundo 

-
A Igreja nao existe para si e por si, 

mas para os outros, para o mundo a que é 
enviada. E, portanto, com os demais hu-, 
manos que não pertencem a ela. E a gran
de lição da Constituição Pastoral Gaudium 
et Spes, do Vaticano lI. Outros documen
tos conciliares como o decreto sobre o ecu
menismo e as declarações sobre as reli
giões nao-cristãs e a liberdade religiosa 
corroboram esta característica da comunhao 
eelesiaI. A abertura aos que compreendem 
e vivem o mistério cristão de outra forma, 
ou aos que adoram a Deus de outro modo, 
bem como o respeito pelos que pensam 
diferentemente sao elementos básicos na 
Comunhão da Igreja em sua dimensao mais 
global que abrange a humanidade toda. 

A Igreja só pode atuar no sentido da 
unidade de todos entrando também em 
comunhão com a restante humanidade. A 
comunhão eelesial se constrói, pois, volta
da à necessidade premente de comunhão, 
pela qual elama a realidade histórica que 
vivemos. Esta se caracteriza por mostrar 
um mundo dilacerado por guerras, violên-

" . ela, egOlsmo, conSUffilsmo, e, ao mesmo 
tempo, fascinado por uma maior unidade 
global num empreendimento pleno de gran
deza e de ambigüidades. A comunhao 
universal (e mesmo cósmica) é também 
tarefa da Igreja. Por sua simpatia e aproxi
maçao aos homens e mulheres que não 
compartem a mesma fé, a Igreja dá teste
munho do "sonho" de Deus para a huma
nidade. 

O ponto focal da comunhao da Igreja 
com a humanidade é a mesma perspectiva 
por onde Deus se aproximou de nós em 

Cristo: a preferência pelos pobres, exclu
idos, marginalizados. Mulheres, publicanos, 
enfermos, possessos, prostitutas, pagãos 
discriminados por sua raça eram os inter
locutores com que Jesus entrou em comu
nhao para mostrar a bondade do Pai. Com 
isso escandalizava os "justos", "bons", 
"puros" e ricos: "Esse homem recebe os 
pecadores e come com eles" (Le 15,2; cf. 
Mt 9,10-13). Na Igreja primitiva não pre
valeciam os sábios, poderosos, ricos, de 
familias influentes (cf. 1 Co 1,26; Tg 2,5), , 
mas os considerados como ralé. E o Espi-
rito ensinando por onde construir a comu
nhão de todos.· Quando os últimos viram 
irmãos, a fraternidade se concretiza. 

A partir dessa comunhao radicalmente 
cristã com os pobres, cabe à Igreja entrar 
em diálogo com todos os setores da huma
nidade. Em primeiro lugar com os cristãos 
nao-católicos, para que a unidade querida 
por Cristo em sua Igreja possa encaminhar
se pará a restauraça04

• 

Também nas outras religiões que não 
professam a fé em Cristo, Deus atua de 
modo por nós desconhecido (cf. OS 22), 
tornando-as veiculos de salvaçao para seus 
adeptos. Com eles, em base à comum fé 
em Deus, cabe também dialogar, unindo 
as forças em prol das grandes causas da 
humanidade e buscando conhecer melhor 
sua compreensão de Deus, para que nossa 
fé se purifique mais e mais e para que eles, 
por sua vez, adquiram nova visão do cris
tianismo e quem sabe encontrem nele res
posta a seus anseios5

• 

Enfim, cabe dialogar com todas as pes
soas abertas aos ideais nobres da humani
dade. Em vista das grandes causas da paz, 
da concórdia, da ecologia, da dignidade e 
dos direitos human0s, contra a violência, a 
fome, "a miséria, a destruiçao do meio am
biente, o narcotráfico e tantas outras pes
tes que hoje assolam a humanidade, a união 
de todas as forças construtivas, orientadas 
pela cosmovisão que seja. é um imperati
vo da atualidade. Buscando sua contribui
çao e colaborando com elas, a Igreja mos-



tra ser de verdade sacramento, sinal e ins
trumento da unidade do gênero humano. 

Mas a tarefa de instrumento da unida
de do gênero humano exige da Igreja con
siderar também as forças negativas, os que 
permanecem obstinados na busca da pró
pria vantagem às custas da vida dos po
bres. Impõe-se aí a denúncia profética que, 
por ser contra uma situaçao vigente e as
sim criar conflitos, não é menos construto
ra de humanidade. Há situaçoes em que só 
vituperando o mal se alcança seu contrá
rio. Nao é menos força de amor mas, sim, 
fator de verdadeira unidade. Nesse senti
do, comunhao da Igreja com a humanida
de é também conflito com o mundo. 

Uma nova dimensão da comunhão uni
versal se abre com o pensamento ecológi
co. Deus criou o ser humano como 
coroamento de toda a criação não humana 
(cf. Gn 1,26-31). A conservação do meio 
ambiente é indispensável à sobrevivência 
da humanidade. Por isso mesmo a comu
nhão com a natureza pertence, de forma 
irrenunciável, à comunhao universa1 que 
ultrapassa o âmbito interpessoal e social 
para alcançar dimensões cósmicas. 

3.2. A Igreja, sinal de comunhão 
para o mundo 

A Igreja nao se compreende simples
mente como o "fã clube" de Jesus Cristo, 
que se congrega em tomo à lembrança de , 
uma pessoa benemérita ou ilustre. E muito 

• 
mais. E O Corpo do ressuscitado, animado 

• 
por seu Espírito. E o próprio Cristo místi-
co, continuando a agir na história da hu
manidade'. 

• 
Como Corpo, sua comunhão é a de , 

membros distintos. E orgânica, não a jun-
ção de elementos numa massa amorfa, nem 
num nivelamento desestruturador. A com
plexidade de membros e a diversidade de 
funções não separa os membros; antes é o 
que os une, pois os toma dependentes uns 
dos outros. 

Nesse Corpo há diversas funções: uns 
são apóstolos, outros profetas, outros 
evangelistas, outros pastores e mestres e 
assim por diante (Ef 4,ll; I Co 12,28; Rm 
12,6-8). A comunhão eclesial se estabele
ce participando todos do Corpo do Senhor 
na sua diversidade de funçoes. Nesse con
tex to geral entra um dos aspectos da co
munhão eclesial, que é a comunhão com a 
hierarquia. Nao deve esta ser isolada da 
comunhão com os demais membros do 
Corpo: profetas, pregaqores do Evangelho, 
ministros nao-ordenados, mãrtires ... Cada 
qual participa com seus dons, sua função e 
seu carisma na construção do único Corpo 
de Cristo, para o louvor do Pai, na dinâmi
ca do Espírito. 

A comunhão eelesial mais profunda é 
a oomunhão de fé no Senhor Ressuscitado 
e de seguimento de Jesus pela força do 
Espírito. Desta participanl todos. A comu
nhão com a hierarquia é derivada da co
munhão de todo cristão na fé e no amor, 
tendo em vista que os bispos são os res
ponsáveis e garantes da fidelidade de to
dos na mesma fé. Os membros da hierar
quia são primeiramente cristãos conosco: 
s6 secundariamente ministros da Igreja, 
para nós. Como Santo Agostinho gostava 
de repetir: "Convosco sou cristão, para vós 
sou bispo. Este é o nome da responsabili
dade; aquele, o da dignidade"'. 

A comunhão eclesial se faz em meio 
às vicissitudes da humanidade, entre seres 
humanos que, para além de sua dignidade 
de cristãos e de suas responsabilidades den
tro da Igreja, sao limitados e até mesmo pe
cadores. Vale dizer: a comunhão eelesial 
supõe conflitos e tensões a serem transpos
tos ou superados. Também por essa sofri
da dinâmica se constrói a verdadeira co
munhão na unidade do Corpo de Cristo, co
munhão que é sempre feita de participaçao. 

Na medida em que viver intensamente 
a unidade orgânica de membros distintos 
nao s6 por seus carismas e funções, mas 
também por suas culturas, raça~ . naciona
lidades, gêneros, a Igreja se tomará sinal, 
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"estandarte erguido entre as naçoes"', para 
que se veja como a pluralidade se compõe 
com a unidade. Ela realiza esse ideal sob 
as condições da história, com suas limita
ções e seu pecado. 

3.3. A comunhão eclesial nas 
condições da história 

A Igreja vive sua vocação de sacramen
to da comunhão na tensão entre nao ser do 
mundo e estar no mundo, entendendo 
"mundo" numa de suas acepçoes bíbJicas, 
como mundo estruturado no pecado. Nao 
sendo do mundo, mas estando no mundo, , 
a Igreja traz o mundo para dentro de si. E 
o pecado da Igreja e na Igreja. Um deles 
- e que importa salientar quando se trata 
da comunhão eclesial- diz respeito à ten
dência à uniformização centralizadora. Nao 
é novidade na Igreja. A patologia autoritá
ria e centralizadora já é verificável nela 
desde a Idade Média e foi exacerbada do 
século passado ao Vaticano 11 em conse
qüência do saudosismo católico que cho
rava as "cebolas da ,cristandade". 

Importa distribuir a tendência centrali
zadora e autoritária de uma caracierística 
essencial da Igreja que é sua catolicidade. 
Esta diz universalidade; engloba em si va
riedade e diversidade, ao contrário do cen
tralismo e do autoritarismo. Catolicidade 
significa pluralidade na unidade e assim 
compõe-se com a tendência atual ao plu
ralismo; a centralização romana propugna 
uniformização em nome da catolicidade. 
O que em dimensoes mundiais se concre
tiza no centralismo romano, em dimensões 
locais se realiza em forma de autoritaris
mo episcopal ou - mais amplamente -
clerical, no silêncio imposto às comuni
dades particulares, na submissao infan
tilizante dos leigos com relação ao clero e 
mesmo dentro deste com relação à hierar
quia mais alta. 

Na tensão entre estar no mundo e nao 
ser do mundo, a Igreja é ao mesmo tempo 
justa - pela graça de Deus - e pecadora 

- pela fraqueza humana. Pode, pois, ser 
sinal opaco e instrumento imperfeito, o que 
constitui um escândalo missfonário. do qual 
deriva o fracasso da missao. Daí advém a 
falta de credibilidade da Igreja que leva as 
pessoas a buscarem outros caminhos para 
Deus, ou a se confirmarem na suspeita 
atualmente bastante espalhada contra toda 
forma de religião institucionalizada, ou 
ainda a descrerem do próprio Deus (cf. OS 
19). "Por vossa causa meu nome é blasfe
mado entre as nações" (Rm 2,24; cf. Is 
52,5). 

Mas nem tudo na opacidade da Igreja 
é fruto do pecado. Pode ser limitaçao hu
mana, pura e simples. De qualquer forma, 
maior que a debilidade da Igreja é o dom 
que Deus nos dá por seu intermédio. 

Entretanto, não só as limitações huma
nas ou o pecado da Igreja sao causa de 9ue 
sua sacramentalidade se faça opaca. E a 
própria condiçao de símbolo que a toma 
tal, pois entre o símbolo e b significado há 
uma desproporçao radial. O símbolo ao 
mesmo tempo que revela, também vela o 
mistério presente. A Igreja não é o Reino, 
mas seu sacramento. Apenas seu sacramen
to, mas tudo isso: seu sacramento. A afir
maçao da sacramentalidade é a afirmaçao 
de uma identidade na diferença, da iden
tidade da diferença. A simples identifica
ção só traria desencantos, pois, mais cedo 
ou mais tarde, se cairá na realidade da di
ferença. Vale dizer: a Igreja não pode or
gulhar-se de sua condição de sacramento 
do Reino, mas vivê-la na humildade de 
quem, sabendo-se instrumento e sinal, re
conhece que é instrumento e sinal do Ou
tro, maior do que ela. 

Aqui reside sua confiança. A tarefa de 
ter um papel profético relevante e impres
cindível na humanidade de hoje, é dom de 
Deus. E Deus pode servir-se de qualquer , 
outro sacramento que não a Igreja. A Igre
ja cabe confiar na promessa de ser sa
cramento do Reino por saber, na fé, que 
sua comunhão se enraíza na unidade da 
Trindade. 



4. A TRINDADE, FONTE, 
MODELO E META DA 

~ 

COMUNHAO EClESlAl 
Como Corpo de Cristo, a Igreja não 

conquista sua unidade pelas próprias for
ças. Tampouco idealiza as relações entre 
seus membros como mais democráticas ou 
mais autoritárias, segundo o capricho poli
tico da época. A comunhão eclesial tem 
como fonte e modelo a mesma vida 
trinitária de Deus. 

A Igreja é comunhão a partir da Trin
dade. Como escreveu Sao Cipriano, ela é 
"o povo reunido pela unid~de do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo" (LG 4)'. Nessas 
palavras o bispo africano condensa uma 
idéia muito cara aos grandes escritores 
eclesiásticos dos primeiros séculos, a que 
chamamos "Santos Padres". A Constitui
çao Dogmática Lumen Gentium do Concí
lio Vaticano 11 quis retomá-Ia. Desde en
tão, a origem trinitária da Igreja voltou a 
ser um elemento-chave na reflexão ecle
siológica. 

A Santíssima Trindade é o mistério 
central de nossa fé. Todos ouvimos algu
ma vez essa afirmação. Possivelmente pou
cos nos detivemos a refletir sobre ela. 
Sempre se inculcou que a Trindade é ina
cessível. Facilmente se conclui daí que é 
um assunto desinteressante e desligado da 
vida humana. Se assim fosse, não poderia 
ser chamado de "mistério central de nossa 
fé". Longe de ser estranha à vida cotidia
na, a afirmação da Trindade é a expressão 
mesma da proximidade de Deus a nós. 

Confessando que Deus é Pai, Filho e 
Espírito Santo, evoca-se a ,experiência cris
tã de Deus. Jesus nos falá do Pai que o 
envia ao mundo para nos salvar. Realiza a 
salvação por sua vida, morte e ressurrei-

. çao. Voltando ao Pai e sentado à sua direi
ta, envia seu Espírito à humanidade. Os 
que, pela graça do Espírito Santo, aceitam 
seguir a Cristo, chegam ao Pai. Por essa 
experiência histórica o cristianismo reco-

ohece que Deus não é uma unidade estáti
ca, mas comunidade de Pessoas iguais e 
distintas. Como tal é fonte, inspiração e 
modelo da comunhao cclesial. 

Pai, Filho e Espírito Santo constituem 
uma unidade dinâmica. As três Pessoas são 
iguais, mas sua igualdade se dá na diferen
ça e na relação entre elas. Cada uma tem 
sua forma de agir na história da salvaçao: 
o Pai enviando seu Filho, este encarnando
se e assim morrendo e ressuscitando, o 
Espírito santiflcando-nos e animando-nos. 
Não se podem trocar os papéis, porque 
assim Deus se nos revelou e, portanto, Ele 
é assim. Uma antiga profissão de fé trini
tária do século V ou VI, oriunda do sul da 
Gália, diz inspiradarnente que o Pai, o Filho 
e o Espírito Santo sao "concordes na Trin
dade". isto é, sao concordes exatamente 
no que os distingue. E acrescenta: ~'a injú
ria contra um é ofensa a todos, porque o 
louvor de um contribui à glória de todos"". 

A maneira humana de compreender co
munhão, maneira afetada pelo pecado hu
mano, vai à contra-mão do que acontece 
na Trindade: o que nos distingue tende 
antes a nos separar que a nos unjr. Parece 
que só há concórdia, quando reina a uni
dade morta e passiva da uniformidade. Na 
Trindade a concórdia vem justamente da 
diferença entre as Pessoas: ~jconcordes na 
Trindade" (e nao na unidade). Para a ex
periência humana, o louvor e o bem de 
outrem despertam inveja e ~cabam desu
nindo. Imagina-se que Só nivelando-se as 
pessoas por baixo haverá união. Se alguém 
é diferente, já vem briga. Pensa-se que 
nivelar na mediocridade cria unidade. 

A vida trinitária, porém, ensina que a 
comunhão se faz de diferença, não de uni
formidade. Cada Pessoa é distinta, tem suas 
propriedades, revelou-se a nós de uma 
forma diferente das outras, atua em nós de 
modo diverso. A comunhão da Trindade 
se constrói pela participação de cada Pes
soa na vida trinitária, cada uma a seu modo, 
segundo suas propriedades: o Pai como 
origem sem origem, o Filho como aquele 
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que eternamente conhece e ama o Pai, o 
Espírito como o vínculo de amor entre os 
dois. Justamente porque sao diferentes 
constituem a comunhão trinitãria. A Trinda
de nao é uma comunhão pronta, mas uma 
comunhao que eternamente "se faz" pela 
participaçao de cada Pessoa divina. Tam
pouco é uma comunhão imposta de cima 
pelo Pai, mas uma comunhão que se origi
na da atraçao do amor mútuo. 

Sem participaçao nao hãcomunhão. 
Participaçao significa contribuir com o que 
é seu para o bem do todo. Comunhao não 
é subordinaçao a outrem. Nem o Filho nem 
o Espírito estão subordinados ao Pai. Afir
mar o contrário foi o erro das heresias 
ariana e macedoniana (século IV). Comu
nhao nao é entrar em algo já pronto, como 
nenhuma das pessoas divinas "entra" numa 
comunhao preexistente. A comunhão 
trinitãria "se faz" pela participação das três 
Pessoas. 

A comunhao eelesial emana da comu
nhão trinitãria, nela se espelha e a ela ten
de. Se a comunhão trinitãria é participa
çao. também a comunhao eclesial. Esta se 
faz na história, com a contribuiçao de cada 
membro da Igreja, sem monopólios nem 
privilégios. A comunhao surge da diferen
ça e nela se configuram as diferenças, cada 
um contribuindo com sua funçao própria 
para a unidade do todo. Cada membro re
cebe dos outros sua qualificação e dá aos 
outros de sua plenitude. 

Refletir, pois, sobre a fonte trinitãria 
da comunhao eelesial leva-nos ao dístico 
"comunhão e participação" que os bispos 
latino-americanos, reunidos em sua IH Con
ferência (Puebla), quiseram tomar como fio 
condutor do documento final (cf. Puebla 
211-219). Depois de Puebla, em especial 
na América Latina, não se pode falar de 
Igreja-comunhao, sem recordar que essa 
comunhão se faz com a participação de 
todos. Ela nao é algo pronto, a que subme
ter-se, nem algo a que se entra de fora, 
mas que se constrói pela contribuição dos 
diferentes membros a partir de suas carac-

teristicas próprias em condiçoes de igual
dade e reciprocidade. 

Assim é a comunhão "elesia!. Comu
nhao de todo o Povo de Deus, comunhao 
no Povo de Deus, segundo o modelo da 
vida trinitãria. Comungando com os neces
sitados, com os irmãos e irmãs de fé, com 
os diferentes ministérios eclesiais, chega
se à comunhão com o Pai por Cristo no 
Espírito. Se há aspecto a ser privilegiado, 
é a comunhao com os pequeninos, os po
bres, os sofredores. Ela é a medida do ca
ráter cristao da comunhão eclesial. Uma 
comunhao que prescindisse desse aspecto 
ou pusesse em primeiro lugar a comunhao 
com a hierarquia, não seria cristã. A co
munhão hierãrquica é importante pela con
tinuidade histórica e visível com os após
tolos e através deles com o Jesus da histó
ria (sucessão apostólica). Ela é um serviço 
imprescindível, para que a Igreja viva fiel 
ao que Jesus mostrou ser o caminho para 
o Pai na dinâmica do Espírito. Mas é um 
serviço que nao visa a si mesmo, mas aos 
outros em vista de um bem maior, a comu
nhão com Deus. 

A Trindade nao é só origem e modelo 
da comunhão eelesia!. Entrar em comunhao 
com o Deus revelado por Jesus no Espírito 
é a meta da Igreja. A unidade da Igreja 
seria inútil, se nao levasse seus membros a 
uma mais íntima comunhão com Deus, vale 
dizer comunhao com o Pai por meio do 
Filho no Espírito Santo. 

Toda a história da salvação está orien
tada a esse dinamismo de comunhão. Para 
levar-nos a ela, Deus ~os enviou seu pró
prio Filho. Ele é o caminho para o Pai. Por 
sua vida, morte e ressurreição ensina-nos 
que se chega a Deus e se entra em comu
nhão com Ele, tomando presente o Reino 
dentro das circunstâncias cambiantes da 
história humana. Ser cristao é viver, pela 
ação do Espírito, as opções de Cristo: pelo 
Pai e pelos pobres, marginalizados, exeluí
dos, por meio dos quais e a partir dos quais 
todos sao chamados ao amor de Deus. 



Para levar-nos â comunhao com o Pai, o 
Senhor Ressuscitado nos enviou seu Espírito. 
Ele é Deus em nós: habitando em nós, con
duzindo-nos pelo caminho de Jesus, inspi
rando-nos as mesmas opções de Jesus em 
tempos mudados, dando-nos força para a 
fidelidade no seguimento até a morte, fa
zendo-nos Igreja. Esta é a comunidade dos 
que crêem no Senhor Ressuscitado e são 
animados por seu Espírito para o louvor do 
Pai. Na vida fraterna e, por meio dela, entra
mos na dinâmica da comunhão trinitária. 

5. O CAMINHO DA 
• 

COMUNHAO ECLESIAL 
A comunhão com Deus é a meta da 

comunhao eelesial. Só se chega à meta 
percorrendo um caminho. O caminho pri
vilegiado, único, é Cristo: "Eu sou o cami-

• 
nho, a verdade e a vida" (Jo 14,6). E um 
caminho que já pertence â meta, pois 
"quem me vê, vê o Pai" (Jo 14,9). Ora, o 
caminho de Cristo, o caminho que é Cris
to, é o do amor ao próximo (cf. Jo 15,12), 
da preferência pelo pobre (cf. Lc 10,21). 
Passa, pois, pela comunhao com os innãos 
e irmas, a começar do mais pobre e des
prezado. A Proximidade a eles, a solida
riedade para com os que sofrem e são injus
tiçados, a busca dos que sao exeluídos foi 
o caminho de Jesus, pelo qual mostrou 
como se vai ao Pai. Esse caminho se 
explicita e encarna em diversas mediações: 
a prática do amor solidário, do perdao, das 
relaçoes de fraternidade ... Esse será sem
pre o caminho fundamental da Igreja. Não 
sem razao, já que a fé trinitária é fé num 
Deus, cujo Filho se .encarnou. Ele é encon
trado no menor de seus irmaos (cf. Mt 
25,40) e a todos que nele crêem toma um 
só Corpo no Espírito (cCI Co 12,13). 

Se o elemento-chave da comunhão eele
sial, seu critério básico, são as relaçoes de 
amor fraterno a partir do pobre, elas não 
constituem a única mediação da comunhão. 
Dada nossa condiçao humana e a partir da 
própria encarnaçao do Filho de Deus, a 

comunhão eclesia~ se visibiliza não apenas 
em relaçoes fraternas, mas também em 
estruturas eclesiais: a unidade da fé, a ce
lebraçao dos sacramentos, a estrutura hie
rárquica. Essas estruturas dao condições 
para que haja comunhão, mas ao mesmo 
tempo a limitam, como é próprio do encar
natório. 

Para superar as limitaçoes dessas es
truturas é preciso voltar sempre de novo 
ao Evangelho como critério que as julga e 
transfonna: a unidade se compoe com a 
liberdade evangélica e com o pluralismo 
teológico; o sacramento visa a uma vida 
de seguimento e tem nela sua meta; a hie
rarquia é poder-serviço, o poder do Servo 
de Javé que se afirma dando lugar ao ou
tro e esvazinado-se na impotência da cruz. 

Em concreto a estrutura de poder da 
Igreja se relativiza pelo espaço de partici
pação que sugere o modelo trinitário. Vale 
dizer: o diálogo é fundamental na funçao 
incentivadora de comunhao, própria à hie
rarquia. Sem diálogo a "comunhao" deve
ria ser escrita e dita entre aspas, pois se 
realizaria sob as condições do poder mun
dano, nao seria evangélica. 

Outro elemento teológico básico para 
corrigir as distorçoes de uma "comunhão" 
(entre aspas) é a dinárnica da encarnaçao 
quenótica (cf. Jo 1,14; FI 2,6-7). O Filho 
de Deus teve a suma liberdade de despo
jar-se de sua condição divina e fazer-se 
servo, até a morte de cruz. Foi o que lhe 
possibilitou a comunhão com os pobres, 
pequeninos, marginalizados. O medo, a 
falta da liberdade dos filhos de Deus im
pedem a Igreja de assumir essa mesma ati
tude de abertura radical ao outro, ao dife
rente e mesmo ao último. A tendência é, 
então, reduzir o outro a meus próprios es
quemas e ideologias que, no caso da hie
rarquia, são facilmente apresentados como 
de direito divino. 

Surgem assim conflitos que parecem 
impedir a comunhão. Nem todo conflito 
deve ser atribuído ao pecado. Conflitos per
tencem â vida humana; são-lhe inerentes, 
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constitutivos do humano, provindo simples
mente de sua limitação. Toda limitação traz 
consigo oposição e, em conseqüência, ten
são e conflito. Nao é possível entender co
munhão sem contradições internas sérias, 
tanto no ãmbito pessoal como grupal, de 
origem psicológica, social, política, cultu
ral. Essa conflituosidade, derivada da fini
tude, é potenciada e exacerbada pelo mis
tério de iniqüidade que habita na história, 
criando divisa0. Sao, porém, níveis diver
sos: um é o nível da finitude humana, outro 
o da pecabilidade. 

O caminho da comunhão fraterna na 
Igreja é pedregoso, cheio de curvas, lom
badas, nao isento de assaltos e seqüestros, 
repleto de surpresas. Dispensando metáfo
ras: a comunhao ec1esial se realiza na his
tória enlTe pessoas limitadas, sob as condi
ções de um mundo pecador. Nao surpreen
de, pois, que se desenvolva entre conflitos -e mal-entendidos. E preciso ser construída 
apesar deles e neles. Na instabilidade da 
história e através de seus obstãculos e 
percalços é como nos unimos a Deus e aos 
irmãos e innas. A comunhão plena, sem 
sombras nem ambigüidades, está reserva
da para o momento em que se revelar o 
definitivo, na plenitude escatológica. 

Por outro lado, é bom ter presente que 
nem to~o conflito enriquece a comunhao. 
Hã também os que a destroem. O critério 
está em discernir a sua origem: os confli
tos que advêm da fidelidade ao Evangelho 

. são sadios e constroem comunhao; os que 
provêm da dureza de coraçao e mente 
podem contribuir à santificação pessoal de 
quem os sofre, mas deveriam ser estirpados 
com suas raízes de pecado. 

Hã também outros que pertencem ao 
âmbito pré-pessoal, fruto de codiciona
mentos psicológicos, culturais e sociais, an
teriores à liberdade. Com eles é preciso 
conviver, compreendendo seu alcance , 
usando os meios para obviã-Ios, nao per
mitindo que assumam dimensoes que des
truam a comunhão, certos de que "Deus 
coopera em tudo para o bem daqueles que 

o amam" (Rm 8,28). Isso nao tira que con
flitos sejam sempre uma experiência dolo-
rosa. , 

6. CELEBRANDO A -COMUNHAO 
O sacramento celebra a açao de Deus 

na vida eclesial. Recordando as maravi
lhas que Deus operou no passado (sinal 
rememorativo), o sacramento é açao de 
Deus na comunidade que celebra (sinal 
demonstrativo) e promessa da plenitude do 
dom de Deus (sinal prognóstico). Une as
sim num momento as três dimensões do 
tempo: passado, presente e futuro. Reme
morando o passado, faz presente no gesto 
simbólico a realidade que vivemos fagmen
tariamente nas condições da história, mas 
esperamos na fé alcançar em plenitude. 

A eucaristia é o sacramento da comu
nhão. Nela se faz visível e atuante no sím
bolo toda a realidade de comunhao que se 
busca viver no dia-a-dia e se espera para 
quando estivennos na comunhao plena com 
Deus, face a face. Sua raiz é a oferta de 
comunhao que o Pai nos fez pela vida, 
morte e ressurreição de Cristo e pelo envio 
do Espírito. 

Para celebrar a eucaristia, a comunida
de crista tem que se mostrar visivelmente 
em comunhão, congregada no Espírito 
Santo. Celebram-na innaos e irmas reuni
dos na diversidade de funções, sob a pre
sidência do ministério ordenado. A comu
nhão cósmica se faz presente pelos dons 
do pão e do vinho que se transfiguram pela 
ação do Espírito (transubstanciação, epi-, 
clese). A celebraçao da eucaristia pertence 
o cuidado com as necessidades dos pobres: 
o sentido primeiro e originário da coleta 
de dinheiro e alimentos durante a celebra
ção é socorrer os necessitados". E tudo 
isso se faz tendo a Cristo como único 
mediador, para louvor e glória do Pai. 

A meta da eucaristia, como a meta da 
Igreja que ela simboliza, representa e atu-



aliza, é a comunhão com o Pai por Cristo 
no Espírito. Na eucaristia se dã o duplo 
movimento que constitui nossa comunhão 
com Deus. O Pai nos convoca como Igreja 
por Cristo, único mediador, no Espírito. 
Assim reunida no Espírito a Igreja se ofe
rece por Cristo ao Pai. 

Aprofundando na comunhão trinitãria 
(com o Pai, por Cristo no Espírito), a eu
caristia nos une aos irmãos e irmãs e nos 
compromete com a realidade do pobre. A 
união fraterna já é expressão, fruto e cami
nho da comunhão com o Pai ("Quem não 
ama seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem 
nao vê, não poderá amar" 1 Jo 4,20b). Por 
isso mesmo é o dom do Espírito que se 
invoca na segunda epiclese da oraçao eu
carística, para que não s6 torne o pao e o 
vinho corpo e sangue de Cristo (epiclese 
sobre os dons), mas também transforme a 
comunidade reunida em Corpo de Cristo 
num só Espírito (a epiclese sobre a comu
nidade). 

O cuidado pelos pobres está presente 
no próprio simbolismo eucarístico: partir e 
repartir o pão. Quem parte o pão eucaristico 
e deixa de repartir o pao com os pobres, é 
um mentiroso12• O Corpo de Cristo, que é 
a Igreja, só se toma verdadeiramente tal, 
fazendo as açoes que identificam Jesus 
como o Messias, o Cristo. Tais açoes se 
resumem no amor preferencial pelo pobre 
(cf. Lc 7,28-23; também GI 2,10). 

Considerando tudo isso, entende-se por 
que a eucaristia é fonte e cume de toda a 
vida cristã, fonte e cume da comunhao 
eclesial (cf. SC 10). 

7. A VIDA RELIGIOSA NA 
COMUNHÃO ECLESIAL A 
SERViÇO DA COMUNHÃO 

Religiosos e religiosas participam da 
comunhão eclesial como os demais mem
bros da Igreja, na condição de instrumen
tos e construtores de comunhão. Por seu 
próprio ser e por sua atuação, a Vida 

Religiosa tem, na Igreja, um papel signifi
cativo na construção de comunhão. Assim, 
apesar de minoritãrios (0,12% da Igreja), 
religiosos e religiosas têm um responsabi
lidade efetiva e um papel deterntinante para 
configurar o rosto da Igreja enquanto co
munhão universal. 

Tanto o Documento de Trabalho, pre
paratório do Sínodo de Bispos, que tratou 
da Vida Consagrada e de sua missão na 
Igreja · e no mundo, como pronunciamen
tos episcopais durante o evento insistiram 
na comunhao dos religiosos e religiosas 
com a Igreja. Nada mais justo, porque fora 
da comunhao eclesial a Vida Religiosa dei
xaria de ser o que pretende. Entretanto, 
por vezes a afirmação assume um sentido 
muito restrito de comunhão com o bispo 
(ou ' mesmo subordinação a ele). Por isso 
este texto tratou de situar esse aspecto de 
comunhão eclesial· numa perspectiva bem 
mais ampla, para que a comunhão da Vida 
Religiosa com a hierarquia seja vista em 
suas legítimas dimensoes no projeto de 
comunhão do Pai. Nesse sentido, mais cor
reto que falar de comunhão com a Igreja, 
seria dizer comunhão na Igreja! pois os 
bispos não sao a Igreja nem os religiosos 
e religiosas estranhos à mesma. A Vida 
Religiosa é parte da Igreja e, portanto, está 
na Igreja. 

A comunhão da Vida Religiosa na Igre
ja é, pois, com lodos os membros do Povo 
de Deus, nao apenas com seus pastores. 
Nesse sentído. coincide com a graça e obri
gação de qualquer outro membro ou insti
tuição da Igreja de viver em comunhão. A 
experiência da Vida Religiosa latino-ame
ricana corrobora a importância de acentuar 
a comunhão eelesial na diversidade de 
contatos com as várias categorias de mem
bros da Igreja. Em sua convivência com o 
povo simples nas CEBs a Vida Religiosa 
aprendeu muito sobre como ser cristã e, 
até mesmo, como ser religiosa hoje e aqui. 
Pode-se dizer que a Vida Religiosa foi 
reeducada pelas CEBs para a comunhão. 
Inseridos no meio do povo pobre, religio
sos e religiosas descobriram a comunhão 
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concretizada na solidariedade e proximi
dad~ com os necessitados, nos gestos con· 
eretos do dia-a-dia da vizinhança, na luta 
por direitos espezinhados, na experiência 
de perseguição e de cruz em companhia 
dos injustiçados de sempre. 

A Vida Religiosa não é melhor que 
qualquer outra parcela do Povo de Deus, 
mas, por ser um jeito próprio de ser cristão 
e tentar viver o Evangelho, tem sua contri
buição específica ã comunhao eclesial. 
Quando nos pomos a acentuar o específico 
da Vida Religiosa, facilmente caímos em -elitismo: "somos melhores". E preciso 
acentuar que mesmo o diferente temos em 
comum com os demais. Tudo quanto a 
Vida Religiosa pertence ao patrimônio de 
todos os cristãos. As características acen
tuadas não sao exclusivas da Vida Reli
giosa; esta quer apenas "exagerar" esse as
pecto de vida cristã, ser um "choque" para 
a Igreja". 

Um desses aspectos da vida cristã, co
mum a todos e que a Vida Religiosa que
reria "exagerar", é a c,?ffiunhao, A contri
buiçao especifica da Vida Religiosa nesse 
âmbito poderia ser resumida numa pala
vra: é próprio de religiosos e religiosas 
serem peritos em comunhão. Seja dito sem 
nenhuma pretensao ã superioridade que já 
destruiria a comunhão. Mais: seja dito com 
a humildade de quem sente a distância entre 
o ideal e o real. 

Nessa obra de comunhão a Vida Reli
giosa teria como próprio sublinhar que a 
comunhão se realiza a partir dos pobres, 
mesmo que também essa seja uma carac
terística da comunhão eelesial como tal, 
pois nao há verdadeira comunhao em Cris
to, se os pobres, seus preferidos, nao estão 
no centro (cf. acima 3.1). Mas, repetindo, 
pelo voto de pobreza, pela inserção nos 
meios populares, pela proximidade com os 
pobres, pela atenção aos pequeninos, aos 
marginalizados e excluídos, a Vida Reli 
giosa "exagera" esse centro de comunhão 
eclesial. 

Condiçao para uma Vida Religiosa in
tegrada na comunhão eelesial é que ela seja 
aberta, comprometida, dialogal, incentive 
a comunhão de todos no 6nico Corpo de 
Cristo e busque comunhao com os demais 
cristaos e com toda a humanidade, a partir 
da comunhao com os pobres e excluídos. 
Poderia dizer-se até que, antes de ser fator 
de comunhão eclesial - logicamente, não 
cronologicamente antes -, a Vida Reli
giosa precisa ser simplesmente fator de co
munhão humana, ter consciência de sua 
pertença ã humanidade, da necessidade de 
estar atenta a tudo o que une e cria comu
nhão nesse espaço de humanidade que lhe 
é dado viver. E servir ã comunhão da hu
manidade por sua presença ativa com tudo 
o que a identifica: sua fé, seu amor apai
xonado por Cristo, sua consciência ecle
sial, sua pertença congregacional na diver
sidade de carismas. 

A comunhão com a humanidade se tra
duz em ações concretas que poderiam ser 
exemplificadas com atitudes perante os 
desafios da preservação do meio ambiente 
e da globalização neoliberal. Diante do 
desafio ecológico, caberá ã Vida Religiosa 
contribuir para uma espiritualidade de di
rnensoes mais cósmicas, já presente em 
muitas familias religiosas. A globalização 
massificante e opressora se apresenta como 
desafio a religiosos e religiosas para rela
ções mais pessoais, solidariedade com as 
vítimas, ajuda na busca de soluçoes alter
nativas. 

A tarefa da Vida Religiosa a serviço da 
comunhao humana e eclesial começa, po
rém, no mais corriqueiro e simples da vida 
cotidiana em fraternidade. Ela vive (ou a 
ela cabe viver) algumas atitudes que faci
litam o entendimento: fraternidade, senti
do de comunidade, diálogo, entrega aos 
demais, respeito pelo diferente ... Cabe ã 
Vida Religiosa, como parcela da Igreja, 
reproduzir em sua vida comunitária e na 
relação com os demais cristãos a unidade 
participativa e relacional da Trindade, para 
chegar com todos à suprema comunhão 



com Deus, através da solidariedade com 
os pobres e do respeito ao pluralismo cul
tural. Na medida em que vive esses ideais, 
a Vida Religiosa pode transformar-se em 
escola de comunhao na Igreja, onde mui
tos cristãos - leigos, presbíteros, bispos 
-, podem aprender os valores constituti
vos da vida em comunidade. 

Em sua vida interna e em suas relações 
com os outros, cabe à Vida Religiosa tor
nar-se sinal e testemunho de comunhão da 
Igreja. Nesse ponto, ressaltem-se as Con
ferências de Religiosos corno mediaçao 
concreta de comunhao entre os diversos 
Institutos e também com as Conferências 
Episcopais e outras instituições eclesiais. 
A intercongregacionalidade ou colaboração 
entre os Institutos religiosos, "no que COD

cerne ao apostolado e à formação de seus 
membros", foi ressaltada na proposta 31 
do último Sínodo de Bispos corno útil re
forço ao ardor missionário J4• Nesse con
texto, freqUentemente se previne contra a 
nivelação dos carismas particulares. mas 
talvez seja igualmente importante prevenir 
contra sua absolutizaçao, pois bem podem 
ter condicionamentos históricos e culturais 
fortíssimos e perder seu sentido e sua for
ça ao entrar-se em uma nova época's. A 
intercongregacionalidade permite a fecun
dação mútua entre os carismas, seu apro
fundamemo e purificação pelo contato com 
carismas diferentes. Por todos os benefí
cios que derivam dela para todos os parti
cipantes, é preciso ver na intercongregacio
nalidade um sinal do Espírito em nossos 
dias. 

No sentido da comunhão seria neces
sário dar um passo a mais. O tenno "co
munhão eclesial" evoca nonnalmente em 
primeiro lugar a comunhão com os bispos. 
Corno a Igreja é mais que o episcopado e 
o protagonismo dos leigos é um desiderato 
a ser incentivado, a Vida Religiosa teria 
de se esforçar por encontrar meios de fo
mentar a comunhão com o Jaicato, princi
palmente quando organizado, como no 
Brasil, num "Conselho Nacional de Lei
gos" (CNL), organismo conexo à Confe-

rência Episcopal, ou, se se vier a realizar 
a proposta do Cardeal Aloísio Lorscheider, 
numa "Conferência Nacional de Cristãos 
Leigos", análoga às Conferências de Bis
pos e de Religiosos". Seria igualmente 
importante acentuar a comunhão com os 
presbíteros e diáconos, seja no âmbito 
nacional, quando há organizações desses 
ministérios, como no Brasil o uConselho 
Nacional do Clero" (CNC) e a "Comissao 
Nacional de Diáconos" (CNO), corno no 
árnbito local, nas dioceses e paróquias, 
onde se dão a maioria dos conflitos que 
afetam a comunhão. 

Outro desafio com que se depara a Vida 
Religiosa. ao querer viver e testemunhar 
comunhão, é o que se poderia chamar de 
"choque de culturas" ou "estranhamento , 
cultural". E um desafio conexo à incultu-
raçao. Há na América Latina toda uma 
tradição de dependência dos modelos de 
Vida Religiosa da Europa. As congrega
çoes européias que aqui chegaram no sé
culo passado e no decorrer da primeira 
metade deste século, reproduziram simples
mente o modelo de seus países de origem. 
A vida ordinária da França, da Alemanha, 
da Holanda etc. foi muitas vezes simples
mente transplantada para nossos países, 
desde a língua até a culinãria e o estilo de 
construção. Mesmo sem esses exageros 
hoje reconhecidos, há outras formas de 
dependência mais sutis ainda persistentes 
que dificultam o entendimento cultural. O 
resultado é que as novas gerações latino
americanas acabam entrando em choque 
com seus predecessores estrangeiros ("cho
que de culturas") ou as relações internas 
da comunidade se tomam difíceis por ra
zões culturais; os latino-americanos (prin
cipalmente se de origem autóctone) não se 
adaptam ao sistema de vida ("estranha
menta cultural"). 

Aqui entram as propostas de comunhão 
intercultural e comunhão intracultural, se
gundo o ponto de vista que se assuma. 
"Comunhão intercultural" significaria a 
busca, da parte dos Institutos, de aceitar as 
características culturais não européias ou 
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norte-americanas na vida comunitária e na 
fonna de realizar o apostolado. "Comunhao 
intracultural" seria a inculturaçao, ou seja, 
a comunhao profunda com a cultura cir
cundante. Note-se que o que foi dito das 
relaçoes entre América Latina e Europa ou 
Estados Unidos, valeria também com rela
ção às diversas culturas de cada um de 
nossos países, tantas vezes pluriétnicos e 
pluriculturais. 

o 

E preciso ter consciência de que a ques-
tão da inculturação criará tensões e confli
tos que afetarão a comunhão eclesial. As
sumir a diferença cultural poderá distan
ciar cada vez mais e dificultar o entendi
mento. Certamente, na medida em que os 
religiosos e religiosas tratarem de realizar 
mais profundamente a proposta de incultu
ração. os pontos de tensão com o episco
pado vao aumentar, produzindo talvez mais 
fricção que a opçao pelos pobres. 

No tocante aos conflitos e especifica
mente com o episcopado. é preciso oaa 
esconder que as tensões sempre existiram 
no decorrer de toda a história da Vida 
Religiosa. Não é só questão de pecado, de 
dureza de coração seja por parte dos bis-

A • pos que veem no cansma ameaça a seu 
poder, seja por parte da Vida Religiosa que 

o 

não se quer dobrar à obediência. E, mais 
simplesmente, a tensao natural entre caris
mas complementares: o da direção e da 
unidade e o da liberdade criativa. Por seu 
carisma _específico de responsável pela 
unidade, a hierarquia tende ao exercício 
do poder: por sua sensibilidade às moções 
do Espírito, a Vida Religiosa tende à novi
dade e aparentemente perturba a ordem, 
chamando a Igreja a viver a liberdade do 
Espírito. Como a comunhão se cria pela 
complementaridade de carismas e funções, 
tais tensoes não perturbam a comunhão~ 
senao quando cerradas ao enriquecimento 
que o dom oposto lhe pode propiciar. 

À GUISA DE CONCLUSÃO 
o presente trabalho insistiu na unidade 

na diversidade e compreendeu comunhão 

nessa perspectiva. Vimos que comunhão 
não é submissão nem negação da diferen-

o 

ça. E participação num projeto comum com 
as idiossincrasias de cada parceiro, mas de 
tal fonna que a própria participaçao confi
gure a identidade de cada um. 

Por trás dos problemas, tensoes e con
flitos da comunhão eclesial, seja no que 
diz respeito à relação bispos - religiosos 
e religiosas -, seja no que toca às rela
çoes no interior dos Institutos religiosos, 
está em realidade a tensão entre duas ec1e
siologias, em que a palavra "comunhão" é 
entendida diversamente. Uma primeira 
eclesiologia compreende a comunhão de 
baixo para cima: outra a entende a partir 
da autoridade. A primeira é uma eclesiolo
gia do carisma; a segunda, do poder. Sub
jacente está a questão do que é primeiro: o 
ministério ou a comunidade, a autoridade 
ou a ekklesía. 

Nem este artigo, nem qualquer outro, 
nem uma obra mais exaustiva de teólogo 

o 

mais competente resolverao a questão. E 
preciso conviver com o pluralismo teoló
gico e mesmo apreciá-lo como salutar para 
a vida da Igreja. Os conflitos nao passam 
só por aqui, mas por mediações políticas, 
culturais, psicológicas etc. Tampouco o 
entendimento passa exclusivamente pelo 
caminho do intelecto; também pelo da sen
sibilidade e da operacionalidade. Sem sen
timento, ternura, sentido do outro. respeito 
pelo outro. o intelectual se toma abstrato; 
embora. por outra parte, sem reflexao inte
lectual séria, a sensibilidade degenera em 
sentimentalismo ou domínio do irracional. 
Sem operacionalidade igualmente nao ha
verá entendimento, porque precisamos de 
estruturas para a convivência humana e 
fraterna. Para que se dê comunhão, é pre
ciso criar um mínimo de estruturas que 
aproxime as pessoas. 

Entretanto, criadas as estruturas de 
apoio será preciso insistir de novo em que 
a comunhão ec1esial não se resolve só com 
elas. Comunhão move-se no plano da vi-, 
da, porque brota da vida trinitária. E circu-



lação de vida. Quando há vida e vitalidade, 
as portas se vao abrindo. Uma dessas portas 
é a do diálogo e do discernimento em co
mum entre as diversas instâncias da Igreja. 

Cabe, pois, falar em diálogo. Mas falar 
com realismo, para que não se torne uma 
espécie de panacéia ou palavra mágica que 
tudo soluciona, mas fora do âmbito real. 
Na utopia de um diálogo bem conduzido é 
preciso ter a humildade de dizer que nao 
se compreendeu o outro. Mas isso não 
encerra a possibilidade de comunhao. Pelo 
contrário, o primeiro fruto do diálogo ha
verá de ser a confiança mútua, a confiança 
em meu irmao ou irma que não consigo 
entender., O diálogo vai até esse ponto em 
que se chega à conclusão de não entender 
o outro; depois disso está à mão que um 
estende ao outro como mostra de confian
ça, embora na impossibilidade de com
preender-se mutuamente e compartilhar as 
opiniões do outro. 

O problema entre a Vida Religiosa e a 
hierarquia não é só falta de diálogo, é falta 

NOTAS 
1. Cf. Hans Küng: Projeto de élica mu,ufial. Uma 

moral ecumênica em vista da sobrevivência hu
mana. São Paulo: Paulinas. 1992. 

2. Cf. Faustino Couto Teixeira: Teologia das reli· 
gUIes. São Paulo: Paulinas, 1995. Vejam-se os 
documentos romanos de fundamental importân
cia: Diálogo e missão (SEDOC 17 [1984/1985 J 
387-399) e Diálogo e antÍncio (SEDOC 24 (199L] 
258-288). 

3. Cf. trineu de Lyon: Advers/ls haereses IV, 20, 7, 
se 100111, 648-649. 

4. Diâlogo ecumênico: cf. Decreto Uni/aris Redin
legrolio sobre o ecumenismo, do Concílio Vati
cano IT. 

5. Diálogo inter-religioso ou macroecumenismo:cf. 
Concflio Vaticano 11, Decl~açâo Nostra Aelole 
sobre a relação da Igreja ·com a religiões não 
cristãs e Declaração Dignilotis HtlnlOllae sobre a 
liberdade religiosa; João Paulo li, Redemploris 
Missio; documentos romanos "Diálogo e missão" 
e "Diálogo e anúncio". . 

6. Falar de história significa reconhecer que unida
de do Corpo só se realizará em plenitude na con
dição celeste. A imagem da Igreja como Corpo 
se refere a sua identidade com Cristo e deve ser 
corrigida pela figura da alteridade: a Igreja é Es-

de confiança. Por mais que se multipliquem 
instâncias e estruturas de diálogo, não se 
chegará a nada sem confiança. Pedro possi
velmente nunca entendeu a Paulo (cf. a tra
dição petrina em 2 Pd 3,16), mas confiou 
nele, estendendo-lhe a mão, dividindo-se as 
tarefas (cf. Gl 2,9) e concordando em não 
esquecer o fundamental: "Nós só nos devi
amos lembrar dos pobres ... " (GI 2,10). 

A importância do diálogo e da confian
ça mútua dentro da Igreja, entre seus di
versos membros, para chegar à comunhão 
eclesial não é apenas uma bela recomen
dação piedosa. E questão de vida ou mor
te, pois a credibilidade da Igreja passa pelo 
caminho de uma comunhão real, vivida, 
não apenas retórica. Nao teremos credibi
lidade perante a sociedade nem no interior 
da Igreja, se nao formos capazes de uma 
comunhão efetiva, entre diferentes e no 
respeito à diferença. 

Belo Horizonte, la de novembro de 1995 
Memória de São Leão Magno, 

Papa e Doutor da Igreja 

posa, é outra com relação a Cristo, embora seja 
seu Corpo (cf. Ef 5.28). 

7. Agostinho: Sermo 340, 1. PL 38. 1438-1484. 
8. ls 11,12; cf. Vaticano I, DS 3014. 
9. Cf. Cipriano: De oral, dom. 23. PL 4, 553_ 

10. Simbolo "Trindade Clemente", DS 731Dz 17. 
li . Cf. Justino Mártir: Apol. /. 
12. Cf, Juan Fernando López: Pobres sacrame1l1os?! 

Os sacramentos 110 diamisma do seguimento de 
Jesus presente no pobre. S. Paulo: Paulinas. 1995. 

13. Cf. Johann Baplisl MelZ: Las 6rdenes religiosas. 
Barcelona: Herder, 11988. Johann Baptisl MelZ 
- Tiemo Rainer Peters: Pasi6n de Dios; la 
existencia de órdenes religiosos hoy. Barcelona: 

, Herder, 1992. 
14. Camilo Maccise - PabÍcio Sciadini: Sínodo dos 

Bispos de 1994 sobre "a Vida Cal/sagrada e sua 
missão na Igreja e no ml/ndo"; Propostas do 
Sínodo e diário de um padre sínodal. Belo Hori-
2.Onle: Lutador, 1995, 72. 

IS. Cf. Francisco Taborda: "Carisma e instituição. 
Considerações teológicas sobre sua mútua rela
çâo. a par1ir da Vida Religiosa lalino-americana", 
em: A dimensão profética da Vida Religiosa na 
lIova evangelização. Rio: CRB. 1990, 39-57 (es
pecialmente 55). 

16. Cf. Cardeal Aloísio Lorscheider: "Uma possível 
Conferência Nacional de Cristãos Leigos", REB 
55 ( 1995) 515-524, 

.-
u 

'. 

> 

o 

u 

23 



·-
o 

<o 

o 

o 

24 

N 

COMUNHAO ECLESIAL: 
DOM E TAREFA 
A VIDA RELIGIOSA NU IGREJA 

N 

DE COMUNHAO 

Como evento ec/esial, a Vida 

Religiosa não nasceu da 

hierarquia. Nasceu do Evangelho 

e do Espírito. Mas a vocação 
• 

e a missão dos religiosos se 

realizam na Igreja porque o 

Senhor assim o quis. 

N 

INTRODUCAO , 

Originariamente a Vida Religiosa bro
ta de um acontecimento de vida, orientado 
para a renovaçao interior da Igreja. Foi um 
gesto profético com carga de genuína no
vidade'. Não se esqueça, por outra parte, 
de que a maioria das fundaçoes surgiram 
nao em épocas de florescimento, mas de 
profunda desorientação e insegurança da 
Igreja'. 

A História nos ensina que, tanto entre 
os monges do século IV como entre os 
jesuítas do século XVI, para dar um exem
plo, existe, sem pretendê-lo. uma espécie 

Pe. José Maria Guerrero, 5.)* 

Santiago - Chile 

de chamada de atenção: sua pobreza, sua 
recusa de honras eclesiásticas, suas preo
cupações pastorais ... dão às comunidades 
religiosas um certo ar de contestação no 
seio da Igreja. A fuga do Abade Antônio 
ao deserto nao foi uma fuga covarde. mas 
interpelante. contestatária para aquelas co
munidades cristas que iam perdendo seu 
radicalismo evangélico. 

Aqui se enraíza esse caráter de "utili-, 
dade" do carisma da Vida Religiosa, E que 
todo carisma autêntico é de "utilidade" para 
a Igreja (l Cor 12,7), ainda que essa "uti
lidade" nao seja, com freqüência, cômoda 
nem para os religiosos, nem para os seus 
ouvintes. Entretanto, este é um modo de 
estarem comprometidos e de serem respon
sáveis pelo bem comum. 

Parece um contra-senso falar dos fim
dadores e da Vida Religiosa como uma 
contestação no seio da Igreja. Contudo, é 
aSSIm. 

, 
E historicamente indiscutível que as 

Congregações Religiosas nascem no seio 
da Igreja e em perfeita solidariedade com 
ela. Nossos fundadores sempre fizeram sua 
crítica e sua refonna na Igreja e a partir 
da Igreja, mas nunca contra a Igreja'. To-

* O Autor: Professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica do CHILE e Teólogo Assessor da 
CLAR. 



das as grandes figuras dos fundadores são 
homens de Igreja. Sempre souberam estar 
abertos à Igreja hierárquica, pedir e espe
rar a confirmação de seu carisma. Sofre
ram, desfrutaram e manifestaram a força e 
a convicção que o Espírito lhes dava. 

Sabemos como esta situação de confli
to e de crise entre os fundadores e a hie
rarquia foi freqüente na história. Cada fun
dação supunha uma releitura do Evange
lho numa situaçao concreta da Igreja. Esta 
releitura do Evangelho costumava compor
tar, com alguma freqüência e segue com
portando, a ruptura com algumas situações 
bem-vistas ou, ao menos, aceitas pela hie-, 
rarquia. E a denúncia com palavras ou 
gestos de vida de quem nao tem autorida
de na Igreja. A crise, a oposiçao sao ine
vitãveis4

, Esta crise se acentuou nos mo
mentos mais criativos e proféticos da Vida 
Religiosa. Contudo, "sem vinculaçao e co
munhão eelesial e hierárquica, a Vida 
Religiosa, como os demais carismas, seria 
uma seita de entusiastas iluminados ou de 
profetas raivosos, mas não parte integrante 
da vida da Igreja. As tentativas de inde
pendência e separação da Igreja levam ao 
fracasso e ao cisma. Por isso, a pedra de 
toque da Vida Religiosa é sempre a comu
nhão e a obediência ec1esial ao 'senhor 
Papa', na formulação de Sao Francisco, 
'sentindo com a Igreja', na formulaçao 
inaciana, 'querendo viver e morrer como 
filhos da Igreja', na formulação teresiana". 

De que comunhão eclesial se trata? 

Antes de mais nada, é necessário acla
rar a noçao de comunhão. Nao cabe a 
menor dúvida de que se trata de uma no
ção complexa. como no_~ adverte a Rela
ção Final do Sínodo de', i 985. Para alguns 
a comunhão é proposta num sentido funcio
naI, sendo mais fruto de coordenação de 
funçoes e ministérios, de "inserçao orgâni
ca" do que de circulação de vida pela 
reciprocidade entre os membros, precisam 
uns dos outros, segundo o projeto de Deus. 
Ou se contempla num sentido redutivo, 

com relação ao Papa e aos Bispos, com 
conotaçao de docilidade, disponibilidade 
total, cooperação termos utilizados, com 
alguma freqüência, em sentido de submis
são passiva. Ou se identifica com o que, 
quando muito, sao meios ou sinais de co
munhão: vida comum, vida fraterna etc. 

O Sínodo extraordinário dos Bispos em 
1985, ofereceu-nos pela primeira vez as 
linhas fundamentais da compreensão teo
lógica da "comunhão". 

"Que significa a complexa palavra co
munhão?" Fundamentalmente se trata da 
comunhão com Deus, por Jesus Cristo, no 
Espírito Santo. Esta comunhao se obtém 
na Palavra de Deus e nos sacramentos. O 
Batismo é a porta e o fundamento da co
munhao ec1esial; a Eucaristia é a fonte e o 
cume de toda vida cristã (cf. LG 11). A 
comunhão do Corpo Eucarístico de Cristo 
significa e faz, isto é, edifica a íntima 
comunhao de todos os fiéis no Corpo 
Místico que é a Igreja. Por isso, a ec1esio
logia de comunhão não se pode reduzir a 
meras ... organizativas ou a questoes que se 
referem a meras potestades. A eelesiologia 
de comun4ao é o fundamento para a or
dem da Igreja ... (cf. ! Cor 10, !6ss) [ReI. 
Fin., 11 CI]. 

O texto é denso e preciso. A categoria 
de "comunhão" se refere ao mistério de 
Deus em sua vida trinitãria que se oferece 
para ser participado pelo crente e se obtém 
na auto-revelação de Deus ao homem que 
o acolhe na fé e que se edifica sobre uma 
base sacramental. O Batismo é a porta de 
entrada no âmbito divino da "comunhao", 
isto é, na intimidade da vida do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo. Portanto, na co
munhao da unidade e da Trindade do ser 
de Deus. A Eucaristia realiza vitalmente a 
comunhão dos fiéis com Deus e entre si.6 

Ao longo de toda nossa reflexão leva
remos muito em conta estas características 
fundamentais do conceito de "comunhao 
eelesial" que o Sínodo extraordinário dos 
Bispos de 1985 nos oferece. 
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Pretendemos nesta reflexão clarificar, 
tanto quanto possível, o que entendemos 
por "comunhão eclesiaJ" e que exigências 
comporta para a Vida Religiosa, em parti
cular, mas também para todo o Povo de 
Deus. "Sacramento, ou entao, sinal e ins
trumento da união íntima com Deus e da 
unidade de todo gênero humano" (LG 1), 
sem reduzir-nos somente à relação não 
poucas vezes conflitiva: Bispos/Religiosos. 

N 

I. COMUNHAO FUNDANTE 
"Que sejam UM em nós" (Jo 17,21). 

O mistério da Trindade em que todos 
sao um, tudo é de todos, cada um se expli
ca nos demais e todos sao para e pelo 
homem, não só é a origem, mas o modelo 
último de toda comunhão e, portanto, tam
bém da Igreja que é o Povo da comunhão. 
Sao Cipriano via a Igreja "como um povo 
reunido em virtude da unidade do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo"'. 

Tertuliano expressou com grande vigor 
e densidade esta afirmaçao: "Onde os três, 
isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo es
tao, àli está a Igreja que é o corpo dos três".' 
"A Igreja nao será mais que uma miste
riosa extensao da Trindade no tempo"9. 

A Igreja se faz unidade na medida em 
que toma parte e vive a união do próprio 
Deus. A comunhão de pessoas em Deus 
está na origem (a mútua relação e auto
doação das pessoas abrindo-se e entregan
do-se ao homem) e no fim (comunhão real 
de vida com o Pai, no Filho, pelo Espírito 
e por isso entre os irmãos). 

Se a Igreja não deita suas raízes no 
mistério de Deus, fica sem fundamentos e 
toma-se estéril. A Igreja é um mistério de 
comunhão" e esta realidade profunda deve 
manifestar-se na vida da Igreja. A comu
nhão da Igreja está pré-figurada, possibili
tada e sustentada pela comunhão da Trin
dade que é comunhão de vida. 

Mas, em que consiste a 
"comunhão trinitária"? 

A Santíssima Trindade é o mistério 
central da nossa fé. Não é algo frio, dis
tante, abstrato. Pelo contrário, é um misté
rio entranhado e vital, gostosamente pró
ximo, surpreendentemente dinâmico, gera
dor e referencial obrigatório de toda comu
nhão (de Igreja, da humanidade, do cos
mos). 

Jesus nos falou do Pai, este "mistério 
de ternura"IL. Chama-Q de "Abba" ("pa
paizinho", ou "meu querido papai")12, que 
se comove até as entranhas e celebra com 
transbordante alegria a festa do filho mor
t" que voltou à vida (Lc 15,1-25). Esta 
parábola do Pai misericordioso rompe as 
fronteiras do imaginável, mas assim no-lo 
revela o Filho. Jesus é o totalmente "Filho 
amado no qual ponho minha complacên
cia" (Mt 3,7), sempre fielmente obediente 
até a morte (FI 2,8) e absolutamente livre. 
Por isso, arma sua tenda entre nós (Io 1,14) 
para redimir-nos, não a partir do pater
nalismo distante, mas da solidariedade 

• 
comprometida. E o Bom Samaritano para 
todos' os homens machucados pela margi
nalização, falta de solidariedade, pela vio
lência e pelo ódio. Acendeu a esperança, 
ensinou o amor e a solidariedade, procla
mou a dignidade do homem e a libertaçao 
total. Morre para dar-nos vida e, ressusci
tado, envia-nos o Espírito para ensinar-nos 
toda verdade, o amor e para dar-nos força 
para viver esta verdade (Io 17) e assim 
nos santifical3• Mostra-se na História como , 
um furacao, um vendaval. E urna forma de 
transformação, corno o amor que é mais 
forte do que a morte. Representa o novo, 
a abertura, a comunhão absoluta. Habita 
no coração das pessoas, dando-lhes discer
nimento' coragem e decisão. 

Esta é nossa fé em um Deus-Trino, que 
é amor (1 Jo 4,8), que se envolveu em 
nossa História para refazer a comunhao 
rompida, a partir de sua "comunhão trini
tária" sempre dinâmica e fiel. 



Mas, como é este Deus, Trino, 
totalmente Outro e, contudo, tão 
misteriosamente próximo? 

o Prefácio da Trindade confessa: 

"Adoramos três pessoas distintas numa 
única natureza e iguais em sua diguidade." 

Pai, Filho e Espírito Santo constituem 
uma unidade dinâmica. As Três Pessoas 
divinas são iguais, mas sua igualdade se 
dá na diferença e na relaçao entre elas. "A 
comunhão trinitária se faz na diferença, nao 
na uniformidade". Cada pessoa é distinta e 
atua distintamente: O Pai como origem sem 
origem, envia o Filho; o Filho como aque
le que eternamente conhece e ama o Pai; 
encarnando-se, morrendo e ressuscitando 
realiza a salvação e o Esprrito. como vín
culo do amor entre os dois, nos santifica, 
atuando a obra libertadora do Filho. 

A "comunhao trinitária" se constrói pe
la participação de cada pessoa na vida da 
Santíssimo Trindade. Cada uma participa, 
a seu modo, segundo suas propriedades. 
Sem participação não há comunhao. Co
munhão não é subordinação (nem o Filho, 
nem o Espírito Santo estão subordinados 
ao Pai)". A Comunhao Trinitária se faz 
pela participação das pessoas. 

-li. COMUNHAO -PARA A MISSAO 
"Eu sou a videira e vós sois os ramos" 

(10 15,5). 

"Em cada um o Espírito se manifesta 
para o bem comum" (I Cor 12,7). 

A referência à Trindade nao s6 como 
origem mas também como modelo único 
de comunhão é essencial para uma com
preensão mais completa e profunda da 
Igreja que, como dizia S. Cipriano, é um 
"Povo reunido em virtude da Unidade do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo". Comu
nhão é a maneira de ser de Deus e a ma
neira de realizar-nos como irmaos. A co-

munhão teologal é a fonte da comunhão 
fraterna. Nao pode haver na Igreja rela
ções de Senhor e Servo: "Quanto a vós, 
não vos deixeis chamar de rabi..., mestre" 
(cf. Mt 13,8-10) . 

• 
A luz desse profundo e dinárnico mis-

tério da Santíssima Trindade podemos fa
cilmente deduzir: 

• 
, JO

) Que a "comunidade eelesial", que 
engloba toda a Igreja, é da ordem e do 
plano da vida e abarca toda a vida. Nada 
que seja vida pode escapar, porque de Deus 
brota, Ele que é a vida, A alegoria da vi
deira e dos ramos é rica de significado para 
esta comunhão de vida. Uma vida, por 
certo, que: a) s6 se recebe se se "permane
ce" no Cristo; b) mas só se permanece no 
Cristo se se ama, isto é, se se partilha com 
outros essa mesma vida. Comunhão com 
as pessoas, mediante a comunhão com 
Deus. Sao ambas tão inseparáveis que a 
ruptura da comunhão com Deus comporIa 
ruptura com o irmão. E vice-versa. Ruptu
ra que s6 se pode reparar, reparando pre
viamente a ruptura com o irmão: " ... deixa 
lua oferenda diante do altar ... "I'. Não se 
realiza essa "comunhão eclesial" quando 
nos afastamos de alguns membros do Povo 
de Deus e passamos ao largo, como o le
vila e o sacerdote, diante dos abatidos pela 
v iolência da Hist6ria, os empobrecidos des
pojados por seus próprios irmãos, os mar
ginalizados pela não-solidariedade dos ho
mens. Nesse caso não só nos separamos 
da Igreja - Povo de Deus -, mas tam
bém do Deus desse mesmo Povo (cf. Mt 
25,31-46). 

2°) Que a "comunhão eelesial, que bro
ta da comunhão fundante trinitária, é a 
comimhao de todos os batizados, fundada 
na idêntica dignidade - única e insuperá
vel de filhos - que todos eles possuem. 
Essa igualdade de todos não pode ser con
fundida com 'a simples reivindicação 
democratizante de um igualitarismo juridi
co e nivelador. A mesma seiva de vida cir
cula em todos os ramos. 
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3') Que se trata de uma comunhão na 
participação da missao evangelizadora do 
mundo (EN 20). Essa missão compete à 
Igreja como "corpo comunional", isto é, 
com "anterioridade lógica" em relação aos 
papéis que nela se dão". Isto significa que 
não pode haver membros mortos numa 
Igreja viva. A todos, sem exceçao, cabe 
participaçao e responsabilidade. Dizia o 
Sínodo de 1985: "Porque a Igreja é comu
nhão, a participaçao e a co-responsabilida
de devem existir em todos os seus níveis. 
Esse princípio geral deve ser entendido de 
modo diverso segundo os diversos âmbi
tos" (Sínodo Extraordinário, Relação Final 
11, C, 6). Só assim poderemos falar de 
"pedras vivas" para a construçao da Igreja. 

4') Que falar de "comunhão eclesial" é 
falar de pessoas livres e diferentes, que 
sabem, se respeitam e querem manter-se 
diferentes, que se acolhem e celebram essa 
diversidade como uma riqueza e, mais ain
da, buscam-na e a desejam como uma 
necessidade (lCor 12,4-30). E se é comu, 
nhao de pessoas livres, nao pode ser fruto 
de submissao alienante, ou de medroso 
servilismo, ou de acatamento arrivista, por
que é comunhão na participação. ~ssa co
munhao eclesial é relaçao recíproca entre 
as "pessoas"17 que constituem o "ser-comu
nhão". "Brota de um vigoroso sistema cir
culatório interno da Ig'reja, um processo de 
sístole e diástole, de comunhão ativa e co
munhão passiva, de vida dada e vida reco
brada, do que ninguém é excluído. Enten
da-se bem que desse movimento alternante 
não segue que uma parte da Igreja cor
responda ao que chamei de comunhão ati
va e a outra passiva. Enquanto houver uma 
parte da Igreja ativa e outra passiva, uma 
que fala e outra que cala, uma que decide 
e a outra que cumpre sem mais, uma que 
pensa e a outra a quem se dá o pensado, 
não haverá comunhão, mesmo que a orga
nização seja perfeita, e a gestao e funcio
namentos sejam. impecáveis"J8, 

5') Que a "comunhão eclesial" pelo fato 
de provir da mesma origem, a Santíssima 
Trindade, não pode pôr em confronto ca-

. . . ,. .. 
nsmas e mmlstenos, mas SIm umr as pes-
soas que os possuem para a edificação da 
Igreja (cf. I Cor 12,4-8). Esta unidade de 
todos na missao comum nao se opoe à di
versidade de funções e ntinistérios. Os prin
cípios de igualdade e diversidade nao são 
contraditórios. A comunhão constitui a base 
de uma comunidade organicamente estru
turada. Um princípio de complementarida
de e não de contraposiçao regula a diver
sidade. 

Tudo isso significa que a Igreja encon
tra sua caraterização mais entranhada no 
ser "corpo comunional" mais que (e "an-, 
tes que") um "corpo hierarquizado". E a 
prioridade do nível do ser que se funda
menta no Batismo; prioridade da igualda
de, fraternidade e solidatiedade (cf. LG 32). 
Em outros termos, a relação fundamental , 

entre os membros da Igreja é a que os vin
cula em virtude de serem todos "pessoas" 
iguais, e não em virtude do desempenho 
de "papéis funcionais" diversos. A unida
de que procede do Pai pelo Cristo no Es
pírito vem antes da distinçao, sem por isso 
mesmo anulá-la e sim vivificando-a na 
dialética da comunhão e do serviço. A 
relação não é de superioridade, e sim de 
complementaridade na diversidade de ser
viço recíproco na diferença irredutível. 

Nessa comunhao de vida entramos pelo 
Batismo. Com efeito, pelo Batismo, fun
damento decisivo do sacerdócio comum 
dos fiéis (cf. LG lO), todos somos incor
porados em Cristo, ungidos pelo Espírito e 
por isso mesmo constituídos como mem
bros vivos desse Povo de comunhão, co
munhão que é eclesial, isto é, não só com 
a hierarquia mas com toda a comunidade 
de fé que é o Povo de Deus. 

QUAL Q APORTE DOS GRANDES 
ESTAMENTOS DA IGREJA À 
"COMUNHÃO EClESlAl"? 

aI "Para vocês sou bispo, com vocês 
sou cristão"(Sto. Agostinho) 19 



A hierarquia desempenha um serviço 
incalculável à comunhao. Alguém o ex
pressou com uma fórmula curta e densa. O 
ministério ordenado ocupa um lugar espe
cífico e estruturante. Sua funçao própria é 
assegurar "a conspiração" dos diferentes 
carismas e ministérios à missão e comu
nhao da Igreja, isto é, à "unificaçao dos 
diferentes"20. 

A autoridade hierárquica" não é uma 
realidade anterior (e exterior) à comunida
de dos fiéis, nem tampouco é superior ou 
inferior ao Povo de Deus. Está na comuni
dade e a seu serviço. Sua funçao não é 
constituir-se em centro motor e sim em 
articular e manter unida a comunhão de fé, 
de culto, de ação apostólica da Igreja, toda 
ela carismática e ministeriap2. A ela com
pete - e este é um grande serviço à "CQ

munhao eclesial"! - animar a vida que o 
Espírito suscita livremente, reconhecê-la, 

• 
respeitá-la e promovê-la. E afirmar sem-
pre a vitalidade de uma comunidade sob a 
açao do Espírito que é sempre surpreen
dente, imanipulãvel, cheio de criatividade 
e imaginaçao, rompedor de moldes, a 
Quem nao se pode programar - (graças a 

• 
Deus!). E óbvio, entao, que às vezes nos 
desconcerte e tenhamos a sensaçao de "per
der o controle" dos acontecimentos. E isso 
pode acontecer até mesmo à própria hie
rarquia já que nem sempre é fácil e ime
diato o reconhecimento do Espírito (cf MR 
12). Como diziam os Bispos no Sínodo de 
1987: "A açao do Espírito Santo que sopra 
onde quer, nem sempre é fácil de reconhe
cer e acolher" (Propositio 9). E a história 
de alguns fundadores o confirma. 

Por outro lado, ninguém possui o Espí
rito com exclusividade. Antes, é Ele q!le 
nos possui a todos, por isso devemos ser 
dóceis a seu incessante'·'àpelo. 

Por isso a hierarquia deve estar muito 
mais preocupada em compreender a Vida 
que sao os carismas e sua criatividade, e 
impulsionar seus desdobramentos, mais do 
que regular, disciplinar, organizar funções. 
Nao, pode domesticar os diferentes caris-

mas nem unifonnizá-Ios, nem buscar tomá
los eficazes pastoralmente. Assim se ex
plicam certas dificuldades e conflitos ao 

• 
longo da história. E claro que à hierarquia 
nao cabe antecipar-se ao Espírito, antes 
segui-Lo sempre com docilidade e grati
dão, discemindo, aprovando, respeitando e 
promovendo os diferentes carismas. Eis um 
imenso serviço à comunhao e edificaçao 
da Igreja! 

• 
E claro entao que as relações normais 

dos Bispos com os outros membros dessa 
Igreja de comunhão" devem ser de amor e 
confiança, de conselho, de exortaçao, de 
advertência e sobretudo de animaçao. 

O meio primário para que se afirme a 
"comunhão eclesial". e para que ela se 
desdobre a serviço da missão, é o diálogo 
e o discernimento comum. O recurso à "au
toridade-obediência" é segundo e subsidi
ário. A Igreja só tem um Senhor: Jesus 
Cristo, e todos, na Igreja, sao igualmente 
chamados a reconhecer o senhorio Dele, 
mediante uma lúcida e diligente obediên
,cia. Não se está negando que a autoridade 
tenha a última palavra. Somente se está 
postulando que essa "última palavra" nao 
seja a única palavra no discernimento da 
vontade de Deus. 

Não cabe a menor dúvida de que nao 
poucas dificuldades entre Bispos e religio
sos poderiam ter sido evitadas se se co
nhecesse melhor o sentido eclesial da Vida 
Religiosa que não é ilha alguma dentro da 
Igreja. Nem mesmo é uma espécie de Igreja 
paralela. 

Por se desconhecer, às vezes, o caris
ma e missao dos Institutos Religiosos, 
podemos correr certos riscos, tais como o 
de nao se favorecerem relações que inspi
rem e conduzam à comunhão~ estima, res
peito recíproco, consulta e diálogo, subsi
diariedade e justa autônomia. Poderiam 
também alguns Bispos nao aproveitar, ou 
utilizar inadequadamente, os dons e ener
gias que o Espírito Santo concedeu à sua 
Igreja na pessoa dos religiosos, etc. 
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Hoje há nao poucos Bispos que culti
vam relaçoes sinceras e familiares com os 
religiosos de suas Dioceses, que em diálo
go franco e leal buscam "promover e fo
mentar a fidelidade e autenticidade dos 
religiosos, e ajudá-los a inserir-se na co
munhão de sua própria Igreja e na ação 
evangelizadora, segundo sua própria índo
le" (MR 52; cf. MR 28). 

Por outro lado, não poucos Bispos sa
bem que os membros da Vida Consagrada 
são símbolo-memória do Senhor, mais por 
seu estilo de vida do que por suas ativida
des e empreendimentos. Não obstante, tam
bém as atividades e instituiçoes da Vida 
Consagrada estao sob o primado do sím
bolo: . devem ser significativas ... A Vida 
Consagrada nao pode renunciar à eficácia, 
mas seu específico é uma eficácia simbó
lica 24. Não os consideram simplesmente 
como mão-de-obra para a açao pastoral de 
sua Igreja Particular ou para ocupar os 
vazios que o clero diocesano nao canse-

• gue supnr. 

Quero terminar esse ponto com algu
mas palavras de um Arcebispo amigo: 

"Valorizo os religiosos pelo que sao, 
mais do que pelo que fazem. Sao intré
pridos, marcados por uma originalidade e 
imaginaçao que suscitam admiraçao Ce ci
tava Paulo VI, EN 69). Não desejo limitar
me a exigir a obediência (isto acontecerá 
em casos concretos e inclusive extremos), 
mas antes disso e primeiramente, desejo 
conhecê-los, amá-los, respeitá-los e pro
mover essa riqueza incalculável que eles 
significam em minha Arquidiocese. Quero 
viver em comunhão com eles, tanto quan
to sei que eles mesmos desejam viver sem
pre em comunhão com o seu Bispo. Nessa 
'comunhão eclesial' colocamos em jogo 
nossa credibilidade face ao mundo". 

b) Os religiosos(as), especialistas em 
comunhão? 

Foi dito - e assim deveria ser - que 
os religiosos(as) sao especialistas em co-

, 
munhão. E preciso porém, reconhecer que, 
com alguma freqüência, foram acossados 
pela tentação de se sentirem superiores ao 
restante da Igreja, sabendo-se fruto do 
Espírito. Lutero o afirma com clareza inter
peladora: Sentem-se mais orgulhosos por 
serem filhos de S. Bento, Agostinho ou 
Bernardo do que pelo fato de serem bati
zados25 . 

Não andam longe porém, os tempos em 
que, por vezes, funcionavam como Igreja 
paralela ou melhor, como um arquipélago , 
de pequenas Igrejas autônomas. As vezes 
a isenção se convertia em excusa para certo 
isolamento em relaçao à pastoral de con
junto e pouca encardinaçao real. 

E, no entanto, desde as origens monás
ticas - Pacômio marca a passagem do 
anacoretismo ao cenobitismo - a Vida 
Religiosa abrigou a pretensão de ser uma 
parábola viva de comunhão e de fraterni
dade apostólica. Os fundadores se senti
ram Igreja e quiseram sentir sempre com a 
Igreja. Seus horizontes de comunhao eram 
muito mais amplos do que a hierarquia, se 
estendiam a TODA a Igreja e também ao 
mundo, hoje muito mais fragmentado cul
tural, religiosa e socialmente do que então. 

O chamado evangélico no qual mais se 
reconhecem os religiosos é a ruptura com 
modos habituais de estabelecer relações 
entre os homens. Os laços de sangue ou de 
sentimentos espontâneos bem como o sis
tema de interesses pessoais, embora legíti
mos, sao superados pelo critério de fé, do 
"por minha causa" de Jesus. 

Mas essa ruptura historicamente se 
manifestou também em relaçao aos modos 
próprios de viver e relacionar-se de deter
minada Igreja. Foi assim que os primeiros 
monges se retiraram para o deserto. Nao 
era covarde esta sua fuga, mas uma deci
sao positiva e contestat6ria diante de uma 
Igreja aburguesada e decadente. O que de
sejavam era manifestar o Evangelho em 
toda sua integridade, salvar o espírito das 
bem-aventuranças, entrelaçando-se com o 
ideal da primitiva comunidade. A ruptura 



profética era dupla: em relação ao mundo 
e em relação a certa forma de se conceber 
a Igreja. E, no entanto, o profetismo da 
Vida Religiosa não só é ruptura e questio
namento, mas também proposta alternali-

• 
va. E precisamente nesta dimensão de pro-
posta comunitária alternativa que afirma
mos que a Vida Religiosa é "especialista 
em comunhao". Com efeito, propomos um 
novo modelo de relaçoes não-competitivas, 
cujo arcabouço interno, garantia de novi
dade e liberdade, sao os próprios votos. 

A essência da fraternidade consiste em 
cuidar do irmao. E é isso que a comunida
de religiosa pretende ser em meio a tantas 
multidões de solitários que perambulam em 
nossas ruas, famintos de amor e justiça. 

Devem-se questionar as falsas harmo
nias e é preciso trabalhar pela comunhao 
evangélica, feita de abertura e serviçalida
de, de amor desinteressado que não conhe
ce fronteiras, de diálogo franco e fraterno. 
E é preciso que compreendamos e viva
mos esta comunhao sempre mais próximos 

. . 
da diversidade e do pluralismo. E preciso 
também reconhecer que as divergências 
atuais na prática da comunhão e em sua 
compreensao provêm de mediações psico
lógicas inconscientes e de mediaçoes "po
Hticas" que, de algum modo, estao em 
nossa maneira implícita de pensar e viver . 
• 
E preciso deixar-se purificar e libertar, num 
processo de fé e de conversão. 

O pluralismo é um fato. Exige respeito 
aos demais e também a si mesmo, tendo
se em conta Jesus segundo o Evangelho. 
Ele é o Fiel ao projeto do Pai, embora 
sempre em busca, com clareza e finneza 
de fé. Convive com os seus e com todos, 
respeita, alenta, expõe o projeto do Reino, 
com a própria vida e pálavra, e assim vai 
gerando um processo de comunhao cres
cente nas pessoas. Nao impõe. antes expoe 
com grande liberdade de espírito. Também 
acontecem conflitos e até mesmo acontece 
o caso de alguns que se auto-excluem da 
Comunidade. Jesus mostra, com sua práxis 
e sua paz, o caminho de toda comunhão. 

Dá como baliza esse "perder-se" em ou
tros e "entranhar-se" em outros, que é a 
essência da comunhão e da comunidade 
religiosa que dali nasce. 

"Remontar o sentido de pertença jurí
dico, ou funcional, ou inclusive afetivo, 
para descobrir essa reciprocidade pessoal 
com aqueles que não se escolheram mu
tuamente, mas que se experimentam como 
escolhidos e convocados por outro gratui
tamente, supõe transladar-se ao plano da 
Graça da comunhao de Deus com todo ser 
humano e espelhar-se no radicalismo des
sa mesma comunhão. Não podemos pro
por-nos nem imaginar-nos um profetismo 
mais revelador e mais convincente do que 
o de homens e mulheres a quem a comu
nhão leva a nao se reservarem, a nao dis
criminarem destinatários, a voltarem-se 
prioritariamente aos que o egoísmo huma
no, próprio ou allieio, discriminou"26. 

O melhor testemunho profético contra 
as rivalidades e violências que, em qual
quer parte, desgarram a humanidade, é a 
comunhão e a fraternidade de pessoas tão 
diferentes e, contudo, tão unidas ou que, 
ao menos, deveriam sê-lo. O desafio Iri
nitário da Comunhao, que é comunhao de 
pessoas, resulta incrementado e ajudado de 
fora por essas novas exigências provenien
tes de nossa missao. Se a comunidade re
ligiosa para o mundo é, reflexo da própria 
Comunidade que Deus é, e a pluralização 
deste mundo também pluraliza nossa rnis
sao, loma-se indispensável centrar a essên
cia da comunhão na relação de pessoas que 
se querem e o demonstram, · e que fazem 
com que se comuniquem mundos que se 
desconhecem, ou que se mantêm à distãn
cia, ou se temem mutuamente. 

Por seu próprio ser e por seu agir, a 
Vida Religiosa é uma profecia viva em 
ação, um sinal interpelador e provocador 
de esperança na construção da comunhão 
eclesial. Ninguém fica fora de suas fron
teiras, embora em seu coração tenham um 
lugar privilegiado todos os empobrecidos 
e marginalizados. 
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Por isso, esta minoria de cristaos -
somente 0,12% do total - com um rosto 
muito plural - 1.423 Institutos de Vida 
Consagrada de mulheres e 250 de homens 
- têm um forte impacto efetivo e decisi
vo para configurar o rosto da Igreja en
quanto comunhão universal21

, e para inter
pelar o mundo a quem as injustiças e a 
não-solidariedade desunem e dividem e que 
se está convertendo numa espécie de jaula 
cada vez menor, de feras que lutam por 
apropriar-se de todo e pequeno despojo, e 
que, no entanto, é chamado a viver em 
comunhão. 

Os religiososCas) jamais poderão renun
ciar ao papel de construtores de comunhão. 
Este é um dos grandes aportes à edificação 
da Igreja. E isso, apesar da debilidade da
queles que acolhem a chamada do Espiri
to e de suas próprias e' inevitáveis defi-

• • • 
ClenCIaS. 

Nossos fundadores foram pessoas da 
Igreja que tiveram uma grande sensibilida
de para captar alguns problemas e "desu
manizações" lá onde seus contemporâneos 
nada viam de novo e de original. Busca
ram os limites, o marginal, o urgente, aque
les com quem nem a sociedade nem a Igre
ja':'instituição se preocupavam. Nem sem
pre foram compreendidos ou mesmo' in
centivados pela Igreja. Seu compromisso 
por Jesus Cristo e sua causa, repleto de 
criatividade e imaginação, desconcertou por 
vezes até a própria hierarquia. Mas con
fessavam-se filhos da Igreja e queriam 
sentir com ela. Seu exemplo é para nós 
uma lição. Mantiveram vivo seu espírito 
profético. Nao foram contra ninguém, e sim 
além. Isso originou conflitos e dificulda
des. Sofreram-nas com ânimo intrépido, por 
docilidade ao Espirito que os impelia a 
explorar novos caminhos de Evangelho, a 
buscar novas presenças. Mas nos momen
tos de crise nenhum trilhou caminhos à 
margem da Igreja, rompendo a "comunhão 
eelesial". Pelo contrário, a História passa
da, ninguém mais do que eles a amou, cons
tituindo-se, sem pretendê-lo, não poucas 

vezes, em fermento de comunhao, cons
trutores da unidade. 

Algumas observaçoes finais, porém: 

1 ') Pela experiência pluralista dos dife
rentes carismas na Vida Religiosa, sabe
mos por experiência que a unidade e co
munhão integram a pluralidade. Este é um 
belo serviço à Igreja: mostrar a unidade na 
pluriformidade, porque a comunhao no 
Espirito Santo não uniformiza a Igreja, 
antes a personaliza e pluraliza na unidade 
da "comunhao". 

2a
) Estamos convictos de que, ao mem

bro da Igreja, os caminhos do futuro nao 
passam pela suspeita, pela desconfiança, 
pelos preconceitos. As atitudes de endure
cimento e falta de transparência nao levam 
à compreensao e valorização do outro. O 
diálogo é sempre o melhor remédio pre
ventivo e curativo de tensões e conflitos 
em todos os níveis, sobretudo ante o desa
fio da inculturação que, sem sombra de 
dúvida, é uma oportunidade e uma graça 
para toda a Igreja e particularmente para 
as Igrejas da América Latina desde as quais 
escrevo essas consideraçoes. Sem dúvida; 
abre ao mesmo tempo uma série de inter
rogaçoes muito sérias para nosso modo de 
ser e de agir como Igreja e, especialmente, 
nos convida a criar novos caminhos de 
comunhão entre os diferentes mundos cul
turais que cada vez mais vão conformar a 
Igreja. 

Nossas famílias religiosas estao cada 
dia mais plurinacionais e pluriculturais. 
Esta nova situaçao nos impele a desenvol
vennos o diálogo interno entre pessoas de 
origem cultural e social distintas e até mes
mo historicamente opostas, entre comuni
dades que vivem em regiões e realidades 
muito distintas, entre provincias e grandes 
regioes, pertencentes ao primeiro mundo e 
ao terceiro mundo, e até mesmo no pró
prio terceiro mundo, entre o mundo IDoder
no urbano e o mundo rural elou indigena. 

Com maior razão ainda, a urgência do 
diálogo se apresenta no marco maior das 



Igrejas Particulares, entre mundos cultu
rais distintos e experiências de Igreja di
vergentes ou diferentes. Na Igreja local, 
entre Vida Religiosa, Bispos e Clero dio
cesano; entre leigos, religiosos e clero; 
entre homens e mulheres; entre agentes de 
pastoral autóctones e missionários estran
geiros. Na Igreja nacional, entre os dife
rentes mundos que compõem o leque eele
sial nacional; entre a Igreja inserida e a 
Igreja de estruturas; entre o mundo dos 
jovens e o dos anciaos, etc. Diga-se o 
mesmo a respeito da Igreja eonli(lelltal e 
das diferentes igrejas. 

A inculturação apresenta a necessidade 
de uma reapropriação da mensagem desde 
a diversidade das culturas, de uma releitura 
do Evangelho desde o infinitamente parti
cular. Esta exigência não significa tradu
zir-se, finalmente~ em fonnas e discursos 
novos se sensivelment~ diferentes que, por 
sua vez, implicam o risco crescente de rup
turas e incompreensoes profundas dentro 
da própria Congregaçao bem como dentro 
da própria Igreja. Esse risco é muito mais 
importante do que aquele que foi chama
do, na época, de magistério paralelo a partir 
da opção pelos pobres. Pois, na Teologia 
da Libertação, por exemplo, o discurso e 
os atores do discurso continuam sendo 
fundamentalmente marcados pela lógica 
ocidental. O debate continua aberto e sem
pre possível. Nós nos encontramos com 
p,ma linguagem comum. embora a referida 
linguagem marque experiências de fé radi
calmente distintas. Não é assim com a in
culturação em que a ruptura não só Se si
tua na divergência de experiências de fé 
mas até mesmo no discurso e na sua lógi
ca interna. 

Como conelusão, a inculturação e o 
surgimento das culturas: na Igreja nos co
loca em situaçao semelhánte à da primeira 
comunidade de Jerusalém quando Paulo 
exigiu a "ex.oneração" da lei e oa circunci
sao para as novas comunidades provenien
tes de gentilidade. Com efeito, não só se 
trata de integrar o sadio pluralismo, mas 
também de dar direito de cidadania a co-

munidades cada vez mais plurais, isto é, 
vivendo sua experiência de Cristo com re
ferências diametralmente diferentes e até 
mesmo estranhas. Nessa linha, é urgente 
trabalhar a centralidade da pessoa de Cris
to, Jesüs de Nazaré, o amor de caridade 
expresso acima de tudo num diálogo fran
co, leal e fraterno, único lugar onde se 
poderá evitar a quebra da unidade sem 
amordaçar o risco do Espírito. 

3') E quanto ao diálogo entre Bispos e 
religiosos, e com os outros membros da 
Igreja, deve ele acontecer num clima de 
amizade, de abertura, de sinceridade e le
aldade, e isso dentro de uma atitude de 
serviço de uns para com os outros. Se nos
sas relações humanas forem leais e frater
nas, muitos conflitos e tensões se desfarão. 

4') Todos deveríamos evitar as absolu
lizações que costumam ser muito injustas 
e carregadas de preconceitos, e impedem 
qualquer possibilidade de entendimento. 
Nem os Bispos devem H absolutizar" sua 
autoridade, cujo sentido na Igreja vimos 
acima, nem os religiosos, sua autonomia. 

A Vida Religiosa, como evento eele
sial, nao· nasceu da hierarquia e sim do 
Evangelho e do Espírito, mas a vocação e 
missão dos religiosos se realiza na Igreja 
Particular governada por um Pastor e isso 
porque o Senhor assim o quis .(MR 23). 

5') Quanto mais nos conhecemos em 
nossos diferentes carismas, melhor nos 
valorizamos e mais nos sentiremos como 
mutuamente necessários. 

Ao longo da História, muitas tensões e 
conflitos poderiam ter sido desfeitos se nos 
tivéssemos esforçado por viver esse clima 
de trarisparência, de abertura, de busca, de 
amizade e docilidade ao Espírito. 

c) O leigo, esse convidado de pedra 

A ·"comunhão eç\esial" .ultrapassa as 
fronteiras entre os Bispos e os Religiosos. 
O fato é que a grande maiori.a do Povo de 
Deus oao pertence nem à hierarquia nem 
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aos religiosos. Sao leigos28• Esse termo ne
gativo designa o conjunto dos fiéis que nao 
são nem clérigos nem religiosos (LG 31). 

Teologicamente, leigo é aquele que per
tence ao Povo de Deus a partir de uma raiz 
de escolha e chamamento especiais. Leigo 
é uma designação honorifica e digna para 
aqueles que, em virtude do batismo, são 
"linhagem escolhida, sacerdócio real. na
çao santa, povo adquirido" (1 Pd 2, 9). 
Nesta concepção genérica, leigo significa 
o mesmo que os termos bíblicos discípulo, 
irmao, santo, cristão. Portanto, a linha de 
separação não passa por entre clérigos e 
leigos. e sim entre cristãos e não cristãos. 
A Igreja não é clerical, vista "desde o alto", , 
ou leiga, olhada "desde o inferior". E uma 
realidade estruturada e diferenciada, uma 
realidade viva decomunhão29

• 

João Paulo Il, na Exortação Christi
fide/es Laici, afirmou que "a comunhao 
edesiaI se configura, mais precisamente, 
como comunhao 'orgânica', análoga à do 
corpo vivo e operante" (W 20). 

Mas um corpo vivo não pode possuir 
membros mortos. E, no entanto, bem pou
co, para nao dizer quase nada, os leigos 
participam, ao longo de muitos séculos, da 
vida e missão da Igreja. E sem participa
çao nao há "comunhão ecIesial". 

Com efeito, um fato histórico inques
tionável' é o de que, durante séculos, os 
fiéis (leigos) foram mais consumidores de 
serviços religiosos do que ativos protago
nistas - também eles - de evangeliza-

o 

çao. Pareciam mais espectadores desliga
dos da "causa" da Igreja do que responsá
veis protagonistas. Nao significa que na 
Igreja nao tenham existido leigos insignes 
que deram testemunho de sua fé. Em todas 
as épocas encontramos homens e mulheres 
firmes que foram autênticas testemunhas 
de Jesus Cristo e fermento de evangeliza
çao para as comunidades em que viveram. 
Eram porém, casos isolados, e falo desse 
fenômeno que chamaria de "maioria silen-

ciosa" de cristaos que se consideravam de 
segunda categoria e que acreditavam que 
missão da Igreja cabia aos padres, aos re
ligiosos e monjas. 

Desgraçadamente, de fato, durante sé
culos não vivemos na Igreja uma estrutura 
de comunhao e participação como o exi
gia necessariamente a comunidade que 
somos, e sim exatamente o contrário: uma 
estrutura de distanciamento e passividade. 

A Igreja aparecia - e ainda sobram - ~ . . nao poucos resqUlcIOs - mats como pro-
dutora e administradora de serviços reli
giosos do que como uma comunidade de 
fiéis em Jesus Cristo e por sua causa, na 
qual "todos ... vivam unidos e possuam tudo 
em comum ... " (At 2, 44), e todos "tinham 
um só coraçao e uma só alma" (At 4, 32). 

Nessa forma de compreender a Igreja, 
o clero teve a competência quase exclusi
va no pensar, no dirigir, na responsabilida
de. Numa vila, por exemplo, um sacerdote 
era, de fato, o símbolo e a garantia da or
dem moral, pessoal e social. Os fiéis eram 
a "clientela" do clero, os que recebiam os 
serviços religiosos. Na Igreja havia mem
bros ativos (o clero que evangelizava) e 
passivos (os fiéis que eram evangelizados). 

E, no entanto, uma leitura atenta dos 
sinais dos tempos, a partir do Vaticano lI, 
mostra sem sombra de dúvida, que a Igre
ja do próximo milênio será chamada a 
"igreja dos leigos"30. 

Devemos reconhecer como graça para 
nosso tempo e esperança para o futuro o 
fato de que os leigos "tomem parte ativa, 
consciente e responsável na rnissao da Igre
ja neste decisivo momento da história"31. 
Esse apelo à participação ativa dos leigos, 
e à comunhao para a missão vem expres
so com grande força e esperança por João 
Paulo lI: 

"A comunhão eclesial, portanto, um 
dom; um grande dom do Espírito Santo 
que os fiéis leigos chamados a acolher com 
gratidão e, ao mesmo tempo, a viver com 



profundo sentido de responsabilidade. O 
modo concreto de realizar isso é através 
da participação na vida e missão da Igreja, 
a cujo serviço os fiéis leigos contribuem 
com suas diferenças e complementares 
funções e carismas ... O fiel leigo ... deve 
viver num contínuo intercâmbio com os 
demais, com vivo senso de fraternidade, 
no gozo de igual dignidade e no empenho 
em fazer frutificar, junto com os demais, o 
imenso tesouro recebido em herança. O 
Espírito do Senhor lhes confere, bem como 
aos demais, múltiplos carismas; convida
os a tomar parte em diferentes ministérios 
e encargos; lhes recorda, como recorda aos 
outros em relação com Ele, que tudo aqui
lo que os distingue nao significa Utnll maior 
dignidade e sim uma especial e comple
mentar habilitaçao para o serviço ( ... ). 
Dessa forma, os carismas, os ministérios, 
os encargos e serviços do fiel leigo exis· 
tem na comunhao e para a comunhão"32. 

V ai se tomando cada vez mais inques
tionável o protagonismo dos leigos na Igre· 
ja e isso exigirá cada vez mais uma maior 
comunhão e participação dos leigos na 
missao da Igreja. A Exortação de João 
Paulo lI, Christifideles Laiei, sublinha com 
fortes traços a comunhao e a participação 
de todos na tarefa comum, embora dife
renciada da nova evangelização. 

A responsabilidade comum de todos os 
membros da Igreja deve refletir·se nos 
conselhos pastorais, diocesanos, e segun
do o novo Direito Canônico, também nos 
Sínodos (CIC: cc. 228;443;4;463, 1 e 2; 
Christifideles Laiei 25-29). 

Diante de nós se abre um imenso hori· 
zonte, explorado há séculos. A situação de· 
sencadeadora do secularismo que está sa-, 

cudindo como num vendaval estruturas, 
instituições e leis, impregnando· as de anti· 
valores evangélicos e, inclusive, transfor
mando·as; a pobreza desumana e injusta 
que marginaliza a muitos em relação à festa 
do banquete da fraternidade que Deus quer 
para seus filhos; a frágil implantação da 

Igreja em certos espaços humanos como a 
política, o sindicalismo, a crise da família 
atual, os meios de comunicação social etc. 
nos permitem suspeitar o que, para o futu
ro da Igreja, poderão significar os leigos 
que personalizaram seu batismo e se in
corporaram à sua missão de transfonnar 
este mundo "desde dentro" como fermento 
do Evangelho. 

Sem os leigos, deve·se dizê·lo com toda 
a clareza, a Igreja nao poderia cumprir 
adequadamente sua missão. 

QUAIS SÃO ESTES SERViÇOS DE 
COMUNHÃO PARA A MISSÃO QUE OS 
LEIGOS DEVEM REALIZAR NA IGREJA? 

Os leigos, por estarem vivendo em 
contato direto com as realidades tempo
rais, têm a especial responsabilidade -
embora nao exclusiva - de transfonnar 
esta sociedade "desde dentro" como fer
mento do Evangelho. A força do Evange· 
lho se toma impulso de libertaçao, de jus· 
tiça, de paz e reconciliaçao na legislação, 
nas instituições, na educaçao etc. Se a so
ciedade do século XX é a dos absolutos 
intramundanos e intra-históricos, o cristao 
- e o leigo sobretudo - em meio a uma 
sociedade na qual dominam os novos ído
los do século XX, tem um papel profético 
incalculável: denunciar desde o Evangelho 
tudo quanto se autoproclama Deus, tanto 
no que se refere a pessoas como a insti
tuiçoes e ideologias. O leigo é herdeiro de 
uma tradição autenticamente "contracultu
ral" enquanto a cultura se assentar nos 
valores do dinheiro, do poder e do prestí
gio ... proscritos pela mensagem de Jesus. 

Nao se trata, é claro, de proibir que o 
leigo possa participar do âmbito mais es
treito da Igreja, assumindo determinados 
serviços pastorais, mas essa não será sua 
tarefa primária. Mais ainda, há uma forma 
nova de fuga do mundo: situar a tarefa do 
leigo sobretudo dentro da Igreja. Os leigos 
postos no coração do mundo, devem bus· 
car e servir o Reino de Deus na administra-
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ção e regulação das coisas temporais. Numa 
Igreja de comunhao e participação, o pa
pel do leigo nao é assessório, nem sua 
responsabilidade se limita à colaboração 
com os pastores. Todo leigo é instrumento 
vivo da missão da Igreja, que nao poderia 
ser cumprida adequadamente sem sua co
laboração. 

Ao longo dessa reflexão esforçamo-nos 
por descobrir na Igreja essa Circulação de 
vida pela reciprocidnde entre os membros. 
Todos somos necessários. Ninguém está de 
sobra. Nessa Igreja de comunhao não há 
exclusividade ou encampação de dons. Os 
ministérios e serviços sao muitos, mas "é 

~ . ~ . . .. 
sempre o unzco e mesmo eSplrlto o prmCl-
pio dinâmico da unidade"33. Por isso, ne-

• 
nhum estamento na Igreja pode OPOR-SE, 
NEM DOMINAR, NEM MARGINALI
ZAR os outros, deixando-os sem partici
pação alguma ou sem responsabilidade na 
busca da comunhão para a missão. 

1/1. A IGREJA COMO 
SACRAMENTO DA 
UNIDADE PARA O 

• 
GENERO HUMANO 

A Igreja é missao, isto é, não há Igreja 
porque há missao, sim, exatamente o con
trário. Portanto, nao é a Igreja que tem a 
missão, e, 'sim. é a missao que "tem" a 
Igreja. A Igreja nao existe para si mesma. 
Surge com uma missão. O ser da Igreja é , 
relacionai. E uma comunidade, toda ela 
comprometida na árdua e apaixonante ta
refa de ser "sacramento, sinal e instrumen
to da íntima união com Deus e da unidade 
de todo o gênero humano" (LG I). 

A missao da Igreja é anunciar o Reino 
de Deus, a grande utopia que Deus sonhou 
para nós, libertação de tudo o que oprime 
o ser humano e cumprimento de todas as 
suas aspirações. O reino nao é outro mun
do senão um mundo do outro, onde os ho
mens e mulheres se querem e se demons
tram como filhos do mesmo Pai. O Reino 

exige relaçoes de justiça e de amor, de paz, 
de liberdade e de reconciliaçao. 

A Igreja é o signo eficaz da comunhão 
com Deus e da comunhao com todos os 
homens, isto é, sacramento da íntima união 
com Deus e da unidade do gênero huma
no. A humanidade possui uma vocação de 
entendimento e nao de enfrentamento. Não 
foi feita para se destruir e sim para cons
truir-se numa solidariedade comprometida, 
que é justiça e amor, isto é, comunhao entre 
todos. A Igreja, porém, nao s6 deve signi
ficar a comunhao com toda a humanidade 
mas também deve, como instrumento, con
tribuir para construi-la. Isso exigirá que se 
viva dentro dela uma vigorosa comunhão, 
para que fora dela exerça uma intrépida 
interpelaçao às aspirações de um mundo 
que, vive uma globalização e fragmenta· 
ção como jamais aconteceu na História, 
segundo a palavra de Butros Ghali. 

Com efeito, a globalizaçao, com sua 
carga de ambigüidade, é um aspecto-cha
ve dentro de um processo mais amplo de 
unificação da humanidade. Há mais de 30 
anos Mc Luhan cunhou a expressão "al
deia global". Não era uma intuição profé
tica. Era uma constataçao lúcida do que já 
acontecia: a globalização do mundo. Por 
meio de freqüentes conferências globais, 
organizadas pela ONU, se está promoven
do o consenso internacional sobre novos 
acontecimentos mundiais: o desannamen
to, o meio ambiente, o desenvolvimento 
social, a valorização da mulher. .. Foram 
sendo definidos os direitos humanos para 
a comunidade global, e se reconhece a ne
cessidade de uma ética mundial etc. 

Essa tendência à unidade em nosso 
mundo soma-se, a passos de gigante. à re
voluçao copernicana da informática. So
mem as distâncias. Podemos dialogar com 
nossos antípodas em questão de segundos. 
Nós nos inteiramos do que acontece em 
nosso planeta no momento em que' os fa
tos acontecem (vimos a guerra do Golfo 
em nosso televisores enquanto os aviões , 
atacavam). E claro que, freqüentemente, as 



notícias chegam filtradas até nós, telediri
gidas, para que só conheçamos o que inte
ressa a outros. Surpreende-nos e nos ... ate
moriza a "interilet". impossível de contro
lar. Alguém disse com razão que "as co
madres da 'aldeia global' sao muito mais 
peflgosas que as da pequena aldeia de 
antanho". 

A consciência ecológica é cada vez 
mais viva e sensível porque vamos desco
brindo que nossa terra é de todos e todos 
temos de cuidar dela. Se nos lançarmos a 
derrubar selvagemente as florestas - os 
grandes pulmões da humanidade! - ter
minaremos todos asfixiados. Se insistinnos 
estúpida e irresponsavelmente em perfurar 
a camada de ozônio, acabaremos todos 
torrados. A sobrevivência da humanidade 
está em perigo. Sobre todos pende essa 

• 
espada de Dâmocles. Boa provado que 
estou dizendo é esse protesto mundial, 
repleto de indignaçao e de impotência, 
contra o programa nuclear da França. 

Até parece que esta tendência para a 
unidade da humanidade não pode parar. 
Hoje tudo nos é próximo, tudo nos toca a 

- todos, nada nos é alheio. Eu mesmo SOU, 
em certo sentido, responsável por todos. 

Por outro lado, e inclusive como resul
tado dessa globalizaçao que inclui o plu
ralismo como um valor, surgem aqui e ali 
rivalidades étnicas, intolerância religiosa, 
confljtos sociais , enfrentamentos de certos 
grupos humanos que desembocam no fa
natismo, no isolamento, na separação e na 
proliferaçao de guerras civis. 

Não que os conflitos sejam necessaria
mente maus e contrários ã tendência de 
unificação do mundo, mas é preciso que 
sejam vividos desde a ~?idade e para uma 
unidade mais enriquecida com a pluralida
de de todos no respeito às diferenças. 

Dentro dessa dialética de globalização 
e [ragmelltaçao em que se moverá o mun
do do Terceiro Milênio, a missão da Igreja 
é apaixonante e orientadora: gritar ao mun
do, desde sua própria experiência da "uni
dade na pluralidade", de "comunhao ecle
sial',' dos "diferentes membros" que a cons
tituem, que o futuro da Humanidade é o de 
ser a Aldeia Global de Deus, onde todos, 
tão distintos, se sintam respeitados, valori
zados e queridos. Este é o sonho de Deus, 
e esta é a oferta que a Igreja de Comunhão 
faz. Ninguém permanece excluído em meio 
a um mundo machucado por guerras, vio
lências, divisões de todo tipo, fascinado 
por maior unidade não isenta de ambigüi
dades. 

A Igreja nao conhece fronteiras. A to- . 
dos dirige sua mensagem de comunhão e 
unidade, embora os excluídos de sempre 
(pobres, desvalidos, marginalizados ... ) se
jam seus destinatários privilegiados. Esta 
é a perspectiva de Jesus e esta é também 
a nossa. A Igreja abre o diálogo com todos 
e a todos se sente unida (LO 15-16). 

Na medida em que a Igreja viver inten
samente a unidade "orgânica" de membros 
distintos nao só por seus carismas e fun
çoes, mas também por suas culturas, raças 
e nacionaJidades, a Igreja se tornará sinal, 
"estandarte erguido sobre as naçoes" (Is 
11 -12), para que se veja como a pluralida
de se compõe com a unidade. 

A Igreja é, pois, uma profecia em açao 
do futuro da humanidade, uma antecipa
ção do sonho de Deus (o Reino) para seus 
filhos: viver em comunhão com o Pai, e 
entre eles como innaos. Por isso a "comu
nhão eelesial" é um dom e também um 
desafio. Mas sem a participaçao de todos 
o dom da "comunhao" não produzirá to
dos os seus frutos, para desgraça da Igreja 
e do mundo. 
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NOTAS 
I. "Todo carisma autêntico leva consigo uma certa 

carga de genuína novidade na vida espiritual da 
Igreja, bem como de particular efetividade que 
pode se tomar talvez incômoda e até criar situa
ções difíceis. dado que nem sempre é fácil e ime
diato o reconhecimento de sua proveniência do 
Espirito" (MlITUAE RELATIONES, 12). 

2. METZ, Las Ordenes Religiosas, Herder, Barce
lona, 1988, p. 12. 

3. ROYON LARA. E" "La Vida Religiosa: un ca
risma en la Iglesia y para la IgIesia", RAZÓN Y 
FE, Fevereiro (1983), 152. 

4. ALVAREZ, I., "La Vida Religiosa como res
puesta a las necesidades de la Iglesia y eI mun
do", VIDA RELIGIOSA, 50 (1981) 459. 

5. CODINA, V .• "Ecclesialidad de la Vida Religio
sa", in Vários. Retos de la Vida Religiosa hacia 
el afio 2000. Ed. CLAR, Bogotá, 1994, p. 257. 

6. LOSADA, I., "La comunión en la Iglesia
Comunión, in COMMUNIO, Revista Católica In
ternacional I (1988) 42; cfr. TILLARD, J.M.R., 
"Eclésiologie de communion et éxigence 
oecuménique", /RÉN/KON, 59, (1986) 201-230. 

7. "De oratione", Dom 23, PL 5523; HARTEL III 
A, citado pelo Concílio Vaticano 11, LG 4. 

8. "De C.pl. VI", in CCL 1, 282. 
9. LUBAC, H. de. Paradosso e misterio de la 

Chiesa, Milão, 1979. p. 25. 
10. Nestes últimos anos muito se escreveu a respeito 

da Igreja-comunhão. Citemos algumas obras mais 
ao alcance da mão: BAZQUEZ, R., La Iglesia 
dei Concilio Vaticano li, Ed. Sígueme, Salamanca, 
1988, sobretudo "Eclesiología de Comunión", p. 
55-78; TILLARD, J.M.R., La Iglesia de las 
Iglesias, Ed. Sígueme, Salamanca, 1991; 
SULLIVAN, Francis A., Noi crediamo: linea
menti di Ecclesiologia sistematica, Pieme, 1990, 
p. 41-70; PIE-NINOT, S., Introducción a la Ecle
siologia, Ed. Verbo Divino, Estella, 1995. p. 37-
38; DANICH, S., La Chiesa, misterio di co
munione, Marietti, Torino, 1975; TILLARD, 
J.M.R., "L'Eglise de Dieu est une communion". 
IREN1KON, 53 (1980) 451-468. 

11. Sobre as Três Divinas Pessoas, L. BOFF escre
veu páginas muito bonitas em "La Trinidad, la 
sociedad y la Iiberación", Ed. Paulinas, Argenti
na, 1986, que o próprio autor traduziu em lingua
gem mais acessível em "La Santíssima Trinidad 
es la mejor comunidad", Ed. Paulinas, Madrid, 
1990, ver p. 91-120. São notáveis as obras de , 
BRUNO FORTE. "La Chiesa, !cona delta 
Trinità", Brescia, 1982; Trinità comme storia, 
MiJano, 1985; Sui senrieri dell' Uno Milão, 1992, 
e ROVIRA BELLOSO, J.M., Vivir en comunión 
- Comllnión trinitaria, comunión eucarisrica y 
comunión fraterna, Secretariado Trinitário, 
Salamanca, 1991; Tratado de Dios Uno y Trino. 
Secretariado Trinitário, Salamanca, 1993. 

12. Aos ouvidos dos discípulos deve ter soado como 
algo totalmente EXTRAORDINÁRIO, o fato de 
que Jesus se dirigia a Deus como a MEU PAI. 
Jesus fez uso desse tratamento em todas as suas 
preces (21 vezes; 16 se se contam os paralelos 
um só vez). Só há uma prece de Jesus na qual 
falta o "meu Pai". É o grito que proferiu no alto 
da Cruz (cfr. Mt 27, 45), citando o Salmo 22, 2. 
O que é mais notável, porém, é que, quando Jesus 
se dirigia a Deus como seu Pai na oração, usava 
a palavra aramãica ABBA. Para a mentalidade 
judaica isto soava de modo IRREVERENTE e por 
isso mesmo era IMPENSÁVEL chamar a Deus 
com uma palavra tão familiar. Por isso foi tão 
NOVO, ÚNICO e INAUDITO o fato de Jesus 
atrever8 se a se dirigir ao Pai como uma criança 
fala com seu pai, isto é, COM SIMPLICIDADE, 
INTIMIDADE E SEGURANÇA. E Jesus assim 
viveu e agiu (Cfr. Mt 11, 25~27; Jo 10,30; 13, 1-
3; 14, 9; 17. LO; etc.). 

13. "O Filho e o Espírito constituem as duas mãos 
pelas quais o Pai nos toca, abraça-nos e nos molda 
cada vez à sua imagem e semelhança. ° Filho e 
o Espírito Santo foram enviados ao mundo para 
morar entre nós e inserir-nos na comunhão 
trinitária": IRlNEU, Adv. Haereses, V, 6, I. 

14. DS. 125, 150, 155, 156. 
15. IGLESIAS, I., LA VIDA RELIGIOSA EN EL 

MISTERIO DE COMUNIÓN, CONFER, vol. 
XXXII (1993) 573-588. 

16. FORTE, B., afirmou com razão, que "a eclesio
logia total" do Vaticano 11 é a da "unidade que 
precede e funda toda distinção carismática e mi
nisterial": LAICA TO E LAICITÀ, Torino, 1987. 
p. 20. 

17. LOSADA, J .• fala "de comunhão no duplo senti
do ascendente e descendente. Comunhão da Igre
ja com o Romano Pontífice e comunhão do Roma
no Pontífice com a Igreja. Comunhão do Bispo 
com seus Presbíteros que corresponde à comunhão 
dos Presbíteros com o Bispo. Comunhão da Co
munidade com seus Pastores e comunhão de seus 
Pastores com a Comunidade": art. cit., p. 45. 

18. IGLESIAS, 1., art. cit, p. 580. 
19. S. AGOSTINHO, SERM. 340, 1: PL 38, 1483. 
20. VILLEGAS, B., em APROXIMAC1ÓN AL 

DOCUMENTO ACERCA DEL SINODO SO
BRE LOS LAICOS, Cuadernos de Reflexión, n° 
I, Comissión Nacional de Laicos, março, 1989, 
p. 26. 

21. Cf. PALACIO, c., "Da autoridade na Igreja. 
Formas históricas e eclesiologias subjacentes", in 
Perspectivas Teológicas 19 (1987) 151 8 179; e meu 
artigo "AUTORIDAD" no Diccionário Teológi
co de la Vida Consagrada, Publicaciones Cla
retianas, Madrid, 1992, p. 76887. 

22. Isto significa que a atenção ao Espírito e a seus 



impulsos rompe todas as tendências à inércia e à 
rotina. O discernimento e o reconhecimento dos 
distintos carismas é a primeira preocupação dos 
pastores (Cfr. LG, 30). A Igreja aspira ser "toda 
ministerial". O "sacerdócio comum", o testemu
nho de vida e o SERViÇO À PALA VRA E ARES· 
PONSABILlDADE ANTE O DESTINO DO MUN· 
DO do vividos como exigência primeira do ser 
cristão e da comunidade cristã. 

23. Ao longo dessa reflexão ficou claro que o "mo
delo ecJesiológico" que subjaz a tudo quanto afir
mantOS e diremos, é o da IGREJA DE COMU
NHÃO. O caso é que hoje todos presumimos 
assumir esse modelo· elaborado pelo Vaticano 11 
e posterionnente trabalhado em vários documen
tos dos Papas tais como a CHRISflFlDELES 
lAJel, n" 18-31. Não falta razão a VIDALES, A., 
quando afirma: "Todos tratamos de viver uma 
edesiologia de comunhão, participação e corres
ponsabilidade, mas depois, na prática, alguns 
entendem a comunhão predominantemente como 
submissão, e a participação e cOlTesponsabilidade 
como simples delegação de tarefas, enquanto 
outros acentuam a importância que possuem os 
diferentes carismas como fontes de correspon
sabilidade e vêem a participação como um direi
to e um dever que nasce do próprio fato de serem 
membros do povo de Deus", in QUlNCE ANOS 
DEL DOCUMENTO DE MUTUAE RELATIO· 
NES: Vários, Signosy Esperamo. La Vida Con
sagrada en América Latina, 11 Encontro de Bis
pos e Religiosos (as) Superiores Maiores, 
CELAM, Santa Fé de Bogotá, 1993, p. 32. Toda 
a reflexão feita é excelente, e boa contribuição 
para melhorar as relações mútuas entre Bispos e 
Religiosos (as). 

24. <IA função simbólica da Vida Consagrada não su
põe para esta um especial privilégio, nem a con
verte em um "status superior". Não ~ próprio da 
Vida Consagrada chegar a ser notícia espetacu
lar. Trata-se antes, de uma função marcada pela 
"minoridade"e "subsidiariedade". Não é a Igreja 
que existe para a Vida Consagrada, e sim esta 
para a Igreja'", ARNAIZ, I .M., e GARCIA PA· 

REDES, I.CR., MACCISE, C , in '"ENTENDER 
Y PRESENTAR HOY LA VIDA CONSAGRA· 
DA EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO'", em 
Carismas en la Iglesia y en el mundo. Congresso 
de Superiores Maiores, Ed. Paulinas, Madrid, 
1994, p. 234. 

25. LUTERO, M., De vol;s monaslicis - M. Lulher; 
iudicium, 1521; WA 8, 564-669. 

26. IGLESIAS, L, art. dI. p. 583. 
27. JOÃO PAULO JI, falando em LOYOLA, resu

mia assim o testemunho profético da Vida Reli
giosa para a comunidade eclesial: "A comunida
de fiel precisa de vosso testemunho de UNWER
SAUDADE eclesial para manteNe aberta resis
lindo à tentação do dobramento sobre si mesma 
que empobrece. Precisa de vossa ampla FRATER
NIDADE e capacidade de acolhida para aprender 
a ser fraterna e acolhedora com todos. Precisa de 
vosso MODELO DE AMOR para dentro e para 
fora do Instituto, para vencer as barreiras da in
corporação e do ódio. Precisa de vosso EXEM
PLO e PALAVRA de paz para superar tensões e 
violências ..... 

28 . Na verdade, o trinômio clérigos-religiosos-Ieigos 
não é exato desde o ponto de vista teológico e 
jurídico: "leigo" se opõe a "clérigo" e não a "re
ligioso". e assim há clerigos que também são re
ligiosos, e há religiosos que também são leigos. 
Numa linguagem comum, porém, quando se fala 
de "leigos" se pensa apenas em quem não é nem 
clêrigo nem religioso. 

29. Cfl. KASPER, W., "Berufung und Sendung des 
laien in Kirche und Well. Geschichtliche und 
systematische Perspektiven", Stimmen der Zeit 
205 (1987), 579·593. 

30. Congregação Geral XXXIV dos ]csuitas, 1995. 
Decreto "Cooperação dos leigos na missão", I. 

31. CHRISTIFIDELES LA/CI, n° 3. 
32 . CHR/STIFIDELES LAICI. n° 20. 
33 . CHR/STlFlDELES LAlCI, D° 20. Cfr. '"EI misterio 

de la Jglesia y la Jglesia como Comuníón", Con
gregaçdo para a Doutrina da Fé, Ed. Palabra, 
Madrid. 1994, p. 121. 
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VIDA RELIGIOSA E 
N 

COMUNHAO ECLESIAL 
(Observações de um não-teólogo) 

o primeiro e mais fundamental 

traço de uma nova comunhão 

que a Vida Religiosa descobriu é 

a sua eclesialidade. 

Não é estrutura da Igreja. 

É carismática. Está inserida, 

porém, numa Igreja Local, onde 

deve ser sinal visfvel do Reino. 

• 
INTRODUCAO • 

1. O conceito de ucomunhão eclésial" 
é analógico. Só a atenção ao seu sentido 
propriamente teológico pode evitar o seu 
uso tao freqüentemente reducionista. Por 
isto, como faz F. Taborda, é preciso ter 
bem presente que o fundamento teológico 
do conceito se situa: (a) na comunhao 
existente no seio da própria Trindade, que 
ê o "analogatum" transcendente da comu
nhão eelesia! e (b) na comunhão que a Igre
ja constrói no tempo, cujo "analogatum" 
histórico é a comunhão com os pobres. 
Evidentemente, na perspectiva da fé, os 
dois aspectos acham-se imbricados de ma-

o neira inextricável. Não se pode separá-los. 

2. Para a Igreja, caoúnhar historicamen
te em direçao à comunhão à qual ela in
trinsecamente tende e da qual a Trindade é 

Pe. Edênio Valle, SVD 
São Paulo - SP 

fonte, modelo e meta escatológica, traz con
sigo à necessidade de um trânsito perma
nente do que ela já é ontologicamente (co
munhão com Deus Uno e Trino) para o 
que ela precisa ser na história: sinal inte
ligível e instrumento através do qual a 
humanidade historiciza sua vocação mais 
profunda: a da comunhão dos homens e 
mullieres entre si e da humanidade inteira 
com o seu · Criador (LO I). 

3. Tendo em vista essa "passagem", 
sempre em curso, da ontologia à história, 
faremos algumas observações de bom sen
so 'cristão mais do que de Teologia. Dividi
remos em três blocos nossas considerações: 
o primeiro (I), referente a alguns aspectos 
da institucionalização ,do modelo trinitário 
na Igreja que peregrina: o segundo (11), re
lativo a algumas questões mais diretamen
te teológicas; e o terceiro (I1I) aproximan
doo que acontece hoje no mundo à uma 
válida construção da comunhão eelesial. 

I. CONDiÇÕES HISTÓ~ICAS 
DA CONCRETI0ÇAO DO 
"IDEAL" TRINITARIO DA 

• 
COMUNHAO ECLESIAL 

I. Sinais do anseio x tensão de 
comunhão 

São vários os sinais de que existe uma 
busca 'de mais comunhão na atual cami
nhada da humanidade. F. Taborda' apon
tou para dois da maior importância; a glo-



balização e o pluralismo. J. M. Ouerrero' 
introduziu um terceiro, igualm~nte funda
mentai para a compreensão do parto que o 
mundo vive na atual crise histórica da 
modernidade: a fragmentaçao. 

Esses três aspectos, apesar de sua am
bigüidade, são muito elucidativos para a 
contextualização da dificil busca de comu
nhão na qual a Igreja se empenha hoje. 

Considerando que um de nossos inte
resses aqui é o de entender a construção 
(histórica) da comunhão dentro e fora da 
Igreja, gostaria de acrescentar mais três 
aspectos, a meu ver de conseqüências psi
cossociais até mais imediatas para a co
munhão na e nas Igrejas e para a vivência 
da comunicaçao ou incomunicação huma
na neste ocaso do século XX. 

I. Em primeiro lugar, o indlvidnalis
mo. Não uso a expressão no sentido mais 
corrente de egoismo moral ou de fecha
mento egocêntrico. Isto sempre existiu e 
continuará existindo. Com o sociólogo fran
cês Louis Dumont', vejo o individualismo 
em um sentido mais sociocultural, como 
um modo de ser tipico de pessoas e grupos 
que vivem no contexto urbano-industrial 
moderno, com todos os seus condiciona
mentos. Esse modo de ser penetra todo o 
modo urbano de pensar e agir e quase que 
nos perfaz. Do ponto de vista ético, reli
gioso e psicossocial pode ser aberto ou 
fechado, egocêntrico ou ablativo, cerrado 
sobre o imanente ou sensível ao transcen
dente. No trato social e nas maneiras de 
relacionamento, a sua grande característi
ca é a privatizaçao que pode chegar ao 
isolamento e ao anonimato na massa, mas 
que não impede uma participação e um 
envolvimento·até maior, do que o existente 
em comunidades de vicinato dos antigos 
bairros e da roça. O "individualismo" do 
homem e do mundo urbano de hoje, por
tanto, é algo bem distinto dos "individua
lismos" de outras épocas. Faz parte da cul-

o • 

tura. E como tal que também nós, CrIstãos, 
o devemos viver segundo os valores do 
Evangelho. 

2. O individualismo enquanto traço 
cultural moderno se correlaciona intima
mente com um outro conceito básico para 
o entendimento da mentalidade e do jeito 
urbano de viver, o da subjetividade pes
soal e coletiva. Implica, entre outros, os 
seguintes sentidos e objetivos, em larga 
parte desconhecidos ou secundários nas 
culturas pré-modernas: 

• um sentido assertivo de autocons
ciência~ 

• um sentido de autonomia, dignidade 
e direito; 

• 
• um sentido de opçao na liberdade. 

3. O terceiro aspecto, correlacionado 
aos dois anteriores é o da identidade. De 
vários lados se aponta a questão da iden
tidade como uma das dificuldades mais 
básicas enfrentadas hoje não s6 pela Vida 
Consagrada, como também pela Igreja e, 
mais amplamente ainda, pela cultura'. Para 
a compreensão da comunhão eclesial e das 
relações e funçoes que cabem ai à Vida 
Religiosa, interessa tanto o conceito mais 
individual de identidade quanto o deiden
!idade social, ou seja~ o ~'da compreensão 
do modo como a Vida Religiosa, enquanto 
instituiçao social, se correlaciona com a 
Igreja e com a Sociedade".' 

4. Note-se que o individualismo, a sub
jetividade e a identidade são realidades 
socialmente construídas. Sua base material 
e psicossocial é a vivência dos valores, o 
exercício dos papéis e o~ indispensáveis 
arranjos dos relacionamentos e das tarefas 

o 

em funçao de objetivos comuns. E algo 
sociológico e cultural, estreitamente liga
do aos três aspectos mencionados por 
Taborda e Guerrero, mas com consistência 
e alcance psicológicos próprios. Tem mui
to a ver com a fragmentação que nasce das 
imposições do mercado de tipo consumista 
e de massa. O mercado fragmenta os "pú
blicos" a que se destina em guetos isola
dos entre si. O individuo tem de se situar 
dentro de um destes espaços demarcados. 
No interior de cada subgueto é falado um 
dialeto próprio, (por exemplo, o dos ro
queiros, o da esquerda, o das religioes, o 
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dos empresários etc.), mas sempre em su
bordinação à língua-mãe que é a ditada 
pela matriz unidimensional do mercado 
globalizado. Dentro desse espaço fragmen
tado, nos limites concedidos pelo seu dia
leto específico, cada indivíduo parece po
der fazer suas opçoes. O que é, em boa 
parte, uma ilusao, uma vez que a globa
lização x fragmentação imposta pelo mer
cado separa as opçoes de suas verdadeiras 
raízes, do seu "mundo da vida" (Ha
berroas), daquilo que teria a capacidade de 
lhe dar uma densidade mais humana. O 
caráter a um tempo obrigatoriamente mas
sivo e fragmentado da convivência moder
na faz com que as emoções, o pensamento , . ' ' . -

e os comportamentos subjetivos obedeçam . . 

mais ao comando das pressoes de fora (por 
exemplo, às imposições da publicidade, às 
pressoes grupais, à mídia, à moda), do que 
aos juízos, percepções e valores das pes
soas. Em outras palavras, as opções pes
soais passam a se alienar de seu chão pró
prio, por pressao dos apelos do mercado 
pluralista e pela fragmentação interna das 

. -
pessoas. E evidente que tal situação facil-
mente dá margem ao surgimento de auto
ritarismos e sectarismos. 

5. Tais fenômenos e mecanismos atin':' 
gem também à Igreja e a nós, cristaos, me
xendo com nossa identidade enquanto pes
soas e enquanto comunidades e, em conse
qüência, afetando de várias maneiras a 
nossa comunhao de Igreja. A Sociologia 
da Religiao mostra ser freqüente, em gru- • 
pos religiosos, a tentação de obedecer an
tes a moldes ("paltem") alienantes, dos 

• •• 'A quaIs nem sempre se tem mtelra conSCJen-
cia, do que a opções proclamadas e dese
jadas pelas crenças e convicções do grupo. 
Está aí uma das raízes das tensões que 
também nossa Igreja e nossas comunida
des católicas enfrentam ao tentar articular 
e coordenar os carismas e ministérios na 
unidade que não se confundem com a 
uniforroidade conformista. Por ser a Igreja 
constituída por uma complexa rede de 
micro e macroorganismos e não só de 
pessoas, de ministérios e carismas, como 

pensamos às vezes, as tensões se tomam 
ainda maiores. As pessoas e as organiza
çoes internas da Igreja geralmente têm boa 
vontade e se esforçam subjetivamente. Nem 
sempre; contudo, logram garantir o êx.ito 
dessas boas intenções. Parecem faltar al
gumas condiçoes indispensáveis para uma 
comunhao de Igreja que leva em conta os 
requisitos e estilos de vida individualistas 
de nosso tempo. Cito duas: a de dar espa
ço para as pessoas em sua indiv idualidade 
e a de permitir o fluxo do novo, essencial 
para a vitalidade criativa requerida hoje por 
qualquer grupo que almeje uma convivên
cia consciente e respeitosa. 

Veja-se, por 'exemplo, á caso do papel . .. . 
da mulher na Igreja; agora sob apressa0 
da progressiva libertação feminina e dos 
movimentos feministas militantes. Para 
uma mulher consagrada. ter consciência da 
diferença de gênero, da sua feminilidade e 
mesmo de si mesma enquanto mulher 
(identidade) não traz maiores conflitos para 
a auto-estima, o comportamento e o de
sempenho das funções que lhe são atribu
ídas dentro da Vida Religiosa e na Igreja 
enquanto permanecerem no plano das 
idéias ou das aspirações ainda indefInidas. 
Elaborar, no entanto, essa percepção como 
um dado constitutivo do projeto individual 
de vida é algo que irá afetar diretamente a 
sua auto-estima, seu comportamento, sua 
personalidade, com as mais variadas im
plicaçoes para o exercício da sua função 
eclesial. O mesmo processo se observ arã 
nos demais desempenhos sociais. Mulhe
res leigas que vivem e atuam na família, 

. na política, no trabalho ou na sociedade 
em geral passarao e serem percebidas como 
mais próximas em tudo o que diz respeito 
às questões e aos questionamentos do fe
minismo. A auto-afirroaçao da mulher no 
interior da Igreja e da Vida Religiosa, or
ganizaçoes secularmente masculinas, por 
essa razão, pode ser causa de perturbações, 
até grandes. Os modelos de interaçao e 
comunhão ainda vigentes foram moldados 
fora das experiências das mulheres e ho
mens modernos. Se não forem trabalhados 



serão motivo de choque. Se passarem pelo 
crivo de um amadurecimento humano ilu
minado pelo Evangelho vivido nas condi
ções de hoje, poderao trazer um alento novo 
e criativo à comunhao eclesial e à evolu
çao da convivência humana em geral. 

2. O desejo comunional no 
concreto da Vida Religiosa 
latino-americana 

2.1. Deixando de lado as consideraçoes 
de natureza psicossocial geral, vejamos 
sumariamente como a VR da América 
Latina descobriu e valorizou a sua dimen
sao comunional no imediato pós-Concílio. 
Escritos teológicos de peso, como os de 
J.M. Tillard', que viam na koinonia uma 
das idéias mestras da nova Teologia da Vi
da Religiosa, tiveram ampla difusão na 
CLAR e nas Conferências N acionais. A 
prática, contudo, nem sempre acompanhou 
essa valorização teórica. O conceito, espe
cialmente no que tange às relações intra e 
interec1esiásticas, ficou circunscrito mais 
ao plano do discurso desejoso e da espiri
tualidade subjetiva. Não desceu até o povo 
de Deu's real e concreto. Não se traduziu 
em estilos, comportamentos e canais den
tro da própria instituição. 

Surgiu, assim, na Teologia e na Pasto
ral uma certa polarizaçao entre duas posi
çoes contrastantes: uma que acentua a co
munhao sob a direção dos Bispos, sem 
contemplar muito os direitos e deveres de 
todos dentro do Povo de Deus, e outra que, 
firmando-se na eclesialidade do Concílio, 
insiste na urgência. da participação como 
base indispensável de uma verdadeira co
munhão. Nas intervençoes dos Bispos que 
estiveram no IX Sínodo (Roma, 1994) 
ambas as interpretaçoes apareceram clara
mente. A rigidez das esiruturas eclesiásti
cas, reforçada nos anos 80, tomou árdua a 
elaboração prática de uma integração das 
duas concepçoes nas práticas quotidianas 
da Igreja. Houve exceções, mas essa foi a 
tônica nos anos 80. A chamada crise da 
CLAR é uma prova da existência dessa 
polarização. 

No que tange à Vida Religiosa, uma 
exceção interessante foi a que se deu no 
campo da comunhão com o povo e da 
presença mais dinâmica e comprometida, 
em especial das Religiosas, na pastoral e 
na vida das Igrejas Locais. Aqui a expe
riência da inserção foi muito fecunda. Pa
rece que a instituição eclesiástica já a re
conheceu como válida, embora nem sem
pre perceba algumas das revisões que es
tão ocorrendo. Também as relações com o 
Laicado passaram por mudanças promis
soras. O ' panorama das relações entre os 
dois grupos mais clericalizados (os Bispos 
com seu Presbitério e os ' Consagrados) 
sofre altos e baixos. Na maioria dos paí
ses, conforme os relatórios · apresentados 
pelas Conferências Nacionais à XXVIII 
Junta Diretora da CLAR, a situação geral 
é de entrosamento e colaboração, apesar e 
de os canais oficiais serem quase sempre 
ineficientes. Constata-se que as fricçoes 
aparecem mais na relaçao com os padres, 
incluindo aí também os Religiosos, do que 
com os Bispos em si. Em um ou outro país 
a situação é, porém, simplesmente doloro
sa. Há igualmente casos circunscritos de 
conflitos, nos quais o fator pessoal é pre
ponderante. Um capítulo muito especial é 
o que se refere às mulheres consagradas. 
Precisa ser discernido com atenção, para o 
bem da Igreja no que essa tem de melhor. 

2.2. O problema da concretização do 
ideal da comunhão é tão velho qu.anto a 
própria Igreja. Aparece já entre os Doze'. 
Tem grande incidência nas primeiras co
munidades do Novo Testamento. Com o 

- chamado "triunfo do Cristianismp", o pro
blema assumiu características mais graves, 
pois a Igreja e seus hierarcas passaram a 
exercer um poder cada vez mais potitico e 
social. Na Idade Média, os Superiores Re
ligiosos, incluídas algumas Abadessas, co
meçaram a ter parte neste poder, concor
rendo até com o poder episcopal e o civil. 
Conciliar o exercício deste tipo de "status" 
como serviço que vida segundo o espírito 
evangélico supõe é tarefa quase impossí
vel. Donde o inevitável choque, com múlti-
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pIo prejuízo para o testemunho da comu
nhao. 

No fundo, a questao era quase sempre 
a mesma: como compatibilizar os inevitá
veis conflitos e diferenças entre pessoas e 
cargos com a abertura ao Espírito, caracte
rística número um de toda e qualquer co
munidade cristã? Como chegar a uma or
ganização dinâmica dos ministérios, ftm
çoes e carismas em uma Igreja a um só 
tempo ministerialmente carismática e hie
rarquicamente estruturada? Como fazer do 
poder que recebe de Deus um serviço ao 
Evangelho libertador? Como expressar este 
poder-serviço em sociedades que têm pa
droes diametralmente opostos aos do Evan
gelho? 

Os Atos dos Apóstolos nos dão inúme
ros exemplos dessas dificuldades de com
patibilização, em todos os níveis: no nível 
das relações interpessoais, como entre Pau
lo e Barnabé; no da distribuição de tarefas 
e competências de cada um; no dos cho
ques provenientes de contextos culturais 
distintos, como os de Jerusalém e Antioquia 
(At 15); no dos atritos e diferenças entre 
grupos e subgrupos, como aconteceu em 
Corínto (ICor 1-2). 

2.3. Onde está a razão para este 
distanciamento entre o ideal proclamado e 
o real vivido? Para E. Schillebeeckx', uma 
das principais fontes desse distanciamento 
reside no choque inevitável que a evolu
ção das coisas e dos fatos vai provocando 
.nas pessoas e na comunidade. O choque se 
dá entre o óbvio já vivido e o inédito que 
irrompe sem pedir licença. O já codificado 
em conceitos, já narrado e estruturado em 
costumes, riruais, doutrinas e práticas re
siste ao novo que não tem lugar por ainda 
nao ter sido experimentado, entendido e 
assimilado por todos. Psicossocialmente as 
inovações costumam ser sentidas mais 
como ameaça do que como esperança e 
promessa. Elas incomodam e provocam 
insegurança. As Congregações viveram 
fortemente essas situações de ansiedade nos 
anos do pós-Concílio, quando se tratava 

de encaminhar a renovaçao postulada pelo 
Vaticano II e de assimilar culturalmente as 
perspectivas que ele intuía sem poder ain
da sistematizar. A avalanche de novidades 
provocou um sem número de choques, 
dissensões e ressentimentos, cindindo co
munidades e trazendo inquietação a Pro
víncias inteiras. No plano das mlÍtuas rela
ções entre Bispos e VR foram numerosas 
as mudanças introduzidas dos dois lados. 
Schillebeeckx talvez tenha baseado suas 
intuiçoes em um quadro assim e não em 
dados da psicologia. Não há dúvida, po
rém, de que a psicologia confirma essa 
maneira de explicar as tensoes e divisoes 
internas verificadas mesmo em comunida
des animadas por um bom espírito. Muitos 
pensam que a Vida Religiosa cresceu em 
adultez com este duro noviciado. Ele reen
sinou aos Religiosos(as) a arte do discer
nimento dos sinais dos tempos e a está 
tomando mais capaz de inculturar-se na 
modernidade sem perder o que deve ser 
conservado ou criado em uma realidade 
tao desumana quanto a da América Latina. 

2.4. Até o primeiro milênio do Cristia
nismo a Igreja Católica demonstrou uma 
notável capacidade de lidar com as diver
sidades e as mudanças. Claro que houve 
impasses, como os causados pelas sucessi
vas heresias, pelos interesses de impérios 
e de pessoas. No todo, porém, predominou 
a assimilaçao do novo, sem maiores trau
mas. Com as Cruzadas, as invasões islâmi
cas, o aparecimento do Protestantismo etc. 
houve um enrijecimento cada vez maior 
da instituição. Foi entao que se fixaram 
algumas concepções e práticas uniformi
zadas que durante quatro séculos passaram 
a ser pura e simplesmente identificadas 
como o molde definitivo e único para a 
comunhao eelesial. Com o passar do tem
po, em especial após o século XVI, as 
formas assim enrijecidas começaram a se 
distanciar das realidades que o processo 
de modernizaçao foi inexoravelmente ge
rando. Como não podia deixar de ser, al
gumas formas decrépitas deixaram de ter 
significado para o mundo circunstante, 



primeiro na Europa, depois também fora 
dela. A identidade das pessoas e dos gru
pos deixou de ser definida de maneira 
exclusiva pelas experiências restritas ao 
espaço recoberto pelos valores e pelo po
der da Igreja. Fé e vida se distanciaram. 

2.5. Na discussão em torno da comu
nhão eelesial é oportuno fazer uma distin
ção entre três realidades idealmente vizi
nhas, mas raramente unidas nas práticas: 
(a) uma coisa é a experiência efetivamen
te vivida pelas pessoas e as comunidades 
de fé; (b) outra coisa sao as teologias, in
eluídas as formuladas pelo Magistério; (c) 
uma terceira e diferente realidade são os 
modelos, que são mediações socialmente 
construídas para expressar o que a expe
riência pede e a teologia mostra ter funda
mento coerente, referendado pelo magisté
rio. Uma comunhão amadurecida supõe um 
mínimo de integração entre essas três rea
lidades ou dimensões. Em um mundo mais 
fixo, como o medieval, era menos difícil 
manter unidas as três dimensoes. Em uma 
cultural globalizada, pluralista e fragmen
tada só um permanente trabalho conjunto 
de todos pode, com a ajuda da graça, es
tabelecer uma harmonização dinâmica en
tre as três. Em princípio, sabemos que a 
experiência de fé da comunidade (o "sensus 
fidei" dos fiéis recuperado pela Lumen 
Gentiumj é um lugar teológico. O Espírito 
fala e atua aí, para que a Igreja seja fiel ao 
Reino no fluir cada vez mais célebre dos 
acontecimentos. O papel do Magistério e 
das Teologias, cada qual no seu âmbito, é 
de captar e discernir o que a comunidade 
de fé está vivendo. Ou, em outras pala
vras, é o de ligar o novo que surge ao que 
a Igreja deve "guardar", por ser seu patri
mônio constitutivo. Os modelos, pela na
tureza das coisas humarias sao imprescin
díveis. Mas servem é na medida em que 
permitem o fluir do Espírito. Viver segun
do o Espírito, comungar com o Pai, o Fi
lho e o Espírito Santo, viver em comunhão 
com os irmaos, servir na história à revela
ção do desígnio de Deus, é algo que não 
nasce da carne nem depende dos modelos 

históricos, por importantes que eles pos
sam ser. No entanto, seria heresia, negadora 
da encarnaçao e missão do Verbo, querer 
pensar uma verdadeira comunhao eelesial 
sem esses elementos inerentes à condição 
humana e, por essa razão, também teologi
camente significativos, contanto que habi
tados pela "exousia" (poder) do Espírito e 
nao ditados pela lei da carne, negadora da 
liberdade e da vida. 

3. Rumo a novos modelos 

Qual a experiência nova de comunhão 
eelesial a VR da América Latina e Caribe 
está fazendo e tentando elaborar para ca
minhar em direçao a um (ou vãrios) mode
los historicamente mais adequados e teo
logicamente melhor fundamentados? 

3.1. Observe-se que essa experiência 
não é homogênea em todas as partes. Os 
ritmos, as sensibilidades, as categorias de 
percepçao, as motivaçoes, os níveis de en
volvimento etc. sao muito diferenciados de 
pessoa a pessoa e de grupo a grupo, de 
Igreja a Igreja. Há, ainda, as variações de
correntes das culturas e dos contextos. 
Acrescem as que se devem às faixas etárias, 
às diversidades das etnias e às diferenças 
de gênero. Mas, para lá dessa imensa 
biodiversidade, existe algo em comum que 
pode ser detectado, algo que já está aí e, 
no entanto, ainda nao foi apropriadamente 
codificado em novas figuras históricas9. O 
problema, no plano da cultura, está em 
reunir organicamente essa heterogeneida
de em novas configurações históricas que 
possam conferir-lhe credibilidade e dar-lhe 
um impulso vital adequado aos dinamis
mos de hoje. 

3.2. O primeiro e mais fundamental 
traço adquirido pela VR com vistas à cria
ção de uma nova comunhao é o da desco
berta da eelesialidade. Ao menos em três 
sentidos complementares: (a) a VR tomou 
consciência de ser um elemento caris
mático: está estruturalmente na Igreja, mas 
não é uma estrutura da Igreja. (b) Além 
disto "descobriu-se" como inserida em uma 
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Igreja Local constituída como tal em e 
desde um lugar sócio-cultural e histórico , 
situado e datado. E neste contexto que a 
VR em virtude do testemunho e missão 
profético·carismática que llie competem por 
vocaçao, deve se encarnar como sina1 vi
sível do Reino. Concomitantemente (c) a 
VR "descobriu" também o povo, como 
sujeito histórico, em sua vida real e con
creta, em seu modo de viver, em suas lu
tas, alegrias e tristezas. As palavras liber
tação. inserção e inculturaçao são, neste 
contexto, mais que modismos ou enfeites. 
Sao experiência de vida e de morte (mar
tírio), novidades do Espírito que não po
dem simplesmente ser costuradas ao pano 
velho do passado que se foi. 

3.3. Ao lado dessas marcas (da ecle
sialidade, da realidade local e do novo 
sujeito histórico) há como pano fundo e 
como sentido de tudo isto a opção prefe
rencial pelos pobres. A repercussao dessa 
opção sobre a auto-imagem e a projeçao 
institucional concreta da VR na Igreja e na 
sociedade sao imensas. Além de levar a 
uma mudança de lugar social de grande 
significado para o estilo de vida, as opções 
pastorais e para o papel sócio-político da 
VR, ela é uma fonte de renovação espiri
tual evangélica cujo alcance só veremos 
dentro de alguns decênios. Cada um destes 
itens tem a ver com o que se entende e se 
busca na e com a comunhão eclesial. Eles 
afetam profundamente as relaçoes com os 
Pastores, os Presbíteros e o laieado, revi
talizando por dentro a vida e santidade da 
Igreja. Repercutem igualmente com força 
no plano externo das relações e papéis 
socialmente assumidos pelos Religiosos e 
Religiosas na América Latina. Sociologi
camente pode-se falar, sem dúvida, de uma 
ruptura nas funções sociais e na imagem 
que foram, por séculos, as da Vida Reli
giosa na América Latina. 

3.4. Das observações telegrMicas aci
ma enumeradas percebe-se. como dizia 
Schillebeeckx, existir um choque entre os 
modelos e concepções do passado (com 
suas sucessivas roupagens) e o que está 

sendo experienciado pela VR no caldo de 
cultura e no processo por nós vivido. Uma 
comunhão eelesial fundamental exigirá de 
todos a assimilação adequada dessa com
plexa vivência. Há plausibilidades tão no
vas que se deve falar, segundo G. Arbukle, 
de um "refundação"lo. De outro ponto de 
vista, talvez seja muito mais oportuno fa
lar-se em uma consolidaçao das mudanças 
que já vêem sendo validamente construídas 
nesses 30 ou 40 anos, como expressão 
cultural e sociológica de uma Vida Reli
giosa de feições cada vez mais semelhan
tes às do povo 1atino-americano. 

-li. ALGUMAS OBSERVACOES 
TEOLÓGICAS . 

Sem qualque~ pretensao, enunciamos a 
seguir algumas chaves teológicas que nos 
podem ajudar no aprofundamento teológi
co e no discernimento a respeito da VR em 
seu compromisso de comunhao eclesial. 

1, A chave pneu mato lógica 

1.1. F. Taborda privilegiou em seu ar
tigo a chave cristológica, sem dúvida é mais 
característica da Ec1esiologia e da Teolo· 
gia da Vida Religiosa no Ocidente. Taborda 
demonstrou, igualmente, toda a riqueza 
dessa chave para a VR, uma vez que essa 
é fundamentalmente seguimento de Jesus. 

Contudo, especialmente quanto se enfo· 
ca a comunhão ec1esial, nao se pode dei
xar de sublinhar a chave pneumatológica, 
pois a VR é Vida no Espírito. Comblinll 

fala com propriedade do olvido quase total 
do Espírito nas Teologias ocidentais. Em 
conseqüência dessa ausência foi dado um 
peso desmedido ao institucional e ao jurí
dico. A Ec1esiologia daí decorrente levou, 
durante séculos, a uma visao (também da 
Koinonia) que, com Y. Congarl', alguns 
chamam apropriadamente de "hierar
coI6gica". 

1.2. A ec1esiologia do Concílio Vatica
no II retomou alguns densos conceitos bí-



blico-teológicos que haviam sido coloca
dos quase inteiramente à sombra. Ressur
giram no vocabulário ec1esiológico, 
revestidas de significados ricos, palavras 
como "povo de Deus", "mistério", "caris
ma", "sacraJIlento", "koinonia", "diakonia", 
"santidade", "sensus fidei", "missão" etc. 
Vão para um segundo plano ou mesmo são 
eliminados conceitos jurídicos de enorme 
peso, como os de "societas perfecta". "vida 
de perfeiçao" etc. Cria-se, destarte, um 
quadro teológico no qual o Espírito Santo 
reaparece como "vinculo da caridade" e 
como o princípio da vida da Igreja. A 
Eclesiologia, a Missiologia, os tratados 
clássicos da Trindade e dos Sacramentos 
etc. passam a ser revistos à luz da presen
ça e da ação do Espírito na Igreja e no 
mundo. 

1.3. A teologia da Trindade sempre 
falou de duas missoes que procedem do 
Pai. O envio do Verbo, ao se fazer homem 
como nós e a efusão do Espírito Santo, 
derramado em sua plenitude em Pentecos
tes, mas presente e ativo nos três momen
tos clássicos da obra da salvação: na cria
ção. ria redençao e na santificação do 

• 
mundo e da Igreja. E da Tradição chamar 
o "tempo médio" em que vivemos de tem
po do Espírito Santo ("aetas Spiritus"). 
Segundo essa visao é o Espírito quem 
conduz a Igreja no período entre a primei
ra e a definitiva vinda do Senhor. 

iA. Entender o modo de agir do Espí
rito é de grande valia quando se fala da 
Koinonia da Igreja. No AT o Espírito é 
quem transforma o "caos" primitivo em 
"ordem" na qual tudo "era bom". Ele é 
descrito no NT como o que introduz na 
verdade, unifica, perdoa, consola, reza ao 
Pai e gera a unidade que nasce da comu
nhao que existe entre o Pai e o Filho e o 
Espírito. Quando O receberam em Pente
costes, os Doze entendem o que Jesus lhes 
havia dito, passando a viver com os que 
iam sendo batizados "em um só e mesmo 
Espírito" (At 2, 46), "gozando da simpatia 
de todo o povo" (At 2, 47). Os modos con
cretos que vao sendo testados na Missao e 

na vida cotidiana das comunidades sao 
discernidos no Espírito. O clima espiritual 
que as comunidades pretendem viver vem 
da liberdade no Espírito e não da carne 
(Gl 5, i3-25). 

1.5. O Espírito, porém, é um Deus 
"absconditus". Em Jesus de Nazaré o Ver
bo apareceu e viveu como homem. A 
memória do que Jesus fez~ viveu e falou 
ficou guardada nos Evangelhos. Podemos 
nos referir de maneira bastante direta à sua 
prática. Já bem outro é o modo de agir do 
Espírito. A imagem do "sopro" traduz 
muito bem sua misteriosa maneira de agir 
em meio à confusao dos caminhos e 
descaminhos da humanidade. Ele atua des
de os vários "antigos testamentos" dos po
vos, mas se revela inteiro na Aliança que 
Javé estabeleceu com o povo escolhido, 
ungido para ser profeta entre as Naçoes. 
Entre a açao de Jesus, o Kyrios, e a do 
Espírito, assim como entre a Aliança velha 
e a nova, existe uma relaçao de conver
gência e complementariedade, pois que 
ambas expressam um só e único desígnio 
dos divinos Três. Mas, teologicamente, a 
comunhao da Ig";ia tem no Espírito seu 
agente principal. E ele que a une na cari
dade, de maneira análoga ao vínculo de 
amor que faz circular entre o Pai e o Filho 
no seio da Trindade. O mesmo se pode 
afiançar, a modo de apropriação, quanto à 
ação da Igreja na superação das divisões e 
conflitos e na construção da solidariedade 
e da paz entre os povos, ontem como hoje. 

2. A chave da Comunhão-Missão 

2.1. Uma segunda chave de grande 
utilidade para o encaminhamento espiritual 
da experiência da comunhao eclesial é a 
que aproxima a Comunhão da Missão. Há 
quem prefira dizer "Comunhão-Missao", 
uma vez que os dois termos se pertencem, 
assim como na vida batismal se pertencem 
e se complementam a "Consagraçao" e a 
"Missao". O uso do hífen serve para dei
xar bem claro que não se trata apenas de 
um "e" conjuntivo. A unidade entre os dois 
termos é teologicamente substantiva. 
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2.2. Em tomo de 1985 a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
visando criar condiçoes para concretizar a 
árdua consigna eelesiológica e missiológica 
da "comunhão e participaçao", ditada por 
Puebla, tentou ir mais a fundo na reflexao 
sobre a comunhão exigida pelas condiçoes 
históricas e pastorais nas quais a Igreja do 
Brasil e o próprio país estavam, então, se 
debatendo. A reflexao, aprovada pela As
sembléia da CNBB de 1988, foi publicada 
pela CNBB". Partindo da Trindade o tex
to situa o testemunho da comunhão no 
contexto da Missão pedida pela realidade 
de entao. São salientadas 4 grandes refe
rências para a Koinonia e a Diaconia mis
sionária da Igreja: a evangelizaçao de to
dos os povos como responsabilidade ine
rente ao dom da fé e da comunhão recebi
do pela Igreja do Brasil; a presença no 
mundo do trabalho; o testemunho no mun
do da política; e, finalmente, no campo das 
culturas, seja o da modernidade, seja o das 
culturas que resistem como crentes e opri
mídas. Interessante notar que essa noçao 
de Comunhão, ao invés de encerrar a Igre
ja dentro de si mesma, a joga para fora, 
em direção ao "caos" de uma sociedade 
conflitiva que busca saídas para se rede
mocratizar e humanizar. Joga-a, além dis
to, para além de suas fronteiras geográfi
cas e culturais, colocando-a diante de um 
leque de desafios novos, muito bem apon
tados no COMLA 51'. 

2.3. Vale ainda a pena mencionar como 
essa visão da Comunhão-Missao evoluiu 
no interior da experiência da Igreja do 
Brasil. As chamadas "Diretrizes para a 
Açao Evangelizadora da Igreja no Brasil", 
foram reformuladas em 199515• Repensa
ram de uma maneira simples e profunda as 
relações que existem entre a koinonia, a 
diaconia, o testemunho e o kerigma. Am
pliaram, portanto, a partir da prática, a 
chamada eelesiologia de comunhão. São 
pontos que infelizmente não podemos ex
plicitar melhor aqui. 

2.4. Sabemos que o Documento cha
mado Mutuae Relariones tratou expressa-

mente o tema da comunhão eclesial no 
quadro das "relaçoes recíprocas entre os 
Bispos e Religiosos", conforme se diz na 
Introdução. Sua perspectiva é, portanto, 
intraeclesial. Seu objetivo é abordar os 
relacionamentos que deveriam se dar entre 
os Bispos e os Religiosos/as. Deste ponto 
de vista sua perspectiva é mais restrita que 
a da "Christifideles Laici". A aproximaçao 
que a MR faz às mútuas relações tem, no 
entanto, um sabor de novidade e certa 
amplidão, embora vise, em última análise, 
atualizar as normas que devem regulamen
tar as atribuiçoes e relaçoes entre Vida 
Religiosa e Episcopado. Os critérios a que 
obedece sao teológicos, mas as preocupa
ções são preponderantemente jurídico-ins
titucionais. A teologia do Documento in
corpora dados novos originados da refle
xão pós-conciliar. Não é difícil se perce
ber que o texto reflete também mudanças 
nos relacionamentos, surgidas em virtude 
de situaçoes mais ou menos conflitivas 
daquela década. O marco doutrinai, assim 
como o op~racional, vê a koinonia como 
"uma comunhão orgânica nao exclusiva
mente espiritual... de per si anterior as 
funções eclesiais e criadora das mesmas, 
mas é, ao, mesmo te~po hierárquica, en
quanto derivada, por impulso vital, do 
Cristo-Cabeça" (M.R. N° 5). 

2.5. O Documento 40 da CNBB tem 
objetivos e preocupaçoes eelesiais de am
plo porte. Foi escrito sob o impacto da 
eelesiologia, de maior fôlego, que é apre
sentada na "Christifideles Laici", publica
da àquela época. Por esse motivo, vê a 
Comunhao e as mútuas relações no todo 
do Povo de Deus. O que ocupa o foco 
central de sua atenção é a relaçao Igreja
Mundo-Missao. Aí reside a riqueza do 
Documento 40. A comunhao de que fala é 
uma comunhão missionária voltada para 
os desafios e expectativas que o mundo 
levanta ao Evangelho e aos cristaos, indi
ferentemente do ministério que irncumbe a 
cada um, em virtude de sua vocaçao. Para 
C. Calimanl6, importam, nessa visão ecle
siológica, os laços que a Igreja Particular 



estabelece com o mundo real, sem pressu
por "uma meta-cultural" vista como "pa
drao" a partir do qual (a Igreja) julga as 
culturas. A meta evangelizadora é a de dar 
corpo a um diálogo aberto e crítico que 
tem no evangelho seu critério decisivo. Um 
pressuposto básico nessa eclesiologia é que 
a Igreja deve, por causa do Reino, estar 
em contato com e a serviço do mundo dos 
pobres. Os pobres são sujeito da Missao
Comunhao. 

2.6. A Missao tem sua origem no mis
tério trinitário de comunhão, que ilumina 
o sentido último da história e da realidade 
cósmica (No 46). A comunhão é igualmente 
seu tempo, seu objetivo. De algum modo, 
a comunhao é o caminho e a condiçao para 
a Missao. Vice-versa, a Missao é um ser
viço à Comunhão. A Igreja missionária 
estará neste processo de passagem até que 
Deus seja tudo em todos (ICor 15,28). O 
mundo crerá quando todos forem um, como 
o Pai e o Filho sao um (Jo 17,21). O motor 
dessa caminhada é o Espírito. Nele e por 
ele a igreja é sacramento de comunhão no 
mundo (N° 27 a 29 do Documento). 

3. A chave da Catolicidade 

3.1. Desde o Concílio de Constantino
pla (381) a Igreja se professa "una, santa, 
católica e apostólica". Que a Igreja é es
sencialmente "católica" já o dizia Inácio 
de Antioquia, pelo ano 11 O, muito ante
riormente à solene confirmação de Con
stantinopla, fazendo eco a uma concepçao 
de raízes veterotestamentárias. Numa épo
ca cada vez mais caracterizada pela mun
dialização de todos os processos e pela 
comunicação informatizada é oportuno re
cordar que a Igreja, desde o seu início, se 
viu como mais universal. que O Judaísmo. 
A salvação alcançada em Cristo nao se 
limitava à essa ou àquela raça ou gênero 
ou naçao. A aliança de comunhão ofereci
da em Jesus Cristo abrangia, por defini
ção, a humanidade inteira. Era "católica" 
(do grego: katholou; que significa "o que 
atravessa o todo"). 

3.2. No entanto, ao longo dos séculos 
naa se entendeu sempr~ a mesma coisa com 
a palavra "católico". Para Inácio de Antio
quia a catolicidade' residia na plenitude 
Iplerama) de salvação que cada Igreja 
Local vivia e se expressava na assembléia 
eucarística, reunida em torno do, para ce
lebrar a memória do Senhor. Depois, "ser 
católico" passou a se identificar mais como 
ser doutrinalmente "ortodoxo", isto é, com 
a não-aceitação do pensamento divergente 
das heresias. Quando o Cristianismo, após 
o século IV, começou a se expandir em 
escala mundial, cobrindo quase todo o Im
pério Romano, o conceito de católico, pas
sou a assumir a tonalidade de uma univer
salidade geográfica. As fronteiras do Im
pério Romano eram vistas como as fron
teiras naturais da Igreja. Os historiadores 
mostram como, nesse largo período, a 
oikoumene do Império e a "totaHdade"da 
Igreja, cuja sede estava em Roma, passa
ram a ser vistas como uma só coisa, dentro 
de uma _perspectiva crescentemente jurídi
ca. Pela virada do primeiro milênio e até a 
Reforma, ser católico significa viver em 
uma sociedade e cultura de cristandade 
medieval. O surgimento do Protestantismo 
deu a essa cristandade católica um rosto 
ainda mais uniformizado, sustentado por 
símbolos, verdades doutrinárias e estrutu
ras precisamente delimitados. Só quem co
mungava, em todos os sentidos, com esse 
quadro bem-definido podia e devia ser 
considerado "católico". Ademais, a viru
lência com que os movimentos culturais e 
políticos, como a Revolução Francesa e 
outros, se opunham veementemente à Igre
ja, acabou levando a instituiçao católica a 
se converter em uma espécie de fortaleza 
clerical, defensiva e desconfiada em rela
ção a qualquer tipo de mudança. "Católi
co", em um tal contexto, passou a ser um 
quase sinônimo de conseIVador, integrista 
de direita, hostil a qualquer proposta de 
avanço na vida social, política e cultural. 
Na América Latina, em especial à época 
das lutas pela Independência e pela Repú
blica, este processo foi dificil e penoso. 
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3.3. Esses fatos todos acabaram tendo 
forte incidência sobre o comportamento da 
Igreja em seu relacionamento com o Esta
do, com a sociedade e com o povo. A "ro
manizaçao" do Cristianismo latino-ameri
cano após o Vaticano I tomou esse pano
rama geral ainda mais complexo. O velho 
Catolicismo colonial foi substituído por 
outro mais moderno. Não se pode olvidar 
que as Ordens e Congregaçoes religiosas 
exercem um papel social de relevo em todo 
este período que vai até o Vaticano 11. O 
modo como a Vida Religiosa se constituiu 
dentro .de nossos países e como passou a 
se relacionar com o povo e suas causas 
nao podia deixar de ser afetado pelo "lu
gar social" ocupado pelo Catolicismo como 
um todo". Na história de Congregaçoes 
hoje solidamente implantadas entre nós 
podem-se perceber claramente os vestígios, 
tanto negativos quanto positivos. da ma
neira como entramos na história de nossos 
paí~es e como aí definimos nossas alian
ças, fidelidades e comunhões. 

3.4. O termo "católico", além desse 
sentido histórico-jurídico-cultural, possui, 
também, uma carga semântica mística de 
testemunho e martírio. A XXVIII Junta Di
retora da CLAR, ao celebrar uma solene 
Eucaristia no imenso templo gótico com 
que o povo equatoriano celebrou em pedra 
o seu voto de fidelidade ao Coração de 
Jesus, sentiu de perto essa dimensao da 
nossa catolicidade. Quem visita os túmulos 
de Romero, de Proano, de Bournier, dos 
mãrtires jesuítas de EI Salvador sente fim
do a mesma força mística. 

Sabemos que, muitas vezes essa místi
ca assumia conotações quase guerreiras, de 
viés triunfalista. Mas, mesmo ao se reves
tir de auto-suficiência, a Igreja latino-ame
ricana, no que ela tinha de melhor, nunca 
se esqueceu de que ela é católica em sua 
acepção mais profunda; é una e santa, além 
de fiel ao legado apostólico que o Senhor 
lhe deixou; é comunhao no amor gratuito 
e absoluto de Deus Uno e Trino, para lã de 
tudo o que pode separar e macular seu rosto 
institucional. As fraquezas, conflitos, omis-

sões e divisões, rotineiras na vivência "car_ 
nal" da catolicidade, passam. O que fica é 
a caridade e a justiça de Deus, o "pleroma" 
do Espírito, que se revelará na páscoa de 
todo o Povo de Deus. 

/lI. CONSIDERACÕES SOBRE 
A COMUNHÀO CATÓLICA 
1. Nessa perspectiva, a consciência da 

comunhão católica nao nos permite dividir 
o mundo simplisticamente em "católico" e 
"nao-católico". A catolicidade aponta para 
algo mais profundo, a ser guardado como 
um tesouro pela nossa Igreja que chama
mos de Católica. As Igrejas Ortodoxas 
nunca deixaram de se ver como "católi
cas" e de assim se chamar. Os melhores 
eclesiólogos anglicanos e luteranos tam
bém descrevem teologicamente suas Igre
jas como Católicas. Falar teologicamente 
do Católico da Igreja, portanto, é pôr-se 
numa visao bem mais ampla do que a usual 
entre nós. Uma visão que vai muito além 
de nossas fronteiras, abrangendo as demais 
Religiões e abrindo um diãlogo com todos 
os homens e mulheres de boa vontade. Em 
1900, 80% dos cristaos presentes no mun
do eram de origem caucásica. Previsões 
bem fundamentadas l8, como as avançadas 
por Buehlmann e outros, afirmam que, no 
ano 2020, essas proporçoes se inverterao: 
serão 20% os de raça caucásica e 80% os 
de outras raças e culturas l '. A salvação 
anuncia?a pela I~eja Católica passará a 
ter na Asia, na Africa e nas Américas o 
seu novo ponto de força, abrindo horizon
tes inéditos para a construçao histórica da , 
comunhao. E um sinal dos tempos para 
quem sabe, pelas Escrituras, que Deus quer 
salvar o homem todo e todos os homens. 

2. Situemos a comunhão eclesial no 
contexto da globalizaçao lembrada por 
F. Taborda, sabendo que o messias da pós
modernidade é o capitalismo globalizado 
neoliberal. Qual deve ser a resposta teo
lógica à nova realidade mundializada? Para 
Schreiter20, a resposta passa por uma 



rediscussão do sentido da Catolicidade, e 
daí, do sentido que a Koinonia e a "World 
Mission" poderao estar assumindo na pós
modernidade. Schreiter levanta a questao 
da possibilidade de se articular uma Cato
licidade a um só tempo inteligível por to
dos e fiel ao que é herança irrenunciável 
da Fé. Apoiando-se no teólogo alemao 
S. Wiedenhofer21

, ele define a Catolicida
de como "totalidade e plenitude através do 
intercâmbio e da comunicação ("wholeness 
and fullness through exchange and 
communication"). Uma definição de colo
rido moderno, mas de antiga tradição, in
clusive na Teologia da Trindade. Talvez, 
para completar, valesse a pena acrescentar 
um terceiro termo, o de "fecundidade". 

3. No mesmo linguajar moderno, 
Schreiter, fazendo uma distinção entre o 
"moderno" (que vê como o que já está 
sendo superado) e o "pós-moderno" (ou 
seja, o que está se delineando), escreve: "a 
Catolicidade, nesta fase pós-moderna, de
verá ser caracterizada pela "totalidade". 
Lançar mão de um modo de falar do glo
bal e da globalização serve-nos de moldu
ra indicativa para o modo como a totalida
de deverá. ser operacionalizada. Vivemos 
em um tempo no qual nos é possível estar 
em contato com todo o planeta de uma 
maneira nunca vista antes. Em épocas de 
fluxo mais lento e de penúria no acesso à 
informação, a hierarquizaçao era o único 
modo de se organizar as coisas. Era o que 
dava, também, estabilidade. Nas condiçoes 
da pós-modernidade a comunicação em 
rede ("network") toma-se a via de entrada 
na totalidade. Não se está dizendo, com 
isto, que devamos deixar de lado a hierar
quia como principio de organização; isto 
seria ingenuidade. Mas, definir a hierar
quia como a via única atr",vés da qual tudo 
deveria passar é errar oi·iro. A hierarquia 
hoje necessária é a que supervisiona e cria 
comunhão. 

"A Catolicidade precisa, ainda, ser as
sinalada pela plenitude. As diferentes ma
neiras do que é universal criam modos 
distintos no nível local. O amplo alcance 

da hipercultura global de hoje dá origem a 
um intenso sentido do que é local. Na fase 
da modernidade, a nação-estado era o ins
trumento de mediaçao entre o global e o 
local. Mas já nao está funcionando onde 
ainda existe. A Catolicidade deverá encon
trar formas de expressão da plenitude uni
versal que se funda nas raízes do local. O 
novo paradigma terá lugar ali onde se re
aliza e na maneira como o faz." 

"A Catolicidade, no penado da pós
modernidade, se comprova pelo intercâm
bio." O intercâmbio pede uma maneira or
denada de intercomunicaçao. Implica um 
grau mínimo de reciprocidade. A comuni
cação em rede, repito, parece ser o cami
nho indicado. A outra caractenstica desta 
Catolicidade será a comunicação e nao 
simplesmente uma representação icônic3. 
As pessoas pós-modernas provavelmente 
não se contentarao em deixar o Bispo como 
o representante da plenitude da Igreja. Elas 
irão precisar mais do que de signos. neces
sitarão de compromissos na açao que mul
tipliquem os contatos." 

4. A linguagem destes dois pós-moder
nos pode causar alguma surpresa, mas 
possui densidade histórico-cultural e peso 
teológico. Este tipo de reflexão vem con
firmar o que as Mutuae Relationes preten
diam enfatizar há quase 15 anos atrás ao 
insistir. argumentando teologicamente, so
bre a urgência de uma retomada das mútu
as relações dentro da Igreja. Mas dá um 
passo adiante, buscando integrar o que é 
realmente novo e carregado de potenciali
dade nas atuais transformações com o ve
lho e irrecusável anseio por solidariedade, 
reconciliaçao, comunhao e amor que mora 
no coração da humanidade. Terá isto a ver 
com a comunhão eclesial hoje? Poderá ser 
uma pista moderna ou pós-moderna para 
nós pensarmos uma Igreja-comunidade 
constituídos de comunidades consciente
mente abertas e integradas em rede? Uma 
Igreja-Comunhao-Missão, na qual a Vida 
Consagrada possa retrabalhar, nos termos 
da América Latina e Caribe de hoje, aqui
lo que lhe é peculiar e próprio enquanto 
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profecia, carisma e missão voltadas para a 
comunhao à qual o Espírito Santo tao 
"provocativamente"22 parece estar chaman
do e dotando loda a Igreja? Eis a questao! 

Para responder a ela, podem servir-nos 
as recomendações que os Bispos, reunidos 
no IX Sínodo (Roma, 1994), deixaram nas 
mãos do Papa Joao Paulo 11: 

"O Sínodo pede, com todas as suas for
ças, que os Consagrados e as Consagra
das, tenham consciência daquele sentido 
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MULHERES CONSAGRADAS E 
N 1\ 

QUESTAO DE GENERO 
Reflexão a partir do Sínodo sobre a Vida Consagrada 

Uma sociedade que oprime e 

discrimina a mulher, despreza e 

abafa o feminino, cria condições 

favoráveis ao desenvolvimento de 

uma cultura de morte. 

Sínodo de 1994 sobre "A vida 
consagrada e a sua missão na 
Ig['eja e no mundo" suscitou 
muitas e variadas reflexões, 

antes e depois de sua realização. Um dos 
aspectos abordados foi a vida consagrada 
feminina. Nesse artigo nao se pretende re
petir o que já foi dito nem sanar as lacunas 
que talvez ainda existam nesta reflexao. 
Pretende-se apenas olhar de novo o sínodo 
sob uma determinada ótica, aquela da ques
tão de gênero ou das relações de gênero, 
e socializar algumas observações. 

Antes de mais nada. é conveniente es
clarecer o que se entende por gênero, uma 
vez que se trata de um conceito novo, ain
da bastante desconhecido no interior da 
vida religiosa'. 

Na linguagem feminista e também so
ciológica, o termo 'gênero vem sendo usa
do para indicar. a construção sócio-cultural 
do ser homem e do ser mulher. Gênero, 
portanto, não é simples sinônimo de sexo. 

Ir. Delir Brunelli, CF 
Duque de Caxias - RJ 

Este se refere às características biológicas 
que tomam uma pessoa homem ou mulher 
(macho ou fêmea), enquanto gênero indi
ca os traços típicos e os papéis que cultu
ralmente foram atribuídos a homens e 
mulheres, estabelecendo um determinado 
padrão de relações sociais. Em outras pa
lavras, o termo gênero se refere à identi
dade do homem e da mulher, enquanto 
depende de condições sociais que determi
nam e explicam as relações entre ambos. 
Neste sentido, pode-se dizer que uma pes
soa nasce homem ou mulher segundo o 
sexo, mas toma-se homem ou mulher se
gundo o gênero. 

Em nossa cultura, a construçao do gê
nero é baseada no mito da superioridade 
do homem e da inferioridade da mulher. 
Daí nascem os estereótipos que normatizam 
a socialização de meninos e meninas, dis
tribuem os papéis na sociedade e fazem 
acreditar que as diferenças são "naturais", 
As relaçoes que se estabelecem a partir do 
gênero assim construído são relações assi
métricas, cabendo aos homens o domínio 
e às mulheres a subordinação. Esse padrao, 
no entanto, nao regula só as relações entre 
homens e mulheres, mas também as rela
ções entre homens e homens e entre mu
lheres e mulheres. A forma, por exemplo, 
como as mães educam as filhas é tão de
terminada pelo gênero quanto a forma 
corno se relacionam como seus maridos. 

Um outro exemplo também pode aju
dar a esclarecer o que se entende por gêne-
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ro. Em nossa sociedade, há três grandes 
contradiçoes, três grandes assimetrias nas 
relações entre as pessoas e grupos: classe, 
raça/etnia e gênero. Quando falamos que 
os ricos exploram os pobres, estamos nos 
referindo às relaçoes de classe. Quando 
dizemos que os povos indígenas e negros 
são discriminados, estamos abordando uma 
questao racial! étnica. De modo semelhan
te, quando afirmamos que as mulheres 
recebem salário menor que os homens, que 
muitos maridos batem em suas esposas, que 
as meninas são educadas para aceitarem a 
subordinação. estamos nos referindo às 
relaçoes de gênero. Neste caso, o que de
termina o tipo de relação que se estabelece 
entre essas pessoas não é a classe social 
ou a raça/etnia a que pertencem, mas o 
gênero. Nao o simples fato de serem ho
mens e mulheres, segundo o sexo biológi
co, mas homens e mulheres segundo as 
caractensticas e papéis que a sociedade lhes 
atribui. 

A introdução do conceito de gênero tem 
ajudado os movimentos feministas a preci
sarem melhor o alvo de suas lutas e a 
redefmir muitas de suas estratégias. Ficou 
mais claro, por exemplo, que "o problema 
não está na mulher"2 e que não se trata 
somente de "emancipaçao", de "promoçao" 
ou de "libertaçao" das mulheres, mas a 
questão é bem mais ampla e exige profun
das mudanças sócio·culturais. Ficou mais 
claro também que nao se trata de uma luta 
das mulheres contra os homens, embora as 
mulheres sejam o principal sujeito dessa 
luta e os homens personifiquem o adversá
rio. O alvo a ser atacado é o padrao do
minante de gênero e as relações que daí 
resultam. Por isso, é fundamental que tam
bém os homens adquiram a consciência de 
gênero e entrem nessa luta. 

Feito esse esclarecimento, pode-se per
guntar: até que ponto a consciência de 
gênero esteve presente no sínodo? Em que 
termos se fala sobre a questão? O que se 
diz confirma e fortalece a caminhada que 

está sendo feita em nosso Continente? 
Percebe-se alguma luz nova, algum veio 
promissor? 

Não há dúvidas de que o significado 
maior não está no que se refletiu e nem 
mesmo no que se propôs, mas na própria 
presença de mulheres consagradas no sÍ
nodo, na possibilidade que tiveram de fa
lar em nome de milhares de companheiras, 
de partilhar sua própria experiência como 
mulheres e de ensaiar um novo tipo de 
relaçao com a hierarquia eclesial. Só o 
futuro poderá dizer o quanto isso foi sigo 
nificativo. 

o material disponível a respeito do sí
nodo não é muito. Temos os docl,lmentos 
elaborados na fase de preparação -
"Lineamenta"3 e "Instrumentum"4 - a , 
"Relatio ante disceptationem"5 feita no 
início do sínodo, as Intervenções6

, os Re
latórios dos grupos de estudo', as Propos
tas' e a Mensagem'. As intervenções fo· 
ram publicadas em forma resutnida e os 
relatórios dos grupos são bastante sintéti
cos. Nesse material nao parece o termo 
"gênero", mas se fala sobre a mulher, os 
movimentos de mulheres, o feminino, a , 
vida consagrada feminina. E a partir disso 
que se pretende refletir. 

1. MOVIMENTOS DE 
MULHERES E NOVA 

• 
CONSClENCIA DA 
FEMINILIDADE: SINAIS 
DOS TEMPOS 

A "Relatio ante disceptationem", feita 
no início do sínodo para servir de base e 
orientar as intervençoes no plenário e os 
trabalhos posteriores, considera os movi
mentos de mulheres como sinais dos tem
pos e diz que o magistério da Igreja fez 
discernimento positivo a esse respeito iO• 

Nas propostas finais se afirma que é ne
cessário atribuir mais responsabilidade às 



mulheres. Mas depois se acrescenta que a , 
questão não é só esta. E mais profunda: é 
necessário u que se repare na nova cons
ciência da feminilidade como em um sinal 
dos temposUll, 

João XXIII já havia reconhecido na 
emergência da mulher um dos sinais dos 
nossos temposl2. Mas o sínodo nao está 
apenas repetindo o que foi dito há mais de 
trinta anos. Existe algo de novo em suas 
declarações. Esta novidade está em dois 
aspectos: na avaliação positiva dos movi
mentos de mulheres e no reconhecimento 
de uma nova consciência da feminilidade. 

O sínodo fala de movimentos que bus
cam a "promoçao e emancipaçao'} das 
mulheres. A linguagem não é mais ade
quada para os movimentos hodiernos, mas 
nao resta dúvida de que a "Relatio" se 
refere àqueles movimentos com explícita 
consciência de gênero, ou seja, aos cha
mados "movimentos feministas", 

No passado, a Igreja Católica mostrou 
séria resistência em relaçao a esses movi~ 
mentos. O feminismo foi condenado no 
conjunto dos "erro& modernos" e conside
rado o eITO "mais perigoso" depois do 
comunismo'3. 

Nas últimas décadas, já não se faz uma 
condenação "em bloco", mas o tom é sem
pre de cautela e de alerta. Há muita ressal
vas e reticências. Nos documentos em pre
paração ao sínodo sobre a vida consagrada 
ainda se fala de um feminismo "mal-enten
dido" que "levou a reivindicar o direito de 
participar na vida da Igreja em formas que 
oao são compatíveis com a estrutura hie
rárquica confonne a vontade de Cristo"14 e 
de "fonnas extremas do movimento femi-

'. 

nista" que provocam "uma desordem espi
ritual"". A Retalio inicial do sinodo repre
senta um avanço neste sentido. O tema de 
alerta desaparece. Os movimentos feminis
tas sao considerados um sinal dos tempos 
e se diz que o magistério da Igreja fez 
discernimento positivo a esse respeito16. 

Esta visão é confirmada por João Pau
lo lI, após o sínodo, pelo menos em duas 
ocasiões. No domingo 25 de julho de 1995, 
o papa começa sua alocução com estas 
palavras: 

"O respeito pela plena igualdade enlre 
homem e mulher, em lodps os âmbitos da 
vida, é uma grande conquista da civiliza
ção. Para isto contribuíram as próprias 
mulheres com o seu sofrimento e com o 
quotidiano testemunho generoso, mas tam
bém com os movimentos organizados que, 
sobretudo no nosso século, apresentaram 
este tema à atenção universa1u17

. ' 

Na "Carta às mulheres", lançada naque
la mesma semana, Joao Paulo II escreve: 

" . .. não posso deixar de manifestar a 
minha admiração pelas mulheres de boa 
vontade que se dedicaram a defender a 
dignidade da condição feminina, através a 
conquista de direitos fundamentais sociais, 
econômicos e políticos, e assumiram cora
josamente tal iniciativa em épocas em que 
este Seu empenho era considerado um ato 
de transgressão, um sinal de falta de femi
nilidade, uma manifestação de exibicio
nismo c, talvez, um pecado!"'s. 

O papa acrescenta ainda que ao con
templar o grande processo de libertaçao da 
mulher se percebe que "foi um caminho 
difícil e complexo e, por vezes, nao isento 
de erros, mas substancialmente positivo". 
Diz também que este caminho está incom
pleto e precisa ser continuado 19. 

Observando a posiçao oficial da Igreja 
em relação aos movimentos feministas e 
ao processo de libertação da mulher pode
se distinguir três momentos: o primeiro é 
de condenaçao e de resistência; no segun
do já se admite que os movimentos trazem 
alguma contribuição positiva, mas a preo
cupação é alerta para os erros, exageros e 
desvios; o terceiro, que agora se abre, não 
se ignora que haja falhas e lacunas; mas se 
reconhece que todo o processo é "substan
cialmente positivo". 
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o segundo aspecto é o reconhecimento 
de que existe uma nova consciência da 
feminilidade. Isto significa não só uma 
percepçao diferente a respeito da mulher, 
mas a respeito da própria dimensao femi
nina, presente nao só nas mulheres, mas 
também nos homens, no mundo e em Deus. 
Não se trata de escamotear a grande e 
urgente questao da dignidade e direitos da 
mulheres concretas que constituem a me
tade da família humana, mas de perceber 
que a questao se coloca também no nível 
antropológico e teológico e atinge igual
mente os homens. 

É pouco ou quase nada o que o sínodo 
diz sobre a nova consciência da feminili
dade. Mas constata que ela está presente -dentro da Igreja e na vida consagrada. E 
conseqüência dos movimentos feministas 
e dos movimentos de mulheres em geral e 
envolve também os homens, apontando 
para um futuro não só de mulheres liber
tas, mas de mulheres e homens novos, 
conforme o sonho de Deus. 

2. OS NOVOS SINAIS 
DOS TEMPOS E A VIDA 
CONSAGRADA 

2.1. Consciência e caminhada das 
mulheres 

Como se situa a vida religiosa femini
na diante da questão de gênero? Percebe
se, nas mulheres consagradas, a "nova 
consciência da feminilidade"? Em que 
medida participam dos movimentos de 
mulheres? 

o "Instrumentum Laboris" deixa enten
der que as mulheres consagradas já estão 
conscientes de sua dignidade e, assim, 
contribuem para a libertação das outras 
mulheres que ainda se acham oprimidas 
ou mantidas em situaçao de inferioridade20. 

A "Relatio" inicial do sínodo afirma que a 

vida consagrada foi lugar de promoçao para 
a própria mulher consagrada e contribuiu 
para a promoçao das outr~s mulheres na 
sociedade e a Igreja21 • Esta face positiva 
está presente também em algumas inter
vençoes. Fala-se de "um feminismo em 
maturação crescente" na vida consagrada 
feminina22 e do papel essencial que as re
ligiosas têm desempenhado na promoçao 
da mulher". 

. Mas parece também uma outra face. 
Uma das participantes do sínodo diz: 

"Com demasiada freqüência, as mulhe
res (consagradas) têm de si mesmas a -imagem que os homens têm delas. E, por 
conseguinte, uma imagem imposta por fa
tores externos, uma imagem que nao refle
te de modo algum as qualidades que, mes
mo nao sendo exclusivamente femininas, 
as distinguem em maior grau"24. 

Um do grupos de estudo, refletindo 
sobre a pergunta "como conceder às mu
lheres consagradas maiores responsabilida
des na vida da igreja", responde: 

"Antes de tudo, requer-se que as mu
lheres consagradas tomem consciência de 
seu próprio valor e de sua própria voca
çãO"25. 

Uma sondagem recente feita pelo 
Grupo de Reflexão Mulher Consagrada 
(GRMC), da Conferência dos Religiosos 
do Brasil (CRB), mostra que um número 
siguificativo de religiosas acompanha gru
pos de mulheres ou deles participa. Algu
mas têm feito curso e pesquisas, inclusive 
a nível de pós-graduação, sobre temas que 
tocam ou incluem a questao de gênero. Mas 
quando qualificam a caminhada da vida 
religiosa feminina no que se refere à ques
tão da mulher, estas irmãs dizem que se 
trata de uma caminhada pequena, lenta, tí
mida, desarticulada e que atinge só um pe
queno grupo. A maioria das irmãs ainda não 
incluiu a questáo de gênero no horizonte de 
suas preocupações e de suas ocupaçoes. 



Nao se pode negar, no entanto, que 
existe uma tomada de consciência crescente 
da própria identidade como mulheres, das 
discriminaçoes resultantes de uma cultura 
patriarcal e machista, e também do poten
cial transformador que as mulheres repre
sentam na sociedade e na Igreja. A parti
cipação em grupos e movimentos de mu
lheres cresceu bastante nos últimos anos. 
Pode-se dizer que a caminhada é ainda 
embrionária, mas qualitativamente signifi
cativa e fecunda. 

2.2. Um desafio também 
para os homens 

Como se situam os homens consagra
dos diante da questão de gênero? 

Aqui a avaliação é ainda mais difícil 
do que em relaçao às mulheres, pois até 
agora pouco se falou sobre o assunto. Po
dem ser feitas, no entanto, algumas obser
vações. 

Constata-se que existe uma certa sensi
bilidade por parte dos religiosos, mas tam
bém preconceitos e resistências. Nos de
bates sobre questões de gênero, em grupos 
mistos, aparece com certa freqüência o 
espírito de ataque-e-defesa. Ainda pouco 
se percebe a presença da consciência de 
gênero na reflexao teológica e na prática 
pastoral desenvolvidas pela maioria dos 

• 
religiosos. 

Numa visão mais ampla, podem ser 
percebidos três estágios. Num primeiro 
estágio a questao era vista como "um pro
blema das mulheres" e que elas deviam 
resolver. Muitos ainda pensam assim. Mas, 
desde algum tempo, há religiosos que se 

• • 
empenham em "contribuir na libertação das 
mulheres", A novidade dos últimos anos é 
a percepçao - por parte de um grupo ain
da pequeno - de que a emergência de 
uma nova mulher exige e supõe um ho
mem novo e relações também diferentes 
das atuais: 

"Sente-se a necessidade de ampliar o 
horizonte do debate, sair do eixo 'liberta
çao da mulher' para o eixo 'masculino
feminino'. Isto não significa escamotear a 
questao da opressao da mulher, mas colocâ
la de tal maneira que desafie também os 
homens e mostre que se trata de algo que 
diz respeito a homens e mulheres"26. 

A questao das relaçoes de gênero ainda 
nao é comum nos temas sobre a vida reli
giosa, incluindo os temas de formaçao. 
Mesmo quando considerado um assunto 
importante, há dificuldade no seu tratamen
to, por falta de referencial teórico que per
mita uma leitura mais adequada da expe
riência vivencial. 

Numa pesquisa feita com religiosos e 
religiosas da "segunda idade" e analisada 
pelo Grupo de Reflexão de Psicólogos da 
CRB, havia uma pergunta sobre o relacio
namento homem/mulher. As respostas fo
ram distribuídas em três categorias. Um 
primeiro grupo, majoritário, afirma que nos 
últimos anos conseguiu estabelecer uma 
relação mais aberta, integrada e amadure
cida com pessoas do outro sexo. Deixa 
perceber que foram superados antigos ta
bus e que se caminha para uma concre
tização mais real da reciprocidade. Um 
segundo grupo afirma que estã buscando 
mais equilíbrio, segurança, independência 
e ressalta as dificuldades encontradas nes
te sentido. Um terceiro grupo manifesta que 
existem tensoes sérias e bloqueios na rela
ção homem/mulher, com indício de insegu
rança, angústia, fuga, dependência, agres
são e temor. Chamou a atençao o fato de 
um terço das pessoas interrogadas nao ter 
respondido a esta pergunta. Um número, 
sem dúvida, bastante significativo27. 

A abordagem da questao feminista 
como "questão de gênero" está fazendo 
perceber a necessidade de se refletir tam
bém sobre a identidade masculina e sobre 
o modelo de homem presente em nossa 
cultura. Enquanto as mulheres estão rom-
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pendo o silêncio e buscando redefinir sua 
identidade e seu papel social, "os homens 
continuam imersos em um silêncio reser
vado e alheios a críticas e às principais 
mudanças ocorridas no papel da mulher, 
conformados e profundamente resistentes 
a discutirem e repensarem o papel social 
masculino"28. A vida reJigiosa latino-ame
ricana está sendo desafiada a desenvolver, 
também nessa área, sua missao profética. 

As "linhas de açao" das Assembléias 
Gerais Ordinárias da CRB mostram uma 
evoluçao interessante no compromisso as
sumido pela vida consagrada do Brasil em 
relaçao à questão de gênero: 

O primeiro dado que chama a atenção 
é que só a partir de 1986 essa questao 
começa a aparecer nas propostas aprova
das pela Assembléia Geral para orientar a 
açao e a reflexão da CRB nos anos seguin
tes. Naquele ano, a Assembléia pede: 

"que a CRB promova estudos sobre a 
situaçao da mulher consagrada, seu com
promisso profético junto ao povo e seu 
papel na Igreja"29. 

Na Assembléia seguinte, em 1989, nota
se uma mudança significativa. A linha de 
açao sobre a mulher envolve também os 
homens: 

"A CRB continue promovendo encon
tros' seminários e publicações sobre a 
opressao/libertaçao da mulher na socieda
de, na Igreja e na vida religiosa, ajudando 
os religiosos e as religiosas a superarem o 
androcentrismo e a crescerem no relacio
namento de reciprocidade e igualdade en
tre homem e mulher"30. 

A Assembléia de 1992 não apresenta 
nenhuma novidade. Chama a atençao para 
algumas linhas preferenciais, entre elas o 
"reconhecimento da dignidade da religiosa 
enquanto mulher na vida da sociedade e 
da Igreja" e estabelece como linha de ação: 

"estimular o desenvolvimento do ser
mulher e do ser-homem consagrados, na 

vivência da reciprocidade e do comum 
discipulado"31. 

A última Assembléia (1995) é mais in
cisiva e se move num horizonte mais am
plo. Assume quatro compromissos: 

"cuidar que as questões de gênero per
passem grupos, comissoes e programaçoes 
da CRB"; "continuar promovendo a 
intercongregacionalidade como caminho 
para chegar. na vida religiosa, a relaçoes 
de reciprocidade que favoreçam o.exerCÍ
cio da missao"; "aprofundar as temáticas 
da modernidade e dos excluídos, levando 
em conta, tanto para religiosos quanto para 
religiosas, a questão da mulher"; "estimu
lar a capacitaçao filosófico-teológica e téc
nico-científica da mulher consagrada"32. 

3. MULHER E FEMININO: 
DOM DE DEUS A 
SERVICO DA VIDA E DA 

• N 

COMUNHAO 
"Fiel ao exemplo de Cristo, a Igreja 

deve ser profética e estimular a dignidade, 
o dom e a missão da mulher"33. 

A mulher é um "dom". Nem sempre 
isso esteve claro na Igreja. Desde a época 
patrística e até um passado bastante recen
te nao faltou quem pensasse na mulher 
como uma espécie de "mal necessário". 
Santo Agostinho, que teve uma forte in
fluência sobre o pensamento ocidental, nao 
via outra finalidade para a mulher a não 
ser aquela de "auxiliar" o homem na pro
criaçao, uma ajuda de caráter passivo. Em 
todas as outras situaçoes da vida - diz 
Agostinho - , Adao teria sido melhor aju
dado por outro homem34. 

Mas é justamente no termo "auxiliar", 
empregado em Gn 2, 18, que se encontra 
uma chave importante para compreender 
que a mulher é um de Deus, uma expres
são da gratuidade e da ternura divinas. Em 



todo o AT, o termo ezer se refere espedal, , 
mente a Deus". E Ele o grande e o verda, 
deiro "auxilio" do ser humano. E isto nao 
por mérito de alguém, mas por graça, como 
dom da misericórdia divina. 

O próprio feminino, enquanto dimen, 
são antropológica essencial, presente em 
mulheres e homens, é um dom. Nao é a 
parte obscura, frágil, negativa do ser hu, , 
mano, que deve ser abafada, eliminada. E 
uma graça de Deus orientada para a reali
zação do seu plano de amor. Esta idéia 
apareceu no sínodo: 

"A feminilidade é uma dádiva de Deus. , 
E uma missão, ou seja, uma tarefa a ser 
realizada"36. 

, 
E necessário "fazer de modo que todos 

reconheçam a realidade feminina no de
sígnio divino e sua função na criação, no 
mistério salvífico de Cristo e na missão da 
Igreja"37. 

O feminino diz respeito à capacidade 
de gerar, alimentar, promover, proteger, 
defender a vida. Esta não é uma tarefa só 
das mulheres, evidentemente. Todo ser 
humano possui esta c.pacidade, desde que 
nao • rejeite nem deixe de cultivá, la. Uma 
sociedade que oprime e discrimina as mu
lheres, que despreza e abafa o feminino, 
cria condições favoráveis ao desenvolvi
mento de uma cultura de morte. Em nossa 
sociedade ocidental, o resgate da vida pos
tula o resgate do feminino. 

A Igreja é fecunda pelo feminino que 
existe nela. Matar o feminino é escolher a 
esterilidade. As mulheres ·consagradas -
diz uma das intervençoes feitas no sínodo 
- têm uma tarefa especi~l: colocar este 
carisma da feminilidade a serviço da fe
cUlufidade da Igreja". Em outras palavras: 
ser um sinal da vocaçao de todo o povo de 
Deus par. gerar e nutrir. vida, par.de
fendê-I. onde se fizer necessário, par. bus
cá-la sempre até que chegue à plenitude. 

O feminino diz respeito também à ca
pacidade que o ser humano possui de sair 

de si mesmo e ir ao encontro, ou . seja, à 
capacidade de comunhão. Nossa cultura 
valorizou o masculino em prejuízo do fe
minino. Criou barreiras, oposições, medos. 
Dificultou nao só o encontro entre homens 
e mulheres, mas o encontro entre os seres 
humanos, o encontro destes com Deus e 
com todo o universo. O egoísmo não é só 
um pecado, o resultado de uma vontade . , 
voltada para o mal. E também a conse-
qüência do cultivo de uma determinada an
tropologia e teologia que negaram o femi
nino. E negando o feminino prejudicaram 
a capacidade de comunhão de homens e 
de mulheres. 

No ser humano Deus se revela. Esta 
revelaçao tem em vista não o simples co
nhecimento de Deus, mas a comunhao. 
Deus é Trindade e quer associar os seres 
humanos "a este mistério. Por isso os fez 
homem e mulher, masculino e feminino. 
A imagem. essencial masculina de Deus, 
elaborada pelo judaísmo e também pelo 
cristianismo, transformou-se em obstáculo 
à comunhão. Serviu para legitimar uma 
antropologia desumanizante para homens 
e mulheres. 

Na . Sagrada Escritura, a dimensão fe
minina de Deus aparece não só na imagem 
materna, no amor misericordioso e na sa
bedoria, mas principalmente no Espírito, 
fonte de vida e de comunhão. 

De acordo com o sínodo, aqui reside 
outro aspecto importante da missão das 
mulheres consagradas: 

110 dom gratuito do nosso carisma, com 
seu dinamismo missionário. solicita-nos e 
faz com que tomemos visíveis, através do 
nosso ser feminino, os traços do rosto de 
Deus, e de contribuir para uma realizaçao 
mais plena da múltipla riqueza do mistério 
da salvação, em todas as dimensões huma
nas. Constatamos que a experiência de 
Deus, tal como é percebida e vivida pelas 
mulheres na história da salvação e na vida 
da Igreja, nao é reconhecida adequadamen
te, nem encontra canais apropriados de 
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expressão. Constatamos a urgente necessi
dade de que a mulher consagrada procla
me a riqueza de Deus, a partir da sua per
cepção feminina, participando, de modo 
mais amplo e eficaz, no campo da espiri
tualidade e da teologia ... "". 

, -
4. A D/F/C/L VOCAÇAO DE 

SER /GREJA 
o assunto que ocupou maior espaço no 

sínodo, quando se tratou das mulheres 
consagradas, foi sua relação com a Igreja. 
V árias aspectos podem ser destacados: A 
relação entre a mulher e o mistério eele
sial; o reconhecimento de que as mulheres 
consagradas participam ativamente da vida 
e da missão da Igreja; a denúncia de que 
ainda existem desconfianças e discrimina
ções em relaçao às mulheres; os apelos e 
propostas de mudança. 

4.1. As mulheres e o mistério eclesial 

Uma das intervençoes fala da "femini
lidade do Povo de Deus", expressa por 
meio das imagens bíblicas da união conju
gal e da maternidade. A referência é a 
Aliança de Deus com seu povo e a parti
cipação ativa deste povo na realizaçao do 
plano divino. . 

"A expressa0 feminilidade do Povo de 
Deus encontra o seu sentido em duas ima
gens bíblica: a da união conjugal que sim
boliza a Aliança entre Deus e o seu povo, 
e a da maternidade deste povo que colabo
ra com Deus para a realizaçao do seu pro
jeto de salvação. O Novo Testamento 
mostra-nos Maria de Nazaré, a personifi
cação por excelência desta feminilidade da 
Igreja, Esposa e Mãe ... as mulheres, por 
sua natureza, podem ajudar o conjunto da 
Igreja a viver melhor as riquezas 
reevocadas por este simbolismo feminino, 
desde que estejam bastante presentes e 
sejam ativas na vida e na missao do Povo 
de Deus"40. 

A proposta final nao conseguiu colher 
em profundidade este aspecto. Preferiu a 
tríade virgem-esposa-mãe, que apareceu 
numa intervenção41 , e ligou o testemunho 
das mulheres consagradas ao fato de se
rem consagradas e nao ao fato de serem 
mulheres: "As mulheres consagradas ... atra
vés do exercício dos conselhos evangéli
cos, testemunham o mistério da Igreja, que 
é virgem, esposa e mãe"42. A inc1usao da 
virgindade e a transferência para a vida 
consagrada não só empobreceram o sim
bolismo das imagens de esposa e mãe, mas 
reconstruíram um estereótipo que durante 
séculos serviu para encobrir o ser-mulher 
das religiosas e mantê-las silenciosas e 
submissas. Para que estas imagens cum
pram um papel libertador em relação à 
mulher, é necessário que sejam dissociadas 
de tais estereótipos e re-situadas no hori
zonte bíblico, de onde traem sua riqueza. 

4.2. Presença eclesial e missão das 
mulheres consagradas 

Um bom espaço foi dedicado ao reco
nhecimento da valiosa presença e atuação 
das mulheres consagradas na Igreja. Não 
faltaram os louvores e agradecimentos. 

O documento "Lineamenta" fala de 
maneira sóbria e no tom costumeiro: 

"A Igreja deve muito à presença da vida 
consagrad~ feminina no campo das mis
sões e do apostolado, da educação, da ação 
social e da caridade"43. 

Já o lnstrumentum Laboris é VIVO e 
caloroso: 

"As mulheres constituem três quartos 
das pessoas consagradas. O contributo que 
dão à Igreja e à sociedade com o testemu
nho evangélico, a oração contemplativa, a 
intuição e a audácia, a capacidade de ouvir 
e de dialogar, as respostas atentas e gene
rosas aos desafios atuais, é um dos fenô
menos mais salientes da vida da Igreja e 
da sua missao"44. 



o mesmo calor aparece na intervençao 
de alguns bispos. O louvor e o agradeci
mento dizem respeito, especialmente, à 
presença das religiosas no seio do povo de 
Deus e a seu compromisso missionário. 

"As religiosas ativas e contemplativas 
constituem, no seio do Povo de Deus, pon
tos de referência e de apoio. A consagra
çao das religiosas sustém a consagraçao 
de todos os membros do Povo de Deus ... 
Os bispos dao graças pela vocaçao e mis
são das religiosas na Igreja e no mundo"". 

"A religiosa apostólica dá testemunho 
do empenho no seguimento de Cristo, da 
imitação nao só de cristo casto, pobre e 
obediente à vontade do Pai, mas de Cristo 
que ouve os clamores do seu povo. que 
serve e que anuncia o Evangelho com um 
amor e um serviço sem limites"46. 

"As religiosas constituem um dos si
nais mais claros de como a Igreja respon
deu à urgência da Evangelização dos po
bres. O estilo evangelizador das religiosas, 
feito de simplicidade e compaixao, abriu 
as porias a processos humanizantes. indis
pensãveis para manifestar a Igreja como 
sacramento de Salvação."n. 

Esta última intervenção talvez tenha 
sido o elogio mais belo feito às mulheres 
consagradas na aula sinodal! 

O sínodo de 1974 já havia reconhecido 
que os religiosos e as religiosas, com fre
qüência se encontram na vanguarda da 
missão eclesial, enfrentando até risco de 
vida, como está registrado na Evangelii 
Nunliandi, de Paulo VI .... A novidade é 
que agora isso é dito especialmente das 
religiosas. . , 

Algumas das mulheres presentes no 
sínodo também deixaram claro que existe 
uma participaçao ativa e efetiva das reli
giosas na vida e missão da Igreja. Muitas 
irmãs - disseram elas - • como verda
deiras profetisas, foram para um lugar pe
rigoso ou lá permaneceram "arriscando a 

própria vida pelos pobres e pelos margi
nalizados". Com freqüência, "trabalham 
em silêncio, nos bastidores, a fim de obter 
um maior desenvolvimento e melhorar a 
situação de uma multidao de pessoas". Em 
vista da libertação dos povos. "ocupam-se 
de numerosos apostolados" e "realizam 
obras pastorais de toda a espécie"49. As 
mulheres consagradas se empenham em 
tomar realidade na Igreja "a dimensao 
missionária, a opção evangélica pelos po
bres e o diálogo intercultural e religioso". 
Como mulheres, optaram "por uma vida 
religiosa a serviço da vida"". 

A proposta final tem um caráter marca
damente intereclesial. Não recolheu esse 

. . ..' .. . aspecto mlSSlonano, presente em vanas 
intervenções. Para nossa sensibilidade lati
no-americana é inconcebível falar sobre a 
vida consagrada feminina sem mencionar 
seu dinamismo missionário - em particu
lar junto aos mais pobres e excluídos -, 
seu engajamento nas lutas pela justiça e 
em favor da vida, sua coragem profética 
na abertura de novos caminhos de evange
lização. Como foi elaborada, a proposta 
final reflete pouco a identidade, a vivência 
e as preocupaçoes das religiosas do nosso , 
continente. E possível que os padres sino-
dais tenham julgado desnecessário incluir 
nesse ponto o que é dito mais adiante so
bre a missão de toda a vida religiosa 51. 

Mas pode-se perguntar se a proposta sobre 
a mulher consagrada não reflete um fato 
real, ou seja. se não indica que os bispos 
olham para a vida religiosa feminina mais 
sob este ângulo das relações e tarefas intra
eclesiais. 

4.3. Denúncias e propostas 
de mudanca • 

Do ponto de vista da consciência de 
gênero, é importante verificar também as 
denúncias feitas no sínodo. Nao foram 
muitas, mas algumas são claras e incisi
vas, mostrando que a discriminação exis-
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tente na sociedade penetra também na 
Igreja: 

Com freqüência, "as religiosas sao tra
tadas como trabalhadoras úteis, mas de 
segunda classe, e quase nunca consultadas 
em questão pastorais. Parecem ser apreci
adas mais pelos seus serviços do que pelas 
suas idéias ou experiência"52. 

" ... ainda falta muito para que a sua 
função deixe de ser vista como uma su
plência ou uma concessão"53. 

" ... 3 palavra das mulheres nem sempre 
é escutada"54. 

"No que se refere a assumir responsa
bilidades, cargos e funções, ... encontram
se ainda hoje resistências"55. 

"As religiosas que trabalham no setor 
pastoral, muitas vezes, nao sao remunera
das de modo adequado e, em alguns luga
res, nem sequer sao retribuídas"56. 

o ensinamento oficial da Igreja, nos 
últimos anos, subliuha a dignidade da mu
lher, sua igualdade de direitos com o ho
mem e a comum responsabilidade na mis
são evangelizadora. A prática eclesial, no 
entanto, ainda não corresponde a este en-, 
sinamento. E o que diz uma das interven-
çoes: 

Segundo as palavras do Apóstolo Pau
lo (Gl 3, 28), a Igreja faz da igualdade 
fundamental entre os batizados um elemen
to do seu ensinamento oficial (CDC 208; 
LG 32; Cal. Igr. Cal. 225, 791, 872,1934). 
Todavia, tanto na Igreja como na socieda
de, a prática de um modo de vida igualitá
rio encontra resistências. A partir do mo
mento em que nos encontramos no direito 
de esperar da Igreja uma adequação das 
suas açoes às suas palavras, podemos consi
derar-nos satisfeitos com o reconhecimen
to que as estruturas eclesiais atuais atribu
em à vida consagrada feminina?57. 

João Paulo lI, em sua Carta às Mulhe
res, depois de calorosos elogios e agradeci-

mentos, acrescenta: "Mas, já sei, agrade
cer não basta"". E passa a falar da opres
são que as mulheres sofreram ao longo da 
história - sob a responsabilidade também 
de muitos filhos da Igreja - da discrimi
nação que ainda hoje pesa sobre elas e dos 
obstáculos que encontram para sua plena 
inserção na vida social, econômica e polí
tica59. Assim, continua o papa, o "obriga
do" se converte em "premente apelo" ao 
compromisso para mudar esta situação60• 

Apelos e propostas de mudança apare
cem no sínodo. Fala-se da necessidade de 
considerar seriamente a voz das mulheres6! 

e de criar na Igreja atitudes, instrumentos 
e canais que favoreçam uma real partici
paçao. 

Certamente foram levados a cabo al
guns esforços neste sentido, desde há vá
rios anos até hoje ... Apesar disto, ainda 
existem alguns passos a serem dados para 
fazer com que desapareçam das estruturas 
das nossas Igrejas e da linguagem eclesial 
os sinais de um tratamento diferente reser
vado aos homens e às mulheres no âmbito 
da vida religiosa62• 

"Oxalá se crie e se promova uma atitu
de de discernimento e de diálogo perma
nente ... que favoreça a presença equitativa 
e efetiva das mulheres consagradas em 
funções pastorais, empenhos e cargos den
tro da Igreja, também a nível de planifica
ção e de tomada de decisão, tanto a nível 
local como universal, até nos organismos 
oficiais da Cúria Romana"63. 

"Nao se trata de uma reivindicação em 
motivos sociológicos ou culturais passa
geiros, mas de adaptar às afirmaçoes da 
antropologia crista sobre a igualdade fun
damental do homem e da mulher perante 
Deus. Pensa-se concretamente que poderi
am ser revistos pontos de direito ... Tam
bém se poderia pôr em primeiro plano a 
competência das mulheres consagradas em 
matéria de serviço pastoral, de assistência 
espiritual, de pregaçao de retiros, de for
mação dos sacerdotes e dos leigos'>64. 



"Elas deveriam desempenhar um papel 
ativo na liturgia, na jurisdição, quando for 
possível, e nos movimentos que promo
vem as mulheres .. .'tM. 

Mais uma vez pode-se dizer que a pro
posta final não conseguiu colher a questao 
em profundidade. Aparecem muitos e im
portantes elementos, mas não são aponta
dos caminhos concretos. O tom é genérico 
e apenas exortativo. Tem-se a impressão 
de que uma outra Igreja, não aquela pre
sente no sínodo, deve assumir os compro
missos ali recomendados. Diz a proposta: 

"a Igreja deve ser profética e favorecer 
e estimular a dignidade, o dom e a missao 
da mulher"; 

Ué preciso, pois,-atribuir maiores res
ponsabilidades à mulher na Igreja"; 

é necessário "estabelecer espaços ade
quados na vida da Igreja para que a mu
lher possa exprimir, segundo sua percep
ção feminina, as riquezas da sua visão de 
Deus, a fim de que possa desenvolver mais 
ampla e eficazmente seu papel, seja no 
campo da espiritualidade, seja no da teolo
gia e da própria evangelização"; 

"pede-se ... que a presença da mulher 
seja promovida de maneira adequada e 
eficaz"66. 

Em relação às mulheres Consagradas, 
a proposta acrescenta: 

"é necessário tornar fácil à mulher con
sagrada a plena realização de suas capaci
dades pessoais e femininas"; 

"é indispensável que seja promovida 
pela hierarquia um diálogo abeno e límpido 
com as mulheres consagradas e leigas"; . 

Ué oportuno que as mulheres consagra
das possam participar também na elabora
çao das leis, sobretudo daquelas que lhes 
dizem respeito"~ 

"urge ... dedicar-se convenientemente à 
sua formação e favorecê-la em todos os 

níveis de estudo (bíblico, teológico, canô
nico, pedagógico etc."; 

"o encargo pastoral das mulheres con
sagradas deve ser tomado a peito pelos 
bispos e presbíteros'>67. 

Depois de toda a reflexão feita, era de 
se esperar que o sínodo fosse mais profé
tico e propusesse mudanças concretas e 
significativas nas diferentes áreas: da teo
logia, do direito, da liturgia, dos ministé
rios ... Mas, infelizment~, isto nao aconte-, 
ceu. E muito peninente a avaliação feita 
por Irmã Elza Ribeiro. Ela afirma: 

"Esta proposta ... representa muito pou
co do que foi declarado e defendido nas 
colocações ou exposições das mulheres e 
de grande número de membros da hierar
quia que trataram do assunlo ... Nao existe, 
no conteúdo dessa proposla, nada que re
vele um avanço progressivo para uma real 
e efetiva transformaçao daquela que vem 
sendo a prática, no inteiro da Igreja, em 
relação à identidade e ntissão da mulher 
consagrada. Sao declarações de intenções 
que, uma vez mais, podem ficar no papel 
e em nada contribuir para a renovação que 
está sendo esperada e exigida no momento 
em que vivemos"68. 

Com muita freqüência, coloca-se a 
questão da mulher na Igreja - e também 
da mulher consagrada - como uma ques
tao de "espaço". Fala-se em "mais espaço" 
para as mulheres na Igreja. Mas quando se 
observa a realidade eclesial latino-ameri
cana, percebe-se que as mulheres têm muito 
espaço nas comunidades. Talvez até espa
ço demais que nao conseguem preencher. 
Trata-se, no entanto, de espaço de traba
lho, numa infinidade de pastorais. Eviden
temente, nao é este o "espaço" que as mu
lheres continuam reivindicando. O que lhes 
falta é o verdadeiro estatuto de cidadãs 
eclesiais, de batizadas adultas, com plenos 
direitos e deveres em todos os âmbitos da 
vida e da missão da Igreja. Isso ainda está 
longe de ser uma realidade. 
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A "clericalizaçao" das mulheres consa
gradas é outro aspecto importante e apare
ceu nos debates do sínodo. Um dos bispos 
pediu aos colegas que fizessem um exame 
de consciência e se perguntassem: "Temas 
nós a tendência a considerar as religiosas 
que vivem e trabalham na diocese, como o 
correspondente feminino do presbítero?"69. 
Uma das irmãs falou da necessidade de 
"um aprofundamento mais conseqüente da 
dimensao laical" da vocação religiosa, pois 
"persistem ambigüidades"70. 

A proposta final. sem perceber o pro
blema, diz que o sínodo louva a "atividade 
das mulheres consagradas nas estruturas 
ec1esiais, tanto as locais, quanto as nacio
nais e internacionais"71. Pelo menos na 
América Latina, pode-se perguntar se essa 
atividade merece mesmo louvor ou se, pelo 
contrário, deve ser questionada ... 

A questao da laicidade da vida consa
grada tem aparecido com freqüência nos 
encontros, seminários e assembléias de reli
giosos e religiosas e é levantada especial
mente pelas mulheres. Já existem boas pis
tas de reflexao a esse respeito,72 mas a ques
tao é nova e possui muitas faces para se
rem desveladas e aprofundadas. Além dis
so, deve-se levar em conta o colorido diver
so que estas muitas faces adquirem quan
do se trata da vida consagrada feminina. 

A reflexão sobre a presença e atuaçao 
das mulheres consagradas na Igreja é con
dicionada pelo modelo eclesial que lhe 
serve de base e horizonte. O modelo pa
triarcal e machista, que põe em primeiro 
plano o aspecto institucional e hierárquico 
e se define pelo binômio clero/leigos im
pede uma reflexao mais ampla e coloca 
limites práticos às vezes intransponíveis. 
Por isso, o esforço para mudar as relações 
de gênero nao é algo isolado, mas se situa 
no interior de uma busca maior, no sentido 
de construir um outro modelo ec1esial: uma 
Igreja essencialmente missionária, que te
nha como identidade e vocação o anúncio 

do Reino de Deus com palavras e sinais; 
uma Igreja marcadamente solidária, que 
defenda a vida e a justiça, e onde os po
bres, os negros, as mulheres ... adquiram 
cidadania; uma Igreja comunitária e mi
nisterial, que valorize os carismas e pro
mova a diversidade de ministérios, sem 
estabelecer discriminações; uma Igreja que 
supere o milenar patriarcalismo, promoven
do a participaçao igualitária de homens e 
mulheres. 

5. LIVRES E FELIZES 
A proposta final do sínodo fala em 

mulheres consagradas "felizes por sua na
tureza feminina" e "livres no espírito"73. 
Esses dois aspectos, intimamente ligados, 
merecem consideração. 

Em tempos passados, criou-se na vida 
consagrada uma espécie de desconfiança 
em relaçao à liberdade, ao prazer, à felici
dade. Por influência de uma espiritual ida
de mais do tipo maniqueísta do que crista, 
aproximou-se a virtude ao sofrimento e à 
submissao, acreditando-se que a alegria, o 
gozo, a liberdade, estavam sempre mais 
próximos ao pecad074• 

Mesmo hoje, a compreensão da vida 
religiosa em sua dimensao de entrega e de 
serviço, como um ser-para-os-outros, lan
ça suspeitas sobre a busca da própria feli
cidade e autonomia. Existe o receio de que 
essa busca desvie do compromisso mis
sionário, seja obstáculo à solidariedade com 
os pobres, torne a pessoa insensível ao 
sofrimento de milhares de excluídos. 

Aqui nao se fala de narcisismo, de 
egoísmo ou de coisa semelhante, mas da
quela satisfação que a pessoa experimenta 
quando gosta de si mesma e se sente rea
lizada na vida que escolheu, na profissão 
que exerce, no apostolado que realiza ... E 
também daquela liberdade e autonomia que 
são o alicerce da corresponsabilidade. Isto 
nao quer dizer que não haja dificuldades, 



altos e baixos, sofrimentos, limitações e 
mesmo pecado. Quer dizer apenas que para 
ser "feliz" a pessoa deve sentir um certo 
gozo pelo que é e pelo que faz, deve sentir 
que é "senhora" de sua vida e está fazendo 
história. 

Para que as mulheres consagradas se
jam "felizes" enquanto mulheres - como 
diz o sínodo - é necessário, em primeiro 
lugar, que tenham consciência desta sua 
condição e das enormes e ricas possibili
dades que ela representa. Assim, mesmo 
experimentando as desconfianças e discri
minações que ainda existem contra as mu
lheres e trabalhando para que esta situaçao 
seja transformada, haverá espaço para a 
alegria, a festa, o gozo, o contentamento. 

Em segundo lugar, é necessário unir-se 
a outras companheiras para sentir de perto 
que é possível ir adiante, para não perder 
nem a esperança nem a capacidade de se 
alegrar, embora percebendo que é difícil 
arrancar raízes milenares e criar uma nova 
cultura, onde mulheres e homens tenham 
iguais oportunidades. No sínodo, falou-se 
sobre a contribuiçao das mulheres consa
gradas para a libertaçao das outras mulhe
res 15. Mas é bom lembrar também a contri
buição que as outras mulheres estão dando 
e podem dar para a libertaçao das mulhe
res consagradas. As irmãs que participam 
de grupos de mulheres experimentam mais 
de perto este benefício. 

A sondagem feita pelo GRMC da CRB, 
mencionada anteriormente, mostra que 
muitas religiosas se sentem, hoje, mais "li
vres e felizes" como mulheres e como 
consagradas. São apontados vários fatores: 
libertaçao de tabus e preconceitos; maior 
integração afetiva; maior autonomia nas 
próprias congregações; integraçao do fe
minino na espiritualidade; relacionamento 
interpessoal mais amadurecido e igualitá
rio; estilo de vida mais ao jeito próprio das 
mulheres; maior capacitação pastoral e 
profissional ... 

Mas a sondagem diz também que ain
da existem irmas submissas, dependentes, 
passivas, pouco livres. Questões como afe
tividade, corporeidade, sexualidade foram 
pouco aprofundadas. A formação profissio
nal, não raro, é insuficiente para dar à pes
soa um mínimo de segurança. O machismo 
introjetado bloqueia o potencial transfor
mador de muitas mulheres consagradas. 

O "Instrumentum Laboris" do sínodo 
fala da necessidade de "uma formação lon
ga, profunda e contínua'; para que as mu
lheres consagradas tenham maior oportu
nidade de serem "evangelizadoras alegres" 
que anunciam e promovem o Reino de 
Deus16. O assunto apareceu também nas 
intervenções: 

"As religiosas devem receber uma for-
• 

mação espiritual e acadêmica válida, que 
as prepare para viver melhor o seu carisma 
e exercer o seu ministério. Para isto, os 
Seminários, os Institutos de Estudos Supe
riores e as Universidades pontificias de
vem abrir os seus cursos às religiosas"n. 

A proposta final fala que deve ser fa
vorecida uma formaçao em todos os ní
veis: bíblico, teológico, canônico, pedagó-

• 78 glco ... 

Esta fonnaçao mais intensa e sistemá
tica, nao s6 no nível humano-afetivo e es
piritual, mas também no nível profissional 
e teológico, é indispensável para que mu
lheres consagradas adquiram maior segu
rança e autonomia, e possam sentir-se mais 

• 
livres e responsáveis. E fundamental tam-
bém que a questão da mulher perpasse todo 
o processo de formação, para que seja 
contemplada em seus múltiplos aspectos e 
contribua para romper bloqueios, liberar 
energIas e promover o nascimento de 
mulheres novas. 

-CONCLUSAO 
Em relação às questões de gênero, o 

sínodo a vida consagrada não representa 
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nenhum avanço significativo. Pode-se di
zer, no entanto, que a caminhada feita é 
confirmada e que se acrescenta alguma 
contribuição. 

E~ primeiro lugar, como já foi men
cionado no início, a própria presença de 
mulheres no sínodo é grávida de significa
do. Houve quem se sentisse surpreso nao 
só pelo número, mas principalmente pela 
contribuiçao bem-fundamentada que as 
mulheres ofereceram, tanto nas interven
çoes como nos grupos de estudo". Esta 
surpresa mostra que as mulheres ainda 
devem "provar" que sao capazes e, para 
isto, é necessário tomar a palavra e argu
mentar, o que supoe uma formação ade
quada. A realização silenciosa de tarefas 
- ainda que reconhecida e louvada - nao 
é suficiente na busca de relaçoes igualitá
rias na Igreja. 

A segunda contribuiçao é o reconheci
mento do caráter positivo do feminismo 
na vida religiosa. Isto é motivo de ânimo 
para muitas irmãs envolvidas com grupos 
e movimentos de mulheres e poderá aju
dar a ampliar o debate sobre questoes de 
gênero em toda a vida consagrada e a criar 
condiçoes para novas práticas. 

A terceira contribuição vai na linha da 
tomada de consciência de que também os 
homens devem ser envolvidos nesta cami
nhada. E nao só para oferecerem "ajuda" à 
libertação das mulheres, mas porque o 

debate sobre questoes de gênero diz res
peito a homens e mulheres, porque o sur
gimento de mulheres novas exige e supoe 
o surgimento também de homens novos. 

Menos alentadora é a constatação de 
que o espaço mais problemático para se 
trabalhar a questão da mulher é justamente 
espaço eelesiaI. Com base na própria Pala
vra de Deus, especialmente na prática li
bertadora de Jesus, já se assimilou um dis
curso que dignifica as mulheres e defende 
seus direitos. Mas ainda não se percebe, 
nos espaços onde são tomadas as decisoes 
maiores, uma vontade firme e corajosa no 
sentido de promover mudanças mais pro
fundas na Igreja, em coerência com o que 
se prega. Aqui está um verdadeiro desafio 
para as mulheres consagradas. 

A experiência mostra que as grandes 
mudanças na Igreja são lentas é só aconte
cem quando existem na base movimentos 
fortes, amplos, persistentes. Na medida em 
qué os movimentos de mulheres e todo o 
debate sobre questoes de gênero vão assu
mindo estas características, pode-se espe
rar que surja também uma nova Igreja, um 
pouco mais próxima da utopia paulina: 

"todos vós que fostes batizados em 
Cristo, vos vestistes de Cristo. Nao há ju
deu nem grego, nao há escravo nem livre, 
não há homem nem mulher, pois todos vós 
sois um só em Cristo Jesus" (Gl 3, 28). 
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REFLEXAO SOBRE A CARTA - N 

PASTORAL DE JOAO PAULO " 
PARA OS RELIGIOSOS DA , 
AMERICA LATINA 

o Sínodo abriu espaço para a 

esperança. O caminho é longo e 

os passos são lentos. Mas a 

mulher religiosa está firme na 

espera com Maria e como Maria. 

convite que nos foi feito para 
participannos desta cerimônia 
celebrativa nos coloca em um 
clima de irmandade evangéli

ca e nos induz a uma profunda e reverente 
açao de graças. 

Celebrar um aniversário é ato eminen
temente humano. Celebrar o aniversário de 
uma carta pastoral é ato eminentemente -eelesial. E trazer presente seu inspirador, 
seu autor, seus destinatários e as razoes e 
conteúdo que ela explicita. 

Hoje estamos celebrando o quinto ani
versãrio da "Carta apostólica de Sua San
tidade João Paulo II aos Religiosos e Re
ligiosas da América Latina, por ocasiao do 
V Centenãrio da Evangelizaçao do Novo 
Mundo". 

Essa carta manifesta o pensamento, os 
desejos, as esperanças, as preocupações e 

Ir. Elza Ribeiro, P. Gap 
Belo Horizonte - MG 

advertências de nosso Pastor, dirigindo-se 
a uma parte de seu rebanho, responsável 
pela evangelização, não só pela exigência 
de sua vocação, como também pelo núme
ro de fiéis que a constituem. 

"Os religiosos e as religiosas represen
tam uma força evangelizadora e apostólica 
primordial no Continente latino-america
no, diz a carta. A presença da vida consac 

grada é um enorme potencial de pessoal e 
comunidades, de carismas e instituiçoes, 
sem o qual não se pode compreender a 
ação capilar da Igreja em todas as latitu
des, a inserção do evangelho em todas as 
situaçoes humanas, o auge das obras de 
misericórdia, o esforço por impregnar as 
culturas, a defesa dos direitos humanos e a 
promoção integral da pessoa, assim como 
a animação e guia das comunidades cris
tas, inclusive nos lugares mais remotos". 

No olhar lançado ao passado, a carta 
faz memória de homens e mulheres que 
souberam responder aos apelos e necessi
dades de seu tempo, impulsionados pelo 
zelo, a coragem, a audácia e a generosida
de que o Espírito neles colocou, transfor
mando-os em arautos da Boa Nova no meio 
de um povo que se formava. Ao mesmo 
tempo, procuravam ser, junto dos nativos, 
a presença de defesa e de proteção contra 
"os abusos dos colonizadores que busca
vam o seu próprio interesse, à custa dos 
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direitos das pessoas que deveriam ser res
peitadas e amadas como irmãs". 

Lembra ainda que essa presença evan
gelizadora se estendeu através dos cinco 
séculos, como esforço de "consolidação da 
evangelização e na implantaçao de insti
tuições eclesiais, na promoção das voca
ções autóctones e no florescimento de 
novos carismas de vida consagrada, nasci
dos e arraigados na própria cultura para 
enfrentar novas tarefas apostólicas". 

Esse olhar ao passado levou o Santo 
Padre a uma atitude de "viva gratidão ao 
Senhor pelo trabalho de tantos religiosos e 
religiosas que lançaram ali as sementes do 
evangelho de Cristo". Nós comungamos 
esse sentimento. 

Ao mesmo tempo, a carta lança um 
olhar ao presente e faz um "cordial convi
te a rivalizar, em generosidade e dedica
ção, com os primeiros evangelizadores", 
afirmando que dos religiosos e religiosas, 
também hoje, depende, em grande parte, a 
realização desta esperança da Igreja: a 
evangelizaçao, e mais especificamente; a 
Nova Evangelização. 

Na explicitação doutrinária da mesma 
carta, faz a chamada à volta aos ensinamen
tos e exigências do Concílio Vatieano II; 
sao recordados os pontos fortes e essenci
ais da renovaçao que nos foi pedida e es
tão também assinalados os perigos e desvios 
que a fragilidade humana pode produzir. 
Expressoes de alerta, advertência ou corre
çao à vida religiosa, para que possa seguir 
"sem mácula e sem ruga" na direção que o 
próprio Senhor da história lhe aponta. 

Obrigada, também, ao querido Pastor, 
por esse olhar de seguimento e cuidado, 
revelando solicitude paterna e zelo pela 
integridade de nossa vocaçao. 

Contudo, chama especial atençao, e a 
isso quero me referir com maior ênfase, a 
última parte em que sao apontados os de
safios do futuro. Esse futuro já é nosso 
presente e esses desafios já fazem parte do 
cotidiano de nossa vida e ministério. 

A CLAR, como organismo de anima
çao da vida religiosa no Continente da 
Esperança, em sua trajetória de serviço, 
pode fazer um balanço de sua vida e atu
ação. e apresentar - de maneira muito sim
ples e despretenciosa, os resultados ou 
efeitos desse tempo de peregrinação entre 
e com os nossos povos. 

Podemos afirmar que nossa reposta e 
nosso adsum a toda convocatória da Igreja 
para a missao que ela confia à vida reli
giosa' é carregada de imensa generosida
de, de acolhida e alegre doação, ainda que 
marcada pela limitação inerente à humana 
natureza. 

Uma açao evangelizadora a serviço do 
Reino, a partir de uma profunda experiên
cia de Deus, com o espírito dos Fundado
res, em estreita colaboração com os sacer
dotes e os leigos, empenhada na evangeli
zaçao da . cultura, na evangelização sem 
fronteiras - critérios citados na carta e 
reforçados no Sínodo sobre a Vida Consa
grada - merecem nossa atenção e têm sido 
sujeito de nossa resposta. 

A vida religiosa do Continente abriu
se ao Sínodo, preparou-se para ele, ofere
ceu sua colaboração. seguiu seu desenro
lar, informou-se sobre o seu conteúdo, 
assumiu seu compromisso de p~icipação 
pela oração e o interesse e agora aguarda, 
com alegre esperança, a exortaçao pós
Sinodal. 

Essa vi<!a religiosa está marcada pela 
atitude de serviço, de presença e de comu
nhao entre o povo de Deus. Presença, ser
viço e comunhão no meio de um povo 
sofrido, marginalizado, explorado e cada 
vez mais excluído do processo de desen
volvimento e de participaçao pol1tica, eco
nômica, cultural e social que caracterizam 
o momento crucial de nosso Continente. 

A vida religiosa na América Latina e 
no Caribe, atenta aos apelos dos novos tem
pos, como nossos antepassadqs no seu 
momento histórico, é incansável na busca 
de respostas e de soluções e se surpreende 



pela força que o Espírito lhe confere em 
vista da ação que lhe é pedida pela Igreja. 

O Sínodo de 1994, reafirmando em 
muitos aspectos os pontos marcados por 
Medelin, Puebla e Santo Domingo, nos 
confirma na convicçao de que só seremos 
sinal e testemunho do Reino aderindo à 
força do Espírito que está cada dia recrian
do e renovando, sem repetiçoes ou cansa
ço. Adaptando-nos às exigências de um 
mundo em constante mudança, com a aten
ção voltada para os sinais dos tempos, 
adequaremos nossos passos ao ritmo ~esse 
mesmo Espírito. 

Os novos areópagos, as provocações, 
as novas e renovadas formas de ação apos
tólica, como nos sugere o Sínodo, têm 
ressonância em nossas vidas. 

Atitudes de vigilância, de alerta, de 
busca são expressivas de nosso momento 
e das disposições que alimentamos e 
acarinhamos, como sementes que crescem 
em nosso interior - vida religiosa grávida 
de esperança. 

Vigilância, alerta, como a sentinela, que 
perscruta os sinais e procura discernir o 
momento, a hora, a realidade, a exigência, 
a necessidade, a carência. "Do alto de 
minha sentinela, estou dia e noite, em pé", 
como afirma o profeta (Isaías, 21). 

A vida religiosa do Continente da Es
perança, na sua atitude de vigilância, son
da com longa e sofrida paciência os sinais 
da aurora para não ser confundida pelo 
claro-escuro da noite, para fia0 se equivo
car e saber reconhecer os passos, as orien
tações, a direção. Em atitude de vigilância 
ativa, consciente, lúcida, capaz de todos os 
sacrifícios para não perder as manifesta
çoes do Deus da histÓria, do Deus na his
tória, que se revela e se comunica pouco a 
pouco~ mas sempre com a força e o vigor, 
a suavidade e a ternura de Providência. 

Atitude de busca de caminhos e respos
tas adequadas, de meios e métodos reais e 
capazes de atingir a humanidade de hoje, na 
sua essência mais profunda, como pessoa, 

criada e orientada para os valores do Reino. 
Desafiadora tarefa, conquista difícil. 

Vigilância e busca, audaz e intrépida. 
Como nossas Fundadoras e Fundadores. 
Assim queremos ser e atuar. 

A vida religiosa na sua condiçao de 
peregrina pelo Continente da Esperança 
busca ser resposta às exigências e necessi
dades dos tempos e se empenha por se 
revestir de algumas características que 
detecto como importantes e de suma opor
tunidade: 

o Profundamente enraizada no segui
mento de Jesus Cristo. 

• De um Jesus encarnado, situado, real. 
o Buscando respostas às realidades e 

angústias do povo. 

o Com a criatividade e capacidade de 
descobrir direções e aproveitar-se das 
obras para a evangelização. 

o Profética e solidária (no anúncio, na 
denúncia, na compaixao) . . 

o Comprometida com a transformaçao 
social e cultural da vida e civilizaçao 
do amor. 

• Alimentada e animada por uma espi.
ritualidade radicalmente evangélica, 
toda ~la alicerçada e sustentada pela 
escuta da Palavra de Deus e pela es
cuta da vida. 

o Comprometida com os pobres e ex
cluídos com a expressão máxima na 
presença e inserção nos meios mais 
carentes e marginalizados. 

o No caminho da inculturação. 

• Deixando-se questionar e provocar 
pelo social e político. 

• Comprometida com a transformação 
da sociedade, oferecendo formás al
ternativas de vida, de relações, de co
munhao, de organização, de partici
paçao. 

o A exemplo de Maria: toda presença 
e toda serviço, afetiva e efetiva. 

o Em atitude eelesial: na Igreja, com a 
Igreja, como o povo de Deus. 
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o Eminentemente Eucarística: corpo 
entregue e sangue derramado. 

o Essencialmente Pascal: símbolo, si
nal e realidade de uma vida nova res
suscitada, plena de alegria e de ~spe
rança. 

o Manifestando sua identidade na comu
nhao e no serviço. 

o Reveladora da face mateflla de Deus: 
abertura, acolhimento, ternura, mise
ricórdia, amor gratuito, sem medidas, 
açao providente. 

Uma vida religiosa que traga em seu 
interior as marcas dessa vitalidade, certa
mente estará apta para assumir seu papel 
na Nova Evangelizaçao e a atender às ne
cessidades do mundo moderno. Será capaz 
de estar no .mundo e de nele cumprir sua 
missao de sal, luz e fermento. 

Uma vida religiosa aberta ao novo, sem 
se deixar seduzir pela novidade e nem tão 
pouco fugir das raízes vitais e revitaliza
doras de sua origem. Uma vida religiosa 
que realizará sua missao de "ponta de lan
ça". sem o receio dos riscos que sua opa
siçao de vanguarda certamente lhe traz. 

Para favorecer e ajudar essa expressão 
de vida, na sua missão de animar a vida 
religiosa, a CLAR estabeleceu seu projeto 
e o dinamiza com a alegria de poder cami
nhar junto com as entidades e organismos 
que, na Igreja, lhe estão mais diretamente 
ligados. 

Novas e esperançosas relaçoes com o 
CELAM, contatos com o DEVIC, possibi
lidade de trabalhos e iniciativas em comum, 
de diálogo, de ajuda, de colaboraçao, de 
cooperaçao e de participação, sao sinais 
que apontam para um maior compromisso 
de serviço e de missao. 

A vida religiosa quer continuar sendo 
força viva e atuante, capaz de assumir os 
desafios da Nova Evangelização e do novo 
milênio, com a garra, a coragem, a audá
cia e o profetismo dos Fundadores. 

A Igreja pode contar conosco: somos 
mais de cento e cinqüenta mil religiosas e 
religiosos no Continente. 

-E-me grato constatar que dois terços 
desse contingente é formado por mulhe
res; mulheres consagradas que põem a 
serviço da Igreja, do povo a que pertence, 
suas forças e energias, com toda a riqueza 
de seu ser feminino. Mulheres que buscam 
seu lugar e sua missão como fatores decisi
vos e indispensáv~is para a construção de 
uma nova imagem de Igreja e de mundo. 

Conscientes de nosso papel, conforta
das e incentivadas pela valoraçao que nos 
vem do Sínodo, esperando que sejam reali
dade as propostas e intenções ali tantas ve
zes expressas, aguardamos. com impaci
ente-paciente espera, a abertura dos espa
ços de maior participação e maior respon
sabilidade que a Igreja nos possibilitará. 

A mulher consagrada na América Lati
na e Caribe, não é apenas uma força e um 
elemento indispensável para a Nova Evan
gelização, mas é sobretudo, o elemento
-chave capaz 'de abrir as portas a um novo 
e crescente dinamismo de renovaçao, de 
transformação, de mudança de estrutura que 
podem oferecer à sociedade. critérios e mo
delos de novas e evangélicas relaçoes en
tre as pessoas, os organismos e por todo o 
desenvolvimento da vida social. Presentes 
em todas as áreas da atividade humana, 
com as notas específicas de sua identidade 
e espiritualidade, marcadas pelos carismas 
- dons do Espírito à Igreja Povo de Deus 
- as mulheres consagradas sabem distin-
guir com nitidez a hora, o momento, o 
tempo e a urgência de sua açao e querem 
a garantia de que as portas estão abertas 
para sua participação e maior compromis
so corresponsável no interior mesmo da 
Igreja. 

O Sínodo abriu espaço para esperança: 
o caminho é longo e os passos são lentos. 
Mas a mulher consagrada está firme na 
espera. Com Maria. Como Maria. Estamos 
no Advento. 
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de Vida Religiosa no Brasil, de aütoria dos ar
tistas populares Anderson Sousa Pereira, MSC, 
e Elda Broilo, se. Mostra 1). . caminhada ou, 
melhor, a marcha confianteda Igreja de hoje. O 
segredo é a fé. O seu Deus'-Libertador é Jesus 
de Nazaré. Os pobres sustentam a cruz da Evan
gelização. Solidária com eles, s~gundo e seguin
do o Evangelho, a Igreja participa de suas lutas 
na cidade e no campo. A Mãe de Deus, a Vir
gem Maria, Nossa Senhora da Conceição Apa
recida, indica a direção do amanhã. Vai à frente. 
Religiosos, mulheres e homens, se misturam. 
Somos um povo que alegre vai. O caminho é a 
nossa casa .. Sempre estamos indo. Peregrinos no , 
campo, na cidade, na favela e muito mais. Nos 
olhos, muita luz. Lá, bem dentro, a esperança 
que conduz (Pe. Marcos de Lima, SDB). 
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A Vida Re ligiosa é uma expe.-iêncill c l"istà de De us (ou consagração), isto é. o cultivo. de forma intensa e 
pecul iar. do encontro com Deus pela FÉ. como sua verten te vertical: em comunid:ldc a llOStólicu (ou comunhi'ío), Ou 
seja. [\bertura ao próximo pela CA RIDADE. relações inter-hu manas no amor, como sua coordenada horizontal : para 
levar avante a missão, a saber, testemu nho. atividade missionárin, trabalho criador na ESPERANÇA em favor de um 
mundo novo. Experiência cristii de Deus. fé: comu nidade apostó lica. c .. ridade; missão. esperança. É a MISSÃO que 
dá a toda a ex istência do Religioso o seu tom concreto. ~ o elemento caracteri zador do carisma. aquela fi sionomia 
peculiar, aquele modo específico de agir, proceder e viver de cada um. Configura o perfil da consagração do 
Religioso. É uma realida de teologal. ou seja, uma relação ex istencial com Deus. Ele nos chamou pessoalmente, nos 
consagrou com o dom do seu Espírilo c nos ENV IOU. Trata-se de um DOM que nui do Espírito. A pri meira moção 
e lodas as demais são de Deus. Ele move até mesmo a nossa resposta pela sua graça preveniente. Missão: participar 
do eterno desfgnio divino de s:tlvar o mundo. Deixar-se envolver por este mistério de sa lvação. 

Quem vive a realidade da MISSÃO renovará diariamente 11 escolh:1 do Senhor como prcsençu renovadora d:1 
humanidade e ruturo definitivo da pessoa. mulher e homem. Culti vará uma alitude humilde de instrumento. de 'servo 
inútil'. Terá confiança nas sementes que pode lançar. crendo que uma migal ha do Reino pode levcdar o mundo. 
Manter-sc-á em constante união COm aq uele que o chamou. ungiu . consagrou e ENV IOU. Missão. pois. nada lem a 
ver diretamente com movimento, ativismo. trabalho, ativi dades sem repouso entre pessoas e coisas. As nossas mu itas 
atividades podem nos levar a um esvaziamento espiritual e a um cansaço precoce. Por vezes. muitos são os vent os 
que nos agitam. mas nem todos são do Espírito. Nem mesmo se trata de justapor ti. atividade uma intcrioridade. 
religiosa embora. mas des ligada do conteúdo e das suas fina lidades. Toda operosidade apostólica, qualquer ação do 

apósto lo para realizar a Mi ssiio. só pode ser ex pressão de sua intcrioridade espiritual. 

Missão: comunhiio ecleslal. Senti r-se parte viva da Igreja. Em seu coração. nossas tareras são defin idas. A Igreja 
é o centro de unidade e de comunhão de todas as forças que lr-.lbalham pelo Reino. Missão: (ratema comunhão com 
o Povo de Deus, solidariedade com suas intenções, inse rção em sua vida. acei wção da necessidade de coordenação 
operati va. Mobili:wçi'io da caridade e da fé em todas as din..-çõcs. Participar do caminho dos homens. Missão: embalar 
a his tória humaml na superação das rorças do mal. na lula para encontrar horizonles de sentido e de qualidade de 
vida. no desenvolvimento da ordem temporal. 

Deus, C ris to, a Igreja, 11 his tória . rererências que fazem da MISSÃO uma experiência mística, uma experiência 
cristã de Deus. A contemplação está presente na Missão. porque, aí se percebe a iniciat iva do Espírito nos aconte
cimentos e nas pessoas. A história está envolvida do amor irreversível de Deus. No meio da história amadurece o 
seu plano. Na Missiio, o Reli gioso vivc unido a dois pólos: ao Senhor que o enviou e ao destinatário para quem é 
s inal e teSlemunha dó amor salvador de Deus. Nu Missão. o Rc ligioso pode desenvolvcr uma espiritual idade con
templativa de vi da ati va como ainda encontrur a sua as<:csc. o seu caminho de purificação. de aperfeiçoamento, de 
exercício das virtudes. A Missão, com ereito, rcquer, disJX)nibilidade conslllnte. preparação acumda. resistência a 
dcsencorajamentos, renú ncia à vidu cômoda. prontidiio para suporlar o calor e o frio, a sede e a rome, as radigas e 
o desprezo. 

Experiência cristã de Deus (consagração), comunidade apostólica (comunhão) e M:ISS}\O: núcleo centraliza
dor. eixo unificador. pólo catalizador de toda Vida Religiosa e da Vida Religiosa loda porque a situam no coração 
do Evangelho. Experiência cristã de Deus. comu nidade apostó lica. MISSÃO: os pressupostos básicos como tcologal 
rundante c dimens1'io teológica que legiti mam e explicam a Vida Religiosa. Mas dos três. a centralidade é da l\'lissão 
porque a centralidnde da Missão é Jesus Cristo. 

DEUS nos cumule de alegria e PAZ: harmoni:l e ordem dentro de c:lda um , entre nós, e para com Ele e por seu 
poder e bondade estes dons de nós transbordem em ravo r de todos. Com areia. elevada eSlima e fraterna ami1.ade. 
subscrcvo-mc. 

alenciosnmenle 
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