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NOSSA CAPA 
Detalhe-arremate do Painel sobre os 500 anos 
de Vida Religiosa no Brasil, de autoria dos ar
tistas populares Anderson Sousa Pereira, MSC, 
e Elda Broilo, se. Mostra a caminhada ou, 
melhor, a marcha confiante da 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, segundo 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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EDITORIAL 
ARRAIGADOS NA PAlAVRA PARA 
A VIDA DO MUNDO 

partir do Vaticano IJ a Bíblia 
voltou a ocupar o lugar que lbe 
corresponde na vida da comu
nidade eelesial. Voltou a ser 

"sustento e vigor da Igreja, firmeza de fé 
para seus filhos, alimento da alma, fonte 
límpida e perene de vida espiritual" (D.V. 
21). Cada vez mais, Palavra e vida se re
lacionam num mútuo e permanente ques
tionamento, gerador de conversa0 e pro
pulsor de renovado dina'mismo missioná
no. 

No Brasil, há vãrias décadas, o mês de 
setembro é chamado de "mês da Bíblia". 
Trata-se de um momento forte de pastoral 
e catequese da nossa Igreja, visando a tor
nar o conhecimento e a leitura assídua e 
orante da Bíblia uma prática sempre mais 
constante e difundida entre os católicos. 
Dioceses, paróquias, movimentos, CEBs, 
comunidades religiosas voltam-se de ma
neira especial para esta fonte de água viva 
que é a Palavra de Deus, por meio de re
flexões, cursos, celebraçoes, jornadas de 
interiorizaçao e aprofundamento. Tudo isso 
tem ajudado a fazer crescer a consciência 
da centralidade da Palavra na vida e expe-
. ". '-nenCIa CrIstas. 

Religiosos e religiosas vêm fazendo 
uma expressiva caminhada nessa perspec
tiva, muitas vezes incorporando-se ao gran
de movimento eelesial de apropriaçao da 
Palavra feito pelos cristãos e cristas de hoje, 
especialmente nas CEBs e nos meios po-

Maria Carmelita de Freitas, F j 
Belo Horizonte-MG 

pulares. De fato, a vocação ao seguimento 
de Jesus na Vida Religiosa encontra seu 
sentido e sua razão de ser mais profunda 
sempre que mergulha suas raízes, com 
renovada consciência daquilo que é e que 
pretende ser, na Palavra que a converte e 
a transfigura para a vida do mundo. A 
recente Exortaçao Apostólica pós-sinodal 
Vila Consecrata insiste nesta verdade bá
sica, lembrando que os consagrados e con
sagradas "obtiveram sempre da sua convi
vência com a Palavra de Deus a luz neces
sária para o discernimento individual e 
comunitário que os ajudou a procurar nos 
sinais dos tempos os caminhos do Senhor" 
(V.c. 94). 

Nas atuais circunstâncias históricas que 
atravessa a humanidade, religiosos e reli
giosas são particularmente urgidos a viver 
à escuta da Palavra, de maneira permanen
te e criativa. A desenvolver um ouvido de 
"discípulo" atento e obediente. A pedir 
humildemente a Deus, cada dia, como o 
sábio Salomão, "um coraçao que escute" 
(lRs 3,9). A colar o ouvido do coração ao 
húmus fértil da Palavra para perscrutar os 
sinais de Vida para onde apontam os "sus
surros do Espírito". 

A partir dessa escuta humilde e despo
jada, a Vida Religiosa aprenderá a alimen
tar uma vigorosa esperança no Deus da 
Vida, em meio à desconcertante lógica de 
um sistema gerador de "exclusão e de mor
te. Aprenderá também que todo seguimen-
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to autêntico de Jesus há de unir, numa 
sólida espiritualidade, a consciência da li
berdade dos Filhos de Deus, a solidarieda
de com os gemidos da humanidade, espe
cialmente dos pequenos e explorados, e o 
clamor de uma oraçao que é esperança e 
profecia. Espiritualidade cujo símbolo bem 
poderia ser aquela Mulher vestida de sol, 
com a lua sob seus pés e coroada de estre
las, que grita de dor porque chegou a hora 
de dar à luz (cf. Ap 12,1-2). 

A palavra do Papa, em sua mensagem 
à Igreja universal para o dia mundial 
missionário, vem confirmar em nós a coo
vicçao de que o anúncio da Boa Nova ao 
mundo de hoje pede do missionário pro
funda sintonia com a Palavra de Deus. E 
que, pelo compromisso missionário, cada 
membro do Povo de Deus fortalece sua 
identidade, "compreendendo que nao se 
pode ser cristão autêntico sem ser teste.;. 
munha" da Palavra ouvida e acolhida. 

, 
E nessa perspectiva de escuta discer-

nidora e criativa da Palavra que CONVER-
• 

GENCIA chega este mês às maos de seus 
leitores e leitoras. O artigo de D. Luciano 
Mendes de Almeida - "Missao da Vida 
Religiosa: Epifania do Amor de Deus no 
Mundo" - começa com uma afirmação 
enfática: "No mundo falta amor". Comen
tando o documento Vila COllsecrata, o 
autor mostra a urgente necessidade de 
reaprender a amar, num mundo marcado 
pela violência, pela injustiça secial, pela 
acumulaçao doentia de bens, pelos des
mandos éticos. Numa sociedade assim, ser 
epifania do amor de Deus converte-se no 
desafio primordial para quem quer que 
queira seguir Jesus de Nazaré. Nessa mes
ma ótica, situa-se o artigo de Ricardo 
Antoncich - "Servir aos pobres é um ato 
de evangelização". A partir também da· 
Exortação Apostólica pós-sinodal, o autor 

conclui que "o serviço aos pobres nos 
coloca no coração da Trindade, já que o 
Pai ama com predileção os marginalizados 
deste mundo, o Filho se fez um deles ... e 
O Espírito Santo constantemente nos inter
pela a ser concretQs em nosso serviço e 
em nossa caridade". 

No contexto mundial extremamente de
safiador para o compromisso da Igreja com 
os pobres, a vida religiosa inserida sente' 
-se questionada e, até mesmo, perplexa. . . 
Como fazer frente às novas situaçoes his
tóricas? Como situar-se diante da lógica 
excludente do sistema? O artigo de CIodo
vis Boff quer responder com inspiração e 
competência a esses graves desafios. Iden
tifica e descreve os traços emergentes da 
nova fase da i~serção que, usem renunciar 
de todo aos traços 'fortes' do período an
terior, deve agora adotar outros como a 
compaixão, a presença, a modéstia, a fle
xibilidade, a criatividade". 

Setembro de 1996 é ano jubilar do 
evento histórico de "La Salette". Atico 
Fassini apresenta em seu artigo - "O Fato 
da Salette" - uma interessante releitura do 
fato tratando de desentranhar seu signifi
cado mais profundo e sua mensagem para 
a sociedade atual, na perspectiva do Ter
ceiro Milênio: "a abundante graça da Re
conciliaçao que Deus concede ao seu 
povo". O tema da Campanha da Fraterni
dade de 1996 volta às páginas de nossa 
revista com o artigo de Cristóvão Pereira, 
visando a manter viva a preocupação com 
os compromissos a que a CF deste ano nos 
conduziu. Inácio Neutzling continua a ofe
recer aos leitores e leitoras de CONVER-

• 
GENCIA elementos para análise de con-
juntura. Este mês aborda a preocupante 
questão da banalização da violência e da 
morfinização da sociedade brasileira. 



PALAVRA DO PAPA 
ACOLHER E EN RNAR NA 
PRÓPRIA VIDA AHERANCA , 

DEIXADA POR JESUS 

Tendo em vista a comemoração 

do Dia Mundial Missionário que 

será celebrado no dia 20 de 

Outubro, penúltimo domingo do 

Mês das Missões, João Paulo " 

dirigiu a todos os membros da 

Igreja universal a Mensagem cujo 

texto passamos a publicar: 

I. "Ides receber uma força , a do Espí
rito Santo, que descerá sobre v6s, e sereis 
Minhas testemunhas em Jerusalém, por 
toda a Judéia e Samaria, e até aos confins 
do mundo" (At 1,8). 

Caríssimos Irmãos e Irmãs, no limiar 
do terceiro milênio, o Senhor Jesus repete 
com particular vigor" a toda a Igreja as 
mesmas palavras que certo dia dissera aos 
Apóstolos, antes da Ascensão; palavras nas 
quais' está compreendida a essência da 
vocaçao cristã. Com efeito, quem é o cris
tão? Um homem "alcançado" por Cristo 
(FI 3,12) e, por isso, desejoso de tomá-lo 
conhecido e amado em toda parte, "até aos 
confins do mundo". A fé leva-nos a ser 

missionários, suas testemunhas. Se isso não 
se verifica, significa que ainda se trata de 
uma fé incompleta, parcial e imatura. 

Assim, por ocasiao do Dia Mundial 
Missionário exorto cada um de vós a dei
xar-se interpelar pessoalmente pelo Senhor, 
perante os desafios apostólicos do nosso 
tempo. 

2. "A missão é um problema de fé; é a 
medida exata da nossa fé em Cristo e 110 

Seu amor por n6s·" (Redemptoris missio, 
11). A fé caminha a par e passo com a 
missão: quanto mais a primeira for robusta 
e profunda, tanto mais será sentida a ne
cessidade de ser comunicada, compartilha
da e testemunhada. Se, pelo contrário, é 
debilitada, o impulso missionário atenua
-se e a capacidade de testificá-Ia perde vi
gor. Foi sempre assim na história da Igre
ja: a perda de vitalidade no impulso mis
sionário constitui sempre o sintoma de uma 
crise de fé. Isso não se verifica, porventura, 
porque falta a profunda convicção de que 
"é dando a fé que ela se fortalece" (Ibid., 
2), de que é precisamente quando se anun
cia e testemunha Cristo que se pode reen
contrar entusiasmo e redescobrir o cami
nho rumo a uma vida mais evangélica? 
Podemos dizer que missão é o "antídoto" 
mais seguro contra a crise da fé. Pelo com
promisso missionário, cada membro do 
Povo de Deus refortalece a própria identi-
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dade, compreendendo profundamente que 
nao se pode ser cristao autêntico sem ser 
testemunha. 

3. Incorporado na Igreja mediante o 
batismo, cada cris/ao é chamado a ser 
missionário e testemunha. Este é o manda
to explícito do Senhor. E o Espírito Santo 
envia cada um dos batizados a proclamar 
e testemunhar Cristo a todos os povos: 
dever, portanto, e privilégio, porque se tra
ta de um convite a cooperar com Deus na 
salvaçao de cada um e da humanidade 
inteira. Com efeito, foi-nos "dada esta 
graça de anunciar aos gentios a insondá~ 
vel riqueza de Cristo" (Ef 3,8). 

E do mesmo modo como o Espírito 
transformou o núcleo dos primeiros discí
pulos em apóstolos corajosos e propa
gadores iluminados da sua Palavra, assim 
também Ele continua a preparar as teste
munhas do evangelho no nOSSo tempo. 

4. O Dia Mundial Missionário recorda 
a todos este dever e esta "graça", que con
siste em comunicar aos homens não "uma 
sabedoria meramente humana, como se 
fosse a ciência do bom viver" (Redemptoris 
missio, 11), mas a jubilosa experiência de 
uma "Presença viva". que deve transpa
recer em cada um dos batizados, suscitan
do nos outros - como relevava o meu ve
nerado predecessor Paulo VI - "perguntas 
irresistíveis: Por que é que eles são assim? 
Por que é que eles estão conosco?" (Evan
gelii IIlmtiandi, 21). Portanto, a missao é 
ao mesmo tempo "testemunh<? e irradia
çao" (Redemptoris missio, 26). Com efei
to, se formos verdadeiramente dóceis à ação 
do Espírito, conseguiremos reproduzir e 
irradiar de forma externa o Mistério de 
amor que reside em nós (cf. lo 14,23). 
Somos suas testemunhas. Testemunhas de 
fé luminosa e integra, de caridade operosa, 
paciente e benigna (cf. ICor 13,4), de ser
viço em benefício das inúmeras pobrezas 
do homem contemporâneo. Testemunhas 
da esperança que não desilude e da pro-

funda comunhao que reflete a vida de 
Deus-Trindade, da obediência e da cruz: 
numa palavra, testemunhas de santidade, 
"homens das bem-aventuranças", chama
dos a tomar-se perfeitos como é perfeito o 
Pai celeste (cf. Mt 5,48). Esta é a identida
de do cristão-testemunha, "imitação", "si
nal" e "irradiação vivente" de Jesus. 

De um Povo de Deus tao empenhado, 
não deixarão de nascer numerosas vocações 
missionárias: jovens capazes de entregar a 
própria vida por Cristo (cf. Me 8,35), na 
fascinante aventura da missão em favor dos 
povos. Quantas vezes, durante as viagens 
apostólicas, me foi concedido observar as 
messes brancas para a ceifa (cf. lo 4,35) e 
ouvir dizer que faltavam missionários, sa
cerdotes, reHgiosos. religiosas e pessoas 
consagradas ao serviço do Evangelho! O Dia 
Mundial Missionário tem um significado se 
estimula nas paróquias e nas famílias cristas 
a oraçao pelas vocações missionárias e sus
cita um ambiente propício para o seu ama
durecimento. 

5. A identidade do cristão-testemunha 
é corroborada pela presença indelével e 
qualificante da Cruz. Sem ela, não pode 
subsistir um testemunho autêntico. Com 
efeito, a Cruz é condiçao irrenunciável para 
todos aqueles que decidem firmemente 
seguir o Senhor: "Se alguém quer vir após 
Mim, negue-se a si mesmo, tome a sua 
cruz, dia após dia, e siga-Me!" (Le 9,23). 
Todas as testemunhas de Deus e de Cristo, 
a começar pelos Apóstolos, conhecem a 
perseguição por causa d'Ele: "Se a Mim 
Me perseguiram, também vos perseguirão 
a vós!" (lo 15,20). Essa é uma herança 
que Jesus deixou aos seus e que cada um 
deve acolher e encamar na própria vida. O 
Gólgota é a passagem obrigatória rumo à 
Ressurreição. 

De fato, a "Cruz" é a imitação de Cris
to no testemunho fiel e no paciente e per
severante trabalho cotidiano. A "Cruz" é o 
caminhar contra a corrente, orientando as 



próprias opções em conformidade com os 
mandamentos de Deus, apesar das incom
preensões, da impopularidade e da margi
nalização; a "Cruz" é também a denúncia 
profética da injustiça, das liberdades 
concuJcadas e dos direitos violados; a 
HCruz" é o fato de se ter de viver lá onde 
a Igreja é mais hostilizada, impedida e 
perseguida. 

Agora, como deixar de dirigir o pensa
mento para os nossos irmãos, irmãs e in~ 
feiras comunidades que, em muitas partes 
do mundo, oferecem o esplêndido teste
munho de uma vida cristã integralmente 
doada a Cristo e ã Igreja, apesar da hosti
lidade e da perseguição do ambiente exter
no? Todos os anos. manifesta-se o teste
munho heróico de novos "mártires", que 
derramam o próprio sangue a fim de per
manecer fiéis ao Senhor. A Igreja incJina
~se diante desse sacrifício e reúne-se, me
diante a oração e o amor fraterno, à volta 
dos crentes que padecem a violência, exor
tando-os a nao desanimar e a não temer. 
Cristo está convosco, caríssimos e 
amadíssimos irmãos! 

6. Na animação missionária, há o de
sempenho importante das Pontifícias Obras 
Missionárias, que têm a tarefa de formar 
as Igrejas locais e os fiéis no sentido mis
sionário da fé. Importantíssimo é o seu pa
pel em benefício do crescimento das dio
ceses, das paróquias e das famílias cristas. 

Aos batizados, Cristo pergunta hoje: 
"Sois Minhas festemunhas?". E cada um é 
convidado a interrogar-se com sincerida
de: "Ofereço ao mundo o testemunho que 
o Senhor me pede? Vivo uma fé forte, 

• • 
serena e alegre, ou apresento a imagem de 
uma existência cristã desfalecida, deforma
da por compromissos e adaptações Cômo
das?". 

Oportunamente, as Pontifícias Obras 
Missionárias desejam pôr-se ao serviço do 
testemunho missionário insistindo, na obra 
de sensibilização, sobre o primado da san-

tidade. Como eu escrevia .{Ia Redemptoris 
missio, "o verdadeiro missionário é o san
to ... Todo o missionário s6 o é autentica
mente, se se empenhar no caminho da san-

• 
tidade ... E preciso suscitar um novo 'ardor 
de santidade' entre os missionários e em 
toda a comunidade cristã, especialmente 
entre aqueles que são os colaboradores mais 
íntimos dos missionários" (n. 90). 

7. Quanto mais eficaz for essa obra de 
sensibilização, tanto mais a família dos 
crentes assumirá, diante do mundo, o as
pecto e o papel de aurêntica comunidade 
de testemunhas para a missão "ad gen
tes" , e cada crente poderá tomar renovada 
consciência da obrigação, que lhe incum
be, de abrir O coração a quantos, nas mis
soes, vivem com freqüência situações de 
dramática indigência material e espiritual. 
Dessa consciência, certamente brotará o 
compromisso de responsabilidade no que 
se refere às necessidades dos irmaos mais 
pobres. Assim, aumentará a consciência 
missionária, aberta à unive.rsalidade da 
Igreja. Daí derivará uma ativa participação 
no esforço da nova evangelização, que 
caracteriza estes anos de imediata prepara
çao para o Grande Jubileu do Ano 2000. 

"Ao aproximar-se o terceiro milênio da 
Redenção, Deus está a preparar uma gran
de primavera cristã, cuja aurora já se en
trevê" (Redemptoris missio, 86). Com essa 
certeza, renovo o convite "a viver mais 
profundamente o mistério de Cristo, cola
borando com gratidao na obra da salva
çao" (lbid., 92). Ao invocar a proteçao de 
Maria, Estrela da Evangelização, particu
larmente sobre os Missionários e as Missio~ 

nárias, bem como sobre quantos, de várias 
formas, despendem as próprias energias ao 
serviço da Missao, concedo a cada um a 
cordial bênção apostólica. 

Vaticano, 28 de maio de 1996. 
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INFORME CRB 

1. 

-BRASIL EM ORAÇAO 

Por ocasião do Congresso 

Eucarístico Nacional de Vitória, D. 

Luciano Mendes de Almeida 

publicou, na "Folha de S. Paulo", 

um vibrante comentário que 

transcrevemos para nossos leitores 

e leitoras. 

e 7 a 14 julho, Vitória (ES) foi 
a capital da fé para a qual con
vergiram romeiros de todo o 
Brasil. A presença de Jesus 

Cristo, no sacramento da eucaristia, cons
titui um dom de inestimável valor, pelo 
qual devemos louvar e agradecer sempre a 
Deus. O 13° Congresso Eucarístico Nacio
nal representa, para os católicos, um con
vite à oração para que a igreja assuma, 
com renovado empenho, o compromisso 
do amor, mandamento da nova aliança. 

A eucaristia é "vida para a igreja", 
centro de comunhao e força para o exercí
cio de sua missão. 

Com efeito, a celebraçao eucarística 
intensifica a fé em Cristo que dã sua vida 
por nós e faz-se nosso alimento, estreita a 
união com o salvador e entre nós, fortifi
cando-os para anunciar e realizar seu reino 
de justiça, amor e paz. 

A programação do congresso oferece 
aos fiéis a ocasião de aprofundarem a ines
timável riqueza espiritual da eucaristia. 

I) Recorda a liçao de Cristo que tomou 
nas mãos o jarro com água. a bacia e a 
toalha e lavou os pés dos discípulos. Amar 
é servir. Mostra-nos a beleza da doação 
que vence o egoísmo e causa a alegria de 
quem faz feliz o próximo. O "pão partido" 
significa partilha de bens, solidariedade e 
a colocaçao em comum dos benefícios 
recebidos. 

2) Ensina a dar e promover a vida. 
Cristo promete a vida eterna, mas multi
plica o pão para o povo que o seguia na 
regiao deserta, é o bom samaritano que cura 
as feridas do homem caído à margem da 
estrada, dedicando-se a todos, com espe
cial predileção pelos mais necessitados. 
Nasce daí, para o cristão, o compromisso 
de procurar condiçoes dignas de vida para 
todos, a começar pelos empobrecidos e 
excluídos. 

D. Luciano Mendes de Almeida escreve aos sábados nessa coluna. 



3) Aprofunda a oraçao de Cristo que 
pede ao pai a uniao de todos. Participar da 
eucaristia é abrir-se sempre à reconcilia
çao, ao diálogo de quem sabe ouvir, res
peitar os outros e colocar em comum os 
valores de cada um. A eucaristia faz cres
cer o anseio da comunhão entre os cristãos 
e da fraternidade universal. 

4) Fortalece, na igreja, a generosidade 
para responder ao mandato missionário. 
Quem descobre o amor de Cristo e sua men
sagem sente o dever fraterno de comunicar 
a mesma felicidade aos outros. Compreen
demos, assim, o dinamismo dos que tudo 
deixam para anunciar o Evangelho. 

2. 

5) Fundamenta a esperança de vida 
plena pela participaçao na vitória de Cris
to sobre o pecado e a morte. A eucaristia 
antecipa a alegria da "vinda do senhor 
Jesus", do encontro com a mãe de Deus e 
os santos e do banquete celeste e do vinho 
novo na "casa do pai" (Mt 26,29). 

Qual poderá ser o fruto desse congres
so eucarístico? Além da conversa0 pessoal, 
da oferta da vida a Deus e dos gestos con
cretos de doação ao próximo. haja o esfor
ço de todos, a fim de que a elaboraçao e 
cumprimento das leis em nosso país se
jam, de fato, marcados pela dignidade da 
pessoa humana à luz do amor de Jesus 
Cristo. 

MERCOSUL E VIDA CONSAGRADA 

Por iniciativa da Confederaçao Latino
-Americana de Religiosos (CLAR), foi rea
lizado em Montevidéu, de 03 a 06/06/96, 
Seminário com o tema "Mercosul e desa
fios à Vida Consagrada". Estavam repre
sentados todos os países do Cone Sul, in
clusive o Chile, que por ora não faz parte 
do Mercosul. Pela CRB, participou o seu 
Presidente, Pe. Joao Roque Rohr, junto com 
duas irmas e dois padres. Dom Demétrio 
Valentini participou pela CNBB. A partir 
do conhecimento maior do Mercosul, o 
Seminário teve por objetivo perceber quais 
os desafios que esta' nova realidade apre
senta para a sociedade, para a Igreja, e em 
especial, para a Vida Consagrada, tendo 
em vista os evidentes efeitos sociais que já 

, 
está produzindo. E por isso que o Mercosul 
precisa entrar na agenda das preocupaçoes 
da Vida Consagrada. As conclusões do Se
minário serao divulgadas especialmente nos 
órgãos de comunicação das Conferências 
de Religiosos. Depende de iniciativas da 
sociedade, e da atuação também da Igreja, 
fazer com que o Mercosul não se reduza a 
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uma mtegraçao meramente economlca, In-

clusive com prejuízo para os mais pobres. 
No contexto da aproximação entre países, 
a Vida Consagrada sente o apelo para tes
temunhar a fraternidade, fomentando uma 
integração também social, cultural e reli
giosa entre povos vizinhos. 

• 
Oportunamente CONVERGENCIA 

publicará as conclusões desse encontro. 
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3. 

CN88 

Definidos tema e lema para a 
Campanha da Fraternidade 

1998 

Durante a reunião da Presidência, Co
missao Episcopal de Pastoral, Coordena
dores Regionais da CF e Assessores na
cionais, no dia 25106, foram escolhidos o 
tema e lema para a CF/98. Tema: Frater
nidade e Educação. Lema: A Ser~iço da 

4. 

Vida e da Esperança. A escolha desse 
tema justifica-se pela precariedade da edu
caça0 em nosso país. em todos os níveis e 
aspectos. A CF abordará nao apenas a edu
cação formal e escolar, mas todo o proces
so educativo. A CF pretende ser um tempo 
e espaço para integrar esforços na forma
çao da fé. na integração de expressoes cul
turais com a vida, na fonnaçao para a ci
dadania. 

CN88 - COMUNICADO FINAL DO IH ENCONTRO DO 
CONSELHO NACIONAL DE LEIGOS 

Nós, cristãos 1eigos e leigas, organiza
dos no Conselho Nacional de Leigos (CNLl 
e reunidos no III Encontro Nacional, reali
zado em Goiânia (GOl, de 06 a 09 de junho 
de 1996, refletimos sobre o tema "Cidada
nia: Construção e Compromisso do Crismo". 

Ao olharmos a realidade com os olhos 
de Deus, que assumiu a face humana em 
Jesus Cristo e na certeza de que seu pro
jeto é Vida em abundância para todos, 
brotam em n6s sentimentos de indignação 
e esperança que queremos partilhar com 
todos vocês. 

Indignação por constatarmos que esta 
realidade é marcada pela ausência de cida
dania, que se traduz na negação dos direi
tos humanos fundamentais: saúde, educa
ção, alimentação, habitação, terra, traba-

lho ... Essa ausência de cidadania é uma 
constante neste país-continente, mas se 
revela com as cores e rostos de cada re
giao. 

Indignação por vermos o processo po
lítico conduzido pelo fi siologismo e pelas 
negociatas que enriquecem cada vez mais 
os latifundiários e banqueiros com o di
nheiro público, reforçando assim a exclu
sao social. 

Indignaçao com o clientelismo, o coro
nelismo e as oligarquias locais que se pe.r
petuam no poder pela prática habitual da 
corrupção e da demagogia. 

Indignação pelo descaso com a vida 
onde a falta de investimentos na saúde 
pública produz o caos e gera mortes, como 
as vítimas de Caruaru e os idosos da clíni-



ca geriátrica do Rio de Janeiro, para citar 
casos mais recentes. 

Indignação perante a deliberada políti
ca governamental que, por um lado, ex
. pulsa os pequenos proprietários de suas ter
ras, causando o êxodo rural e o inchaço 
das cidades, e, por outro lado, legitima a 
violência das autoridades políticas e dos 
latifundiários que fazem correr sangue dos 
Sem-Terra como em Corumbiara e Eldo
rado dos Carajás. 

Indignaçao pela política neoliberal do 
governo, que reduz o Estado, privatiza os 
bens públicos, prioriza o econômico em 
detrimento do social, provoca o desempre
go em massa e com ele a desagregação da 
família. 

Indignação, por fim, pela cultura de 
morte que se instaurou em nosso país, que, 
anestesiando as consciências. faz com que 
convivamos com a miséria, a fome, os 
massacres e as mortes dos pobres e exclu
ídos como se fossem naturais. 

No entanto, a Palavra que nos ilumi
nou ao olhar a real idade reforça nossa es
perança e nos impulsiona para a solida
riedade e a participação na construção de 
uma cidadania plena que fará surgir "um 
novo céu e uma nova terra", 

Esperança ao perceber que nossas co
munidades se constituem em verdadeiras 
escolas de cidadania, quando a Palavra é 
partilhada, quando os dons são acolhidos e 
se transfonnam em serviço, quando todos 
têm o seu lugar e sua importância. 

Esperança renov~da nos espaços públi
cos já conquistados e constituídos como os 
diversos Conselhos Municipais, as rádios 
comunitárias, as experiências de orçamen
to participativo, enfim as múltiplas organi
zações populares que transformam em 
ações concretas a busca da cidadania. 

Esperança ao constatar o desejo since
ro de estabelecer novas relações, pautadas 

pela ética e pela solidariedade, pelo res
peito e pela parceria, entre homens e mu
lheres, na política, no trabalho, na família, 
na comunidade, na Igreja e na sociedade. 

Esperança de que se desenvolva em nós, 
cada vez mais, uma espiritualidade encar
nada, apoiada na partilha e no respeito 
mútuo, capaz de reconhecer que Deus está 
presente em todos nós, de acolher as dife
rentes expressões religiosas, promovendo 
um diálogo fecundo. 

Esperança na capacidade de criar alter
nativas, a partir da fé e da utopia evangé
lica, para responder aos desafios de nossa 
realidade e de nosso tempo; sair do isola
mento e criar "redes" de articulação e in
tercâmbio; unir forças nas cooperativas e 
associações. abalando em suas estruturas o 
sistema neoliberal. 

Esperança no empenho para viver a 
ética da solidariedade na profissao, pro
mover relações pessoais mais humanas no 
mundo do trabalho, organizar as categorias 
na reivindicação dos direitos em urnao com 
os demais profissionais. 

Esperança na presença crescente de 
leigos, engajados no processo político e 
assumindo cargos de responsabilidade na 
vida pública. 

Da indignação e da esperança brotam 
• os nossos compromissos: 

- Engajarmo-nos na conquista de uma 
profunda refonna no uso da terra: refonna 
agrária que propicie terra para quem nela 
quer produzir c reforma urbana para quem 
dela precisa para morar dignamente e so
bre ela construir sua família. 

- Lutar por politicas geradoras de em
prego e distribuidoras de renda. 

- Assumir com garra o Grito dos Ex
c�uídos, no próximo dia 7 de setembro, 
fazendo dele um espaço de denúncia de 
injustiças e de anúncio de sinais de espe
ranças iá existentes cm nosso meio. 
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- Marcar presença junto aos cristãos 
leigos e leigas, candidatos nas próximas 
eleições municipais, apoiã-Ios nas campa
nhas e acompanhã-Ios para que seus man
datos sejam colocados a serviço da cons
trução de uma democracia participativa. 

- Incentivar e subsidiar os cristãos lei
gos e leigas educadores a buscar uma pe
dagogia que construa a escola-cidadã, 
pública, gratuita, de qualidade, para todos. 

- Estar presentes em todas as açoes que 
busquem uma radical inversão das priori
dades sócio-político-econômicas, no senti
do de banir do nosso meio todos os efeitos 
maléficos do neoUberalismo, construindo 
uma sociedade justa e igualitãria. 

- Envolvermo-nos, de corpo e alma, 
no Projeto de Evangelização rumo ao Novo 

Milênio para que aconteça, de fato, o Ano 
Jubilar. 

- Enfim, fazer acontecer o nosso prota
gonismo, buscando em todos os possíveis 
espaços a construçao da cidadania plena. 

Nao podemos deixar de registrar nossa 
gratidão ao Conselho Regional de Leigos 
do Centro-Oeste, às famílias de Goiãnia 
que nos acolheram em suas casas, às cola
borações anônimas das muitas equipes de 
serviço, ao povo e à Arquidiocese de Goiâ
nia na pessoa de Dom Antônio Ribeiro de 
Oliveira. Sem dúvida, a riqueza da expe
riência vivida nestes dias nos animará a 
assumirmos estes compromissos. 

Goiãnia, 9 de junho de 1996 

Conselho Nacional de Leigos 
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MISSAO DA VIDA RELIGIOSA: 
EPIFANIA DO AMOR DE DEUS NO MUNDO 

A Vida Consagrada é um hino de 

amor Aquele que nos amou e 

por nós se entregou. O seu 

referencial é Cristo, luz e força da 

Vida Consagrada. 

-INTRODUÇAO: 
No mundo falta amor. Existe um fe

chamento sobre si, egoísmo que leva à 
acumulação doentia de bens, à exploração 
dos outros, a desmandos morais que mar
cam toda a história da humanidade. Do 
coração humano brotam atitudes duras, 
cheias de perversidade, rejeição e ódio ao 
próximo. Ainda hoje registramos atos de 
vingança, brutalidade e terrorismo que 
mostram um profundo desrespeito pela 
pessoa humana. Os bolsoes de miséria e 
fome revelam quão profunda é a injustiça 
social. O mundo precisa aprender a amar. 

Mais do que nunca compreendemos a 
missão de Jesus Crísto que veio como 
Evangelho do Pai, movido pelo Espírito 
para nos comunicar quanto somos amados 
por Deus e ensinar-nos a amar gratuita
mente a todos como Ele amou. Jesus Cris
to mostrou a dignidade de cada pessoa, 
criada e redimida por amor, e deu-nos o 
único e novo mandamento de retribuirmos 

Luciano Mendes de Almeida 
Arcebispo de Mariana, MG 

a gratuidade da misericórdia divina no dom 
generoso aos irmãos, estendendo o perdao 
e a fraternidade até os inimigos. 

O mandamento do amor é norma de vida 
para todos os cristãos, marcados pelo Batis
mo e pela Crisma e nutridos pela Eucaristia. 
Como seria diferente e bela a história da 
humanidade se conseguíssemos, já nesta 
terra, viver na verdade do mandamento do 
amor! O ideal de uma "civilização do Amor", 
feita de estima recíproca e promoção dos 
outros, permanece atraindo-nos, embora 
muito longe de ser alcançado. 

Na família somos ajudados, desde a 
infância, a encontrar no coração matemo a 
melhor escola de doaçao. O amor de mãe 
é generoso e gratuito, estende-se aos filhos 
sem discriminações, sabe desculpar e per
doar, infundir ânimo e esperança. Na fa
mília divina, a Igreja, Deus dispôs que a 
vida consagrada, da qual Maria é modelo, 
imitada pelos santos e santas de todas as 
épocas, exerça a funçao materna de atrair 
os cristãos ao seguimento do Mestre e ao 
modo de vida conforme o amor que Jesus 
nos comumcou. 

A vida consagrada é apresentada na 
Exortação Apostólica como epifllllja do 
amor de Deus no mundo, tomando o pró
prio Cristo presente entre nós por meio do 
testemunho pessoal de entrega ao Pai, de 
dedicação a todos, especialmente aos "úl
timos" da sociedade. e de convivência fra
terna, a exemplo da cornunhao que Cristo 
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veio estabelecer para além das divisões de 
raça e cultura. 

TESTEMUNHAR O AMOR 
A Exortação Apostólica insiste em 

marcar o estreito vínculo entre consagra
ção e missão na vida dos que servem a 
Cristo mais de perto. Esse tema não se li
mita à terceira parte, mas é explicitamente 
tratado desde as primeiras pãginas do tex
to. Todo cristão, em decorrência do batis
mo e da crisma recebe a missão de anun
ciar Jesus Cristo e de difundir o Reino de 
Deus. Hã, no entanto, dentro da missão 
comum da Igreja, elementos que decorrem 
da "nova e especial consagração" e confe
rem à vida consagrada uma especial mis
sao", própria dos que seguem Jesus Cristo 
"mais de peno". 

A ligação mais estreita com Jesus Cris
to inclui o dever de se dedicar totalmente 
à sua missao. Quanto mais alguém perten
ce a Deus, imitando a entrega do Filho ao 
Pai, mais se toma disponível para conhe
cer e cumprir a vontade do Pai e fazê-lo 
amado pelos irmãos. A História da Igreja 
revela a amplidão e arduidade dos servi
ços assumidos pelos consagrados como 
conseqüência da entrega total de amor a 
Jesus Cristo. cuja missão assumem com 
generosidade. O documento de Puebla lem
bra que os consagrados são os primeiros 
chamados a enfrentar sacrifícios e tarefas 
árduas na difusao do Reino de Deus. 

No entanto, o que é mais peculiar à 
VC é que sua missão, antes de ser carac
terizada pelas obras externas, define-se por 
tornar presente o próprio Cristo no mundQ 
através do testemunho pessoal (n.72). Este 
é o desafio e a tarefa Ilrimãria da Vc. Pode
se. assim, afirmar que a pessoa consagrada 
estã em "missao" por força de sua consa

. gração. A contribuição específica dos con
sagrados para ação evangelizadora verifi
ca-se, primariamente, pelo testemunho de 

uma vida totalmente entregue a Deus e aos 
irmaos, a exemplo de Jesus Cristo. O ho
mem e a mulher consagrados tomam viSÍ
vel a presença amorosa e salvadora de 
Cristo, o Consagrado do Pai, enviado em 
missão. O texto cita a beata Isabel da Trin
dade, afirmando que os consagrados, de 
certo modo, sao um prolongamento da 
humanidade do Cristo (n. 76). 

Esse aspecto de sua missão é especial
mente significativo para os demais mem
bros da comunidade que se sentem atral
dos a amar a Deus e os irmãos percebendo 
o amor apaixonado dos consagrados a Je
sus Cristo. No entanto, a totalidade da 
entrega a Deus e aos irmãos tem um forte 
valor de sinal também para os não cristãos 
e aqueles que .se encontram na indiferença 
religiosa, que são convidados a se abrir à 
descoberta de Deus atraídos pela nostalgia 
do Criador e pela vida dos consagrados 
(nn. 77 e 103). Os consagrados são, a 
exemplo de Cristo, enamorados do Pai e 
enamorados da humanidade, que acreditam 
na brevidade e transcendência da vida e 
manifestam pelo próprio testemunho os va
lores em que crêem, despertando nos ou
tros a descoberta destes mesmos valores. 

-AMAR COM O CORAÇAO 
DE CRISTO 

Este subtítulo da Exortação é sugesti
vo, pois afirma que a VC não significa 
apenas a imitação das palavras e gestos de 
Cristo, mas inclui a adesão "confonnativa" 
da existência inteira (n. 16), pela qual o 
consagrado procura reviver, em si mesmo, 
a vida do Filho de Deus, casto, pobre, 
obediente, orante e missionário, todo dedi
cado a cumprir a vontade do Pai e a salvar 
os irmãos e irmãs. 

Amar com o coração de Cristo é reviver 
a totalidade de seu amor ao Pai e aos ir
mãos. Cristo era todo para o Pai e "amou 
até afim", entregando-se à morte para 



mostrar-nos a força de seu amor (Jo 13,1 
e 15,13). 

Este amor divino que Cristo deseja que 
seus discípulos, homens e mulheres, reali
zem em sua vida tem caractensticas espe
ciais, que cabe aos consagrados tornar vi
síveis para todo o povo de Deus. 

a) A VC revela ao mundo utilitarista e 
tecnocrata a importância da gratuidade do 
amor. A vida dos consagrados é gasta "a 
amar e a servir o Senhor", sem reservas 
numa resposta de gratidão de quem não 
busca vantagens pessoais, mas a alegria de 
responder à beleza e bondade do Senhor, 
dedicando-se, livre e gratuitamente, a amar 
os irtnãos por amor de Deus (n. 104). 
Imitam, assim, o Filho do homem que não 
veio para ser servido, mas para servir e 
"lavar os pés" (n.75). O amor ablativo e 
gratuito é a fonte da misteriosa alegria dos 
seguidores de Cristo (10 13,17). 

b) O amor de Cristo se estende a todos. , 
E universal. O consagrado aprende com o 
Divino Mestre a não permanecer indife
rente diante do sofrimento dos irtnãos e, 
em especial, experimenta a necessidade de 
levar aos que não conhecem a Cristo o 
anúncio do Evangelho. A atividade mis
sionária "Ad gentes" é fruto do amor e 
tomou-se característica dos Institutos de. 
Vida Consagrada e Sociedades de Vida 
Apostólica que se estendem a todos os 
cantos da terra para difundir o Reino de 
Cristo, a fim de que Ele seja conhecido e 
amado por todos e que a ninguém faltem 
o conforto e a alegria de conhecer a verda
de e a vida que somente· Cristo comunica. 

Pertence ao mesmo amor universal o 
exercício do perdao aos inimigos que ven
ce barreiras e ressentimentos, aproxim~ os 
inimigos e reconcilia a todos no amor de 
Cristo. A História da Vida Consagrada 
contém páginas de exímia solidariedade e 
dedicaçao na difusão do Reino de Cristo. 

Hoje, a Exortação Apostólica vem in
centivar, assim, o despertar vigoroso de 
vocações missionârias "Ad gentes" na 
América Latina, aprimorando o entusias
mo que os Congressos Missionários, espe
cialmente COMLA 4, no Peru, e COMLA 
5, em 1995 no Brasil, fizeram surgir, com , 
notável aumento de comunidades na Afri-
ca e em outros continentes. 

c) Um aspecto particular do amor de 
Cristo é o do pleno respeito a cada pessoa 
e sua cultura. Ao encarnar"se, despojou-se 
de si mesmo e assumiu a condição de ser
vo (FI 2,7). Aproximou-se das crianças, da 
samaritana, de Nicodemos e Zaqueu, sa
bendo conceder a cada um a atenção e o 
amor de que necessitavam. O processo de 
inculturação, indispensâvel à ação missio
nária da Igreja, nasce do amor, da capaci
dade de compreensão e acolhida, da escuta 
e do diálogo que os consagrados devem, a 
exemplo de Cristo, procurar viver pela 
especial vocação a que sao chamados. 
Quem mais ama, mais é capaz de com
preender os outros e fazer-se compreender 
por eles. A pessoa que ama com o coraçao 
de Cristo tem por horizonte o universo ilu
minado pela fé, na certeza da misericórdia 
de Deus que a todos oferece a salvação. 
Temos de aprender a paciência que respei
ta a diversidade dos caminhos e sabe espe
rar a hora de Deus. 

N 

AMOR DE PREDILECAO , 

PELOS POBRES 
Jesus manifesta a sua missão na Sina

goga de Nazaré à luz do profeta Isaías, 
proclamando o Ano da Graça do Senhor 
(Lc 4,16-19), e apresentando-se como con
sagrado para levar aos pobres a Boa Nova. 

Jesus veio para dar a vida a todos, no 
entanto, em virtude do seu amor manifesta 
especial predileção aos que se encontram 
em situação de maior debilidade e carên
cia. O amor da mãe a seus filhos, embora 
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ame a todos com igual intensidade, adqui
re expressões de maior dedicação confor
me às diversas carências de seus filhos. O 
amor divino, em primeiro lugar, dirige-se 
aos que esmo em maior necessidade espi
ritual e material. A preferência pelos po
bres levou os fundadores e fundadoras a se 
dedicarem, com prioridade, às crianças, aos 
doentes, aos idosos e marginalizados, com 
insistente predileçao pelos mais abandona
dos, como os doentes em fase terminal e 
com enfermidades contagiosas. 

O amor preferencial pelos pobres que 
caracterizou a Igreja ao longo da história 
tem sido, nos últimos anos, mais explícito 
nos documentos oficiais e, em especial, na 
palavra do Santo Padre. A opçao preferen
cial e evangélica pelos pobres marcou as 
Conferências Episcopais de Medellín, 
Puebla e Santo Domingo. O Sínodo sobre 
a VC expressou em suas proposições a 
importância da dedicação de Cristo e da 
Igreja aos pobres. Esse tema aparece, com 
destaque, na Exortaçao Apostólica, indi
cando que o serviço aos pobres é o "selo 
de fidelidade ao Evangelho, estimulo de 
conversão permanente para a vida consa
grada" (n. 82). Há um particular aceno ao 
testemunho de consagrados que partilham 
as condiçoes de vida dos mais desfavo
recidos, abrasando por amor seus sofrimen
tos, problemas e perigos (n. 90) . 

O aspecto da promoçao da justiça e da 
denúncia de injustiças é lembrado no Do
cumento, inclusive como causa de perse
guição e martírio de homens e mulheres 
consagrados (nn. 82 e 89). 

O apelo ao amor efetivo aos mais po
bres e à partilha de suas condiçoes de vida 
toma-se mais premente hoje, especialmen
te na América Latina, onde a desigualdade 
social é fruto de injustiça estrutural e al
cança proporções inaceitáveis. São milhões 
de seres humanos, em sua maioria batiza
dos, como nós, que aguardam o reconheci
mento e a promoção de sua dignidade por 

parte dos que crêem em Jesus Cristo e, em 
especial, dos que fizeram a opçao radical 
de segui-lo e imitá-lo. 

Abre-se, assim, um horizonte amplo de 
atuaçao para os Institutos de Vida Consa
grada aos quais pertence tornar presente, 
de modo visível e convincente, a pessoa 
de Jesus Cristo que veio anunciar aos po
bres a Boa Nova e comunicar a todos a , 
vida plena. E, portanto, louvável o traba-
lho dos consagrados em favor das popula
çoes indígenas, dos sem-terra, do povo da 
rua, da mulher marginalizada, dos migran
tes e demais excluídos. 

o TESTEMUNHO PROFÉTICO 
DIANTE DOS DESAFIOS DO 
MUNDO 

O Concílio Vaticano 11 atribui à vida 
consagrada um especial valor de sinal, 
enquanto deve dar o testemunho profético 
da primazia de Deus, dos valores evangé
licos e dos bens futuros. 

A perda do sentido de Deus, que marca 
nossa época, confere ainda maior impor
tância à dimensao profética da VC. 

A Exortaçao Apostólica que trata, na 
primeira parte, dos Conselhos Evangélicos 
à luz do Mistério Trinitário (nn. 20 e 21), 
na terceira parte, sobre a missão, mostra 
como a imitaçao de Jesus Cristo casto, 
pobre e obediente, responde aos grandes 
desafios da sociedade contemporânea e 
evidencia, assim, o significado antropoló
gico profundo dos Conselhos Evangélicos. 

Com efeito, as inclinaçoes aos valores 
inerentes à sexualidade, ao legítimo desejo 
de usufruir bens materiais e de decidir 
autonomamente sobre si mesmo fundam
-se na natureza e são boas em si mesmas. 
No entanto, o ser humano, enfraquecido 
pelo pecado original, sabe que corre o ris
co de exorbitar ao seguir essas inclinaçoes. 



Constatamos, infelizmente, os excessos 
cometidos, ao separannos a sexualidade de 
qualquer norma subjetiva, promovendo 
uma cultura hedonista. Em relação aos bens 
materiais, cresceram a avidez e a acumu
lação de riquezas, idolatrando o dinheiro e 
o bem-estar material. A cultura da liberda
de é um valor autêntico, mas seu uso, 
deteriorado em conseqüência de concep
ções em que a liberdade perde sua relaçao 
constitutiva com a verdade e com a norma 
moral, leva a deturpações graves, causan
do injustiças e recurso ã violência. 

Os Conselhos Evangélicos de castida
de, pobreza e obediência, professados pe
las . pessoas consagradas, respondem a es
ses desafios, apontando Deus como Bem 
absoluto, único capaz de realizar a pessoa 
humana. 

A prática alegre da castidade perfeita 
testemunha que aquilo que parece impos
sível torna-se, com a graça divina, possí
vel. A força do amor de Deus assegura 
domínio de si e a disciplina necessária para 
não cair na tirania dos instintos. A castida
de consagrada é, assim, libertadora e fo
menta a castidade própria de outros esta
dos de vida. Nesse sentido, o voto de cas
tidade pode adquirir uma dimensão de 
solidariedade à semelhança da opção pre
ferencial pelos pobres. 

, 
E claro que a grande motivação da 

castidade consagrada é o próprio Deus que 
nos plenifica, mas quando vemos, hoje, 
tanta gente que não se casa, ou porque nao 
tem condiçao ou porque está preso ou está 
doente, vítima do câncer, ou ainda porque 
se casou e se separo~, será que não senti
mos força para ser, em virtude da consa
graçao especial, solidários com os que não 
podem se casar? 

A pobreza evangélica, assumida pelos 
consagrados, explicita a primeira das bem
-aventuranças e manifesta que Deus é a 
verdadeira riqueza do coração humano. O 
estilo de vida dos consagrados, de simpli-

cidade e desapego dos bens da terra, per
mite a comunhão existencial com os po
bres, a experiência das il\iustiças que pa
decem e o empenho em garantir condiçoes 
dignas de vida para os desfavorecidos. O 
anseio de promover os empobrecidos e 
excluídos está na raiz do apostolado dos 
institutos que se dedicam às crianças, aos 
jovens e aos necessitados, buscando imple
mentar a justiça social, debelando as cau
sas da míséria. Nesta nobre luta pela jus
tiça os consagrados contribuem nao só com 
o amor soJidário, mas com a motivaçao 
evangélica, superando deformações ideo
lógicas e afirmando a transitoriedade dos 
bens terrenos e a beleza dos bens futuros. 

A obediência do consagrado não se 
opõe à liberdade, mas busca, por amor, a 
vontade do Pai e a alegria de com ela li
vremente se conformar. Quem nao se sen
te feliz ao fazer a vontade do amado? A 
esse respeito valem as várias referências, 
na Exortação Apostólica, à busca da von
tade divina pela inserçao na Igreja particu
lar, sob a condução dos pastores e pela 
prática da regra de vida do próprio Institu
to que confere ao consagrado a garantia de 
estar cumprindo a vontade do Senhor. 

AMOR FRATERNO E A 
N 

M/SSAO 
O tema da comunhão, amplamente des

crito na parte segunda da Exortação, ofe
rece uma especial característica à missao 
dos membros dos vários Institutos suscita
dos pelo Espírito ao longo da história. Há 
dois aspectos que se completam. 

Com efeito, a vida fraterna, própria das 
comunidades consagradas, é sinal de que é 
possível viver em comum por causa do 
Reino de Deus em união de mente e cora
ção, para além da diversidade de origem, 
de raça, de culturas. Na vida de comunida
de transparecem os efeitos transformado
res do relacionamento humano,' frutos do 
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amor de Jesus Cristo e da ação do seu 
Espírito. A comunidade de consagrados 
manifesta o desígnio divino de que todos 
sejamos uma só famllia e de que é possí
vel construir uma humanidade nova, uma 
civilizaçao do amor, quando se aceita que 
Deus é Pai de todos. A vida fraterna nas 
comunidades de consagrados tem, assim, 
um valor indutor em relação aos outros 
tipos de fraternidade eelesial, mostrando 
que, apesar das dificuldades e diferenças, 
é possível uma convivência capaz de acre
ditar na ação de Deus no íntimo das pes
soas, no perdão recíproco e na possibilida
de de colaborarem na mesma missão. 

o segundo aspecto é o da dinamizacão 
dos serviços em que se expressa a missão 
eelesial. A comunidade de consagrados 
permite discernir melhor a vontade de Deus 
e somar esforços no cumprimento da mis
são, enriquecida pela diversidade dos dons 
e pela continuidade nos trabalhos assunti
dos pelo Reino de Deus. Quantas obras de 
solidariedade evangélica foram e são rea
lizadas na Igreja pelas pessoas consagra
das, fruto do descortino do Fundador, da 
coesão da obediência, da leitura constante 
dos sinais dos tempos, no anseio de res
ponder, por amor a Deus. aos clamores dos 
innãos necessitados. 

Acrescente-se a isso o fato de que o 
amor fraterno, que une os membros de uma 
comunidade, tem valor forte de sinal da 
presença e da missão de Jesus. (cf. Jo 13, 
35). No exercício da atividade missioná
ria, especialmente entre os não-cristãos, o 
testemunho de vida fraterna em comunida
de atrai a adesão para a mensagem de 
Cristo e a prática do mandamento novo. 

o AMOR OPERANTE 
Sem dúvida, os consagrados dedicados 

à vida contemplativa expressam a beleza 
do Divino Mestre todo voltado para o Pai. 
Em Cristo abrem o coração para acolher 

os sofrimentos, angústias e esperanças de 
nosso tempo, oferecendo a vida e suas 
preces para a salvaçao de todos. Estamos 
para celebrar o centenário de Santa Tere
sinha do Menino Jesus que foi declarada 
pela Igreja especial Padroeira da Vida 
Missionária. 

Grande é o número, no entanto, das 
fundaçoes suscitadas pelo Espírito Santo 
para dar respostas apropriadas, por meio 
de sua operosidade, às necessidades dos 
vários tempos. 

A Exortação Apostólicà refere-se ao 
texto da Conferência Episcopal em Santo 
Domingo, recordando o anseio que os con
sagrados e toda a Igreja devem sentir a 
fim de descobrir O sofrimento dos irmaos 
estampado em suas faces e procurar a todo 
custo aliviá-lo pela caridade gratuita e 
operosa. A Beleza Incriada é que impele 
as pessoas consagradas a restaurar a ima
gem divina, deformada nos rostos dos ir
maos: rostos desfigurados pela fome, desi
ludidos pelas promessas políticas, humi
lhados de quem vê desprezada a própria 
cultura, assustados pela violência, rosto de 
menores, de mulheres ofendidas; de nti
grantes, de idosos, sem as mínimas condi
ções de vida digna (n. 75). 

Quem desconhece o heroísmo de san
tos e santas, alguns despercebidos no pró
prio anonimato, que dedicaram toda sua 
vida a amar como Jesus amou e a servi-lo 
na pessoa dos pobres? 

Entre os campos de missao, lembrados 
já nas proposições sinodais, a Exortação 
Apostólica faz especial referência aos que 
sacrificaram sua vida nos meios hospitala

"res, a serviço das vítimas de doenças con
tagiosas, aos idosos e inválidos e, hoje, aos 
dependentes da droga e portadores de HIV, 
promovendo a vida humana desde a con
cepçao até o seu termo narural. 

Sob a inspiraçao de Redemptoris 
Missio. o texto lembra aos consagrados 



alguns "areópagos" da missão, onde a 
mensagem do Evangelho não conseguiu 
penetrar: o mundo da educação, a cultura 
e os meios de comunicação social. As 
pessoas consagradas, pelo preparo espiri
tual e testemunho da própria vida, são cha
madas a oferecer notável contribuição aos 
outros educadores, introduzindo no ambien
te de ensino os valores evangélicos e o 
apelo à santidade . 

A vida consagrada, colaborando com 
os leigos, sempre manteve presença no 
mundo da cultura, pela dedicação ao estu
do, pelo diálogo entre a cultura e a fé cris
tã, pela descoberta dos desígnios de Deus 
atuante em todas as pessoas que procuram 
a verdade. 

A influência dos meios de comunica
ção social é evidente. Os Institutos de Vida 
Consagrada são chamados a colaborar, com 
meios e pessoas de formaçao séria e com
petência, para que o Evangelho de Cristo 
ressoe através destes meios modernos. A 
Igreja Católica, que marcou a cultura de 
dois milênios e, sem dúvida, é reconheci
da em sua missão de meslra e promotora 
dos valores humanos, não pode deixar de 
capacitar-se para uma atuação eficiente na 
televisão. Os principias e valores evangé
licos não podem faltar à nova geraçao tão 
intimamente vinculada ao uso dos meios 
televisivos. 

A cooperaçao dos consagrados para a 
unidade dos cristãos, diálogo ecumênico e 
inter-religioso e com pessoas atingidas pela 
indiferença religiosa é fortemente incenti
vada pela Exortaçao Apostólica e merece 
tratamento à parte nesta revista. 

o SEGREDO DA FORÇA DO 
AMOR 

Não haverá testemunho de consagra
ção especial nem atividade missionária 
_ eficaz sem que os consagrado~ se alimen
tem nas fontes de uma espiritual idade só-

lída e profunda, isto é, uma intensa vida 
espiritual de uniao com Jesus Cristo e de 
progressiva configuração com Ele pela 
força do Espírito, na entrega total ao Pai e 
à Igreja a serviço dos irmãos. Daí a impor
tância de vida espiritual intensa, da qual 
dependem a conversão pessoal, a vida em 
comunidade, fecundidade apostólica e, em 
especial, a predileçao pelos pobres (n. 93). 

Quais as fontes de vida espiritual do 
consagrado? 

A meditaçao assídua, pessoal e comu
nitária da Palavra de Deus, na qual o con
sagrado aprende o exemplo de Cristo e da 
Virgem Maria, identifica as raízes do ca
risma e missão do próprio Instituto e ad
quire o discernimento necessário para aco
lher os sinais dos tempos. 

A Liturgia Sagrada e, em especial, a 
Eucaristia e a Liturgia das Horas sao O 

alimento cotidiano de quem deseja unir-se 
a Cristo e imitá-lo de perto na própria vida. , 
E indispensável, igualmente, a contínua 
conversão e a experiência da misericórdia 
divina pelo sacramento da Reconciliação. 
Grande auxílio vem da confiante e humil
de direção espiritual. 

A referência constante à Virgem Maria é 
explícita ao longo da Exortação Apostólica. 
A Mãe de Deus e nossa é modelo. do segui
mento de Cristo e da conformação a seu modo 
de vida. Sua total consagração à Trindade 
manifesta a mais bela resposta agradecida ao 
dom gratuito de Deus. Seu amor matemo e 
solicito por nós continua na entrega de amor 
de seu Filho para a saIvaçao da humanidade. , 
E por isso que o Papa João Paulo II exorta 
todas as pessoas consagradas à uniao espiri
tual com a Virgem Maria, "repassando com 
Ela os mistérios do Filho, particularmente 
pela oração do terço". 

Quem não percebe a importância de 
intensa vida espiritual para aquele que 
deseja, homem e mulher, seguir a Cristo 
mais de perto, unir-se total e afetivamente 
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a Ele, confiando-lhe preocupações e temo
res, aprendendo com Ele a assumir as do
res e esperanças dos irmaos, aceitando as 
tentações e provas, as crises e noites do 
espírito, perseguições, cansaços e o heroís· 
mo do dever cotidiano? A consagração 
especial e a missão própria do consagrado 
somente sao possíveis na profunda união 
com Jesus Cristo, deixando tudo por seu 
amor e encontrando nEle a plena realiza
ção humana. 

O segredo da força do consagrado em 
sua missão é o amor pessoal a Jesus Cris
to, amor total que preenche e alegra o 
coração, que se expressa na contínua 'co· 
munhão afetiva e no anseio de fazê-lo 
conhecido e amado e de tomá-lo visível 
nos múltiplos gestos de bondade, perdao e 
serviço aos irmaos. O referencial é Cristo, 
luz e força da vida consagrada. 

CONCLUSÃO 
A vida consagrada é, assim, um hino , 

de amor Aquele que nos amou e por nós 

se entregou (GI 2,20). Quando esse amor 
cresce na humildade e consciência das 
próprias fraquezas e vai, aos poucos, ocu
pando a memória, o coraçao e a liberdade, 
passamos a entender a alegria dos primei
ros seguidores de Cristo, como Paulo, que 
tudo considerava perda diante da excelên
cia do conhecimento de Cristo Jesus (FI 
3,8). A mesma alegria possuía o coração , 
de Francisco de Assis, Teresa de Avila, 
João da Cruz, Inácio de Loyola até os san
tos e santas de nossos dias, cujo coração, 
muitas vezes, s6 Deus conhece. 

A Exortação Apostólica apresenta o 
serviço de caridade dos consagrados e 
consagradas como epifania do amor de 
Deus no mundo. Pertence à nossa geração 
dar o testemunh.o de entrega a Cristo e 
dedicaçao aos irmãos e mostrar, sobretudo 
aos jovens, que é possível amar o próximo 
como Ele nos amou, iniciando pela ação 
do Espírito, embora de modo imperfeito 
nesta terra, a comunhão entre nós e com o 
Pai, à qual Ele nos chama e capacita como 
fruto de seu infinito amor por nós. 
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SERVIR AOS POBRES E UM ATO 
N 

DE EVANGELlZACAO 

SeNiço ao pobre: alívio imediato 

de suas necessidades, 

solidariedade a mais longo prazo 

para acompanhar um caminho 

de promoção humana e, em 

outras ocasiões, experimentar os 

obstáculos ao legítimo e justo 

como aspiração humana. 

Exortaçao Apostólica de João 
Paulo II "Vita Consçcrata", di
rigida a religiosos e outras for
mas de vida consagrada, tem um 

parágrafo de particular profundidade, cujo 
comentário é o objeto destas linhas. O tex
to diz assiml: "servir os pobres é ato de 
evangelização e; ao mesmo tempo, selo de 
fidelidade ao Evangelho e estímulo de con
versão permanente para a Vida Consagra
da, porque - como dizS. Gregório Magno 
- 'quando a caridade se debruça amorosa
mente a prover mesmo às ínfimas necessi
dades do próximo, então é que se alteia até 
os cumes mais elevados. E quando benig
namente se inclina sobre as necessidades 
extremas, então mais vigorosamente reto
ma o vôo para as alturas'" (VC 82d). 

, 

Ricardo Antoncich, SJ 

Esse parágrafo contém grande riqueza 
de conteúdo e retoma um tema muito que
rido para a vida religiosa latino-america
na, inspirador de profundas mudanças: a 
opção preferencial pelos pobres. Retoma
-o, mas ao mesmo tempo coloca-o em seu 
verdadeiro âmbito. 

Com o tema da opção pelos pobres su
cedeu um fato interessante para a reflexão. 
Creio que com humildade podemos dizer 
que durante muito tempo fomos indiferen
tes à situação dos pobres. Nesse ambiente 
de adormecimento ante a miséria, ressoou 
com força a interpelação. As pessoas que 
se sensibilizaram compreenderam a gravi
dade do problema, a profundidade de suas 
causas e a urgência das soluções. Ao sen
timento compassivo há que se unir a eficá
cia de açoes em favor dos pobres, Surgiu, 
assim, a advertência da ideologizaçao da 
opção pelos pobres, advertência que entre 
os efeitos positivos pretendidos (purificar 
e fazer melhor a dita opçãO) teve também 
o efeito negativo de silenciar o tema e fazê
-lo quase desaparecer da consciência eele
sia!. 

O texto da Exortaçao Apostólica nos 
permite aprofundar o tema, com a plena 
confiança de seguir as indicações do Santo 
Padre e de fazer com mais vigor ainda a 
opção preferencial pelos pobres. 

Em primeiro lugar, é conveniente 
fazer uma distinção entre o sentido posi
tivo e o negativo da ideolOgia. A ideolo
gia é um fato sociopolitico necessário 
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para canalizar as ações sociais em uma 
direção efetiva. Quando as ideologias são 
vividas sem dogmatismos e com adapta
ção à realidade, convertem-se em instru
mentos orientadores da açao política. Mas 
a ideologia pode ser entendida também 
em sentido negativo, como a distorção 
das percepções da realidade para ajustá
las a esquemas preconcebidos. Em meu 
modo de entender, o texto mais rico e 
profundo sobre o discernimento das ideo
logias é o de Paulo VI, "Octogesima 
Adveniens", 31-35, no qual se fazem 
válidas distinções entre as ideologias e . 
os movimentos históricos concretos2

• 

Dado que no momento atual, e no con
texto da Exortação, os acentos são outros, 
há que se sublinhar o que esse texto pare
ce apresentar: 

a) diz que há pobres a quem servir; 

b) que há uma missao evangelizadora 
que deve ser realizada; 

c) e tudo isso por pessoas cuja consa
graçao significa uma confissão da Trinda
de, um sinal da fraternidade e um serviço 
da caridade. 

Nestas páginas, vamos começar a re
flexao pelo ponto "c", que se refere ao 
contexto da vida consagrada, para passar 
em seguida ao texto mesmo do serviço aos 
pobres como ato de evangelizaçao. 

N 

I) DA CONSAGRAÇAO AO 
SERVICO EVANGELIZADOR , 

Gostaria de ressaltar três pontos sobre 
a compreensão da vida consagrada nessa 
Exortaçao: ela é entendida desde o misté
rio da Trindade e, dessa maneira, redi
mensiona-se nossa reflexão teológica lati
no-americana do seguimento de Jesus Cris
to na causa do Reino, e se dá um sentido 
trinitário ã compreensão dos votos. 

" A vida consagrada entendida 
como confissão da Trindade 

Cristo é o caminho do ser humano, já 
nos tinha dito J oao Paulo 11 na "Redemptor 
Hominis". Esse caminho, no qual a vida 
consagrada se encontra vitalmente compro
metida, tem um princípio e um fim, que é o 
Pai: d'Ele vem toda a realidade porque tudo 
foi criado por Ele, e d'Ele, como Pai, vem 
toda a filiação, desde a eterna, do Verbo, até 
a temporal, dos chamados a ser seus filhos 
em Cristo por meio da história, engendrados 
pela Igreja como Mãe na qual o Espirito nos 
dá a vida divina O principio e fim da vida 
consagrada não pode ser outro que o Pai, e, 
portanto, a forma mais radical de entender 
essa consagração da vida é interpretá-Ia como 
"filiação a tempo completo". 

O Pai envia o Filho à história, e n'Ele 
envia todos os seus filhos para remodelar a 
história em Reino. A história humana se 
afasta de Deus, a humanidade inteira toma a 
figura do "filho pródigo", que - em sua ati
tude de esbanjamento - perde nao só a ri
que~ exterior, como também e sobretudo a 
riqueza interior da filiação, ao se afastar do 
Pai. O Filho, primeiro missionário, vem nos 
devolver o tesouro interior dilapidado, nos
sa realidade filial. Todos os outros missio
nários que participam da missao do Filho 
(cuja origem é a vontade do Pai) têm a 
mesma tarefa fundamental: que a filiação 
seja a raiz da vida fraterna. A vida consa
grada é sinal de fraternidade porque é con
fissão da Trindade, e se toma serviço de 
caridade porque o Espirito com seus dons 
faz a Igreja inteira servidora desse grande 
filho pródigo que é a humanidade toda, para 
que retome à casa do Pai. 

O Pai, origem e término; o Filho, ca
minho de toda atitude filial com o Pai e 
fraterna com os demais; o Espirito Santo, 
animador dessa vida interior, a nos educar 
em cada instante para o "reconhecimento" 
do Pai e do Filho, e de seu mútuo amor e 
do convite que nos fazem para "entrar nesse 



recanto do amor mútuo no Espirito", que é 
o mistério de Deus. 

Considero este um excelente modo de 
apresentar a vida consagrada em suas últi
mas raízes e suas finalidades últimas. 

2) Redimensionamento do 
seguimento de Jesus na causa 
do Reino 

A evoluçao da teologia latino-america
na da vida religiosa tem sido marcada pela 
teologia do "seguimento". Consagrar a vida 
é "estar perto de Jesus" e, ao mesmo tem
po, ser "enviado por Ele" para continuar 
fazendo sua obra no mundo. que é o evan
gelho do Reino. 

Seguimento e Reino são duas palavras
-chave com as quais se pretendeu superar 
interpretaçoes da consagração que podem 
limitar à "imitaçao" individual, não aberta 
à história e à sociedade, ou entender o 
Reino como restrito à Igreja, em vez de 
ver esta como sinal e sacramento de um 
Reino que deve ser realizado como tarefa 
e recebido como dom que humildemente é 
solicitado pela oraçao. 

Esses acentos não perdem nada de seu 
sentido profundo com esse "redimen
sionamento" da Trindade. Pelo contrário, se 
enriquecem muito mais, porque o "segui
mento" de Cristo é um caminho em direção 
ao Pai que ama a história (amou tanto o 
mundo que lhe entregou o Filho unigênito, 
nos diz João), e sonha com vê-la transfor
mada em seu Reino. O Reino não é, pois, 
algo separável da "vonrade de Deus", mas é 
essa mesma vontade em sua totalidade e 
plenitude; quer dizer, a'Vontade realizada em 
cada um, em todos os seus atos e sempre, na 
comunidade dos demais filhos-irmãos. 

3) Os votos, manifestação da 
confissão trinitária 

Ainda que o tema dos votos não possa, 
aqui, ser trabalhado senão superficialmen-

te, sem aprofundá-lo, cremos que é tema 
central; quer dizer, que esboça a figura 
concreta da vida consagrada, perfila os 
pontos essenciais, como sua condiçao "sine 
qua non", isto é, que não pode ser omitida 
para sermos o que devemos ser. 

Mediante o acento nos votos como 
"consagração" (o que parece falar de 
enclaustramento e reserva), desenvolveu
-se em nossa reflexão, urgida pela gravi
dade dos problemas latino-ame'ricanos, so
bretudo dos pobres, o sentido dos votos 
como "missao". Deus, que nos deu tudo, 
quer que o que Lhe damos se tome tam
bém dom para a humanidade, e isso desde 
o mistério oculto da vida contemplativa, 
que em determinados momentos ilumina 
com força a história, até o cotidiano da 
presença de tantos consagrados na missão 
evangelizadora. 

"Consagrados ao mistério trinitário" 
significa que os votos recebem o selo da
quele mistério de vida divina ao qual nos 
consagramos. "Missionários dessa vida 
divina" significa igualmente que estamos 
marcados por essa vida do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. "Consagração-missão" 
significa portanto "trinitarização" da vida 
consagrada-missionária. 

E isso se realiza pelos votos. se enten
demos a obediência como comunhao com 
o Pai em seus desígnios; a pobreza como 
o compartir o modo concreto de existência 
histórica do Filho que veio aos pobres, 
morou entre eles e anunciou a todos o 
caminho de salvação. A relação da casti
dade com o Espírito Santo salta também a 
vista: é a abertura do consagrado a viver 
uma caridade plena para com todos os fi
lhos de Deus, a participar da fecundidade 
da Igreja Virgem e Mãe, porque é Esposa 
de Jesus Cristo. 

A Exortação, que anima à fidelidade 
ao carisma próprio, também acrescenta a 
palavra "criativa", para evitar o imobilismo 
que pode ser fruto de uma fidelidade mal-
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-entendida, que não se abre aos sinais dos 
tempos, como interpelações do Espírito. 

li) O SERVIÇO AOS POBRES 
COMO ATO 
EVANGELIZADOR 

Tem sido feita uma distinção, na ati
vidade humana, entre o que é "actus ho
minis", quer dizer, tudo o que é realiza
do pelo ser humano, e "actus humanus", 
quer dizer, o que o ser humano faz como 
algo específico, próprio, consciente e li
vremente. 

Com efeito, a ação humana, em alguns 
aspectos, encontra-se unida ao processo da 
natureza. Em nossos atos aparecem nossos 
condicionamentos psicológicos e sociais. 
Mas isso não é tudo, porque também em 
nossos atos aparece a liberdade. Se o por
quê de nossos atos pode ter explicaçoes na 
psicologia ou em outras ciências humanas, 
o para quê deles só tem explicação em 
nossa liberdade. 

Um exemplo simples nos mostrará o 
duplo nível dos atos: um político pode dar 
uma esmola por um gesto autêntico de 
caridade ou por um ato de propaganda 
política. O mesmo gesto em sua "mate
rialidade" (vinculaçao com a natureza e 
seus motivos) difere quanto à sua "finali
dade", com a qual cada ser humano marca 
suas ações e as converte em atos morais e 
espirituais. 

O que me parece importante destacar 
no texto que comentamos é a unidade de 
dois aspectos em uma só ação. Quer dizer, 
o mesmo ato de serviço aos pobres é um 
ato em si mesmo evangelizador. Isso é mais 
do que dizer que um cristão pode servir 
aos pobres e além disso fazer um ato de 
evangelizar, cada um separado do outro. O 
que se está dizendo é que em um só ato se 
serve e se evangeliza. Isso é muito impor
tante. 

1) O que é servir aos pobres? 

O serviço aos pobres nos põe em con
tato com um setor da humanidade em que 
se encontram "os mais ínfimos" dos nos
sos próximos, diz Gregório Magno na ci
taçao inicial deste artigo. A pobreza é uma 
condição que afeta a totalidade da vida de 
uma pessoa; afeta suas possibilidades de 
educação, de trabalho, de realizaçao hu
mana, de vida digna. Sentir-nos solidários 
com essas limitações, querer superá-las 
para que a pessoa se realize como filho de 
Deus, é ter o espírito do serviço aos po
bres. Espírito que requer encarnar-se (se
gundo as circunstâncias) no alívio imedia
to de suas necessidades, na solidariedade a 
mais longo prazo para acompanhar um 
caminho de promoção humana, e, em ou
tras ocasioes, em solidariedade com eles 
quando experimentam os obstáculos com 
os quais se quer frear o que é legítimo e 
justo como aspiração humana e cristã. Por 
isso nao se está longe do profetismo, que 
por vezes exige a denúncia da exploração 
e da injustiça. Mas o que importa é que na 
variedade de gestos e ações, segundo as 
circunstâncias, exista o mesmo espírito de 
solidariedade com o pobre. 

Explicar em que consiste esse serviço 
aos pobres, sobretudo a partir do concreto, 
é entrar na análise da situação, o que não 
é o objetivo deste trabalho. O que preten
do é mostrar que o seIViço aos pobres, em 
suas múltiplas formas de realizaçao, tem 
uma significação evangelizadora. 

Portanto, nao queremos afirmar que só 
é evangelizador o servir ao pobre anunci
ando-lhe explicitamente o Evangelho; mas 
que há, em um verdadeiro seIViço, um valor 
evangelizador implícito, que a seu tempo e 
circunstâncias deve ser explicitado. 

Isso supoe que, no Evangelho, Jesus
-evangelizador se toma paradigma de toda 
a evangelização, nao s6 pelas palavras 
como também pelos gestos de solidarieda-



de e de serviço. A predileção pelos pobres 
que a vida de Jesus evidencia é já Evange
lho, como o quer ressaltar o texto de Lucas 
4,16-19. Pertence ao conteúdo e sentido 
da missão. 

2) Evangelho do anúncio da 
paternidade de Deus 

o Filho anuncia um Evangelho que é 
Ele mesmo como Filho do Pai; anuncia 
que Deus é Pai de Jesus Cristo. O Evange
lho traz ao mundo uma riqueza: a da 
filiação. 

Essa filiaçao, que contém em si mesma 
a possibilidade de uma verdadeira fraterni
dade, é acolhida ou rejeitada pelo ser hu
mano em suas açoes de egoísmo ou de 
amor. 

A filiaçao como valor supremo pode 
perder-se quando o ser humano se interes
sa pela riqueza deste mundo. O Evange
lho, como a semente que o agricultor lan
ça à terra, não gennina quando os espi
nhos desses interesses por outras riquezas 
sao mais apreciados do que a riqueza de 
ser filho e viver na casa do Pai. A huma
nidade inteira está em situação de "filho 
pródigo", interessado em adquirir riquezas 
que logo desperdiça, sem aproveitar sua 
capacidade de criar uma conv ivência dife
rente. Essas riquezas impedem abrir -se à 
outra riqueza que só se revela no interior 
de um coraçao muito pobre, que se expe
rimenta filho do Pai. Essa riqueza interior, 
para ser compreendida pela humanidade, 
não poderia vir confundida com a outra 
riqueza que ela tanto aprecia. Tem de ser 
uma riqueza que obriga a definir-se peran
te a outra como alternativa e não como 
complementação, já que "onde está nosso 
tesouro ali também estará nosso coraçao". 

Por outro lado, a justiça da causa dos 
pobres contra os que impedem sua realiza
ção humana nao pode ser vivida de tal 
forma que se perca a riqueza da filiaçao, 

que contém a da fraternidade. E nao se 
pode ser fraternal com um grupo e anti
fraternal com outro, quando é um o Pai de 
todos. 

No sermão da montanha, aparecem, cla
ramente relacionadas com as atitudes do 
Pai para com seus filhos, tanto a pobreza 
de compartilhar no espírito da prioridade 
do Reino como a reconciliação e o perdão. 
Compartilhar e perdoar é o que aprendem 
os verdadeiros filhos de Deu.s, que vao 
interiorizando o que rezam ao dirigir-se a 
Deus cama Pai. 

CONCLUSÃO 
Vale a pena devolver à frase que serve 

de título a essas reflexões o contexto ime
diato em que se situa: "servir os pobres é 
ato de evangelização e, ao mesmo tempo, 
selo de fidelidade ao Evangelho e estímu
lo de conversão permanente para a V ida 
Consagrada, porque - como diz S. Gregório 
Magno - 'quando a caridade se debruça 
amorosamente a prover mesmo às ínfimas 
necessidades do próximo, eOlãa é que se 
alteia até os cumes mais elevados. E quan
do benignamente se inclina sobre as ne
cessidades extremas, então mais vigorosa
mente retoma o vôo para as alturas'" (VC 
82d). 

A vida consagrada se encontra com
prometida com esse serviço que é, a uma 
só vez, ato evangelizador porque é sinal 
da autenticidade evangélica e estimulo de 
conversão pennanente. Em outras palavras, 
a autenticidade encontra um dos seus cri
térios, talvez o principal, em um serviço 
que seja ato de evangelização. Quando esse 
serviço é "ao mais ínfimo dos próximos", 
torna mais c1ara e mais pura a elevação "à 
mais alta caridade". Ora, todo o documen
to, centrado no mistério trinitário, reflete a 
mais alta caridade possível, o amor do 
próprio Deus. Podemos dizer que o servi
ço aos pobres nos põe no coração da Trin-
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dade, já que o Pai ama com predileção aos 
marginalizados deste mundo; o Filho se 
fez um deles e a partir destes revelou a 
todos os sefes humanos a Boa Notícia do , 
amor do Pai; e"o Espírito constantemente 
nos interpela a sennos concretos em nosso , 
serviço e em nossa caridade, E isso que 
têm sido os carismas abundantes de servir 
aos pobres desde a vida consagrada, 

NOTAS 
I) N. do Tr.: ucilizamos aqui a tradução portuguesa: 

sr, Loyola, 1996, 
2) cf. ANTONCICH. Ricardo: Trabalho e Iiberda

llo, SP, Loyola, 1989, cap, 2, pp, 61-71. 

Esperamos que o conteúdo da Exorta
çao UVita Consecrala" seja cada vez me
lhor conhecido e mais amplamente difun
dido. 

Traducão: Rogério Mosimann da Silva 

-.. -.:-.... -



NOVA FASE DA VIDA RELIGIOSA 
INSERIDA 
NA ATUAL SITUACÃO HISTÓRICA] 

Circularidade concêntrica da 

irradiação profética: 

dentro do Mundo 

profetiza a Igreja; 

dentro da Igreja profetiza 

a Vida Religiosa 

e dentro da Vida Religiosa 

profetiza a Vida Religiosa Inserida. 

-SITUAÇAO ATUAL DA VRI: 
PARADA 

Como definir a atual situação que vive 
a VRI (=Vida Religiosa Inserida)? Fala-se 
em parada ou "estase". Esse estado nao é 
exclusivo da VRI, mas atinge indistinta
mente todos os grupos dedicados ao traba-
lho popular. '. 

Dizer parada nao quer dizer necessaria
mente estagnação, cansaço, desânimo, como 
às vezes dá impressao. Pois há tempos de 
avançar como há tempos de parar. O famo
so Antônio Rosmini (tJ855), usando a lin
guagem militar, distinguia, na história da 
igreja. "épocas de marcha", que dão início a 

, 

Fr. Clodovis Maria 80ft OSM 

um novus ordo, e "épocas de parada", 
quando a nova ordem já está assentada'. 

Pois bem, é tempo de parar. E parar é 
muitas vezes necessário para refletir. rever a 
canúnhada, recuperar forças e preparar a pró
xima etapa. Parar não quer dizer morrer. A 
vida mesma impõe paradas, como a natureza 
no inverno, tempo morto apenas na aparên
cia: as raízes sob a terra continuam seu traba
lho. A parada é apenas aparente. Sob os véus 
exteriores, a vida continua seu frêmito miste
rioso, preparando novas florações. 

CRISE GERAL DE -C/VIL/ZAÇAO 
o fato é que vivemos numa "crise 

epocal". mais precisamente uma crise de 
"transição epocal". A palavra "pós-moder
no" serve para designar essa situação. Sem 
se esgotar no econômico, essa crise o en
volve de modo evidente. Ela estã ligada à 
falência do socialismo real e mais ainda à 
nova fase do capitalismo, chamado hoje 
com muitos nomes: neoliberal, pós-fordista, 
flexível, tardio, desorganizado e com mais 
outros nomes. 

As crises sociais sempre golpeiam mais 
os pobres, que têm menos capacidade de 
se defender. A crise epacal para os pobres se 
chama "exclusao". O sistema não precisa 
mais dos pobres para extrair deles a força 
de trabalho. As máquinas ocupam o lugar 
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dos pobres, que se tomam inúteis, dispensá
veis, "massas sobrantes". 

A lÓGICA EXCLUDENTE DO 
SISTEMA 

Pior: com o neoliberalismo avança a 
mentalidade de que os "excluídos" devem 
ser de uma forma ou de outra eliminados, 
nem que seja simbolicamente, negando sua 
existência ou tornando-os "invisíveis" (na 
mídia). Na verdade, em sua exaltaçao ido
látrica e messiânica do mercado e da COffi

petitividade, o neoliberalismo nao passa de 
um darwinismo social: segue a "lei da sele
çao das espécieis": sobrevivem os mais for
tes. Um dos teóricos do liberalismo clássi
co, H. Spencer, comparando o processo so
cial ao de "purificaçao étnica", proferiu es
tas palavras teuiveis: "Numa ordem natural 
de coisas, a sociedade está continuamente 
expulsando seus membros enfermos, imbe
cis, lentos, vacilantes, desleais"3. 

Nietzsche vai muito mais longe. Ele tem 
toda uma teoria do "niilismo ativo", naa 
aquele grosseiro dos nazistas, mas o mais 
sofisticado, o "niilismo do êxtase", que 
consiste em levar os "enjeitados" ao de
sespero e a auto ou heterodestruiçao, pri
vando-os de toda moral e de toda religiao, 
que, por lhes infundirem o sentimento do 
próprio valor e dignidade, infelizmente 
(para os dominadores) os mantêm ainda 
em vida ... 4 Existe teoria mais cínica e cru
el? E Nietzsche não é hoje o mestre-pen
sador que possui mais "devotos" no mun
do acadêmico, especialmente entre os pós
-modernos, os intelectuais da moda? 

Como nao ver que a crise que hoje vive
mos é mais que só econômica ou social? E 
uma crise de civilização, uma crise de va
Iares em todas as ordens: econômica, social, 
política, cultural, psicológica, ecológica, re
ligiosa e mais alguma coisa 

Ora, quais são hoje os grandes desafios 
do mundo neste final de milênio e que con-

figuram nossa "crise epocal"? É a dupla 
miséria de nosso tempo: a miséria material 
ou econômica crescente das massas e a 
miséria espiritual ou existencial (psicológi
ca, moral e religiosa) das sociedades moder
nas, especialmente das ricas ("pobreza da , 
riqueza"). E contra tudo isso que a VRI pode 
e deve reagir de modo criativo. 

As "inseridas" (usarei sempre o femi
nino, porque a VRI é em sua esmagadora 
maioria feminina, mas compreende aí tam
bém algumas poucas comunidades religio
sas masculinas), as "inseridas", digo, que 
vivem com os pobres, partilham também, 
a seu modo, da sorte dos abandonados: 
pobreza, ocultaçao, desvalorização. Parti
lhando da exclusão social, as inseridas ates
tam teimosamente que essa exclusão tem 
um limite: na Comunidade de Jesus nao se 
conhecem exclusões. Ao contrário, os que 
a sociedade exclui, Deus põe no centro. 

Elas querem testemunhar perante a Igre
ja e o mundo uma outra lógica, a do evan
gelho da graça, assim como se exprimiu 
Lutero: 

"Olho poro O tua vido. Se não te encontro
res, como Cristo no evongelho, em meio oos 
pobres e necessitodos, então soibos que tuo 

fé não é oindo verdodeiro e que certomente 
oindo não provoste o groço e o obro de 

Cristo"S. 

VRI: PROCESSO IRREVERSíVEL? 
Será a VRI um processo que, como um 

todo, não tem mais volta? Chegou ele a 
seu "ponto de irreversibilidade"? Parece 

• que SIm. 

Primeiro pela legitimação eclesial que 
já recebeu em Medellín (pobreza, 16), em 
Puebla (nn. 731-734), na Evangelica 
Testificatio, de Paulo VI (nn. 17-18 e 40), 
e mesmo na recente Vita Consecrata (n. 
90), de João Paulo 11, sem falar de outros 
documentos menores do Magistério ecle-



siástico'. A legitimação vem também das 
instâncias autoritativas dos próprios Insti
tutos religiosos. Embora nem sempre as 
apóiem, estes vêem nelas uma forma de 
VR (Vida Religiosa) que suscita admira
ção, algumas vezes inveja e até mesmo 
certa vaidade (a título de efeito de vitrina). 

Depois, porque se trata de um fenôme
no bastante difundido na Igreja. Está pre
sente não s6 na América Latina mas nos 
quatro cantos do mundo, e envolve prati
camente todas as Congregações. Tornou
-se uma forma normal de VR. Ora, quando 
um fenÔmeno atinge tal proporção e dura 
tanto tempo (existe há mais de 30 anos), 
representa não apenas uma conjuntura pas
sageira mas um processo orgânico, uma 
tendência estrutural da VR'. 

Por fim, apesar de toda a dureza que o 
fenômeno da inserção impUca, as 'inse
ridas" vivem-na de modo positivo: sen
tem-se agraciadas e melhores dentro e a 
partir da inserção; experimentam os vaIa
res da VR que se vivem ai de modo par
ticularmente verdadeiro~ vivem enfim um 
profundo sentimento de acerto na linha do 
que a VR tem de mais autêntico. 

Assim pode-se dizer que a VRI já não 
é hoje mera "experiência", mas é um fato 
consistente, um fenômeno significativo. um 
processo hist6rico, uma tendência geral da 
VR no mundo de hoje. 

Mais. Se é verdade que uma forma de 
VR "tem futuro" quando, além de garantir 
a identidade perene da mesma VR, procu
ra exprimi-Ia em formas adequadas a sua 
época, então se pode dizer que, se há uma 
forma de VR que tem futuro, é justamente 
esta: a da VRI. 

RELEVÂNCIA DA VRI NA 
ATUAL CONJUNTURA 

Como a VRI está enfrentando a "crise 
epocal" que estamos vivendo? Independen-

te da questão de fato, podemos afmnar que, 
de direito, ela pode enfrentar a crise de 
modo positivo e construtivo. Para isso ela 
tem condições. 

Ora, a significaçao da VR se condensa 
no fato de que ela constitui um tipo de 
vida assumidamente "contracultural". Ou
tros falam em "liminal". A maioria diz 
"profético". Seja como for, trata-se de um 
modo de vida concreto que contesta o atuaI 
em nome e em virtude justamente de um 
outro modo de vida, mais verdadeiro. e mais 
alto. Trata-se na realidade de um estilo de 
vida "contrafactuaI", porque, ao atual, opõe 
não uma utopia mas uma alternativa de 
fato. 

Portanto, nao só a "inserção" não per
deu vigência, mas se mostra de mais a mais 
urgente. Ela não está do lado da "crise 
epocal", mas da saída desta "crise", Ela é 
parte da soluça0 e não parte do problema. 
Dai sua importância histórica. 

E se é verdade que a VR em geral re
presenta uma "vanguarda" (Paulo VI: EN 
69) ou a "ponta de lança" (João Paulo 11) 
de uma Igreja renovada e de uma nova 
sociedade, isso é especialmente verdadeiro 
na VRl'. 

Assim, a VRI aparece como um estilo 
de Vida Consagrada que de modo nenhum 
se esgotou. Muito pelo contrmo: nunca foi 
mais necessária do que hoje. E ela é tanto 
mais relevante quanto mais se vêem orga
nizaçoes outrora populares (associaçoes, 
ONOs etc.) perdendo o "chão do povo" 
debaixo dos pés. 

BASES TEOLÓGICAS DA 
~ 

INSERÇAO 
A VRI refaz hoje, a seu modo, a "fuga 

mundi" ou a anacorese, como afastamen
to local e social, que está no início e nos 
fundamemos da VR '. Efetivamente, a VRI 
se dessolidariza do sistema social vigente 
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- o do capitalismo neoliberal rnun
dializado, que joga fora os pobres, depois 
de tê-los sugado, como se faz com uma 
laranja chupada. Essa "fuga mundi 
burghensis" é fuga do "lugar social" dos 
vencedores da competitividade, dos agen
tes globais, da nova classe dominante. 

Para muitas Congregaçoes (é verdade, 
não para todas) ir aos pobres, hoje exclu
ídos, é voltar ao lugar onde nasceram e de 
onde nunca deviam ter saído. Para elas, 
mais que uma inserção, trata-se. de fato de 
uma "reinserçao", de uma conversão ao 
"primeiro amor", de uma "volta às fon
tes", Mas para todas sem exceção vale a 
"opção preferencial pelos pobres", pelo fato 
de ser um imperativo evangélico in
contornável. 

A base teológica mais profunda da VRI 
se encontra no próprio mistério da salva
ção enquanto comporta a "encamaçao" em 
vista da redençao libertadora. A VRI refaz 
de modo radical o caminho de Jesus. Ela 
se poe rigorosamente na via da imitação 
ou do seguimento. 

Ora, encarnação comporta, entre outras 
coisas, a kenose, ou o esvaziamento da 
própria "glória", no caso, de uma condi
çao de privilégio em relaçao aos pobres. 
Comporta também "tomar sobre si as do
res do povo" (Mt 8,27), ou seja, partilhar 
as difíceis condiçoes de vida dos "venci
dos" da história e dos "perdidos". 

Nisso justamente se encontra a identi
dade ou "diferença" da VRI em relaçao 
aos pobres. Ela é diferente no seio da pró
pria identificação com os pobres. Sua "di
ferença" nao está antes de tudo nas formas 
externas, mas na intenção de fundo, no 
espírito que delas se irradia e que informa 
toda a vida das "inseridas": a disposição 
de seguir concretamente Jesus nas perife
rias do mundo. A identidade-diferença da 
VRI está em sua "forma espiritual" e só 
depois em sua "matéria exterior": vida 

comunitária, oraçao. pobreza. celibato, 
obediência. serviço, missão etc .. 

TERCEIRA FASE DO 
~ 

PROCESSO DA INSERÇAO 
Enfrentemos agora diretamente a ques

tão: Que novidades aparecem hoje no front 
da "inserção"? Será que a inserção não está 
entrando num outro momento de seu pro
cesso? Parece bem que símIO. 

Sabemos que a primeira fase, a dos anos 
60, foi caracterizada pela busca, "por ten
tativas e erros", de novas formas de frater
nidade "fora das estruturas". As motiva
ções mais fortes eram as relativas à VR ad 
intra. Daí a inserção no "mundo", enten
dido de modo genérico, no que de fato 
estava incluído o mundo burguês. Várias 
comunidades (no Brasil foram de 1/3) in
seriram-se efetivamente em bairros de clas
se média para cima. 

Já a segunda fase, nos anos 70, defi
niu-se pela solidariedade com os pobres 
em vista de sua libertação. As razões ago
ra eram de uma VR ad extra. Aí se des
cobriu o "submundo" dos pobres. E foi aí 
que as Religiosas passaram a se inserir. 
Esse período, que agora está se encerran
do, foi caracterizado pelo ativismo social, 
no urgentismo da ação, na convicçao de 
que a libertação se prospectava no hori
zonte histórico ll

. 

E agora nos anos 90, abre-se uma tercei-, 
ra fase do processo da inserçao. E verdade: 
continuamos substancialmente dentro da 
mesma situação social iníqua. Mas encon
tra-se agora agravada e ditada por caracte
rísticas novas. Por isso mesmo, se por um 
lado temos de manter o princípio da opçao 
pelos pobres e por sua libertação, por outro, 
devido à nova situaçao histórica, somos tam
bém obrigados a adotar novas mediaçoes. 
Portanto, a um novo perfil da realidade dos 
pobres deve corresponder um novo perfil da 



inserção. (Aliás, isso nao vale somente para 
a inserçao mas também para a pastoral da 
igreja, assim como para a estratégia dos 
movimentos populares.) 

O novo penodo que se abre agora está 
marcado, do ponto de vista dos meios 
populares, por alguns traços, entre os quais: 

I) a exclusão social, que exige das 
inseridas acompanhar o povo não tanto no 
• 
Exodo do Egito, mas antes no Exílio da 
Babilônia, buscando consolar, curar, 
"esperançar". exatamente como fizeram os 
Profetas do Exílio. Do segundo Isaías o 
Sirácide diz que "consolou os aflitos de 
Siao" (Sr 48,24). E dos doze "pequenos 
profetas" diz que "consolaram Jacó e o 
resgataram na fé e na esperança" (Sr 49, 
10). A nova situação que vivemos pede 
novas formas de solidariedade social e toda 
uma nova metodologia pastoral e política; 

2) a subjetividade da gente do povo, 
ferida de tantas maneiras, o que leva as 
inseridas a servirem à libertação dos po
bres também em suas angústias pessoais e 
em suas demandas variadas: de identida
de, auto-estima, expressividade, afetivida
de, sentido e sobretudo de experiência re
ligiosa etc. E isso é tanto mais urgente 
quanto mais os projetos coletivos se esfu
mam no horizonte hist6rico~ 

3) a importância do fator cultural, que 
coloca para as inseridas toda a problemá
tica da inculturaçao nas diferentes cultu
ras populares: índia, negra, mestiça, dos 
migrantes, sem ainda falar das culturas 

. específicas dos jovens etc .. 

Por tudo isso, a opção pelos pobres nos 
anos 90 assume um outro estilo que nos 
anos 70 e 80. Sem renunciar de todo aos 
traços ·"fortes" do período anterior, deve 
agora adotar outros, como a compaixão, a 
paciência, a presença, a modéstia, a flexi
bilidade, a criatividade. 

Diante da Igreja e da própria Congre
gaçao, a inserção do período anterior tinha 

um estilo principista, intransigente, profe
tizante e, no limite, rupturista. Agora, faz
-se mais tolerante, convivencial, humilde, 
camunianal, mas não menos vigoroso. 

Por tudo isso é justo se falar num novo 
e terceiro momento da inserção. Ele tem 
algo do anterior, mas tem também algo de 
novo. Chamemos de "traços emergentes" 
os que vão se esboçando na inserção atual
mente. Vejamos como se apresentam no 
concreto da vivência das inseridas. 

TRAÇOS EMERGENTES DA 
" NOVA FASE DA INSERCAO • 

1. Consciência de ser minoria 
profética 

A VRI toma consciência crescente de 
que é um estilo minoritário de VR. Não é 
universalizável absolutamente a todas as 
Comunidades religiosas. Trata-se de um 
"carisma dentro do carisma". de uma "vo
cação dentro da vocaçao". A VR inserida 
é uma graça especial (gratia gratis data), 
um dom particular, um carisma pessoal, 
embora sempre em benefício de todos. 
"Achar-se entre os pobres é um dom do 
Senhor" (João Paulo lI)". 

E aqui a oportuna afirmação de Pio Xl 
no decreto de beatificaçao de Madalena de 
Canossa (t 1835), nobre que se fez pobre: 
"Muitas pessoas são suficientemente 
caridosas para ajudar e mesmo servir os 
pobres, mas poucas são capazes de se tor
narem deliberadamente pobres com os 
pobres"IJ, 

Por isso, falando em geral, a VRI é 
uma forma de vida que pode ser proposta, 
sim, mas não imposta. O que não impede 
que, para algumas Congregações (por 
exemplo Irmãzinhas de Jesus), a inserçao 
faça parte constitutiva de seu carisma. 
Nesse caso, para as Irmãs dessas Congre
gações, a inserçao é imperativa. 

.-
o 

> 

o 

o 

423 



~ 

•• 

u 

c 

'U • • 
" 
" 
u 

> 

c 

' 0 

· u 

424 

o que constitui um imperativo ético e 
evangélico válido para todos é a "opçao 
pelos pobres". Mas essa opção toma várias 
ronnas; e uma delas, não a única, é a in
serçao. Contudo, esta não é uma forma 
qualquer. Ela manifesta certamente um lal 
grau de radicalidade e \lma tal transparên
cia, enquanto sinal empírico da presença 
de Deus junto aos pobres, que torna esta 
forma particularmente significativa e, por 
isso mesmo, digna de ser acolhida com 
açao de graças, apoiada e estimulada. 
Nunca se insistirá bastante na grandeza 
evangélica e na relevância pastoral desse 
carisma precioso. Assim também nunca se 
estimulará o bastante para que cada vez 
mais Consagradas e Consagrados encetem 
esse caminho, que segue mais de perto o 
caminho terrestre de Jesus. 

, 
E sempre uma graça do Espírito Santo 

dada a uma Congregação quando algumas 
Irmas se sentem chamadas a partilhar mais 
de perto da vida dos últimos. Cada Irmã 
dessa Congregação deveria sentir-se soli
dária, espiritual e operativa~ente, com as 
que partem para a inserção. A VRI pode 
ser entendida como pars pro toto (a parte 
pelo todo) no sentido de representar toda 
a VR enquanto esta se põe in partibus 
pauperum (do lado dos pobres). Embora 
forma particular, a inserção pode ter, sim, 
uma significaçao universal por sua irradia
ção ou por sua inspiração. 

Aqui entra a.lógica da comunhao que 
deve haver na Congregaçao, como a que 
reina no Corpo de Cristo, segundo S. Paulo: 
nenhum membro é O . todo do corpo, mas 
sim a comunhão de todos eles. Daí o senti
do da complementaridade e do intercâmbio 
entre as diferentes comunidades religiosas, 
sem orgulho nem inveja, mas "rivalizando 
em honra reciproca" (Rm 12,10). 

O caráter "carismático-pessoal" da VRI 
tolhe às "inseridas" qualquer sentimento 
farisaico de superioridade sobre as outras 
Irmas. Elas nao sao nem "as verdadeiras" 

e nem "as melhores". Daí a ausência de 
todo sentimento de triunfalismo, elitismo 
ou aristocratismo. 

Por outro lado, a realidade dos fatos 
leva a crer que a VRI toca seu "topo socio
lógico" quando atinge os 10% das comu
nidades religiosas, não além. Algo de se
melhante ocorre, aliás, com as CEBs em 
relaçao à comunidade católica: seu ponto 
de saturação se situa em torno dos 15%1'. 

E porque a VRI é constituída de comu
nidades pequenas (em alguns lugares, como 
no Nordeste do Brasil, chamam-se exata
mente "Pequenas Comunidades"), a por
centagem das pessoas "inseridas" é ainda 
mais baixa, metade: 5%1'. Mas essa é uma 
hipótese que necessita de averiguação mais 
apurada. 

Mas podia ser diferente? De resto, como 
todas as comunidades proféticas, a VRI é 
e só pode ser minoria. Ela está na parte 
mais interna da "circularidade concêntri
ca" em que se expressa a irradição profé
tica: dentro do Mundo profetiza a Igreja, 
dentro da Igreja profetiza a VR, dentro da 
VR profetiza a VRI. 

, 
E possível que o número das inseridas 

possa e deva ainda. crescer. Mas conside
rada a natureza profética da proposta, esse 
número já nao é expressivo? 

2. Irradiação simbólico-sacramental 

Para ser avaliada, a VRI precisa ser 
medida pelo critério da eficácia simbólica 
e nao pelo da eficiência, embora esta nao 
seja de todo excluida. 

Certo, em seu segundo momento (anos 
70), o desejo das inseridas foi o de apres
sar o dia da liberlação efetiva do povo. A 
busca da eficácia correspondia à esperança 
do próprio povo. Mas deram-se em segui
da conta de que o processo de libertação é 
lento e longo; que é necessário continuar 
amassando a massa, "até ficar toda leveda
da" (cf. Mt 13,33). 



Distinguimos acima eficácia de eficiên
cia. Eficiência é produçao; eficácia é fecun-, 
didade. Fala da vida. E mais questão de 
qualidade que de quantidade. Trata do ser. 
E isso é mais do que uma questão de ter e 
mesmo de fazer. Refere-se ao crescimento 
da consciência, do coração, da pessoa. 

E é sobretudo um trabalho de gratuida
de, feito pelo valor inlrinseco da pessoa, 
ainda que esta se mostre inútil ou ineficaz. , 
E um trabalho que não garante sempre "re-
tomo politico" (cf. Lc 14,13). Efetivamente, 
as inseridas amam os pobres não em primei
ro lugar porque sejam "sujeitos históricos", 
mas porque são "sujeitos humanos", pessoas 
preferidas do Pai. Dai a radical gratuidade 
de seu amor (agapé). 

Por outro lado, a gratuidade agápica que 
acompanha o trabalho popular das inseridas 
pode muito bem se compatibilizar com a 
busca da eficiência concreta. Por que não? 
E é por isso mesmo que as Irmãs inseridas 
procuram seguir um projeto claro de tra
balho e ganhar competência por meio do 
estudo e de uma formação cada vez mais 
aprimorada. Com efeito, disse Jesus: "Meu 
Pai é glorificado quando produzis muitos 
frutos" (cf. Jo 15,8). 

No sentido da fecundidade simbólica, sao 
inúmeras as histórias que as "Pequenas 
Comunidades" poderiam contar e que cons
tituem uma espécie de "teologia narrativa". , 
E, por exemplo, o caso da Ir. Santina Perin, 
que em 1994, com dois outros franciscanos, 
viajou num barco à vela com um grupo de 
haitianos que fugia para os EUA". 

O que mais importa é, como Jesus, 
"passar fazendo o b~m" (At 10,38), por 
menor que seja, pois cada gesto humano 
bem feito possui uma ressonância que se 
difunde e se pereniza. "Tudo o que é bem 
feito uma vez, é feito para sempre" 
(Thoreau)11. 

A VR é sinal de uma "outra dimen
sao" da vida (cf. LO 44,3). Ora, os sinais 

da fé e do amor têm uma valência sacra
mental ou quase: eles acenam para uma 
humanidade distinta. Eles apontam para o 
fu turo escatológico. Nesse sentido, nao há 
de se desprezar o alcance de cada gesto de 
libertaçao, por mais pequeno que seja. São 
como flores bordadas no tecido da vida 
cotidiana do povo. 

3. Comunl1ão institucional 

Outra ênfase da VRI hoje diz respeito 
à comunhão com a instituição da própria 
Congregação e com a da grande Igreja. 

O fato é que a VRI vive no meio de 
conflitos de toda espécie. A vida das 
inseridas é de imensa tensão dramática. 
Além das tensões provenientes da multi
plicidade e dispersa0 dos trabalhos que 
devem assumir: trabalhos domésticos, pas
torais e profissionais; além das tensoes ori
ginais pelo contato contínuo com os dra
mas de toda sorte que o povo vive e que 
vem partilhar com as irmãs; pois bem, além 
de tudo isso, as inseridas têm de se haver 
com as tensões que surgem em relação à 
própria Congregação e à Igreja insti
tucional. 

Tudo isso tem levado muitas inseridas 
ao desgaste e mesmo ao esgotamento. 
Acresce a falta de um espaço físico ade
quado para se refazer subjetivamente, tan
to no aspecto físico como no psicológico e 
no espiritual. Falamos da necessária priva
cidade, que nas grandes comunidades é ga
rantida pela "clausura". Mas nas peque-, 
nas, como estar sola com Solo? E feliz a 
Comunidade que ainda reserva um recanto 
exclusivo para a oração, a Palavra e a 
Eucaristia, celebrada e conservada. 

Em relaçao à instituição da Congrega
ção e da Igreja, a "inserção" passou de 
uma atitude inicial mais combativa, de um 
profetismo intransigente, para uma relação 
que privilegia a comunhão com os irmãos 
e irmãs que "oao pensam como nós". Dá-. 
-se prioridade à compreensão recíproca, ao 
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diálogo respeitoso e à convivência dentro 
do pluralismo das formas de vida, 

Seja como for, há uma lição a tirar da 
etapa anterior: passou o tempo do priorizar 
o enfrentamento diante da instituição, Viu
-se que brigar não compensa. Mais vale 
conviver com a alteridade do outro, no re~ 
conhecimento das diferenças respectivas, 
mas, claro, sempre dentro do quadro da fé 
e do carisma congregacional. 

Por outro lado, a Instituição eelesiaI e os 
vários Institutos de VR em geraI, pelo que 
parece, também cresceram em discernimen
to. Se não chegam a estimular a inserção, 
pelo menos já não poem tantos obstáculos. 
Se não promovem, toleram. Menos mal. Isso 
nao deixa de ser um avanço) se olharmos 
para o passado. Contudo, resta ainda um 
longo caminho para que a VR esteja ã altura 
do imenso desafio que representa a pobreza 
moderna e pós-moderna. 

o 

E um fato que as inseridas se sintam 
muitas vezes sozinhas, abandonadas ou 
mantidas à distância. Certo "liberalismou 

conformado, no estilo "deixe pra lá", não 
é em absoluto sinal de fraternidade evan
gélica mas de indiferença desafeiçoada., 
Nao se ganha muito se, à upolarização" 
passada, com todas as suas desgastantes 
tensões, entre as Comunidades inseridas e 
as outras, se seguir uma anêmica "dua
lizaçaon

, na qual os dois tipos de comuni
dade vivem lado a lado, sem intercâmbio 
vital e em tensoes fecundas. 

Em particular, bispos e vigários estão 
evoluindo na compreensao que têm da VR. 
Vão pouco a pouco percebendo que ela 
nao é mera função pastoral, mas que é 
sobretudo grandeza sacramental: a de ser 
um sinal eficaz da "tranScendência do 
Reino de Deus e seus altos destinos" (LO 
44,3) e parte integrante do mistério da 
santidade da Igreja (LO 44,4)". Passam a 
apreciar o discurso da presença, do teste
munho, da compaixão, superando a visão 

estreita do eficientismo pastoral, outro 
nome do ativísmo. 

4. Trabalho paroquial 

Eis aí uma questao espinhosa: a da 
compatibilidade entre inserção e trabalho 
paroquial. Em prinCípio, como para os 
Religiosos em geral, a paróquia não é em 
si mesma incompatível com a VRI, como 
também nao é incompatível com as CEBsl'. 
De resto, onde há CEBs as inseridas se' 
encontram em casa, 

As Comunidades inseridas funcionam 
bem em paróquias renovadas, isto é, as que 
buscam ser espaço de participaçao dos lei
gos e de solidariedade com os empobreci
dos. Em breve, quando as paróquias que
rem ser "comunhão de comunidades". 

. Mas onde existem as paróquias tradicio
nais, já se levantam tensões, que se mos-

o 

tram com o tempo insuportáveis. E ingê-
nuo esperar que a renovação possa ser 
decidida pelas Irmas, sem a participaçao 
dos párocos. Efetivamente, a experiência 
mostra que, no caso da paróquia, a dinâ
mica institucional (e1erical, sacramemalista, 
burocrática etc.) sobrepuja a intenção sub
jetiva das inseridas (participativa, evange
lizadora, comprometida etc.). Tanto mais 
quando se trata de mulheres, duplamente 
~'menores" (porque leigas e porque mulhe
res) na igreja instituída. 

Sem dúvida, fica sempre de pé a tarefa 
gigantesca de "converter" a paróquia, de 
domínio clerical, em espaço de comunhão 
e participação. Todavia, esse não parece 
ser trabalho de inseridas, pelo menos como 
projeto e iniciativa delas. Podem e devem 
entrar numa caminhada de renovação já 
em curso e que conta com o apoio do 
pároco ou do bispo. 

Mesmo assim, o lugar prioritário de 
trabalho pastoral das inseridas parece ser 
antes entre, aqueles que se vêem excluídos 
até mesmo da instituiçao eclesiástica pelos 



mais diferentes motivos: porque não sao 
casados na igreja, porque freqüentam ou
tras religiões, porque não estao batizados 
na igreja certa, porque estão envolvidos no 

. tráfico, porque sao obrigadas a viver na . . - .. prostllUlçao e por aI vaI. 

Como fazer aí igreja? Como levar Cris
to nos "infernos" da sociedade? A inser
ção nao é o caminho? As casas das inse
ridas sao lugares abertos onde qualquer 
pessoa pode entrar e sair à vontade. Hã 
pessoas que, de fora, criticam as Comuni
dades eelesiais animadas pelas inseridas 
chamando-as de "igreja dos bandidos". O 
fato é que as inseridas propiciam uma pri
meira comunidade para os excluídos da 
igreja oficial. Como vivem na "sociedade 
.informal", também trabalham no espaço da 
"Igreja informal", no "paraeclesia''', não 
naturalmente para homologar essa situa
ção, mas antes para superã-Ia. 

Na verdade, a Igreja de Jesus pode ad
mitir "excluídos"? S6 falta os excluídos da 
sociedade serem também excluídos da Igre
ja de Jesus! Sem dúvida, a Igreja tem e deve 
ter suas exigências, como aliás foi com Cris
to. De resto. as igrejas "crentes''. que têm a 
virtude de dar acesso aos "excluídos", têm 
seu código moral rigoroso. Exigências para 
permanecer na Igreja. sim, mas nao, em 
absoluto, para aproximar-se dela. 

Para isso, trata-se realmente de reto
mar o caminho de Jesus, que se fazia apro
ximar pelos excluídos da sociedade do tem
po e pelos excomungados da sinagoga: 
publicanos, prostitutas, doentes, possessos, 
leprosos. As Irmãs inseridas estão entre as 
raras mediadoras da Palavra de Deus no . 
mundo marginalizado; ·também do ponto 
de vista eclesiástico. Nao será daí, do mun
do da exclusao, desses "novos bárbaros", 
que poderá nascer realmente algo de novo 
para a Igreja, como foi com os bárbaros da 
antiguidade? 

Por outro lado, a igreja oficial não cai 
freqüentemente na tentaçao, com suas leis 

e estruturas, de "judaizar", como já criti
cava Paulo? O grande eclesi610go Y. Con
gar não denunciava há quase 50 anos que 
uma das maiores tentaçoes da Igreja era se 
transformar em sinagoga20? 

5. Criatividade religiosa, cultural e 
econõmica 

As condições da vida do povo obrigam 
a uma forte adaptaçao das formas da VR. 
A partir da inserção tudo na VR passa a 
ser redefinido: a oração, os votos, a vida 
fraterna, a pastoral etc. 

Essa profunda adaptação às condições 
de vida dos pobres levou a falar na "re
fundiçao" da VR a partir do povo. Eviden
temente, a raiz da VR continua a mesma. 
Por isso só pode se tratar de uma 
criatividade que opera no seio de uma fi
delidade fundamental. Assim, o seguimen
to do Senhor e o carisma congregacional 
não só continuam os mesmos, mas ganham 
uma nova transparência dentro das novas 
formas. 

Por isso também a VRI não aparece 
como uma alternativa à VR (à sua essên
cia ou a seu projeto básico), mas uma al
ternativa de VR à sua forma ou estilo cor
rente. 

Nos anos recentes enfatizou-se particu
larmente a adaptaçao cultural em termos 
de "inculturação". A inserção implica nao 
só assumir as condições de vida do povo, 
mas também, o quanto possível, os costu
mes populares: no morar) no vestir, no 
falar, no comer, no orar etc. Isso levou à 
diferenciaçao interna da VRI em funçao 
dos diferentes meios de inserção. Uma 
coisa é uma Comunidade inserida no cam
po e outra, na cidade; urna coisa) numa 
aldeia indígena e outra, entre migrantes. 

Ademais, a fronteira da pobreza e da 
exclusão avança. Como a inserção pode 
atingir os "novos pobres" que aí são rele
gados? Que novos lugares de inserção es-
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tão se abrindo para acompanbar esse pro
cesso social descendente? Como acompa
nhar Cristo nessa "descida aos infernos"? 
Sabe-se de inseridas que acompanbaru os 
migrantes, os bóias-frias, os sem-terra. Há 
outras que trabalham com O "povo da rua", 
com os aidéticos, os catadores de papel, -mendigos, e assim por diante. E para essas 
fronteiras que os ventos do Espírito em
purram hoje a VR. 

Se vale a distinção entre pobres e mi
seráveis, então a faixa desses últimos nao 
cessa de crescer, representando um desa
fio draruático para todos e mais ainda para 
a VR. Charles Péguy dizia: "Miséria e 
pobreza sao separadas por um limite: a vida' 
econômica garantida. Do lado de lá, a 
vida econômica é precária e arriscada, en
quanto do lado de cá, a vida econômica é 
garantida"21. Seria possível ultrapassar, em 
termos de inserção, essa fronteira, e fazer
-se miserável com os miseráveis? 

E no carupo da auto-sustentação eco
nômica, o que há de novo aí? Sabemos 
que a questão financeira é vivida pela VRI 
no contexto tanto da pobreza socioeconô
mica como no da pobreza evangélica. Vi
ver do próprio trabalho é base da própria 
liberdade profética. Diz o Abbé Pierre: 
"Para permanecer livre, o profeta tem de 
ter um trabalho que lhe assegure a com
pleta independência econômica~'22 . 

Levar o processo de inserçao até o 
mundo do trabalho do povo é certamente 
levar a inserção muito longe. Tanto mais 
se está em jogo o "trabalho informal", 
caracterizado por sua extrema precarieda
de. Sem dúvida, essa identificaçao cria uma 
sensibilidade particular, uma cultura ou 
consciência típica, "de classe". E isso aju
da a "soldar" realmente a vida da inserida 
no mundo do trabalho com a vida do povo 
trabalhador. 

Por outro lado, é impossível não sentir 
os limites concretos in~rentes à pobreza 
em termos de programas de estudos e de 

encontros. Onde achar dinheiro para isso? 
Essa questao não deveria envolver a soli
dariedade das "Casas grandes", solidarie
dade essa que hoje não parece estar em 
vias de crescimento, mas antes de afasta
mento por indiferença? 

N ao que as inseridas não tenham por -que nao trabalhar. E que grande parte do 
seu trabalho é da ordem do voluntariado. 
Pode ser diferente nos meios pobres? 

6. Intercongregacionalidade e 
formação para a inserção 

o chao comum; que é a comunhao com 
os pobres, une cada vez mais as inseridas 
para além, ou melhor, através dos próprios 
carismas. congregacionais. Sem dúvida, a 
inserção é vivenciada como um elo extre--maruente forte de identificação. E o que 

. permite entender a efusao afetiva das' 
inseridas em suas visitas recíproc~s e em 
seus encontros, e ainda a existência de 
comunidades inseridas integradas por com
ponentes de diferentes Institutos religiosos. 

Mas a diferença de carisma congre
gacional, pelo menos em princípio, não se 
apaga por isso. Antes, no seio da própria 
comunidade inserida, os carismas confron
tados evidenciam toda a sua diversidade. 

Nao que isso vá sem problemas, como 
o "ciúme de carisma" ou o achatamento 
carismático. Seja como for, o intercâmbio 
de vida entre Comunidades inseridas é 
atualmente uma realidade grandemente 
enriquecedora, sobretudo no campo da 
formaçao. 

Nessa linha, percebem-se vocaçoes que 
surgem a partir das Comunidades inseridas. 
Sao as chamadas "vocações populares". 
Contudo, as exigências da formaçao e a 
incorporaçao dentro de uma Congregaçao 
que tem apenas inseridas levam freqüente
mente essas vocações e transitar para fora 
de seu lugar de origem. . 



Nesse ponto, há, entre as inseridas, o 
medo e às vezes a certeza de que assim as 
uvocações populares" percam suas raízes 
de classe e cultura, e acabem "se aburgue
sando". De fato, há jovens que entram na 
VR sobretudo para fugir da estrei.teza do 
mundo social em que vivem. Suas motiva
ções para a VR trazem freqüentemente essa 
ambigüidade, que deve ser psicológica, 
pedagógica ·e espiritualmente trabalhada. 

Quanto a isso, deve ficar claro, em 
primeiro lugar, que nao é coisa errada que 
a VR constitua de fato para os jovens e as 
jovens pobres certa "promoção" na escala 
social. A estrutura da VR não tem obriga
ção de .oferecer um padrão de vida burguês 
para ninguém. mas deve sim garantir a 
todos uma vida decente, em que as neces
sidades básicas sejam satisfeitas. Pobreza 
evangélica não é efetivamente miséria, mas 
sim simplicidade e austeridade de vida. 

Em segundo lugar, falando em tese, nao 
é também errado que uma vocação popu
lar tenha a possibilidade de sair de seu meio 
social e se formar em centros de estudo 
qualificados. Na condição de que esse pro
jeto seja motivado pelos valores do caris
ma da VR, não há, em princípio, por que 
se opor. Naturalmente, entre esses valores, 
deve sobressair a opção pelos pobres. Pois, 
se uma religiosa se forma, mesmo no es
trangeiro, para melhor servir os pobres, isso 
não constitui "nenhuma traição às suas ori
gens sociais. Para uma jovem e um jovem 
dos meios populares, o decisivo é não trair 
a "causa" de seus irmãos de classe e "cul
tura, é lutar ao seu lado, seja lá onde elas 
e eles estiverem. A distinção entre Uestar" 
e "lutar" é aqui esclarecedora. Na verdade, 
se a opção pelos pobres vale para todos, 
vale como mais força ainda para as voca
çoes das classes pobres. 

Até agora, falamos em tese. Efetiva
mente, pennanecer em seu próprio meio 
popular ou voltar para ele depois de um 
período de formação é algo que, em teoria, 

entra no conceito de "vocação dentro da 
vocaçao". Mas na realidade dos fatos, isso 
deveria ser considerado antes como uma 
exceçao, quase um caso-Iimite. Por que, 
na prática, não é normal esperar que as 
vocaçoes populares permaneçam e até se 
formem dentro do espaço popular? E se 
não se formam aí, não é "justo, bom e 
salutar" que para aí voltem? E isso tanto 
mais que, no conjunto, a VR está longe de 
estar correspondendo aos reclamos do Es
pírito por presença física, vida e profecia 
junto aos pobres. Como se houvesse Irmas 
e religiosos demais junto ao povo ... 

Tem mais. Não é anormal, quase ab
surdo e objetivamente injusto que as clas
ses populares ofereçam às Congregações, 
à Igreja e àSociedade a maioria absoluta 
dos religiosos e religiosas e depois fiquem 
sem o serviço espiritual, religioso e social 
direto que estes podem oferecer? E é ain
da credível invocar aqui uma vaga "op
ção" pelos pobres? Para os que deveriam 
estar perto, uma "opção pelos pobres à 
distância" não existe. 

Quanto à formação, talvez seja exigir 
demais reivindicar que se dê por inteiro no 
espaço popular e isso para todas as voca
ções. Mas também, pode-se ainda com
preender que uma Congregação organize 
hoje sua formaçao abstraindo da perspec
tiva da inserçao, como possibilidade que 
está incluída dentro da identidade genérica 
da própria Vida Religiosa e que o aumento 
da pobreza toma cada vez mais urgente e 
historicamente necessária? 

7. Compromisso politico e nova 
metodologia 

A lógica da inserção leva certamente a 
um envolvimento maior com a ação so
cial, sindical ou partidária que seja. Mas 
como se dá tal envolvimento? 

Existe uma forma direta de envolvimen
to "e outra indireta. Quanto à primeira, por 
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certo nenhuma comunidade como um todo 
pode ser forçada à militância direta. Mas, 
por outro lado, pode-se bloquear uma 
inserida individual que tem "carisma" para 
isso? Nesse ponto é impossível ignorar a 
legislação da Igreja, que proíbe às Religio
sas, como aos padres, a militância direta 
em partidos (não nos sindicatos) (Dir. Can., 
c. 672). Contudo, essa interdição não é 
juridicamente absoluta. O próprio direito 
reconhece casos de exceção. Poder-se-ia 
perguntar se as inseridas não vivem justa~ 
mente em situações excepcionais? 

Quanto ã militância indireta, é verdade 
que a inserção leva a um maior envolvimen
to com a formação e acompanhamento, 
tanto pedagógico como pastoral, dos mili
tantes leigos. Nesse campo, a VRI goza de 
uma particular capacidade de convocar, or
ganizar e acompanhar militantes populares. , 
E essa "a grande política" que pode e deve 
fazer uma Comunidade inserida. Seu papel 
principal seria entao a formação e o acom
panhamento dos militantes, no campo pas
toral, moral, espiritual ou pedagógico. 

Até aqui estamos em linha de continui
dade com o segundo momento do desen
volvimento da VRl. Esse, como vimos, era, 
e continua sendo em boa parte, marcado 
pela luta por libertar-se do Egito moderno. 
Acontece que a VRI está ingressando numa 
terceira fase, marcada pela exclusão das 
massas e pela noite do Exílio da Babilônia 
neolibera!. Ora, por esse lado, além da ne
cessária "pedagogia do oprimido" e de sua 
correspondente política, necessita-se agora 
de uma "pedagogia do excluído", que se 
articule com a anterior. 

Trata-se, na verdade, de uma "nova 
forma" c, quiçá, de uma "novíssima for
ma" de aproximação aos pobres hoje en
quanto excluídos. Num primeiro esboço, 
essa "novíssima fonua", que não se subs
titui à da "conscientizaçao e luta" mas se 
conjuga com ela, poderia ser assim descri
ta. Trata-se de uma metodologia: 

- amorosa: que se acerca do pobre 
cheia de compaixão, ternura e paciência; 
que favorece a criaçao de um elo afetivo 
com o pobre e entre os pobres; 

- positiva: que busca salvar o menor 
grão de boa vontade nos excluídos e tam
bém nos outros; que dá valor ao que é pe
queno e seminal; que reconhece as cente
lhas de verdade no pensanlento diferente; 

- inclusiva: que foge o quanto possí
vel de se deixar arrastar pela "lógica da 
exclusão" do "outro"; que prefere o "alter~ 
nativo" ao "contrário"23. 

Como se vê, é uma metodologia de tipo , 
mais feminino, e até maria!. E a pedagogia 
do "Servo sofredor" (cf. Is 42,1-4 - Ml 
12,18-21). Outras figuras que nos vêm ã 
mente aqui: São Francisco de Assis e 
Gandhi. Somente quem trabalhou longo 
tempo com os últimos poderá explicitá-Ia 
e comunicá-Ia de modo conveniente e coo
vincente2". 

8. Feminilidade consagrada e 
laicidade eclesial 

A VR em geral é majoritariamente in
tegrada por mulheres: à base de 4/5. A VRI 
em particular é em sua imensa maioria de 
mulheres, e numa proporção ainda maior" . 

Acresce que a Irmã inserida assume 
com particular decisão o fato de "ser mu
lher". E essa consciência s6 fez crescer nos 
últimos tempos. Isso também tem marca
do fortemente a inserção. 

Ora, o u ser mulher", vivido nos meios 
pobres, comporta naturalmente conotações 
muito particulares, ligadas especialmente 
a três linhas: à luta petas direitos básicos 
(sobrevivência), ao companheirismo com 
o homem em função desta luta e ã pronun
ciada religiosidade, devendo conjugar-se ao 
feminino. 

, 
E preciso pensar no que significa "fe-

minilidade consagrada". Pois é impossível 



que a consagração com tudo o que com
porta não confira à feminilidade uma par
ticularidade que nenhum feminismo pos
sui. Pois, a mulher consagrada não pode 
ser simplemente um exemplar a mais da 
"moderna mulher emancipada". 

o fato é que hoje na igreja as mulhe
res, todas elas, inclusive as Religiosas, são 
tratadas, querendo ou nao, como leigas. 
Isso do ponto de vista da "Iaicidade ecle
sial", pois do ponto de vista da "Iaicidade 
secular", elas nao sao consideradas leigas, 
mas sim "consagradas" e por isso assimi
ladas de certo modo aos clérigos26• 

Com base em sua "laicidade eclesial", 
as inseridas foram levadas a pôr em evi
dência a missão dos leigos na igreja. 10ao 
Paulo II chegou a afirmar: "A presença 
das Religiosas numa Igreja local é (muitas 
vezes) mais importante que a de um pa
dre ... Sua presença feminina cria antes uma 
atmosfera, um meio"27. 

Mas isso não impediu que lutassem pelo 
acesso ao ministério ordenado. E embora 
essa reivindicação se coloque às vezes em 
termos enviesados, ela não se faz a título 
de Religiosas (que isso nada tem a ver com 
aquilo), mas a título de mulheres, na 
medida em que podem também ser cha
madas pelo Espírito para o serviço minis
terial - serviço, não poder! 

Como se vê, as inseridas, enquanto 
consagradas, não abdicam, antes, resgatam 
dimensões esquecidas de sua personalida
de: a de ser mulheres (no mundo) e a de 
ser cidadãs (na sociedade), como vimos 
apenas, e agora a dignidade de leigas (na 
igreja). . 

9. Afetividade na . " mserçao 

Como se dá a integração afetiva e se
xual das inseridas? Que conotaçoes novas 
confere à essa questao a situação de inser
ção? As Irmas dizem que aprenderam a 
querer-bem com o povo; que descobriram 

dimensões de sua humanidade que antes 
estavam encobertas e até reprimidas. 

O fato é que as inseridas "pegam gosto" 
de ficar no meio do povo. Por uma multidao 
de contatos moleculares, acabam tecendo aí 
seu universo afetivo, de tal modo que lhes 
repugna a idéia de voltar para as "obras" e 
as "grandes comunidades". Tanto mais que 
na inserçao a VR toma um outro estilo: mais 
árduo, mas também mais significativo. 

Como é vivido o voto de castidade nos 
meios populares? Numa pequena comuni
dade, as relaçoes são naturalmente mais 
transparentes. E isso favorece também a 
transparência do próprio testemunho de 
virgindade consagrada. Aí se vive de modo 
claro a estreita conexão existente entre 
celibato e comunidade. 

A convivência das Innas com o povo 
pobre, porque impregnada de afetividade, 
ajuda a própria integração afetiva e sexual, 
favorecendo de modo determinante o sen
timento de auto-realização. Assim, o ethos 
popular contribui para a fidelidade ao voto 
de castidade na medida em que cerca as 
Irmas de um clima de alta tensão afetiva e 
também porque é inclinado a censurar em 
"gente de igreja" toda tendência ao 
mundanismo e qualquer ambigüidade de 
relacionamento. 

Por outro lado, o contato múltiplo com 
o povo abre também mais possibilidades 
de relacionamentos afetivos, inclusive 
amorosos. Como os fatos mostram, as 
inseridas não têm uma especial "imunida
de afetiva" nesse sentido. A inserção por 
sí só não elimina os problemas afetivos, se 
bem que ajude seu encaminhamento. De 
todos os modos, fica sempre o trabalho de 
cada um se haver com seus próprios sen
timentos e de lidar corretamente com eles. 

I O. Espiritualidade da gratuidade 

Admirável é o fato de que a oração 
seja considerada sem contestação, na opi-
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nião das Comunidades inseridas, o "ponto 
alto" de toda a sua vida comum211

• 

o testemunho unânime das inseridas é 
que a inserção favorece mais que atrapa
lha a oração. A vida no meio do povo, 
com toda a sua intensidade dramática, põe 
literalmente de joelhos. E isso em que pese 
o tremendo e múltiplo chamado à açao que 
a inserçao comporta. A espiritualidade é 
de fato a âncora que segura a VRI em , 
todas as suas difíceis vicissitudes. E a raiz 
que alimenta toda a sua vida e atividades. 

Ela recuperou ultimamente forte carga 
de gratuidade. Contemplação, adoraçao e 
louvor ganharam um espaço cada vez maior 
na oração da inserida. Certamente, a ora
ção de intercessão libertadora permanece 
sempre, mas vivida agora a partir dessa , 
dimensão de fundo. E a comunhão precio-
sa com o Mistério que sustenta a fecundi
dade pastoral. De resto, a vida partilhada 
com os últimos só pode ser animada pela 
gratuidade. Pois se acaso se buscam em 
primeiro lugar resultados, é melhor procu
rar em outros campos. 

Fica sempre a questao de adequar as 
formas de oraçao à situação concreta que 
vivem as inseridas, situação que diz res
peito ao estilo de comunidade, ao tipo de 
trabalho e à cultura popular em geral. Neste 
último sentido. recuperou-se a importância 
da vinculação ·com a Religiosidade Popu
lar. Aqui iniciou-se uma espécie de "troca 
de espiritualidades" enquanto o povo dá 
de sua "devoção" e as Innãs oferecem de 
seu carisma. 

Subsiste, contudo, uma ambigüidade em 
torno da idéia de "mística", ambigüidade 
que não é específica das inseridas mas dos 
engajados em geral. Toma-se por mística 
qualquer sistema de convicções motiva
doras: mística da encarnação, do pobre, da 
luta, do poder, do conflito, etc .. Mas aí 
temos urna mística-meio e não uma místi
ca-fim. A mistíca vem aí quase "funcio
nalizada" para outra coisa. 

Ora, a mística radical é da ordem das 
realidades auto finalizadas. Importa, pois, 
alcançar a "diferença cristã", para a qual a 
mística é teocêntrica, especialmente cris
tocêntrica. No caso do pobre, Francisco é 
exemplar: 

H A alma de Francisco deslolecia li vista dos 
pobres. E aos que não podia socorrer, lhes 

mostrava seu aleto. Toda a indigência e 
penúria que via, o arrebatava a (risto, 

(entrando-o plenamente nele. Em todos os 
pobres via o Rlho da pobre Senhora, 

bus(ando levar nu em seu coração a quem 
ela levava nos braços. Só tinha uma inveja: ' 

ver um outro mais pobre do que ele"29. 

* * * 
A VRI representa certamente um fer

mento particu lannente poderoso nos rrieios 
populares. Com ela, a VR, a Igreja e o 
Povo tornaram-se muito mais ricos e dinâ-

• micos. 

Fechemos com uma evocaçao ao 
Poverello de Assis, que revolucionou a 
problemática dos pobres, ensinando a Igreja 
a "ver os pobres com olhos dos pobres". 
Ele se refere à alegria secreta de conviver 
com os últimos da sociedade e por outro 
lado à coragem que isso comporta: 

"Todos os irmãos", devem se sentir 
felizes quando estao no meio de gente 
comum e desprezada, de pobres e fracos, 
enfermos e leprosos e mendigos de rua. 
Nem se envergonhem disso, mas antes 
recordem que Nosso Senhor Jesus Cristo, 
o Filho do Deus vivo todo-poderoso, 
'enrijeceu sua face como pedra duríssima' 
(ls 50,7) e nao se envergonhou de se tor
nar para nós pobre e peregrino"l<l. 



NOTAS 
I. Para as idéias que seguem, aproveitei de um en

contro, em 13 de abril, numa Comunidade 
salesiana da favela de S. Carlos (Estácio. Rio), 
com umas vinte Irmãs inseridas da cidade do Rio 
(havia também dois frades), e especialmente de 
uma interessante conversa, em 30 de março. com 
a Ir. Rosinha Alvarenga, do GRIMPO nacional, 
a partir de um paper dela. Foram igualmente de 
muita ajuda as discussões havidas DO seminário 
organizado pela CLAR sobre "Vida religiosa e 
opção preferencial pelos pobres na conjuntura 
atual" (Bogotá, 22-25 de abril de 1996), para o 
qual foi preparado este texto em primeira versão. 

2. Le cinque piaghe della Chiesa (1837), 
Morcelliana. Brescia 1966, n. 58, pp. 134-135. 

3. Ellaissez Caire, in Los grandes pensadores po
líticos, Madri, 1965, p. 778. 

4. A vontade de poder, parágr. 55 c 1055 (Col. Os 
pensadores, n. 32, Abril, São Paulo, 1974, pp. 
387-394). O livro completo se pode obter pela 
Ediouro, n. 10988. Sua leitura é. do ponto de 
vista da formaçao inicial, extremamente proble-
mática . . 

5. W.A. XII, 2, 169,7; cito por Walter ALTMANN, 
in Evangelização no Brasil hoje. Loyola, São 
Paulo 1976, p. 117. .:.' 

6. A exortação Vlta Consecrata, embora rica em 
teologia da VR, parece não ter visto a relevância 
e a particularidade da inserção. Contudo, reco
nhece sua existência e assim a legitima. No n° 
90, única passagem em que se fala de inserção, 
diz: "O amor preferencial pelos pobres ... mani
festar-se-á, de modo especial, na partilha das 
condições de vida dos mais desfavorecidos. Di
versas são as comunidades que vivem e operam 

entre os pobres e marginalizados, abraçam sua 
condição e partilham seus sofrimentos, proble
mas e perigos". 

7. A primeira comunidade inserida com responsa
bilidade paroquial foi, em 1963, a das Irmãs de 
Jesus Crucificado em Nísia Floresta, no Rio 
Grande do Nane (Nordeste do Brasil). A paró
quia lhes fora enuegue por D. Eugênio Sales, na 
época vigário apostólico de Natal. 

8. Discurso no Eoconuo com as Religiosas em S. 
Paulo, 3/7/80, n. 2, CNBB (org.), Pronuncia· 
mentos do Papa no Brasil, Vozes, Petr6polis 
1980, p. 100. 

9. Cf. Jean LECLERCQ (OSB), Aux sources de la 
spiritualité occldcntale, Paris 1964, p. 17. 

10. Não tinha claro que a VRI (assim como a teolo
gia, a pastoral, a poHtica etc.) enuava numa nova 
fase de seu desenvolvimcnto. Quem me ajudou 
a compreender a nova fase da VRI e a explicitar 
sua caracterização foi Gabriellgnacio Rodrigues, 
sj, jovem e inlcligente teólogo colombiano, no 
seminário da CLAR já referido. Sou agradecido 
por esse esclarecimento da parte de um ex.-aluDo 
meu, o que só pode me envaidecer. 

11 . Cf. Carlos PALACrO, Vida Religiosa inserida 
nos meios populares, CRB, Rio de Janeiro 1980. 

12. Discu rso aos Religiosos e Religiosas da Calábria, 
n. 4, em 5/1 011984, in Osservatore Romano, 71 
10/84, pp. I e 6. 

13. Cf. Alban BU11.ER, Vida dos Santos, Vozes, 
Petr6polis 1988, vol. V, 14 de maio, p. 139. 

14. Cf. Rogério VALLE & Marcelo PIITA, Comu
nidades EclesJaJs Cató1icas. Resultados estatís
ticos no Brasil, CERISlVozes, Rio de Janeiro! 
Petrópolis 1994. 
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15. A última (e velha) estatística de que se dispõe no 
Brasil é de 1982, feila pelo CERIS. Aí as Comu
nidades inseridas eram 8,8% e as Religiosas 
inserida, 3.6%, respeclivamenle 458 comunida
des e 1.374 Irmãs: cf. l , M. ROSADO NUNES, 
Vida Religiosa nos meios populares, Vozes. 
Petrópolis 1985, p. 141 . 

'16. Cf. CRB a caminho. ano 05, n. 65, encarte de 
19 novo 1994. 

17. H. D. THOREAU, A desobediência civil. in 
Walden, Global. São Paulo 1984, p. 317. Thoreau 
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o JJFATO DA SALETTE" 

celebração de um aniversário é 
festa, releitura, avaliação. As 
pessoas comemoram. O povo 
vibra. O fato celebrado retoma 

valor e sabor. 

O povo mariano, devoto de Nossa Se
nhora da Salette, está fazendo essa expe
riência. O transcurso do I SO° Aniversário 
da Apariçao de Nossa Senhora em LA 
SALETTE, na FRANÇA, em 19 de se
tembro de 1846, é um "kairós" jubiloso, 
de retomada e aprofundamento do amor , 
filial do Povo para com a Mãe de Deus. E 
tempo de graça e celebraçao do amor 
materno e compassivo da Mãe da Igreja , 
para com seu Povo. E a hora da alegria 
pela presença da Mãe da Reconciliação que 
se manifesta no "FATO DA SALE'1 IE". 

I. O EVENTO 
A proclamação de uma "aparição" é 

problemática. Desperta expectativas na 
alma do povo. Toca em pontos sensíveis 
para a fé da Igreja. Desencadeia atos e fatos 
cuja repercussao não permite controle. 
Sobretudo em final de século e milênio, 
tempo fértil em fenômenos místicos, quan
do arquétipos do inconsciente coletivo 
podem vir à tona e de~arranjar modos de 
ver, de crer e de viver. 

Uma "aparição", mesmo quando autenti
cada pela Igreja que a leva a um necessário 
confronto com o Evangelho, é fenômeno que 
se situa na esfera do particular, embora possa 
transbordar de algum modo para o público , 
eelesial. E experiência pessoal, mística, 
intransferível, profunda. O "vidente" a vive 

Pe. Atico Fassini, MS 

de fonna nem sempre fácil de avaliar. Só as 
conseqüências que desdobram o evento na 
vida do povo podem atestar o valor ou a ilu
são do próprio evento proclamado. Aquilo 
que o "vidente" experimenta pode ou não 
repercutir em sua vida pessoal, ecoando po
sitiva ou negativamente na vida, isto é. na fé 
e moral vividas pelo povo. Pode ser nova 
graça. Pode ser mera ilusao ou projeção. 

Uma "apariçao" jamais pode ser vista 
como dogma, como revelaçao de um dado 
novo para a fé da Igreja. Deus, na verdade,já 
se pronunciou. Já disse o que tinha a dizer a 
seu Povo, por meio de Jesus Cristo, sua PA
LAVRA que habitou_no meio de nós. Ele, 
Jesus, é a AP ARIÇAO por excelência, a 
EPIFANIA que manifesta plena e definitiva
mente o que o PAI, por seu FILHO e no seu , 
SANTO ESPIRlTO, benignamente quis re-
velar a respeito de Si mesmo, de seu Reino e 
de seu Povo. O que uma "aparição" pode 
significar, pois, é um acento circunstancial 
sobre algum aspecto do conjunto da fé cristã 
que, pastoralmente, importa repropor ao Povo. 
Nisso ela é como que um gesto pedagógico 
do Pai que reconvoca seus filhos a viver o 
que já sabem mas não vivem. Nesse sentido, 
a tradição bíblica é larga e rica. Dai por que 
uma averiguação rigorosa por parte da Igreja 
é fundamental para avaliar se a uapariçao", 
em seu conteúdo e frutos práticos de vida, é 
consentânea com a Revelação maior que Deus 
fez por sua Palavra. 

Qual foi o evento ocorrido no longínquo 
19 de setembro de 1846, em LA SALE'ITE? 

aI A situação do povo 

LA SALETTE é uma aldeia situada 
entre montanhas dos Alpes, no Sudeste da 
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FRANÇA, na Diocese de GRENOBLE. 
Sede de município, congrega diversos pe
quenos povoados espalhados nos meandros 
das montanhas. Em meados do séculos XIX 
pouco mais de 700 habitantes compunham 
a população desse município. Povo de 
pastores-agricultores, pobres, rudes, isola
dos. O limitado horizonte montanhês difi
cultava o acesso a notícias, bens e pessoas. 

Entre 1845 e 1846, o povo da região 
empobrece mais ainda por causa das pés
simas colheitas, sobretudo as do trigo e de 
batatas, alimentos essenciais para a cesta 
básica desses aldeoes. Uma seca prolonga
da, com forte calor e seguida de grandes 
inundações, espalha a fome e a miséria na 
regiao e em toda a França. A calamidade 
atinge também outros países europeus, 
como a Alemanha, a Bélgica e especial
mente a Irlanda, onde a carestia suscita uma 
onda migratória em direção aos EUA. A 
crise se reflete na indústria, com desem
prego e falências, com doenças e morte na 
população. Dissemina-se na França um 
estranho e trágico fenômeno de mortalida
de infantil. A crise econômico-social. exa
cerbada pela exploraçao da mao-de-obra, 
sobretudo infantil e feminina, tem seu 
contraponto na crise de valores morais e 
religiosos. Ateísmo nascente, anticlerica
lismo, ideologias materialistas invadem a 
França. O povo de LA SALETlE, apesar 
de isolado, submerge na crise. A descren
ça, a descristianização do mundo europeu 
se refletiam nesse pequeno e obscuro mun
do. O jeito de Deus, porém, é valer-se do ' 
pequeno e excluído para evangelizar seu 
Povo. 

b) As testemunhas do evento 

Duas crianças pobres, analfabetas, gran
demente carentes foram as agraciadas por 
Deus. 

MAXIMINO GIRAUD tem 11 anos de , 
idade. Irrequieto, irresponsável. Orla0 de 
mãe desde o berço, cresceu num clima 

familiar desestruturado. O pai, alcoólatra, 
sabia construir carroças. Vivia, porém, de
socupado. Pesava na pobreza do lar. Havia 
muitos anos esquecera o caminho da igre
ja. O garoto Maximino passa o dia pelas 
ruas de CORPS, sua cidade natal. Não fre
qüenta escola e muito menos igreja. Tão 
ignorante quanto pobre. Mal e mal apren
dera a rezar o Pai-Nosso e a Ave-Maria. 
Só depois da Aparição teve escolaridade 
regular. 

, . 
MELANIA CALVAT, também nascI-

da em CORPS, tem 14 anos. Sofrida e 
subnutrida, é a quarta dentre dez irmãos. 
O pai não tem trabalho fixo. Nao ganha 
sequer o pão para a família. A meruna, 
desde tenra idade, é obrigada a prestar 
serviços a famílias da redondeza em troca 
de casa e comida. Nao vai à escola nem ao 
catecismo. Só depois da Aparição foi ad
mitida à Primeira Comunhao e se alfabeti
zou com muita dificuldade. Tímida, taci
turna, é simples, sem rodeios. Carente de . 
afeto, passa O dia com O pequeno rebanho 
que lhe é confiado. Embora natural de 
CORPS, não conhecia Maximino, e nenhum 
dos dois falava francês. S6 conheciam o 
dialeto regional, o "patois". 

Em meados de setembro de 1846, as 
duas crianças estavam a serviço de duas 
diferentes famílias montanhesas de uma das 
aldeias de LA SALETTE, chamada 
ABLANDINS, situada ao pé do Monte 
Planeau sobre o qual aconteceria o FATO 
DA SALETIE. Ambas conduzem peque
nos rebanhos a pastar pelos montes. Só no 
dia 17 de setembro, no entanto, se encon
tram pela primeira vez. No dia seguinte 
sobem a montanha juntas. Sobre o Monte 
Planeau há boas pastagens em áreas per
tencentes à municipalidade. A conversa
çao flui lentamente. Ao descobrir que 
ambas são naturais de CORPS, o diálogo 
se toma mais fácil. Ao final da tarde des
cem o monte e combinam voltar juntas ao 
mesmo local na manhã seguinte. 



cJ o dia marcado 
No sábado, 19 de setembro de 1846, 

Melânia e Maximino retornam ao Monte 
Planeau. O dia é esplêndido. Os rebanhos 
pastam com tranqüilidade nas encostas e 
chapadas do monte. Ao meio·dia, ao toque 
do sino da aldeia, ambos levam o gado a 
beber junto a uma poça d'água enquanto 
almoçam. Inusitadamente se estendem na 
relva para descansar junto a outra fonte, 
intermitente, porém seca naqueles dias. 
Encontram-se a 1.800 metros de altitude. 
O silêncio é profundo. O sol é escaldante, 
num panorama extraordinariamente belo. 

Depois de alguns momentos de cochi
lo, Melânia, mais responsável, acorda su
bitamente, preocupada em saber onde an
davam os rebanhos. Do fundo do pequeno 
vale em que se encontram, não conseguem 
ver a pradaria. Apressadamente galgam a 
barranca e se tranqüilizam ao ver os reba
nhos pastando sossegadamente. 

dJ A aparição 
Serenadas, as duas crianças retornam 

para apanhar as mochilas. Ao descer a 
barranca, Melânia pâra bruscamente, ofus
cada e amedrontada, exclamando: "Ma
ximino, vem ver o clarao ali embaixo"! 

Junto à vertente seca, onde haviam 
descansado, brilha um globo de intensa luz. 
O medo toma conta dos dois. O globo se 
entre-abre e deixa transparecer uma senhora 
- a "BELA SENHORA" no dizer das crian
ças -, sentada sobre a pedra, cotovelos 
apoiados sobre os joelhos, rosto entre as 
maos, banhada em lágrimas. Era a tarde 
do sábado, véspera da festa litúrgica de N. 
Sra. das Dores. A liturgia mariana cantava 
a antífona: "Vêde quantas lágrimas banham 
o rosto da Virgem! Vós que passais, olhai 
e vêde se há dor igual à minha!" 

A BELA SENHORA põe-se de pé e 
chama junto a si os dois pastorzinhos: 
"Vinde, meus filhos, nao tenhais medo! 

Aqui estou para vos contar uma grande 
novidade!" 

Atraídas pela voz maternal, achegam
-se àquela desconhecida. Ela não pâra de , 
chorar. E alta. Veste-se como as monta-
nhesas da região: vestido longo, um gran
de avental, touca de camponesa, manto 
sobre as espáduas. De braços cruzados, traz 
na cabeça um diadema de luz. Coroas de 
rosas contornam a testa, os ombros, a cin
tura e o calçado. Pesada corrente, porém, 
lhe cai dos ombros a par da coroa de ro
sas. Sobre o colo pende uma cruz com 
torquês e martelo na ponta dos braços. Do 
Crucificado-Ressuscitado irradia toda a luz 
de que é feita a aparição. 

A BELA SENHORA, sempre em lá
grimas, falando em francês inicialmente, e 
depois em "patois", transmite-lhes essa 
mensagem: 

"Se meu povo não quer submeter-se, 
sou forçada a deixar cair o braço de meu , 
Filho. E tão forte e tao pesado que nao 
posso mais sustê-lo. Há quanto tempo so
fro por vós! Se quero que meu Filho não 
vos abandone, sou incumbida de suplicã
-10 sem cessar. E quanto a vós, nem fazeis 
caso. Por mais que rezeis, por mais que 
façais, jamais podereis recompensar a afli
çao que sofro por vós. Dei-vos seis dias 
para trabalhar. Reservei-me o sétimo e nao , 
mo querem conceder. E isso que toma tão 
pesado o braço de meu Filho! E também 
os carroceiros não sabem jurar sem usar o 
nome de meu Filho. Sao essas as duas 
coisas que tornam tao pesado o braço de 
meu Filho. Se a colheita se estraga, é só 
por vossa causa. Eu vo-lo mostrei no ano 
passado com as batatas. Vós nem fizestes 
caso! Ao contrãrio, quando encontráveis 
batatas estragadas, juráveis usando o nome 
de meu Filho. Elas continuarão assim e, 
neste ano, para o Natal, nao haverá mais. 
Não compreendeis, meus filhos? Vou dizê
lo de outro modo. (Nesse ponto a BELA 
SENHORA passou a utilizar o "patois"). 
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Se tiverdes trigo, nao se deve semeá-lo. 
Tudo que semeardes será devorado pelos 
insetos, e o que produzir se transformará 
em pó ao ser colhido. Virá uma grande 
fome. Antes que a fome chegue, as crian
ças menores de sete anos serao acometidas 
de tremor e morrerao nos braços das pes
soas que as carregam. Os outros farão 
penitência pela fome. As nozes carun
charao. As uvas apodrecerão. (Nesse pon
to, a BELA SENHORA se dirige separada 
e secretamente a cada uma das crianças. 
Depois, prossegue falando aos dois). Se se 
converterem, as pedras e rochedos se trans
formarão em montões de trigo, e as bata
tas aparecerao semeadas nos roçados. 
Fazeis bem vossa oração, meus filhos? 
(Ambos responderam: "Não muito senho
ra!") Ahl, meus filhos, é preciso fazê-Ia 
bem, à noite e de manhã, rezando ao me
nos um Pai-Nosso e uma Ave-Maria quan
do não puderdes rezar mais. Quando 
puderdes fazer melhor, rezai mais. Duran
te o verão só algumas mulheres de certa 
idade vão à missa. Os outros trabalham no 
domingo durante todo o verão. Durante o 
inverno, quando nao sabem o que fazer, s6 
vao à missa para zombar da religião. Du
rante a Quaresma, vão ao açougue como 
cães. Nunca vistes trigo estragado, meu 
filhos? ("Não, senhora", responderam eles). 
Mas tu, meu filho - (dirigindo-se a 
Maximino) - , tu deves tê-lo visto uma 
vez, em COIN, com teu pai. O dono da 
roça disse a teu pai que fosse ver seu trigo 
estragado. Entao fostes ambos até lá, 
apanhastes duas ou três espigas entre as 
maos e, amarrotando-as, tudo virou pó. Ao 
vohardes, quando estáveis a cerca de meia 
hora de CORPS, teu pai te deu um pedaço 
de pão, dizendo: "Toma, meu filho, come 
pão neste ano ainda, pois nao sei quem 
dele comerá no ano próximo se o trigo 
continuar assim! ("Ah!, sim, senhora", res
ponde Maximino, agora lembro. Há pouco 
nao lembrava disso"). (E a BELA SENHO
RA conclui em francês) "Pois bem, me9s 
filhos, transmitireis isso a todo o meu povo. 

(Passando para o outro lado do valezinho, 
sem voltar-se insiste) Vamos, meus filhos, 
transmiti isso a todo o meu povo!" 

Galgando sinuosamente a barranca, a 
BELA SENHORA se eleva e "se derrete 
na luz", como diriam depois os dois 
pastorzinhos. 

e) O povo acolhe a "grande 
novidade" 

Depois que a BELA SENHORA par
tiu, as duas crianças continuaram a pasto
rear os rebanhos. Nem sequer imaginavam 
quem fosse aquela com quem conversa
rart,l durante cerca de meia hora. Ao final 
da tarde recolhem-se junto à família dos 
respectivos patroes, em ABLANDINS. Ali 
narram O que viram, repetindo. tanto em 
francês quanto em "patois", tudo que a 
BELA SENHORA dissera. Sem hesitação 
nem contradições. A patroa de MELÂNlA, 
uma senhora idosa, ao ouvir a história que 
a menina contava à família, prontamente 
interpretou o evento: "Essas crianças vi
ram a Virgem Santa, pois só Ela tem no 
céu um Filho que manda!" 

O impacto da aldeia é grande. No dia 
seguinte. domingo, os videntes sao conduzi
dos à vila de LA SALE'I'I E. pouco abaixo 
de ABLANDINS, para contar o ocorrido ao 
Pároco: Ele ouviu tudo atentamente, ao se 
preparar para a missa dominical. No sermão 
mal consegue falar de tanta emoção. 

Após a missa, o Prefeito e os Conse
lheiros Municipais tomam conhecimento do 
fato e à tarde sobem a ABLANDINS para 

. , 
interrogar MELANIA, dado que MAXI-
MINO, após a celebração, desceu a 
CORPS. Ameaças e promessas nao conse
guem demover a convicção da menina. 
Profundamente impressionados. três aldeões. 
nessa mesma tarde dominical, tiveram a 
inspiraçãó de passar por escrito toda a 
mensagem da BELA SENHORA. Esse é O 

primeiro documento escrito e assinado a 

• 



respeito do que desde então se passou a 
chamar de "O FATO DA SALEnE". 

A noticia do evento desceu velozmente 
as montanhas, percorreu vales e vilas. De
votos, curiosos, descrentes. observadores, 
todos querem saber detalhes, ver as crian
ças, entrevistá-las, pressioná-las, fazê-las 

. cair em contradição, demovê-las. Jornalis
tas e autoridades chegam para acompanhar 
o caso. Ciente do fato, o bispo de GRE
NOBLE, Dom FELlSBERTO DE BRUI
LLARD, instaura uma comissao para in
vestigar minuciosamente todos os dados 
da questão. Ao final de 1847 a comissão 
apresenta um relatório completo. Pruden
te, o bispo instala nova comissão, de que 
ele mesmo faz parte, composta de partidá
rios e opositores ao evento, para novos 
. interrogatórios e investigações. 

O povo, por sua vez, acorre pressuro
samente ao local abençoado. No primeiro 
aniversário do fato, 19 de setembro de 
1847, a multidão de peregrinos é estimada 
em cinqüenta mil pessoas. Profundamente 
tocado, o povo atende ao convite da BELA 
SENHORA e vai em busca de graças e do 
encontro com Deus. 

li. OS SINAIS 
O "FATO DA SALETI'E" é rico em 

sinais e significado. No seu conjunto sina
lizam o essencial e levam ao ponto focal 
da fé: a presença misericordiosamente 
salvadora do Deus de Jesus Cristo junto a 
seu Povo, O Povo de Maria. 

O evento acontece no contexto litúrgi
co-eelesial da Festa deNossa Senhora das 
Dores, celebrada, na época, no 30 Domin
go de setembro. Liturgia e vida, fato e 
sentido se expressam, em SALETIE, no 
mesmo evento: Maria chora as dores de 
seu Povo que celebra as dores de Maria 
por seu Filho Crucificado para a vida nova 
do Povo. A Mae está em cena, mas centrada 
no Crucificado-Ressuscitado que carrega 

sobre o seio, e maternalmente atenta ao 
Povo ali representado pelos dois pobres 
pastorzinhos. Vai nisso a expressão de um 
conteúdo bíblico eloqüente, numa forte lin
guagem profética. As categorias teológi
cas que a BELA SENHORA utiliza dei
xam transparecer a Palavra de Deus. 

O Cristo Crucificado-Ressuscitado é a 
Fonte da Luz de que se compoe a Apari
ção. Ele é a luz que a cegueira do Povo 
não percebe. A Palavra que o Povo deixou 
de viver. Seu Nome santo é desprezado. 
Seu culto esvaziado. O endeusamento da 
razão, a exaltação do individualismo agnós
tico, o materialismo e a idolatria do capital 
propalados por ideologias florescentes na 
época afastavam o Povo dos caminhos de 
Deus e despejavam a exploração, a injus
tiça, o sofrimento e a morte sobre a vida 
dos pobres. A Cruz de Cristo se desdobra 
nas muitas cruzes do Povo. 

O Povo nesse contexto sofre, perde o 
rumo, clama por vida, a Vida derramada 
por Deus que fez Aliança com seu Povo. 
O sinal da Aliança, com suas exigências e 
promessas. se faz presente no evento da 
SALETTE. Da Aliança, dom de Deus, 
provém a conversão, a reconciliação. O 
esquema teológico da Aliança impregna a 
mensagem e lhe dá a dimensão bíblica que 
a caracteriza. 

A linguagem de que Maria faz uso é 
simples, direta, às vezes rude como a dos 
Profetas, mas profundamente inserida no 
universo de vida camponês-montanhês da 
região. Maria fala a língua desse povo al
pino. Toca no seu cotidiano, nos seus so· 
frimentos e vida, nas suas carências e pe· 
cada. A ele se apresenta como Mãe Com
padecida. lnculturada em seu porte, traja
-se como as senhoras do local. Vestida com 
avental e touca de serva, reveJa-se a Mãe 
Servidora da causa de seu Filho a favor do 
Povo. Suas palavras e atitudes, seu chama
do e envio, suas lágrimas e apelos sinali-
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zam a presença da Mãe da Reconciliação 
no evento da SALETIE. 

As luzes e flores que adornam o con
torno translúcido da BELA SENHORA 
indicam sua glória de Assunta na glória. 
As lãgrimas e pesada corrente que aos 
ombros carrega expressam a compaixão da 
Mae do Senhor Crucificado e de seu Povo 
sofrido. A Cruz que lhe pende sobre o colo 
traz a torquês e o martelo, instrumentos
-símbolo da Paixão e Morte, da Libertaçao 
e Vida de seu Filho e de seu Povo. Seus 
braços cruzados e as mãos encobertas tal
vez indiquem que o poder do Senhor não 
é de opressão e sim de amor paciente à 
espera de que o Povo assuma sua parte e 
se comprometa na busca de vida nova, na 
construção de um mundo menos sofrido e 
mais humano, pregustação do Reino da 
Vida em plenitude que o Filho Jesus para 
todos preparou. 

A fonte intermitente, no local da apari
çao, desde aquele dia 19 de setembro de 
1846 jorra sem parar, sinal da abundante e 
inesgotãvel compaixao de Jesus por seu 
Povo, manifestada por Maria em SALE
TIE. 

111, O SIGNIFICADO 
O "FATO DA SALETIE" é uma ex

periência mística singular, vivida por , 
MELANIA e MAXIMINO, pobres do 
Senhor que os agraciou, em sua vida 
estraçalhada, com um gesto especial de 
amor, o amor da Mae-Maria. Essa graça, 
de tão intensa, se irradiou profusamente 
sobre a vida de todo um povo carente de 
vida, amor e perdão. O apelo de Maria 
teve ressonância imediata e sincera no 
coração dos montanheses rudes e abando
nados, afetados pela indiferença e descren
ça. As conversões, inúmeras, foram acon
tecendo, a começar pela do .próprio pai de 
MAXJMINO, velho descrente e boêmio. 
O povo passou a galgar a difícil trilha que 

conduzia dos vales ao alto do Monte 
Planeau, em cuja solidão se dera o evento. 
Soube acolher o chamado e se reencontrou 
com Deus. Hoje ainda, de todos os recan
tos do mundo, peregrinos em multidão vão 
à SALEITE, em busca dos caminhos do 

• 
Senhor. E a Reconciliação que se faz. 
Reconciliação proclamada logo nos primei
ros tempos após a Apariçao, na prece es
pontãnea de um peregrino desconhecido 
que intuiu o significado maior do FATO 
DA SALETIE: "Nossa Senhora da Salette, 
RECONCILlADORA dos pecadores, rogai 
sem cessar por nós que recorremos a Vós". 

A Reconciliação, dom do Pai por seu 
Filho e no seu Santo Espírito, é a graça da 
SALETlE que, ao longo desses 150 anos, 
vem transfonnando mentes, corações e vida 
de incontãveis filhos e filhas de Deus. 
Tocados também eles pelas lágrimas e 
apelo matemo de Maria. reencontram o 
Caminho, a Verdade e a Vida que é Jesus, .. 
o Filho de Maria, a Mae dos discípulos 
que Jesus, no alto da Cruz, a Ela confiou. 

A Igreja, atenta ao bem e vida dos dis
cípulos e discípulas de Jesus, percebendo 
os frutos e analisando o conteúdo do 
"FATO DA SALEl'lE", nao hesitou em 
proclamar, depois de cinco anos de inves
tigação, a autenticidade e validade do even
to. Em 19 de setembro de 1851, Dom FE
LlSBERTO DE BRUlLLARD, bispo de 
GRENOBLE, em solene pronunciamento, 
anunciou o reconhecimento da autentici
dade da Apariçao: "A aparição da Virgem 
Santa a dois pastores, em 19 de setembro 
de 1846, sobre uma montanha da cadeia 
dos Alpes, situada na Paróquia de LA 
SALEl'lE ( ... ), traz em si mesma todas as 
características da verdade, e que os fiéis 
têm razão em nela crer como indubitãvel e 
certa". A repercussão dessas palavras do 
bispo de GRENOBLE é imensa. Numero
sos bispos determinaram sua publicaçao nas 
respectiva~ dioceses. E o OSSERVATORE 
ROMANO a editou em 4 de junho de 1852. 



Pouco antes, em 10 de maio de 1852, 
em novo pronunciamento, o bispo. Dom 
FELISBERTO, depois de anunciar súa 
decisao de construir um Santuário no local 
da Aparição, acrescentava: "Por mais im
portante que seja a construção de um San
tuário, há outra coisa mais importante ain
da: são os ministros da Religião destina
dos a nele servir, a acolher os piedosos 
peregrinos, a lhes anunciar a Palavra de 
Deus, a desempenhar em seu favor o mi
nistério da Reconciliação, a lhes ministrar 
o augusto Sacramento dos altares e a ser, 
para todos, os dispensadores fiéis dos 
Mistérios de Deus e dos tesouros espiri
tuais da Igreja. Esses sacerdotes serão cha-, 
mados MISSIONARIOS DE NOSSA SE-
NHORA DA SALE'I"I'E. Sua criação e sua 
existência serao, bem como o próprio San-

. 

tuário, uma perpétua lembrança da Apari
ção misericordiosa de Maria". 

Na esteira de Dom FELISBERTO, em 
19 de setembro de 1855 o novo bispo de 
GRENOBLE, Dom GINOULHIAC, afir
mava a respeito do "FATO DA SALE
TIE": "A missão dos pastores acabou. A 
da Igreja começa". 

° "FATO DA SALEITE" tem sido 
uma graça para toda a Igreja. Seu signifi
cado é grande para os que a conhecem, 
porque expressa, na linha do Evangelho, 
um profético e maternal apelo a uma vida 
nova, feito por Maria,. a Mãe da Igreja. 
Nisso está seu valor porque nisso está seu 
significado: a abundante graça da Recon
ciliação que Deus concede a seu Povo. 
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N , 
DIMENSAO POLlTICA DA 

N 

MENSAGEM CRISTA 

o mundo da política é um 

terreno pantanoso. O poder é 

uma tentação e um risco 

constante. De seNiço ao bem 

comum se tr;;msforma facilmente 

em instrumento de interesses 

pessoais, de grupo, de partido. 

SUPERANDO PRECONCEITOS 
A bem da verdade, o tema da CF-96 é 

um prolongamento e conseqüência da CF
-95, cujo tema fora os "Excluídos". Não 
basta refletir sobre os excluídos, é mister 
que se conheçam as raízes, as causas da 
exclusão de milhões de brasileiros, contra
testemunho à proposta central da mensa
gem evangélica, do Movimento de Jesus 
de Nazaré, a fraternidade universal: todos 
somos chamados a viver como filhos (as) 
de Deus e organizar, estruturar uma socie
dade consolidada numa convivência fra
terna. Com isso já entramos de cheio na 
dimensão política da mensagem cristã. 

• • 

ADVERTENClA INICIAL 
Não se pode negar a· complexidade do 

tema como também o ranço, para não di
zer rejeição ou mesmo ojeriza. quando se 

Frei Cristóvão Pereira, OFM 
Pará de Minas, MG 

procura fazer a ligaçao entre Religião e 
Política, Política e Igreja. As coisas não 
devem se misturar; falar, discutir Política 
na Comunidade, nesta ou naquela pastoral, 
nas celebrações litúrgicas, acaba em briga 
e adeus união, fraternidade entre os irmãos! , 
E divisão na certa! 

O processo de conversão contínua ao 
Deus de Jesus de Nazaré c a seu projeto de 
vida para os homens requer abertura do 

_ . , A' 

coraçao para superar preconceitos, ausenC13 
de consciência crítica e busca constante do 
que significa evangelização e sua respectiva 
contextualização, sua atualizaçao. 

Só há verdadeira Eucaristia onde hou
ver justiça. "A glória de Deus é o Homem 
vivo", escreveu Sto. [rineu de Liao. A li
gação entre o "Pai-Nosso" com o "Pão
-Nosso" é coudiçao indispensável para que 
a oração por excelência do cristao seja 
autêntica e brade aos céus. Portanto, ele é, 
por si mesma, uma oração política. Tudo 
depende do que rola em sua cabeça, do 
que você entende por Política e do modo 
como você reza o Pai-Nosso. 

O ANALFABETO POLíTICO 
"O pior analfabeto é o analfabeto polí

tico." 

Ele não ouve, não fala, nao participa 
dos acontecimentos politicos. 

Ele não sabe que o custo de vida, o 
preço do feijao, do peixe, da farinha, do 
aluguel, do sapato e do remédio depende 
das decisões políticas. 



o analfabeto politico é tão ignorante 
que se orgulha e esrufa o peito, dizendo 
que odeia a politica. 

Não sabe que de sua ignorância nasce 
a prostituta, o menor abandonado, o assal
tante e o pior de todos os bandidos, que é 
o político vigarista, pilantra, o corrupto e o 
explorador das empresas nacionais e mul
tinacionais" (Bertolt Brecht, 1898-1956). 

O texto fala por si mesmo. Espero que 
o leitor tenha sensibilidade para perceber a 
estreita ligação de sua postura política (o 
exerdcio de sua cidadania, o seu voto, o 
candidato em que você vota, o partido no 
qual você ou ele estão filiados, o progra
ma deste partido), ou, então, de sua nao
-participação política, que é uma forma de 
participação (omissão), com as realidades 
concretas e diárias das quais o texto de 
Brecht nos fala. Caso contrário nao passa
ria de um analfabeto político! 

Ora, se tudo isso vale para qualquer 
cidadão, muito mais deve valer para qual
quer cristao, seguidor de Jesus de Nazaré. 
Entao, a gente poderia acrescentar: para 
você cristão. Você já fez a ligaçao neces
sária entre sua postura política e sua fé, 
seu batismo e a eucaristia da qual você 
participa? E a Comunidade Crista na qual 
você participa sua razão de 'ser e sua mis
são? Casa contrário, você seria um analfa
beto cristão, um cristão omisso, responsá
vel pela falta de credibilidade de sua Igre
ja e pela conivência, sua e dela, com a 
sociedade que está ai, com o estado de coi
sas que nos cercam! 

"Fazer da Política um serviço à vida e 
à libertação integral de todos .. . direito e 
dever de cidadania ... ;·'construir um Brasil 
novo, sem exclusão e sem privilégios. onde 
se abraçam a Justiça e a Paz, e os valores 
do vosso Reino estejam sempre mais pre
sentes na ação política em nosso País ... 
possamos participar da construção de uma 
Sociedade justa e solidária" (Oraçao da CF 
96). 

UM POUCO DE HISTÓRIA 
As CFs tiveram sua evolução, têm sua 

história. 

Fase I: Em busca da renovação interna 
da Igreja. 

Este periodo vai de 64-72. A Igreja 
passa pela renovação do Concilio Vatica
no 11. Os reflexos desse evento, considera
do como um verdadeiro paradigma, ponto 
de referência, foram e continuam sendo 
profundos para a Igreja em termos de com
preensão de si mesma e de sua missão no 
mundo. Sobressaem nesse penodo os pon
tificados de João XXIlI e Paulo VI. Du
rante esse penado as CFs estavam volta
das mais para a exigência de renovação da 
própria Igreja. 

Fase ll: A Igreja preocupa-se com a 
Realidade Social do Povo, denunciando o 
pecado social e promovendo a Justiça. Pe
ríodo de 1973-1984. 

Chamamos a atenção para ° impacto 
especial que as Conferências Episcopais 
Latino-Americanas de Medellin (1968) e de 
Puebla (1979) tiveram sobre a Igreja na 
América Latina e, conseqüentemente, sobre 
os temas das CFs desse penodo. Entre ou
tros, destacamos: "Fraternidade na Família" 
(1972); "Fraternidade no Mundo do Traba
lho" (1978); "Por um Mundo mais Huma
no" (1979); "Fraternidade no Mundo das 
Migraçoes" (1980); "Saúde e Fraternidade" 
(1981); "Educaçao e Fraternidade" (1982); 
"Fraternidade e Violência" (1983). 

Todos eles sao temas de cunho social, 
coletivo, portanto, com sua carga poJitica, 
enquanto apontam exigências, condições 
que afetam a todos, cuja carência constitui 
obstáculo, estrangulamento que dificultam 
a convivência social e, conseqüentemente, 
a fraternidade. 

Fase 1Il: A Igreja volta-se para situa
çoes existenciais do Povo Brasileiro. 
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"Fraternidade e Fome" (1985); "Frater
nidade e Terra" (1986); "Fraternidade e o 
Menor" (1987); "Fraternidade e o Negro" 
(1988); "Fraternidade e a Comunicação" 
(1989); "Fraternidade e a Mulher" (1990); 
"Fraternidade e o Mundo do Trabalho" 
(1991); "Fraternidade e Juventude" (1992); 
"Fraternidade e Moradia" (1993); "Frater
nidade e a Família" (1994); "Fraternidade 
e os Excluídos" (1995); "Fraternidade e 
Política" (1995). 

São temas explicitamente políticos na 
esteira das grandes encielicas sociais, de 
Leão XIII, com a "Rerum Novarum", às 
encíclicas de João XXIII, de Paulo VI e de 
João Paulo 11. 

Portanto, não se trata de misturar Reli
gião e Política, Igreja e Política. Bem ao 
contrário, trata-se de explicitar a dimensão 
social, o compromisso com a Vida, com a 
Justiça, elementos constitutivos da mensa
gem evangélica. No fundo, em última aná
lise, trata-se do modelo de Igreja que você 
tem no coração. na qual nasceu e cresceu. 
Trata-se de sua compreensão do evento 
básico de sua fé: quem foi Jesus de Nazaré, 
o que fez e pregou. Por que foi assassina
do e por que o Pai tinha por obrigação 
ressuscitá-lo (o mistério pascal). E de como 
tudo isso lhe foi passado (catequese), e de 

• como a Igreja, a comunidade dos seguido-
.- res de Jesus de Nazaré, foi capaz de atua-
u Iizá-Io, contextualizá-Io na marcha da Ris-. . 
= tória, e de como você acompanhou este 
·u processo. Se você e sua Comunidade de fé 
OI) pararam no tempo, ficaram marcando pas-
~ so e amassando barro, fica difícil o diálo-
u go, o entendimento e sobra espaço que 
> chega para os preconceitos. racionalizações, 
c acusações vazias e omissões graves, por 
o vezes, até criminosas. 

~ CF - QUARESMA - PÁSCOA 
A CF tem seu momento mais quente 

durante a quaresma. A quaresma é, para os 
cristãos, um tempo forte no qual são 

convocados, junto com sua Comunidade, a 
fazer uma séria e sincera preparação para 
celebrar o mistério pascal, isto é, a paixão, 
morte e ressurreição do Senhor. 

E a pergunta vem logo na cabeça: como, 
pessoal e comunitariamente, hoje, em pleno 
fmdar do século XX, se identificar com Je
sus Cristo em seu mistério pascal? 

A dimensão pessoal, este processo de 
identificação, de conversão, é problema 
particular seu enquanto jovem, homem, 
mulher, solteiro ou casado. Alguma coisa 
pode e deve morrer e reviver em sua vida; 
algo pode e deve mudar para melhor, ten
do como referência sua vocação de filho 
de Deus, de batizado, de cristao. 

A dimensão social desse processo se 
refere à sua participação em sua Comuni
dade de fé e no peso social, portanto po\!
tico, desta Comunidade. 

O que posso fazer, o que podemos fa
zer para superar os obstáculos que dificul
tam a fraternidade na Sociedade, no mun
do em que estamos inseridos? 

E na CF-96 o apelo é feito de modo 
especial na Política, no mundo da Politica. 
Por isso mesmo a CF-96 tem como obje
tivo geral: "contribuir para a formação 
política dos cristãos para que exerçam sua 
cidadania sendo sujeitos da construção de 
uma sociedade justa e solidária". 

Como objetivos específicos: 

ampliar o conceito de política para além 
de processos eleitorais; 

oferecer elementos para um novo exer
cício da política a partir do pobre e do 
excluído; 

incentivar as pessoas a se tomarem 
sujeitos da ação política na promoçao do 
bem comum; 

clarear a ligaçao da política com O 

cotidiano das relações familiares, comuni
tárias e eclesiaís; 



estimular a militância politica e o exer
cício de cargos públicos revisando perma
nentemente a prática do poder (Vide: tex
to-base, p. 9). 

GESTOS CONCRETOS 
A CF, além de ser um momento forte 

de estudo e reflexão de um tema social e 
sua confrontação com o essencial da men
sagem evangélica que é a Fraternidade, 
deve culminar com gestos, ações concre
tas enquanto concretizaçoes daquilo que se 
reflete. São atitudes pessoais e sociais. A 
título de sugestão, vejamos algumas: 

I. Discutir Política 
-E o primeiro passo. Conversar. dialo--gar, discutir Politica. E preciso superar os 

preconceitos, se libertar de uma concep-- .... . çao pejorativa ou ate mesmo negativa so-
bre o assunto. Deixar de ser um "analfabe
to político"! 

Tomemos, por exemplo, a problemáti
ca dos excluídos, a exclusão social. No 
Brasil são 32 milhões! Os fatos estao aí na 
nossa cara. A mídia, por mais que queira 
camuflá-los, distorcê-los, a realidade é gri
tante demais! Sao os analfabetos, os de
sempregados, os sem-moradia, os sem-ter
ra, os meninos e meninas de rua, os ido
sos, os aidéticos, os homossexuais, os 
miUlôeS que buscam sua sobrevivência na 
economia informal, os trabalhadores sem 
carteira assinada, os aposentados. os pre
sos e, de certa forma, a mulher enquanto 
mulher, esposa, trabalhadora e participan
te de nossas comunidades de fé, os leigos 
na Igreja. os índios, cujas terras estão amea
çadas pelo modelo econômico neoliberal; 
temos tambêm os negros, cujo timbre da 
pele é sinal de estigma social. 

Conversar sobre isso, procurar as raí
zes, suas causas. Sao realidades políticas. 
Existem porque nossa sociedade, o mode
lo econômico, a legislação, o judiciário e 

os políticos nao foram capazes ou não 
querem mudar o que é possível e o que 
deve ser mudado. Sao fatos políticos, cau
sados pela vontade coletiva e nao porque 
Deus os quer; Longe disso I 

Quais são as causas da miséria, das 
desigualdades sociais, da acumulação de 
renda, da violência, da exclusão, da impu
nidade? 

VOTAR BEM - VOTAR COM 
• 

CONSCIENClA 
Não foi por acaso que a CNBB, após 

demorado processo de consulta e pesquisa 
e como continuaçao da campanha de 95, . 
os "Excluídos", nos propoe como tema para 
96 "Fraternidade e Politica". Neste ano 
teremos eleições municipais. Portanto, elei
ções bem perto de nós, no fundo de nosso 
quintal. 

O valor que você dá ao seu voto é o 
valor que você dá a si mesmo enquanto 
cidadão, enquanto brasileiro. Ele, o voto, 
vale o amor que você tem para com a sua 
pãtria, para com a sua terra natal. 

Para o cristão, o voto qualifica a quen
rura e profundidade de sua fé e de sua 
adesão à mensagem cristã; O que vale di
zer do seu amor a Deus e ao seu próximo, 
em particular, os empobrecidos, os exclu
ídos de sua terra. Daí que não dá votar por 

-votar, para cumprir a Ui. E preciso pesar 
bem em quem votar, saber quem é quem. 
Conhecer a vida do candidato, sua histó
ria, seu passado como pessoa pública, como 
político. Sua folha de serviço, sua sensibi
lidade humana, ética. 

Mais ainda: em que partido está filiado. 
Porque há partido e partidos. Cada um com 
seu programa, sua concepção de Socieda
de e seus problemas básicos e respectivas 
propostas de solução. 

Como estamos e somos uma Socieda
de assimétrica, desigual, temos partidos da 
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"direita" que querem manter as coisas as
sim como estao porque para eles é conve
niente; temos partidos que querem mudar 
as coisas, querem mais justiça social, mais 
melhorias para a coletividade, com a res
salva de nao mudar o miolo, as estruturas 
de base, são os partidos neoliberais de 
centro-esquerda. Por fim, temos partidos 
que querem mudanças estruturais, com 
ampla participação popular no Poder, par
tidos voltados para as necessidades do 
povão, são os assim chamados partidos de 
"esquerda", 

Em países cujas desigualdades sociais são 
gritantes e perversas, o divisor de águas 
toma-se mais fácil de se perceber. Portanto, 
nao basta votar em fulano ou sicrano. por
que ele é uma pessoa conhecida, honesta e , 
confiável. E preciso saber em qual partido 
ele está filiado e representa, qual a proposta 
ideológica, sua visão de Sociedade. 

Os partidos são parte de um todo que é 
a Sociedade. Sao essenciais e insubstituí
veis dentro de um regime democrático. 
Constituem um grupo de pessoas que es
tão no Poder ou querem conquistar o Po
der para governar o todo, a Sociedade, a 
seu modo, segundo seu programa, sua ideo
logia. 

A prática política nos ensina que há 
políticos "picaretasH que têm a hegemo
nia, controlam determinados partidos. taT

nando-se assim partidos "picaretas", legen
das de aluguel segundo o jogo de forças 
do momento. Você votando em políticos 
"picaretas', você está reforçando a "pi
caretagem" destes partidos e seu voto aca
ba sendo um voto "picareta" , 

AJUDAR OS ELEITOS NO 
CUMPRIMENTO DE SUA -FUNCAO , 

Nao se pode negar que o mundo da 
Política é um terreno pantanoso. O Poder é 

uma tentaçao, é um risco constante. De ins
trumento de serviço a todos, ao Bem Co
mum, à Coletividade, se transforma facil
mente em instrumento dos meus interesses 
pessoais, do meu grupo, do meu partido. 

Ser mordido pela mosca "azul", "ter o 
rei na barriga", pensar que é dono do 
mundo, são prãticas políticas que devem 
ser eliminadas pelo voto consciente, por 
políticos honestos e pela criação de parti
dos com sólido embasamento ideológico. 
Como cidadão, eleitor, cristao devo. além 
dos assessores, participar da caminhada 

• 
política dos políticos que elegi. E necessá-
rio o apoio, a crítica, o estimulo, a cobran
ça por parte dos grupos que os elegeram. 

O CONTROLE DOS 
POlÍTICOS 

. 
Temos o "mundo dos políticos" (Poder 

executivo, legislativo e judiciário, o aparelho 
do Estado), e o mundo do cidadão (a Socie
dade Civil- sao todas as entidades organiza
das que nao fazem parte, diretamente, do 
aparelho do Estado, tais como a fanúlia, es
colas, associações do mais variado tipo, as 
igrejas, as empresas, as ONOS etc.). A núdia 

Embora não detenham o poder político 
enquanto poder decisório, têm o seu peso 
político . 

Se o mundo da Política decide, o mun
do do cidadão, Sociedade Civil, pode e 
deve influenciar, controlar o Poder Políti
co, o mundo da Política para que decidam 
conforme os interesses dos cidadãos, da 
coletividade no seu todo. 

Daí a importància e O peso da mídia. 
Nao é à toa que os "políticos profissio
nais" se preocupam em ter sua rádio, seu 
jornal, seu canal de TV. São entidades 
criadoras de opiniao pública. Formam o 
assim chamado quarto poder. 

Quanto maior for O grau de cons
cientizaçao de um povo, de uma sociedade 



civil. maior será a sua força de controle 
sobre o Estado, sobre os politicos. E, com 
isso, vai-se criando uma nova concepçao, 
uma nova maneira de se entender política, 
e ° que é mais importante, de se fazer 
política, onde o exercício da cidadania vai 
muito além do ato de votar. Por causa de 
vícios históricos, no nosso caso brasí1eiro 
em particular. impoe-se como necessário o 
controle de nossos parlamentares, de nos
sas câmaras de vereadores, deputados e 
senadores. 

São elas verdadeiras escolas de políti
cos, em muitas das vezes, são verdadeiras 
escolas de delinqüência política! 

A imunidade parlamentar constitui para 
tantos políticos um escudo protetor para 
suas falcatruas e rnaracutaias. Deve ser 
abolida o mais rápido possível para que se 
devolva ao mundo da Política moralidade 
e credibilidade. Então teríamos instrumen
tos hábeis e eficazes para acabar com os 
políticos corruptos, os assim chamados 
"Iadroes-de-colari nho -branco". 

O poder econômico é outro poder que 
tem o seu peso político. Os glUpos econô
micos usam de meios excusos para eleger 
seus representantes para a defesa de seus 
interesses na proposta e aprovação de pro
jetos, ou entao procuram influir na indica
ção de seus representantes para ocuparem 
postos decisórios na máquina do Estado. 
Então surgem os conhecidos casos de trá
fico de influência, os PCs Farias da vida! 
Os casos conhecidos por todos que uma 
pequena parcela da imprensa autônoma pôe 
no olho da rua, sao provas disto. 

Só há Democracia Política quando hou
ver também Democracia Econômica. Daí 
a importância e urgência da reforma agrá
ria, da reforma urbana, da distribuição da 
renda. E o Brasil é um dos campeões 
mundiais de concentração de renda! 

A perversa concentração de renda, 
como é o caso do Brasil, é campo propício 

para que o poder econômico contro1e o 
poder político e, em muitos casos, o poder 
judiciário. E, então, a propina, o suborno, 
o aliciamento, as siglas partidárias de alu
guel, os políticos profissionais, a corrup
ção, enfim, empestam o mundo da Políti
ca, minando sua credibilidade, fortalecen
do a descrença da maioria. 

, . 
NJV~IS DE PARTIClPAÇAO 
POLlTICA 

Além de discutir política, procurar as 
causas dos fatos sociais, do voto conscien
te, de acompanhar a atuação dos seus elei
tos, da filiação partidária, da militância 
política direta, do controle dos parlamen
tos, temos outras formas de participaçao 
política, de como exercer seus direitos e 
deveres de cidadão e de cristão. 

Em sua Comunidade ·Religiosa, por 
exemplo, você poderá ser membro ativo 
das assim chamadas Pastorais Sociais, 
como a Pastoral da Saúde, a Pastoral da 
Cri ança, a Pastoral das Mulheres Margina
lizadas, a Pastoral do Menor, de um GlUpO 
de Estudos Bíblicos (CEBI), da Pastoral 
Carcerária, da Pastoral do Dízimo, entre 
outras. 

Na Sociedade, temos as Associaçôes de 
Bairros, os Clubes de Mães, os diversos 
movimentos de mulheres, da Consciência 
Negra, os Conselhos Municipais, o Conse
lho da Comunidade, os sindicatos. 

Em nível nacional temos o Movimento 
dos Sem-Casa, dos Sem-Terra e as tantas 
ONGS. Sua presença nesses cenários é 
indispensável, desde que seja uma presen
ça adulta e crítica. 

CONCLUINDO 
Para os cristãos, a evangelizaçao inclui 

necessariamente a participação na constru
çao de uma Sociedade mais justa e hum.-
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na. Uma Sociedade justa e solidária tem 
como expressão política um regime demo
crático. Um iipo de Democracia que vai 
muito além de uma Democracia Delegativa 
que é a que temos e vivemos. 

A caridade política, ou se o quiserem, 
a Fraternidade Política, ou então ainda, a 
Solidariedade Política, é critério de veraci
dade e autenticidade de sua fé, de suas 
convicções religiosas. 

E mais ainda: é critério de salvaçao, de 
julgamento se somos ou não dignos do 
Reino dos Céus . 

Seremos julgados dignos de entrar na 
"Jerusalém Celeste" à medida que nos 
engajarmos e nos comprometermos com a 
construção de uma Sociedade onde não haja 
excluídos, miseráveis; caso contrário, se
remos nós os excluídos desta "nova terra". 
deste "novo céu" para os quais caminha
mos ou nos desviamos. Para se convencer 
disto basta ler o discurso escatológico de 
Jesus, Mt 25,35s. Ou então o último capí
tulo do último livro da Bíblia, o Apocalip
se, cal'. 21. 
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ELEMENTOS PARA ANÁLISE DE 
CONJUNTURA: 
A BANALlZACÃO DA VIOLÊNCIA E A MORFINIZACÃO DA 

• • 
SOCIEDADE BRASILEIRA 

A violência não é uma 

consciência da competitividade 

que sufoca na sociedade a ética 

da solidariedade e erige a 

eficiência como ética dominante? 

m dado importante da conjuntu
ra brasileira é a crescente vio
lência no país. Esse crescimento 
deixa de ser matéria da crônica 

policial para se tomar um dado relevante 
da conjuntura nacional. Queremos, neste 
espaço, indicar alguns elementos que po
dem contribuir no entendimento desse de
safio da realidade nacional. 

Recentemente, fomos desafiados pelos 
massacres de Taquaril em Belo Horizonte 
(marçol96) e Eldorado dos Carajás, no Pará 
(abril/96)'. Mais 10ngiÍlquamente, testemu
ohamos a chacina de Acari, Rio de Janeiro 
em 1990, Candelária e Vigário Geral no 
Rio de Janeiro, ianomamis em Roraima, 
em 1993, o massacre de Corumbiara, em 
Rondônia', e Santa Isabel do Ivai, no 
Paraná, em 1995. Dessa violência raz par
te tambêm a tragédia de Caruaru em Per
nambuco, com mais de 50 mortos, as 010f-

Pe. Inácio Neutzling, SJ 
CEPAT - Curitiba 

tes dos idosos na Clínica Santa Genoveva, 
Rio de Janeiro, ·e a explosão do Shopping 
Center em Osasco, Sao Paulo, pois, apesar 
do vazamento de gás constatado há um 
mês, nada foi feito para evitar a tragédia. 

• 
E impressionante o aumento das chaci-

nas, no início deste ano, em São Paulo. Nos 
dois primeiros meses do ano foram 10 cha
cinas noticiadas pela imprensa. 50% dos 
chacinados são jovens entre 18 e 25 anos e 
33% têm menos de 18 anos. Ou seja, 83% 
são jovens com menos de 25 anos. Nos dois 
primeiros meses de 1996, 700 pessoas fo
ram assassinadas em São Paulo. 

Ao contrário do que muitas vezes se 
supõe, as chacinas, os linchamentos, en
fim, a violência ocorrem tanto no interior 
do pais quanto nas grandes cidades, tanto 
no norte quanto no sul do Brasil. 

• • 
VIOLENClA EPIDEMICA 

A banalização da violência chama a 
atenção. Como esquecer as imagens, mos
tradas, à saciedade, pela televisão, da vio
lência no Estádio Pacaembu em São Pau
lo, no domingo, 20 de agosto de 1995, 
quando torcedores massacraram pessoas de 
torcidas contrárias? No início de julho deste 
ano, mais um jovem, 20 anos, foi vítima, 
em Curitiba, de uma bomba lançada por 
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um torcedor, num ponto de ônibus, no fi
nal de um jogo de futebol. 

Nao são raros os casos de jovens as
sassinados por causa de um par de tênis ou 
um boné. Em junho, em Jundiaí, Sao Pau
lo, o estudante Anderson Ulisses Maciel, 
de 14 anos, "foi morto por dois rapazes 
numa moto que tentaram roubar seu boné. 
Anderson havia saído para passear de bici
cleta com o primo Wilson Maciel. Os dois 
rapazes apontaram uma arma para os ga
rotos, exigindo os bonés, Quando Anderson 
tirava o seu, levou um tiro no coraçao"3, 

Um estudo do cientista colombiano Luís 
Ratinoff, apresentado em fevereiro num 
seminário do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), mostra que o 
Brasil é o segundo país mais violento do 
mundo, Somos superados pela Colômbia. 
A situaçao da violência no Brasil é consi
derada pelo estudo como "abertamente 
epidêmica". Pois está acima da média de 
\O assassinatos por 100 mil habitantes'. 

A revista mensal francesa Photo publi
cou um número especial, em abril deste 
ano, sobre o Brasil. Seis páginas da revis
ta, sob o título "O Sangue do Brasil", são 
de fotos sobre a violência no país. Algo 
espantoso e cruel! Isso porque a revista 
não dispunha das fotos do Massacre de 
Eldorado dos Carajás' , O psicanalista 
Jurandir Freire Costa, contundente, cons
tata: "No Brasil mata-se, mata-se e mata
-se. Mata-se tanto e de tal forma que esta
mos nos tomando um verdadeiro laborató
rio social de assassinatos"6. 

A INSENSIBILIDADE DA 
SOCIEDADE 

A violência vai-se tomando trivial e a 
sociedade se toma insensível. O gerente 
de uma padaria na zona sul de São Paulo 
dá um depoimento impressionante: "Se eu 

assisto a alguém ser assassinado do outro 
lado da rua e vêm me perguntar qualquer 
coisa, vou ·dizer que não sei de nada". E 
continua constatando que quando ocorre 
uma chacina na redondeza, as mortes vi
ram o assunto das rodas de cerveja, mas 
apenas por um dia. "No dia seguinte, todo 
mundo já esqueceu e continua levando a - . 
vida. E assim que a gente sobrevive" -
reflete cruamente o gerente da padaria', 

Toda essa violência nos lembra, também, 
as várias manifestações, nos últimos anos, 

. de pessoas e até de entidades de classe se 
posicionando a favor da morte de menores 
de rua para, segundo elas, "livrar a socieda
de de futuros assaltantes e seqüestradores", 
Relembremos que a execução a sangue-frio 
de um assaltante por um policiai, no ilÚcio 
de 1995, no Rio de Janeiro, diante das câ
maras de televisão foi aprovada pela maio
ria da população. Aliás, o mesmo aconteceu 
quando da chacina de III detentos da Casa 
de Detenção em Sao Paulo. 

• 
O MEDO E A PARANOIA DA 
SEGURANÇA 

Junto com o desafio da violência que 
cresce põe-se a questão da perda do poder 
da autoridade pública. O exemplo mais 
paradigmático é Spike Lee declarando que 
pediu autorizaçao dos traficantes do Mor
ro Dona Marta para gravar o clipe de Mi
chael Jackson. O clipe se chama, paradig
maticamente: "They don't care about us", 
isto é, uEles não se importam conosco", 

Pesquisa DataFolha revela que 63% dos 
paulistanos temem serem assassinados na 
rua. Mesmo numa cidade como Curitiba, a 
população aponta, pela primeira vez, a 
questao da segurança pública como a prin
cipal preocupação e prioridade para a ad
ministraçao municipal a ser eleita nas pró
ximas eleições'. 



Diante desta realidade a população vai
-se armando e se defendendo. O Brasil tem 
600 mil "guardas clandestinos". O número 
de homens contratados para serem segu
ranças armados, muitas vezes sem treina
mento, é três vezes maior que o de solda
dos do Exército'. A revista Veja publicou 
uma matéria especial, muito bem documen
tada, sob o titulo "O Medo. A paranóia da 
segurança faz com que a classe média se 
tranque e deixe o país pobre lá fora"". 
Alphaville, em São Paulo, é um exemplo 
típico. Um morador afirma que "foi o medo 
que nos impeliu a morar em Alphaville". 
Segundo o jornal Le Monde Diplomatique, 
trata-se de uma cidade que reúne as vanta
gens da cidade sem o inconveniente da 
violência. Só que não é para todos. "Uma 
seleção muito natural, através do dinheiro, 
a interdita aos pobres"". 

-A GLOBALlZACAO DA , 
" 

VIOLENCIA 

A violência é uma componente impor
tante da sociedade moderna. Como não 
lembrar o genocídio stalinista, o genocídio 
nazista c, recentemente, o genocídio bós
nio? O filme de Steven Spielberg, A Lista 
de Schindler, é uma demonstração inso
fismável e contundente da brutalidade da 
modernidade. O filme mostra como toda 
uma nação, todo um grupo de pessoas ti
nha prazer em extenninar os outros, de 
sentir poder ao ser dono da vida e da morte 
do outrol2

• A violência' que se trivializa e 
a sedução que exerce sobre a pessoa hu
mana na sociedade moderna é atestada, 
também, pela filmografia recente. Um 
exemplo é o filme de Quentin Tarantino, 
Pulp Fiction (Tempos de Violência), que 
retrata uma sociedade em que o assassina
to é um oficio como outro qualquer. A 
violência é gratuita e dispara para qual-

quer lado. Qualquer coisa que me contra
rie já é motivo para dar um tiro no outro l3• 

Kids, Caes de Aluguel e o filme francês La , 
Haine (O Odio) são outros exemplos. 

Enfim, a violência é algo produzido. 
Ela é produto do sistema social que vive o 
i mpacto da grande transfonnação do capi
talismo no final deste século". O jornal 
francês Le Monde Diplomatique. recente
mente, dedicou um dossiê especial sobre 
esse fenômeno tanto nos países ricos como 
nos pobres, intitulado "Um novo apartheid 
social". O dossiê mostra como certas co
munidades, nos Estados Unidos, por exem
plo, fizeram uma total secessão, rompendo 
com as autoridades locais e se proclaman
do independentes. Nessas comunidades s6 
entram os seus residentes e convidados. 
Alguns urbanistas americanos prevêem que 
as cidades privadas multiplicar-se-ao J5• 

Disney acaba de anunciar o projeto de 
construir a maior cidade privada dos Esta
dos Unidos, com 8 mil casas para aproxi
madamente 20 mil pessoas. Não longe de 
Disneyworld, ela se chamará Celebration16• 

Enfim, a violência gratuita faz parte do 
mundo moderno como o estresse, a omni
presença do computador e a globalização 
da economia. Ou seja, "a violência tam
bém reivindica sua dimensão global, apro
ximando Washington do Rio de Janeiro"l7. 
Ou seja, a sociedade moderna é uma so
ciedade violenta. "Torturamos muito mais 
no século XX do que no XIX, e o XIX 
deixou mais mortos nos campos de bata
lha do que o XVIII. A metralhadora mala 
mais do que o mosquetão, e a bomba atô
mica, mais do que a metralhadora"18. 

o DEClÍNIO DA 
SOLIDARIEDADE 

A escritora Susan Sontag, depois de 
catorze viagens de solidariedade à Bó~ni:l . 
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voltando para os Estados Unidos depõe: 
"uma pergunta que me fazem com freqüên
cia quando retomo de uma visita a Sara
vejo: por que outros escritores famosos nao 
deram as caras nem passaram uma tempo
rada na cidade?" E ela mesma começa a 
dar a resposta: "Por trás disso está o pro
blema mais amplo de como explicar a 
enorme indiferença, ou falta de solidarie
dade, na Europa, para com as vítimas de 
um crime histórico aterrador, nada menos 
que um genocídio - o quarto genocídio 
de uma minoria européia neste século". E 
ela rememora o genocídio dos armênios 
na Primeira Grande Guerra e dos judeus e 
ciganos em fins da década de 30 e início 
dos anos 40. Mas diferente desses geno
cídios, e isto é o contrastante e que inter
pela, é que "o genocídio do povo bósnio 
ocorreu sob o fulgor da cobertura comple
ta e universal da imprensa e da televisão". 
Assim, hoje, no mundo interligado e que 
se tornou um grande bairro global, "nin
guém pode alegar ignorância das atrocida
des ocorridas na Bósnia desde que a guer
ra teve início em abril de 1992. Ninguém 
pode afirmar que nao sabia do que ocorria 
nos campos de concentraçao com suas 
câmaras mortais, chacina artesanal, em 
contraste à matança industrializada dos 
campos nazistas, o martírio da regiao leste 
de Mostar, de Saravejo e Gorazde, o estu
pro por ordem militar de dezenas de roi
lhares de mulheres em toda a Bósnia sob 
o domínio sêrvio, a chacina de pelo menos 
8.000 homens e crianças após a rendiçao 
de Srebrenica ... somente uma pequena fra
çao do catálogo da infâmia". E com 
contundência constata: "Houve um declínio 
vertiginoso da própria noção de solidarie
dade". Segundo Susan Sontag, "a vida 
privada é o único valor que importa. O 
individualismo, o cultivo do eu e do bem
-estar privado - com destaque sobretudo 
ao ideal da 'saúde' ,- sao os valores aos 
quais os intelectuais estao mais inclinados 
a subscrever"19. 

N 

A "LUMPENIZACAO" DAS 
• 

CONDUTAS 
Analisando o fenômeno da violência na 

sociedade brasileira chama a atenção o fato 
de que importantes segmentos da classe 
média e mesmo de classe alta começam a 

• 
fazer parte do mundo do crime. E o que 
Francisco Weffort, sociólogo, denomina de 
"lumpenização" das condutas. Uma ilus
tração interessante deste fato foi o caso do 
bandido "Meio Quilo", do Morro Dona 
Marta, no Rio de Janeiro. Embora trafi
cante conhecido, foi também namorado da 
filha do vice-governador do Rio de Janei
ro, a qual, segundo os jornais, o visitava 
com freqüência na prisao. Morto pela po
lícia, compareceram ao seu enterro milha
res de pessoas, do seu morro e das vizi
nhanças que o aclamam como herói. 

Outro exemplo, este mais recente, no 
primeiro semestre deste ano, foi o do casal 
de namorados, da classe média paulistana, 
que seqüestra uma criança. "Eu, Márcia 
Maleckas Carrasco, 21 anos, universitária, 
filha de classe média, seqüestrei uma me
nina de 14 anos porque queria R$ 60 mil", 
é a confissao da jovem. Seu sonho era 
desfilar na Europa como modelo". Outro 
exemplo é Andréia Gomes Amaral, estu
dante de direito, que confessou ter manda
do o namorado matar seus pais a facadas. 
Presa, disputa com os irmãos a herança da 
família. 

Esses são exemplos nítidos de como a 
perda do sentido das normas sociais pode 
assumir um caráter geral. Ou seja, o pro
cesso de "lumpenizaçao" realiza cortes de 
alto a baixo na estrutura sociaF', 

" 
A CULTURA DA VIOLENCIA: 
COMO EXPLlCÁ-LA? 

O que significa toda essa violência? 
Como explicá-la? Respostas simplistas não 



ajudam a entender e a pensar a1ternativas 
à cultura da violência. A cultura da violên
cia é um claro obstáculo à ampliaçao da 
cidadania. Apostar na valorização da vida, 
na possibilidade da construção de uma 
cultura da solidariedade que supere a lógi
ca da guerra nas relaçoes sociais parecem 
ser saídas capazes de superar a cultura da 
violência. Mas antes é necessário entender 
mais profundanlente a sua dinâmica. 

A BUSCA DA 
COMPETITIVIDADE 

Sociólogos, economistas, psicanalistas 
e antropólogos buscam entender esse fe
nômeno. Uma primeira suspeita que emer
ge é a seguinte: Será que a violência que 
vivemos no país e no mundo não é o refle
xo da desagregaçao social, da crise da so
ciedade "onde há um clima de vale-tu
dOn ?22. Ela nao é uma característica típica 
de um mundo onde a competição se tor
nou "a única força motora"? Mundo em 
que, como declarou em Davos, na Suíça, 
Helmut Maucher, patrao da Nestlé, para o 
indivíduo, a empresa ou o país "o impor
tante para sobreviver é ser mais competi
tivo que o seu vizinho", onde são declara
dos infelizes todos os que não conseguem 
ser competitivos, pois "os mercados os 
sancionam imediatamente", como fez Hans 
Tietmeyer, presidente do Bundesbank no 
mesmo fórum". 

A ideologia da competitividade funda
-se na primazia da .lógica da guerra. A 
metáfora da guerra 'domina grande parte 
do imaginário social. Falamos de guerra 
contra o crime, guerra ao narcotráfico, 
guerra contra a inflação ... E no bellum 
omnium contra omnes, na célebre fórmula 
de Hobbes, já não existe mais o justo e o 
• • • IllJusto, o moral ou o imoral. E para isto 
que aponta a substituiçao que vai se fazen-

do da expressa0 justiça social pela de opor
tunidade. E oportunidade significa saber se 
virar no mercado, demonstrar condiçoes 
pessoais de se adaptar às regras do jogo 
que a nova situaçao exige24• 

Enfim, será que a violência não é uma 
conseqüência da competitividade que su
foca na sociedade a ética da solidariedade 
e erige a eficiência como ética dominante? 
Ela não é parte constitutiva de um país 
"em que todas as formas de solidariedade 
foram descartadas""? 

ANOMIA GENERALIZADA 

o cientista político José Augusto de 
Souza Rodrigues, analisando O medo e o 
mal-estar na cidade do Rio de Janeiro, le
vanta a hipótese de estarmos vivendo "o 
perigo eminente da fragmentaçao da or
dem jurídica e da própria ordem social 
causada pela irrupçao selvagem e descon
trolada da outra cidade, cuja autopoiesis se 
daria a partir de éticas particulares que nao 
se reportam nem à racionalidade formal 
nem ao conteúdo normativo da lei."26. 
Quando a impunidade, a cumplicidade e a 
impotência das autoridades criam um cli
ma no qual se difunde pela populaçao que 
o crime compensa e a corrupção remune
ra. "Neste clima, afirma o antropólogo 
Roberto DaMalla, nao há lei ou norma que 
resista. Com isso subverte·se todo o qua
dro institucional, a ponto de um policial 
confidenciar: 'Se tiver algum problema, não 
caia na besteira de chamar a polícia ... ""'. 
A violência, mais do que um problema 
exclusivamente criminal, revela "a falên
cia dos mecanismos clássicos de controle 
social dos 'de baixo' e a incapacidade das 
diversas forças sociais da sociedade de 
criarem uma nova cultura pública que re
ferencia a (re)invençao da rua como espa
ço ordenado de troca, conflito e seduçao 
pela diferença"". 
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Francisco Weffort, em 1990, portanto 
antes de ser minislro da Cultura do gover
no Fernando Henrique Cardoso, explicava 
a fenômeno da violência como sinal de 
uma forte desorganizaçao social, provocada 
pela crise do desenvolvimento econômico 
e pelas medidas liberais, que instaura uma 
dinâmica da desordem. E alertava para que, 
principalmente a esquerda, estivesse aten
ta para perceber uma situação de "anomia 
generalizada't29, 

O psicanalista Jurandir Freire Costa 
analisa o fenômeno da violência a partir 
do fato de que "já nao sabemos mais o que 
é aprovado e reprovado. Ou, se sabemos, 
fingimos não saber". Segundo ele, a nossa 
sociedade não só produziu sem-teto, sem
-terra e sem-pao. Ela multiplicou, também, 
os "societylcss", isto é, "sem-sociedade", 
"As regras de convívio que nos são pro
postas sao as de párias ou bandidos. O 
núcleo do imaginário social passou a girar 
em tomo da idéia de que nada podemos 
fazer para que algo mude ou, entao, da 
idéia de que iniciativas pessoais não po
dem ser objeto de regulamentação por meio 
de valores comuns", 

Para o psicanalista. cria-se, entao, de 
um lado, "o imobilismo, a apatia, a de
pressao e a resignação submissa", De ou
tro, "a ousadia assassina, o roubo, o crime 
sem medo de punição"". Ou seja, "quando 
o ser humano nao tem mais a regra subje
tiva que lhe faça ver no outro um seme
lhante, ele não experimenta pelo oulro 
nenhuma preocupaçao, nenhuma conside
ração. O oulro é um eSlranho. O que dize
mos em psicanálise é que no imaginário é 
perfeitamente possível que eu possa ver 
uma pessoa morrer como vejo uma. formi
ga ou uma barata. Como eu não tenho 
critério de reconhecimento, como eu não 
sou formado para dizer que aquele é um 
igual, eu não posso me identificar na dor e 
no sofrimento e nem na dignidade com O 

outro e aí eu não vou me importar"31. 

Assim, se na sociedade moderna os 
sujeitos individuais adquiriram uma 
titularidade de direitos com certa capaci
dade de exercê-los forjando até mesmo 
formas de organização social e política que 
pareciam consolidadas, hoje se acelera a 
perda da possibilidade até de postulá-los, 
em face do crescimento da apartaçao e da, 
anomia. O surgimento de novos conflitos, 
sem previsão de uma resposta eficaz, acen
tua a individuaçao das soluções e o 
niilismo. "Tudo explode no crime e na 
ausência de perspectivas na relaçao com o 
Estado"32. 

• 
A TOLERANCIA PERVERTIDA 

A partir deste fato Crislovam Buarque, 
economista e atual governador do Distrito 
Federal, criou o conceito de apartação. A apar
taçao designa o fenômeno de separar o outro 
que nao é mais considerado como humano. 
Ou seja, o outro não é apenas desigual ou di
ferente, ele é considerado como "não-seme
lhante", um ser expulso não apenas dos meios 
modernos de consumo, mas do gênero huma
no. O apartado é fruto necessário da moderni
dade técnica, a modernidade preocupada ex
clusivamente com o desenvolvimento tecno
lógico, sem se perguntar para que fms". 

A sociedade brasileira, ao conviver e ba
nalizar tragédias produzidas pelo modelo so
cial e econômico brasileiro, pela modemidade 
técnica, vai conslruindo uma tolerância com o 
mal que perverte o próprio conceito de tole
rância, uma conquista do Iluminismo. "Para 
poder conviver com sua tolerância pervertida, 
o Brasil optou por localizar as suas tragédias, 
como se fossem fenômenos locais. Como se 
Caruaru não fosse do lamanho de todo o Bra
sil, no que se refere à qualidade da saúde; como 
se a praça da Candelária não tivesse a ex!en
sao de todo o território brasileiro por onde 
perambulam, ameaçados de morte, milhões 



de crianças abandonadas fora das escolas; 
como se Carandiru fosse apenas uma prisão e 
não apenas um pequeno pedaço de todas as 
prisões do Brasil". Mas, constata Cristovam 
Buarque, o pior de todas essas tragédias "é o 
fato de que elas ficam cada dia mais banaliza
das, cada dia mais toleradas e com isso a so
ciedade cada vez mais pervertida e, assim, 
menos desejosa e menos capaz de mudar""'. 
No tribunal popular sobre as grandes chaci
nas, realizado, recentemente, em Belo Hori
zonte e organizado por membros das Comis
sões de Defesa dos Direitos Humanos, O ad
vogado de acusaçao, Aristides Junqueira, ex
-Procurador Geral da República, afmnou que 
"são culpados não só os que praticam o crime, 
mas todos nós que, por comodismo, nao exi
gimos o cumprimento da lei"". 

A tolerância se traduz na nossa socieda
de como indiferença. Na nossa época, asse
verou o importante teórico C. Lasch, a de
mocracia está sendo seriamente ameaçada 
pela indiferença. Assim, a construção da de
mocracia e da cidadania exige uma ética mais 
fortalecedora do que a tolerância". 

• 
O GOZO COM A VIOLENCIA 

A violência seduz e fascina. Para Gil
berto Velho, um problema da antropolo
gia, hoje, é analisar o fascínio da violên
cia. Pois "a transgressao e o crime sedu
zem, por isso sao assustadores .. :n. Na crise 
e perda de valores que vivemos, segundo 
Jurandir Freire Costa, vende-se a ilusão de 
que a pessoa pode ser o dono da vida ou 
da morte do outro e "~e produz no indiví
duo o gozo mágico, o gozo onipotente com 
a violência", O psicanalista aponta para o 
risco de que acahemos "nos organizando 
psicologicamente de maneira a ter satisfa
ção e prazer com a violência e com o es
petáculo da morte do outro. Em termos 
técnicos, isso se chama gozar com a des
truição". Pois "a destruição às vezes pode 

tornar-se o único objetivo capaz de empol
gar povos ou indivíduos. O gozo com a 
morte. o sofrimento e a degradação de si 
ou do outro é uma das características da 
espécie a que pertencemos". E, diferente 
do orgasmo sexual, "o gozo pela violência 
nao pára, ele é compulsivo, ele vai de 
monstruosidade em monstruosidade. Tem
-se a ilusão de que você pode matar o ou
tro, de que a vida do outro não tem impor
tância porque ele é seu inimigo, a razao de 
suas misêrias, que você acha que pode fazer 
desaparecer extenninando-o fisicamente"38. 

SENTINELAS DA VIDA E DA 
JUSTICA , 

As explicaçoes para a violência não 
podem ser simplistas. Normalmente, as 
pessoas nao param para pensar, para per
guntar sobre a forma como estão agindo e 
reagindo em seu cotidiano. Assim, são le
vadas a aceitar as explicações simplistas. 
"O simplismo das explicações faz com que 
elas acreditem que todo mal-estar da vida 
delas está na presença de ladrões que amea
çam o seu cotidiano. Uma vez que elas 
aceitam isso sem ir um pouco além dessa 
evidencia aparentemente banal, cavam um 
fosso entre elas e os ladrões. Aí aquele 
ladra0 deixa de ser um próximo, um igual. 
E a recíproca é verdadeira. O ladrão que 
mata e a pessoa que é favorável ao assas
sinato estão vivendo situações parecidas
é o mesmo clima moral"39. 

O crescimento da violência indica que 
vivemos numa sociedade que pisoteia va
lores fundamentais, como a igualdade, a 
justiça, a solidariedade, enfim, a vida. 
Refletir sobre a violência na nossa socie
dade pode contribuir para que também nós 
os(as) religiosos(as) não simplesmente nos 
defendamos nos nossos mundos privados, 
amuralhados, mas que saibamos assumir a 
postura de sentinelas da justiça, da solida-
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riedade e da vida. Isso significa estarmos 
atentos(as) para o surgimento de "nichos" 
de uma nova vida pública e moral que 
lutam pela regeneração da solidariedade 
contra a pobreza, pelo direito de moradia, 
pela socializaçao dos postos de trabalho, 
pela dignidade da terra e da natureza, pelo 
controle público nao-estatal. A geraçao de 
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10 de setembro de 1996 

- O Reino dos Céus é semelhante li um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos 
donniam. veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo c fo i-se embora. Quando o trigo cresceu e começou 
li granar, apareceu também o joio ... Senhor, não semeaste boa semente no leu campo? Como en tão está cheio de 
joio? .. Um inimigo é que fez isto. Queres. então. que vamos arrancá-lo? .. Não ... Deixai-o!> crescer j untos até a 
colhei ta . No tempo da colheita direi aos cei feiros: Arrancai , primei ro, o joio e 3lai-o em feixes para ser queimado. 
Em seguida. recolhei o trigo no meu celeiro. Mt 13,24-30. 

- O Reino dos Céus é semclha nt c 11 um homem q ue semeou bon sement e 110 seu cam po. 

Compete a n6s a semeadura. Não cmzar. portan to. os braços. A hist6ria não é benevolente com os preguiçosos. 
Ninguém cmzará os braços impunemente. Braços cmzados não sustentam a fé. Não se conformar nem se omitir para 
evitar o avanço e a prevaJência das sombras sobre a luz. Deus conta com os talentos únicos na implantação de seu 
Reino. Ele nos quer responsáveis pela fccundidade de seus dons. Compete a n6s semear a boa se mente. Sementes 
semeadas gem1inam. A colhe iL."1 pode demorar. Os frutos podem não corresponder às promessas das flores. Mas. 
afi n:d , Deus não exige resu hados. Ele pede. apenas. presença. ação. fidelid3de. iniciativa e, pon:mto. coragem. em 
resposta aos seus sinais na hist6ria. Semear insinua gestaç:'io hoje. Floração e promessa de vida fart'a em searas. 
amanhã. 

- Queres. então. que vamos arrancá-lo? NÃO. 

Não fazer justiça com as próprias mãos. Jesus condena também toda impaciência. into lerância e sofreguidão. 
Pressa. sim. A vida é breve. Urgência. idem. Ze lo e diligê ncia . Precipitação temerária. não. A precipitação atropela 
a solução. Urgência não é atropelo. Uma aceleração brutal pode sempre tenni nar nu m precipfcio. A vida é um 
percurso con tinuado percorrido passo a passo. O passo é o rilmo natural da pessoa. Se acelerada. fora de seus limites, 
a vida se desgovcma e se desintegra mortulmente . Quem corre sempre ilude-se de que o outro está parado. O excesso 
pode ser o caminho para a catástrofe. 

- Dei xui-os crescer juntos até a colheil3 . 

Deus é pac iente. Jesus encama a paciênci a divinu . Em sua paciência se revela a força autêntica do amor. 
I>ersisténcia nas ad vers idades e paciência de aranha tecedeir:l . Saber esperar é sinal de força interior. Dar tempo no 
tempo. Não há nó que o tempo não desate. Deixá-lo fazer o seu oncio. Hu mildade e fl exi bilidade. Dil igência e 
e~pcrança a toda prova. Se ao homem cabe semear. a Deus compete marcar as dalas e os tempos da col heita e fazer 
a triagem. Ele não erra. Vê o extcrior e o interior também. Vai até o fim do tempo dominando sua inconsciência e 
até o fundo da pessoa. Avalia inequivocamente os fa tos. Assume o positivo. Transfonna o negativo. 

- Arrancai , primeiro, o joio e atai-o em feixes para ser queimado. 

Em seguida. recolhei o trigo no meu celeiro. 

Tudo concorre para o bem dos que amam o Senhor. Até o mal. Em todo bem há uma virt'ualidade de mal. corno 
em todo mal. uma semente de bem. Há uma posi tiv idade na ncg3ção. Verdade? O difíci l discernimento entre o joio 
e o trigo que. no chão da vida, crescem sempre juntos. acompanhando até o fim a nossa história . sinaliza para esta 
conclusão. Somos uma mistura de verdade e falsidade. forças contrárias. campos antagônicos. A hu man idade caminha 
totahnente inserida neste conflito entre a luz e as trevas. a luta sem trégua entre o bem e o ma1. É no desfecho desta 
luta que se define o destino da pessoa. A história é sempre de salvação e perdição. Tudo concorre para o bem dos 
que amam o Senhor. Até o lIlaL Com o trigo faze r o pão que sustenta o trabalho. a festa e a ce lebração da vida. Com 
o joio alimentar a fomaJha que cozinha e assa o pão. 

DEUS, de quem todo DOM perfei to provém. o abençoe e guarde são e salvo. Voltc para você seu rOSlO de o lhar 
sereno e lhe conceda a bênção, o perdão e a paz. MA RIA. Mãe de Deus e nossa também. intercedn por nós. Amém. 
Com afeto c estima fraterna. subscrevo-me. scmpre ao seu intei ro di spo r, 

atenciosamente 

I\... U 
I M" lO: " n 
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