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Etchegarray. a partir de um concurso vencido 
pela estudante de arte italiana Emanuela Rocchi, 
o artista plástico José Antonio Abreu, de Igarapé, 
Ma, compôs o mosaico com grande expressão 
e beleza. Nele se destacam o globo terrestre, os 
cinco continentes representados pelas pombas, a 
cruz estilizada e as palavras: CRISTO, ONTEM, 
HOJE, SEMPRE, sinalizando o anúncio princi
pal do projeto (Pe. João Roque Rohr, SJ). 
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-EDITORIAL . BIBLIOTECA • 
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UM SíNODO PARA AS AMÉRICAS: 
NOVO PENTECOSTES NA HISTÓRIA? 

entro do grande marco das ini
ciativas de caráter pastoral e 
evangelizador que devem mar
car a preparação para o Jubileu 

do Ano 2000, inclui-se a celebração do 
Sínodo dos Bispos para as Américas, cujo 
tema é: "Encontro com Jesus Cristo Vivo, 
Caminho para a Conversão, a Comunhão e 
a Solidariedade na América". 

O Papa João Paulo II mencionou pela 
primeira vez sua inlençao de fazer aconte
cer este Sínodo no discurso inaugural da 
IV Conferência Geral do Episcopado Lati
no-americano, em Santo Domingo (1992). 
Na Carta Apostólica Ter/io Millennio 
Adveniell/e, retomou o assunto (TMA, 38), 
e, logo após, nomeou um Conselho Pré
-sinodal com a incumbência de cuidar da 
preparação do evento. Recentemente foram 
fixados local e data para a celebraçao do 
Sínodo: Roma, novembro-dezembro de 
1997. 

A poucos meses da celebração desse 
evento eclesial. que poderá marcar um mo
mento de -particular importância na vida e 
missao da Igreja nas Américas, as expec
tativas do povo de Deus vão se fazendo 

" cada vez mais explícitas. De modo geral, 
espera-se que o Sínodo venha a ser uma 
resposta autenticamente evangelizadora aos 
urgentes desafios da situação concreta de 

• homens e mulheres que vivem sua fé cris-
tã em contextos socioculturais muito di
versificados, apesar da comum denomina
ção de América. A essa diversificada si
tuação aludia o Papa na Ter/io Millelln;o 

Advenicnte: " " 0 a proposta de um Sínodo 
para as Américas sobre as problemáticas 
da Nova Evangelização em duas partes do 
mesmo continente tão diversas entre si 
pela origem e pela história, e sobre as te
máticas da justiça e das relações econômi
cas internacionais, tendo em conta a enor
me disparidade entre o Norte e o Sul" 
(TMA, 38). 

A América Latina chega a esse aconte
címento com ríco cabedal de experiência 
evangelizadora e com um itinerário histó
rico marcado, nos últimos decênios, pela 
recepção criativa e original ao Vaticano lI, 
que imprimiu à Igreja no continente um 
peculiar dinamismo renovador, sobretudo 
em termos de missão. 

O diálogo e a troca de experiências com 
as Igrejas dos Estados Unidos e do Canadá 
poderão ser benéficos e fecundos nessa 
encruzilhada histórica, na qual se trata de 
abrir novas perspectivas para a missão da 
Igreja no limiar de um novo milênio. Gran
des questões urgem resposta evangeliza
dora, e cel1amente o Sínodo nao poderá 
ignorá-Ias. A relação Norte-Sul; a global i
dade e profundidade do desafio da pobre
za; a identidade cristã e a centralidade de 
Jesus Cristo, em uma era que começa a se 
chamar de pós-cristã; o ecumenismo e o 
diálogo inter-religioso e intercultural sao, 
entre outros, ingentes desafios para a Nova 
Evangelização e para o próximo Sínodo. 

Tudo isso desperta na consciência ecle
si ai grande esperança. A esperança de que 
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o ,:)InOQO para as f\mencas, nel aos apelOS 
de Deus na história - aos sinais dos tem
pos -, venha a constituir-se em um novo 
Pentecostes para o povo de Deus quepe
regrina nestas terras americanas entre so
bressaltos, sofrimentos e esperanças, empe
nhado no compromisso com a construção 
de uma sociedade mais justa e solidária, 
sinal e antecipaçao do Reino definitivo. 

A próxima celebração da festa de Pen-
, . 

tecostes vem a ser momento propICIO para 
renovar e realimentar essa esperança. Mo
mento de reafinnar nossa crença de que o 
Espírito de Deus continua atuando nos po
vos da telTa - cristaos e não-cristaos ~ e 
convocando-os à fraternidade universal, na 
justiça e na paz. Momento de manter vigi
lante o coraçao para captar os sinais por 
onde esse mesmo Espírito continua a so
prar seu alento de vida. Momento de ali
mentar utopias (grandes ou pequenas), na 
inabalável confiança de que sempre é Pen
tecostes. Momento de unir-nos a nossos 
Pastores para invocar uma nova efusao do 
Espírito sobre toda a terra e, particular
mente, sobre a importante Assembléia do 
Sínodo para as Américas. 

, 
E nesse espírito e nessa perspectiva que 

A 

CONVERGENCIA de maio publica o tra-
balho elaborado pela Equipe de Reflexão 
Teológica (ERT) da CRB, respondendo às 
perguntas do Lineamenta (texto de consul
ta em preparação ao Sínodo). Com isso, 

A 

CONVERGENCIA quer manter vivos nas 
comunidades o interesse e o espírito de 
participaçao na fase preparatória desse 
acontecimento que interessa diretamente à 
vida e à missão da Igreja nas Américas. 

Nessa mesma perspectiva insere-se o 
excelente artigo do Pe. Alberto Antoniazzi, 
"Sínodo para a América: proposta para 
o debate". O autor oferece elementos va
liosos para uma leitura crítica do documen
to preliminar do Sínodo - Lineamenta. 

ranmuu ue algumas cunSlaLaçues ue cara
ter mais geral, destaca e aprofunda gran
des temas que devem ser objeto de debate 
no Sínodo e também, por isso mesmo, de 
estudo e reflexao nas comunidades religio
sas do país. 

O artigo do Pe. João Batista Libânio 
- "A centralidade de Jesus Cristo. Hoje 
e na perspectiva do novo milênio" -
ocupa-se da temática central do Jubileu do 
Ano 2000, a qual será também objeto de 
reflexão e aprofundamento durante o Síno
do. A partir de uma análise extremamente 
lúcida da atual crise do cristianismo histó
rico, o autor desenvolve a candente ques
tão teológica e pastoral da centralidade de 
Jesus Cristo, focalizando-a em suas várias 
vertentes: dogmática, histórico-salvífica, 
existencial, ecumênico-crista e teocêntrica. 
O texto é excelente subsídio para as comu
nidades aprofundarem sua reflexao cristoló
gica, na perspectiva do Terceiro Milênio. 

A expansão do sistema neoliberal no 
Brasil e suas conseqüências, sobretudo no 
mundo do trabalho, são questões de enor
me atualidade e interesse, e têm muito a 
ver com a missao da Igreja e da Vida Re
ligiosa. No intuito de ajudar as comunida
des a se manter informadas e a dispor de 
elementos para um conhecimento crítico 
da realidade e das grandes questões com 
que trabalha hoje a sociedade e preocu-

A 

paro a consciência eelesial, CONVERGEN-
CIA oferece aos leitores o texto do Pe. 
Inácio Neutzling (do CEPAT) "A mun
dialização do capital e o mundo do tra
balho. Algumas observações". Lúcido e 
fartamente documentado, o texto analisa 
"o fenômeno da mundialização do capital, 
caracterizando-o como uma economia cada 
vez mais financeira e rentista que traz con
sigo a necessidade de uma gigantesca con
centração do capital industrial". 

A palavra do Papa, este mês, focaliza 
um tema de extraordinária importância na 



atual sociedade, e que incide fortemente 
na missao da Igreja. Trata-se da mensa
gem para a celebraçao do XXXI Dia Mun-

dial das Comunicaçoes Sociais, que se 
celebra, na maioria das Igrejas Particula
res, no dia 11 de maio. 
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PAlAVRA DO PAPA 
J/COMUNICAR O EVANGELHO 
DE CRISTO: 
CAMINHO, VERDADE E VIDA" 

Em preparação para o XXXI Dia 

Mundial das Comunicações 

Sociais, a ser celebrado na 

maioria das Igrejas particulares no 

dia 11 de maio, o Santo Padre 

enviou a todos os fiéis do mundo 

a seguinte mensagem: 

Queridos irmãos e irmãs, 

Ao aproximar-se o final deste século e 
do milênio, assistimos à expansão sem 
precedentes dos meios de comunicação 
social, com a oferta cada vez maior de pro
dutos e de serviços. Vemos a vida de um 
número cada vez maior de pessoas influen
ciada pelo desenvolvimento de novas tec
nologias de informaçao e de comunicação. 
Apesar disso, ainda existem numerosas pes
soas que não têm acesso aos mass media, 
antigos e novos. 

Todos os que se beneficiam desse pro
gresso dispõem de um elevado número de 
opções. Quanto mais são as opções, tanto 
mais difícil se toma escolher de modo res
ponsável. De fato, verifica-se uma dificul
dade cada vez maior de proteger os pró-

prios olhos e ouvidos de imagens e sons 
que chegam através da mídia, inesperada
mente e sem convite prévio. Para os pais, 
é sempre mais complicado proteger os fi
lhos de mensagens malsãs e garantir que a 
educaçao para as relações humanas bem 
como a aprendizagem acerca do mundo se 
realize de modo adequado à sua idade e 
sensibilidade e ao desenvolvimento do sen
tido do bem e do maL A opinião pública 
vê-se perturbada pela facilidade com que 
as mais avançadas tecnologias da comuni
cação podem ser exploradas por aqueles 
que têm mis intenções. Ao mesmo tempo, 
como não observar a relativa lentidao por 
parte daqueles que desejam usar bem es
sas mesmas oportunidades? 

Fazemos votos para que a brecha entre 
os beneficiários dos novos meios de infor
maçao e expressão e os que ainda nao ti
veram acesso a estes não se converta em 
oun'a obstinada fonte de desigualdade e dis
criminação. Em algumas partes do mundo, 
há quem se pronuncie contra o que se vê 
como o domínio dos mass media por parte 
da chamada cultura ocidental. O que a 
mídia produz é visto corno a representação 
de valores apreciados pelo Ocidente e, por 
conseguinte, supõe-se que representem 
valores cristãos. Na realidade, a esse res
peito, é o benefício comercial que se con
sidera, com freqüência, como primeiro e ' 
autêntico valor. 



Além disso, parece diminuir nos meios 
de comunicaçao a proporção de programas 
que exprimam aspirações religiosas e espi
rituais, programas moralmente edificantes 
e que ajudem as pessoas a viver melhor a 
sua vida. Nao é fácil continuar a ser otimis
ta sobre a influência positiva dos mass me
dia, quando estes parecem ignorar o papel 
vital da religiao na vida das pessoas, ou 
quando as crenças religiosas sao tratadas 
sistematicamente de maneira negativa e an
tipática. Alguns operadores da mídia -
sobretudo dos setores de espetáculos -, . 
com freqüência, propendem para uma ima
gem dos crentes religiosos sob a pior luz 
possível. 

Existe, contudo, um lugar para Cristo 
nos mass media tradicionais? Podemos rei
vindicar um lugar para Ele na nova mídia? 

Na Igreja, o ano de 1997, primeiro dos 
três anos de preparação para o Grande 
Jubileu do Ano 2000, é dedicado à refle
xão sobre Cristo, o Verbo de Deus feito 
homem pelo poder do Espírito Santo (cf. 
Tertio Millennio Adveniente, 30). Por esse 
motivo, o tema do Dia Mundial das Co
municações Sociais é "Comunicar o Evan
gelho de Cristo: Caminho, Verdade e Vida" 
(cf. Jo 14,6). 

Esse tema proporciona à Igreja a opor
tunidade de agir e meditar sobre o contri
buto específico que os meios de comuni
cação podem oferecer para difundir a Boa 
Nova da salvaçao em Jesus Cristo. Tam
bém oferece aos profissionais da comuni
cação a oportunidade para refletir sobre o 
modo como os temas e valores religiosos, 
bem como os que são,-especificamente cris
tãos, podem enriquecer tanto as produçoes 
da mídia quanto a vida de todos os que 
dela se servem. 

Os atuais meios de comunicação diri
gem-se à sociedade em geral, mas princi
palmente às famílias, aos jovens e também 
às crianças muito pequeninas. Que "cami-

. nho" indicam os mass media? Qual a "ver
dade" que propoem? Que "vida" oferecem? 
Isso diz respeito nao só aos cristãos, mas a 
todas as pessoas de boa-vontade. 

O "caminho" de Cristo é uma vida vir
tuosa, frutífera e pacífica como filhos de 
Deus e como irmaos e irmãs da mesma 
família humana; a "verdade" de Cristo é a 
verdade eterna de Deus, que Se revelou a 
Si mesmo, não só mediante O mundo cria
do como também pela Sagrada Escritura e, 
sobretudo, no e por intermédio de Seu Fi
lho, Jesus Cristo, a Palavra que Se encar
nou; e a "vida" de Cristo é a vida da graça, 
dom gratuito de Deus que partilha Sua pró
pria vida e nos toma capazes de viver para 
sempre em seu amor. Quando os cristaos 
estão verdadeiramente convencidos disso, 
suas vidas transformam-se. Essa transfor
mação manifesta-se não tanto em um tes
temunho pessoal, que interpela e dá credi
bilidade, quanto em uma comunicação ur
gente e eficaz - também através dos mass 
media - de uma fé vivida, que paradoxal
mente aumenta ao ser partilhada. 

• 
E confortador saber que todos os que 

têm o nome de cristão compartilham essa 
mesma convicçao. Com o devido respeito 
pelas atividades da comunicaçao de cada 
uma das Igrejas e das comunidades ecle
siais, seria uma significativa realização ecu
mênica se os cristãos pudessem cooperar 
de modo mais estreito entre si nos mass 
media, para preparar a celebração do pró
ximo Grande Jubileu (cf. Tertio Millennio 
Adveniente, 41). 

Tudo se deve centralizar no objetivo 
fundamental do Jubileu: o fortalecimento 
da fé e do testemunho cristão (ibidem, 42). 

A preparaçao para o 2000' Aniversário 
do Nascimento do Salvador converteu-se, 
e já o era, na chave de interpretação daqui
lo que o Espírito Santo está a dizer à Igre
ja e às Igrejas neste momento (cf. ibidem, 
23). Os mass media têm papel significati
vo a desempenhar na proclamação e difu-
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são desta graça na comunidade cristã e no 
mundo em geral. 

O próprio Jesus, que é "o Caminho, a 
Verdade e a Vida", é também "a luz do 
mundo": a luz que ilumina nosso caminho, 
a luz que nos toma capazes de perceber a 
verdade, a luz do Filho que nos dá a vida 
sobrenatural agora e sempre. Os dois mil 
anos transcorridos desde o nascimento de 
Cristo representam uma extraordinária co
memoração para a humanidade, tendo em 
conta o importante papel da cristandade 
durante este período (cf. ibidem, 15). Seria 
oportuno que mass media reconhessem a 
importância dessa contribuiçao. 

Talvez uma das mais lindas dádivas que 
possamos oferecer a Jesus Cristo no se-

gundo milenário do Seu nascimento é que 
a Boa Nova seja finalmente dada a conhe
cer a todas as pessoas no mundo - antes 
de tudo, pelo testemunho do exemplo cris
tao, mas também através da mídia: "Co
municar o Evangelho de Cristo: Caminho, 
Verdade e Vida". Seja esse o desejo e o 
empenho de todos os que professam a sin
gularidade de Jesus Cristo, fonte de vida e 
de verdade (cf. Jo 5,26; 10,10. 28), e dos 
que têm o privilégio e a responsabilidade 
de trabalhar no vasto e influente mundo 
das comunicaçoes sociais. 

Cidade do Vaticano, 24 de janeiro de 
1997. 
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INFORME CRB 

1. SíNODO DOS BISPOS PARA AS AMÉRICAS 
E VIDA RELIGIOSA 

(Texto enviado pelas Conferências de Religiosos e 
Religiosas das Américas ao Secretariado do Sínodo) 

Os Religiosos e Religiosas das Améri
cas acompanhamos com grande interesse a 
preparação inicial para o Sínodo Especial 
dos Bispos das Américas. Estamos segu
ros de que o Sínodo será um momento de 
Graça para as Igrejas deste continente que 
se preparam para empreender as mudanças 
de um novo milênio. 

Nossas quatro Conferências de Religio
sos representam a vasta maioria de Reli
giosos e Religiosas nas Américas. Como 
presidentes das Conferências, estamos agra
decidos pelo convite para participar na pre
paração do Sínodo. Ao mesmo tempo, que
remos expressar nossa Sl11cera esperança 
de que Religiosas e Religiosos sejam in
cluídos no Sínodo para as Américas, em 
número que reflita o significado dos pa
péis que desempenham na missão da Igre
ja neste continente. 

Em todas as Igrejas das Américas, as 
Religiosas e os Religiosos pregamos a Boa 
Nova e exercemos o Ministério tendo em 
conta as necessidades prementes da famí
lia humana. Em muitos lugares, a Igreja 
local depende dos Religiosos e Religiosas , 

para levar adiante sua missão. Em muitas 
Igrejas locais, os Religiosos e Religiosas 
integraram as filas dos mártires, devido ao 
seu compromisso com os pobres e margi
nalizados. 

Os Religiosos e Religiosas deste conti
nente têm também a experiência de mais 

de vinte e cinco anos de colaboraçao intera
mericana. Desde o início da década de 70, 
os representantes de nossas quatro Confe
rências reuniram-se seis vezes em Assem
bléias Interamericanas, para períodos de 
interação, apoio; quando compartilhamos 
nossas preocupações pastorais e aprende
mos das percepçoes e experiências uns dos 
outros. Estamos atualmente planejando a 
VII Conferência Interamericana, que será 
celebrada em 1999, no Canadá. Como re
sultado de nosso diálogo interamericano, 
os Religiosos e Religiosas estamos profun
damente conscientes de que muitos dos 
problemas que a Igreja nas Américas en
frenta não têm fronteiras nacionais e de
vem ser solucionadas pela colaboração in
teramericana. 

As Religiosas e Religiosos das Améri
cas contribuem consistentemente na mis
são de evangelizaçao da Igreja neste con
tinente: estamos comprometidos com a par
ticipação contínua em tal missão. Assim, 
nosso desejo é que todos sejamos convida
dos a participar no próximo Sínodo. So2:-- "
mos conscientes de que o Sínodo é por 
definição uma reunião de Bispos. Contu
do, nos lembramos do recente Sínodo, no 
qual Religiosas e Religiosos estivemos 
presentes em número significativo e tive
mos a oportunidade de participar trabalhan
do em grupos. Nossa presença e contribui
ções enriqueceram o trabalho do Sínodo. 
Cremos que a presença de Religiosas e 

u 

." 

> 

o 

u 

203 



.-

," 

" 
> 

o 

204 

Religiosos é igualmente importante para o 
Sínodo das Américas. 

Aproveitamos esta oportunidade para 
agradecer-lhes por levar em consideração 
este pedido e para assegurar-lhes as ora
çoes e os bons desejos das Religiosas e 
Religiosos das Américas .. 

Sinceramente, 

Elza Ribeiro, HPG 
Presidente da Confederaçao de 

-

Religiosos da América Latina. 

Joseph Levesque, CM 
Presidente, Conference of Major 

Superiors of Men of the United States. 

Jean-Claude Trouier, SM 
President, Canadian ReUgious 

Conference. 

Anne Munley, IHM 
President, Leadership Conferenee of 

Women Religious of the United States. 

2. BISPOS ALEMAES CRITICAM NEOLlBERALlSMO 
Extraído do Boletim Semanal da CNBB - 06-03-97 

A necessidade de maior envolvimento 
da Igreja em programas sociais e uma crí
tica severa ao neoliberalismo marcaram a 
primeira Assembléia de 1997 da Confe
rência Episcopal Alemã, realizada no final 
de fevereiro último, perto de Munique. A 
Igreja alemã pretende. neste ano, lutar em 
favor de uma divisa0 mais equilibrada dos 
custos sociais e das riquezas do país, bem 
como voltar-se, preferencialmente. para os 
mais fracos e dar maior atenção aos pro
blemas sociais. Segundo os Bispos da Ale
manha, o antigo e saudável equilíbrio en-

tre economia de mercado, com o justo lu
cro, e economia social, voltada para a bem 
comum da sociedade, foi rompido pela 
radicalizaçao do neoliberalismo. Prova dis
so, segundo os Bispos, é a contradição atual 
da economia do país, que possui uma das 
economias mais lucrativas do mundo, mas 
ao mesmo tempo acumula um alto índice 
de desempregados, que já chega a 5 mi
lhoes de pessoas. "A economia - escre
vem os Bispos numa nota publicada no 
final da Assembléia - nao pode prescin
dir da responsabilidade social." 



, 
SINODO DOS BISPOS , 
ASSEMBLEIA ESPECIAL PARA , 
A AMERICA 

ENCONTRO COM JESUS CRISTO VIVO, - -CAMINHO PARA A CONVERSA0, A COMUNHAO E A 
SOLIDARIEDADE NA AMÉRICA 

Lineamenta 

RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 

Animada pelo sentido de 

comunhão eclesial, desejosa de 

colaborar no processo de 

preparação do Sínodo para as 

Américas e atendendo ao convite 
da CNBB, a Equipe de ReRexão 

Teológica (ERT) da CRB elaborou 

o presente subsídio que, hoje, 

CONVERGÊNCIA quer fazer 

chegar às comunidades religiosas 

do país, como um incentivo à 

participação de Religiosas e 

Religiosos na preparação desse 
evento eclesial de singular 

importância para 

as nossas Igrejas. 

-OBSERVACOES DE 
, ' 

CARATER GERAL 
I. o texto apresenta uma boa base 

escriturística com muitas citações. sobre
tudo do NT. 

2. Nos parágrafos (§) da Introduçao 
pode-se destacar três pontos que de certa 
forma falam da preocupação da Igreja (dan
do a entender os bispos) com: 

a) a situação da humanidade toda que 
vive uma época dramátiCa; 

b) o modo como esta situação histórica 
afeta o Povo de Deus (dando a entender 
todos os homens e mulheres cristãos); 

c) a necessidade de que os bispos da 
América esclareçam os problemas da jus
tiça e das relações econômicas e internacio
nais entre as nações deste continente (§ 2). 

3. A expressão Povo de Deus aparece 
v árias vezes, mas em nenhuma delas este 
Povo emerge como sujeito de uma .nova 

civilização de justiça, de solidariedade e 
de cooperação (§ 1-4). 
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4. Quando o texto fala que a Igreja 
prossegue na missão de anunciar o Evan
gelho há cinco séculos (§ 3) e, a seguir, 
propõe uma nova evangelizaçao, estranha
-se o fato de que não explicite as motiva
çoes de fundo que pedem esta nova evan
gelização. Não se coloca a questão de como 
a Igreja da época anunciou a Boa Nova do 
Reino e de como ouviu o clamor cheio de 
angústia de um povo oprimido como foi e 
continua sendo até o momento, todos os 
povos 'coloridos' da Grande América. O 
texto não faz nenhuma alusão aos pontos 
de conflito criados por um processo de 
colonização desumana e silencia sobre a to
mada de posiçao da Igreja em tal processo. 

5. Pergunta-se: Como falar de anúncio 
inculturado, desconhecendo, ignorando, 
passando por cima da realidade dos jatos 
que fazem a história dos nossos povos? E 
será que a história é apenas faeta bruta ou 
mais do que isso? Não se pode esquecer 
de que estamos celebrando 500 anos de 
caminho marcado pela santidade sim, mas 
um caminho de 500 anos de violência e 
injustiça. 

6. O iter trinitário do texto abre hori
zontes e toma a futura reflexão pastoral 
que será feita no Sínodo dos nossos pasto
res mais aberta, atenta e articulada com a 
realidade dos nossos povos. Em muitos § 
os redatores (não acredito que tenha havi
do aqui a contribuiçao das mulheres) que 
elaboraram o documento, mesmo que em 
contextos diferentes, utilizam a mesma lin
guagem de Medellín e Puebla (cf. os § 25, 
28, 30, 39, 45 e outros). 

7. Outros destaques: 

- no § 13 Maria é apresentada como 
"Evangelizada e Evangelizadora" e, final
mente, como a "Nova Eva". Não é por 
este caminho que anda a Mariologia hoje 
nem a reflexão teológica feita na perspec
tiva da Mulher, há vários anos. Lamenta
-se aqui que a teologia feita na perspectiva 
androcêntrica não acompanhe a produção 

teológica das mulheres teólogas, exegetas, 
pastoralistas e as que se dedicam a escre
ver sobre a mulher e questões de gênero 
na perspectiva das Ciências Sociais. Seus 
textos nao são lidos; 

- finalmente, no § 31, assume-se a ex
pressão mais alta da fé cristã: o martírio; 

- no § 36 menciona-se os bispos como 
princípio e fundamento da unidade eele
siaI. O texto ficará melhor se dissermos 
que eles são, sobretudo, guardiães do re
banho do Senhor, constituídos pelo Espíri
to Santo (cf. At 20,28); 

- na Quarta Parte do texto preparató
rio encontra-se a aplicação do princípio da 
solidariedade para a solução dos proble
mas econômicos, políticos e sociais (§ 48). 
E o princípio da justiça, onde fica no re
lacionamento com os outros países, sobre
tudo os mais ricos e prepotentes? Não se 
faz menção a relações hegemônicas nesse 
texto, nem mesmo no campo da política e 
da economia. Veja-se nessa ótica também 
o § 54 que se refere às causas dos proble
mas sociais urgentes; é bom rever igual
mente o significado de globalizaçao; ela 
não aparece só na economia da nova or
dem internacional mas em todas as dimen
sões da sociedade, desde a cultura até a 
tecnologia (cf. Octavio lanni. Teorias da 
Globalização. Civilização Brasileira, 1995). 

• 
QUESTIONARIO 

ENCONTRO COM JESUS 
CRISTO VIVO 

1. Como é anunciada e apresentada a 
pessoa de Jesus Cristo, Salvador e Evan
gelizador aos homens e mulheres da épo~ 
ca presente, a fim de provocar um verda
deiro encontro com Ele em meio às situa~ 
ções concretas da vida? Descrever os 
modos com que a Igreja pode manter a 
centraUdade de Jesus Cristo vivo nas di-



versas mallifestações da vida da Igreja: a 
liturgia, a catequese sistemática, a for
mação lia fé, as atividades apostólicas e 
caritativas. 

o parágrafo (§) da Primeira Parte dos 
LineameJlta diz que essa pergunta não deve 
ser uma interrogação teórica e sim concre
ta para os homens e as mulheres de hoje, 
isto é, levá-los a um verdadeiro encontro 
com Cristo e a um diálogo na fé. 

A vitalidade da nossa fé na grande 
América está em sua maneira de compreen
der e de anunciar o mistério todo de Jesus 
Cristo. Daí que o anúncio da pessoa de 
Jesus Cristo, Salvador e Evangelizador dos 
homens e das mulheres de hoje é apresen
tado a partir da leitura da realidade que 
fazemos à luz da fé. Desse modo de ler, de 
olhar e de peneirar a realidade emerge a 
interrogação nascida da mesma fé que nos 
leva a julgar tal realidade com o inlUito de 
provocar um autêntico encontro da pessoa 
e da comunidade com Jesus Cristo ontem, 
hoje e sempre (DSD, P2). Não é só, mas o 
anúncio que brota desse modo de penetrar 
a realidade se insere no coraçao de todas 
as culturas (cf. DSD, § 13), sem escravizar 
nenhuma delas (EN 20). 

Para a nossa realidade - povos e cul
turas da grande América - , o anúncio de 
Jesus Cristo, Salvador e Evangelizador tem 
o rosto das categorias de pessoas nomea
das no § 30 do texto em estudo, daquelas 
nomeadas no discurso de Mt 25,34-46, ar
ticulado com a nossa realidade (cf. DP 
28ss.; CNBB-Setor Pastoral, O Grito dos 
Excluídos, Vozes, 1996). Esta é uma das . . 
expressoes da Opção preferencial pelos Po-
bres da nossa Igreja, Povo de Deus, pre
sidido nesta tarefa por seus pastores. 

A pessoa de Jesus Cristo é anunciada e 
apresentada a cada um desses rostos hu
manos sim, mas por demais deformados, 
de modo a que tal anúncio seja resposta às 

. expectativas mais profundas das pessoas e 
dos povos da nossa grande América. Um 
anúncio que satisfaça o desejo mais íntimo 
de libertação integral que esses povos opri-

• 

midas e injustiçados aguardam, cansados, 
há 500 anos. Aguardam com ansiedade uma 
evangelização da vida em sua expressão 
humana e em seu modo típico de viver a 
fé cristã. Esses povos aguardam uma pala
vra de esperança que una sem dividir, que 
abrace sem excluir. Eis a grande questão 
para os pastores e os povos da extensa 
América do Sul. 

Os Lineamenta não são explícitos nem 
pedagogicamente claros no modo de anun
ciar a grande Notícia da libertação a esses 
povos. A fundamentaçao bíblica do AT 
como do NT, sobretudo, é muito boa; mas 
pouco articulada com a nossa realidade 
deformada, embaraçada e pouco ilumina
da pelo anúncio como este se apresenta 
nos quatro Evangelhos que falam alto da 
teoria e da prãlica do Jesus de Nazaré e do 
Cristo da Ressurreição, sobretudo nos Atos 
dos Apóstolos. 

Pergunta-se: por que os Lineamenta 
falam sem cessar da conversa0 em todos 
os níveis (veja toda a Segunda Parte do 
Documento em eSlUdo, § 15 a 28 e ou
tros), sem dar a devida importância às tan
tas e multiplicadas situações de purifica
çao e de conversão nas quais jazem povos 
inteiros desta grande América? A angústia 
pastoral de tantos pastores e nossa tam
bém é de que haja um compromisso autên
tico e verdadeiro de assumir a virada desta 
ordem de pecado pessoal, social e estrutu
rai (veja-se DP §: 73; 5 17; 28; 487; 330) . 
Se os Lineamell((l não consideram tais si
tuaçoes como expressões vivas da nossa 
conversão e da conversão dos outros po
vos também, toma-se difícil compreender 
o que significa conversão para o texto em 
estudo que prepara O Sínodo da Grande 
América. 
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Queremos deixar claro que a verdade 
nascida de Jesus Cristo vivo no meio de 
nós e a favor de nós não empana nem 
embaraça nossa fé e experiência de encon
tro com Ele. Antes, ilumina nossa angústia 
pastoral e nos dá força pelo seu Espírito 
de Ressuscitado para nos comprometer a 
anunciar as verdades centrais da nossa fé. 
Aqui queremos lembrar tais verdades de 
forma especial, porque vistas e assumidas 
na ótica da Opção preferencial pelos 
Pobres: 

A verdade de Jesus Cristo nossa 
Esperança, enviado do Pai, vive em nos-. , so melO, como nos se enCaI110U e com o 
seu Espírito nos fortalece para atuannos 
na libertação integral de todos os povos, 
não só da nossa Grande América como 
também todos os espalhados na face da 
terra. Esse Jesus Cristo atua no meio de 
todos nós, como Pessoa da Comunidade 
Trinitária. Seja Jesus Cristo, seja o Pai, seja 
o Espírito Santo, cada Pessoa tem sua atua
çao específica em nosso meio. 

A pessoa de Jesus Cristo, Salvador e 
Evangelizador é anunciada como o Pai quer 
que anunciemos, enquanto nos deixamos 
provocar pelas situações concretas da vida 
maltratada, amortecida pelo pecado que 
toma formas concretas: 

- numa consciência convencional e 
estreita, egoísta e fechada; 

- na criação de programas econômi
cos, sociais e culturais com seus mecanis
mos legitimadores de situações de morte; 

- no modo frio e cruel de levar a ter
mo tais programas que contrariam o plano 
salvífico do Pai, o anúncio libertador do 
Filho, e enfraquecem a atuação do Espírito 
na conquista das pequenas libertações his
tóricas dos nossos povos. Essas são me
diações reais, ainda que limitadas, da sal
vação escatológica. Elas antecipam o fim 
bom da história da salvação. Deus Pai 
garantiu este fim bom da história pela vi
tória de seu Filho sobre a marte. 

Daí a importância e o justo valor que 
damos aos processos históricos do nosso 
povo. Por meio destes o Espírito de Jesus 
Ressuscitado se revela e se faz presença 
concreta no meio de nós. Se vivemos numa 
situaçao de pecado pessoal, social (DP 28) 
e estrutural e de "permanente violação dos 
direitos da pessoa humana" (DP 41), entao 
a terapia deve ser também social e não só 
acentuadamente espiritual e interior como 
os Lineamenta expoern. 

Nesse sentido, nossa prática social· é 
parte integrante do nosso seguimento de 
Jesus. O pecado em suas dimensões pes
soal, social e estrutural, em nossa realida
de, ainda toma forma nos planos econômi
cos que se multiplicam cada dia mais de 
acordo com os interesses espúrios de gru
pos monopolizadores dos bens de todos. O 
texto deste grande Sínodo trata a ordem 
política, social e econômica como lugares 
onde o pecado, o amor, o perdão, a con
versão, a justiça e a fé nao têm relevância 
(cf. § 18, 21; DP 515). O encontro com 
Cristo em meio às situações concretas da 
vida nos impulsiona a manter a centralidade 
de Jesus Cristo vivo em todas as manifes
taçoes da vida, independentemente de esta 
vida estar ou nao ligada à Igreja pelos ca
nais oficialmente considerados únicos pelo 
magistério eclesiástico. 

A verdade do mistério de comunhão 
criado pela força do Espírito, que funda e 
sustenta a Igreja peregrina e itinerante ca
minhando conosco. Faz-se grande esforço 
para recolher as experiências eclesiais dos 
últimos anos, feitas sob o signo da comu
nhão-participação-libertaçao. Nesse contex
to há, por um lado, a ausência de reflexão 
teológica aderente à vida e à experiência 
de fé das CEBs (palavra não pronunciada 
pelo texto em estudo) e, por outro, uma 
reflexao teológica libertadora que nada 
mais é que a nossa TdL de Medellín e 
Puebla, reflexao que subjaz às grandes 
questoes pastorais dos nossos povos. 



A verdade urgente de proclamar a 
dignidade da pessoa humana e o direito 
de v i ver sua fé de acordo com suas raízes 
culturais e tradições religiosas próprias, à 
luz da Pessoa viva de Jesus Cristo verda-, 
deiro Homem e verdadeiro Deus. A luz da 
fé, todos e todas temos a dignidade cristã 
que merece ser libertada para a graça que 
supoe a natureza humana, a mesma que 
Jesus Cristo assumiu e por isso a libertou 
das amarras do pecado. 

A respeito dos modos como a Igreja 
pode manter a centralidade de Jesus Crise 
to, pode-se fazer algumas considerações. 

Em primeiro lugar, concebemos as ma
nifestações da vida da Igreja como aquelas 
elencadas pelo texto em estudo: liturgia, 
catequese ... e outros (§ 30), mas igualmente 
como aquelas em que o Pai, o Filho e o 
Espírito de comunhão-participação-liberta
ção atuam: promoção social, momentos 
fortes de socorro imediato no caso de ca
lamidades públicas, atos públicos de vio
lência institucionalizada. os centros de es
tudo e reflexão de grupos comprometidos 
com as mudanças estruturais para uma vida 
mais digna. 

Nessas situações e nesses grupos, o 
Espírito que une as pessoas e as comuni
dades é o da solidariedade, do serviço e do 
profundo sentido da vida humana, através 
da qual Deus se revela como Pai acolhe
dor dos(as) pobres e oprimidos(as), o Fi
lho se dá a conhecer como Pessoa huma
no-divina que nos precedeu nesta experiên
cia e o Espírito se faz sentir e se deixa 
experimentar como Consolador do Pai e 
Amigo preferencial de Jesus, que nos doa 
esse Espírito de fortá!eza e de parresía. 

Em tal contexto, a liturgia é sempre 
uma celebração participada e alegre da 
Vida como um todo, como dom e como 
compromisso. A catequese e a formação 
na fé são um aprendizado e ao mesmo , 
tempo síntese de FE-VIDA que se expres-
sa no cotidiano de cada pessoa e de cada 

comunidade por meio do anúncio e tam
bém da prática da caridade. Teoria e prá
tica integram nossa vida humana de fé. As 
atividades apostólicas e caritativas são a 
expressão viva e dinâmica da catequese e 
da formaçao na fé ao longo da vida de 
cada pessoa crista. 

Nossa afirmação feita acima é o mo
mento primeiro do nosso ser pessoa cristã. 
E nossa reflexao teológica, mais precisa
mente, a TdL, é o momento segundo de tal 
experiência integral da fé; fé recebida do 
Enviado do Pai, Jesus Cristo, o qual nos , 
doa o Espírito que o ressuscitou. E nesse 
sentido que se. faz e se fala da TdL, porque 
TdL quer dizer catequese, liturgia, espiri
tualidade, vida consagrada, pastoral, for
ma de ser Povo e modo de ser Igreja. 

Por isso caminhamos neste mundo com 
os olhos fixos no futuro absoluto, esca
tológico, encontro definitivo com a Pessoa 
do Kyrios, o SENHOR, sem perder de vis
ta a finalidade de duas coisas importantes: 

- O modo mais forte de evangelizar a 
partir da nossa realidade e contexto é o 
nosso testemunho de optar pela inserção 
no meio dos(as) pobres, caminhar lado a 
lado com eles(as), deixando-se converter 
pelo seu potencial evangelizador. 

- Atuar em comunhão com Deus, 
Comunidade Trinitária da qual nasce nos
sa comunhao com pastores da Igreja da 
Grande América. Levar adiante sua pala
vra de orientação e neste momento, com 
entusiasmo, atuar com as linhas do Docu
mento 56 da CNBB. Em resumo, o docu
mento com seus roteiros quer levar a Igre
ja no Brasil a fazer um exame de cons
ciência de sua presença e ação evangeliza
dora durante os 500 anos e a terminar com 
um solene pedido de perdão, dirigido es
pecialmente aos grupos que sofreram dis
criminação, intolerância e violência, como 
os indígenas, negros e outros, renovando o 
compromIsso de pleno respeito de seus 
valores. 
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A CONVERSA0 NA IGREJA E 
NA SOCIEDADE 

2. Enumerar e descrever sinais con
cretos do despertar religioso lia Igreja 
local. Quanto ao contrário, quais são os 
aspectos mais necessitados de conversão 
/la realidade illlra-eclesial? 

Vemos como sinais concretos do des
pertar religioso da Igreja no Brasil , sem 
fazer um juízo de valor, nem elencá-Ios 
em ordem de importância: 

a) O laicato assumindo seu papel na 
Igreja e no Mundo: busca de formação 
teológica e de espiritualidade, multiplica
ção dos ministérios leigos, participação 
ativa na. lilurgia. presença nos mais dife
renles níveis de conselhos de Igreja, esfor
ço para dar um convincenle testemunho 
público de fé etc. 

b) A multiplicação de comunidades 
eclesiais, apesar da carência de ministros 
ordenados. As paróquias tomam uma nova 
feição. 

c) Crescimento da consciência missio
nária, inclusive ad gentes, não só por parte 
dos religiosos/as como também do laicato. 

d) Revalorizaçao da religiosidade po
pular (peregrinações, romarias, devoções 
popu lares ... ) . 

e) Implementaçao da catequese reno
vada. 

f) O crescimento do movimento ca
rismático católico. 

.. g) A Vida Religiosa que vai se inserin
do, sempre mais, na realidade de nosso 
tempo, mormente no mundo dos pobres, 
deixando de lado estruturas arcaicas. 

h) A teologia da libertação que, tendo 
nascido na América Latina empobrecida, 
tornou-se expressão mundial de um modo 
de pensar a fé e suas manifestações histó
ficas. 

i) Esforço para promover o ecumenis
mo e o diálogo inter-religioso. 

A outra face da moeda (aspectos mais 
necessitados de conversão) é representa
da por inúmeros elementos da realidade 
eclesial ainda não suficientemente permea
dos pelo Evangelho: 

a) A grande massa de católicos mal 
evangelizados, despreparados para assumir 
um compromisso social e eclesial alicerça
do na fé. Essa massa, que vive à margem 
da Igreja, é o público-alvo dos movimen
tos proselitistas de toda espécie. 

b) A instrumentalização dos sacramen
tos da Igreja (especialmente casamento, ba
ti zado, crisma, primeim eucaristia) pe la 
sociedade de consumo, criando em tomo 
deles um mercado lucrativo (fotografi as, 
trajes luxuosos, enfeites, festas ... ). Nem 
sempre a Igreja tem força suficiente para 
fazer frente à mentalidade dos fiéis que, sem 
senso crítico, fazem o jogo do mercado. 

c) O clericalismo de muitos ministros 
ordenados, bem como de religiosos/as e 
leigos. que tendem a conservar uma Igreja 
de perfil anacrônico, incapaz de responder 
aos desafios atuais, seja no campo da fé, 
seja no âmbito da presença da Igreja na 
sociedade. 

d) O grande número de comunidades 
privadas da Eucaristia devido à estrutura 
ministerial inadequada da Igreja, que in
siste em aferrar-se a princípios teologica
mente questionáveis, pouco fundamentados 
na Tradição da Igreja primitiva, e pastoral
mente inconvenientes. 

e) As estruturas arcaicas de organiza
ção eelesial, que traem um ranço de feuda
lismo e ruralismo. A Igreja tem pouco de 
urbana e moderna. Muitos de seus líderes 
ainda não se deram conta de que o regime 
de cristandade é uma página do passado. 

í) O despreparo e a incompetência de 
muitos ministros ordenados para o desem-



penha das tarefas pastorais como se apre
sentam hoje. Os candidatos ao presbiterado 
são acolhidos de forma aleatória, não se 
levando em conta suas reais aptidoes e 
interesses para o exercício do ministério 
de que serão incumbidos. Algo de incon
veniente tem acontecido também em rela
ção aos bispos, que são escolhidos sem que 
a opinião da Igreja interessada e das de
mais Igrejas da regiao seja suficientemen
te considerada. Esse equívoco tem custado 
caro à Igreja em termos de evangelização, 
quando não em termos de credibilidade e 
de testemunho público. 

g) O fato de não poucos movimentos 
eclesiais alienígenas tornarem-se um em
pecilho para a articulação da pastoral de 
conjunto, por não abrirem mão de seus 
esquemas e do objetivo de implantã-Ios a 
qualquer custo, fazendo a pastoral depen
der deles. Entretanto, por parte de certos 
ministros ordenados, nota-se o interesse de 
investir nesses movimentos por serem pon
tuais e mais facilmente controláveis 

h) A insuficiente valorização parte da 
Santa Sé, da CNBB e dos demais organis
mos ec1esiais. Assiste-se à fragilizaçao, ca
da vez maior, da colegialidade episcopal. 

i) O Vaticano II ainda não foi suficien
temente assimilado pelas estruturas maio
res da Igreja. Nas bases, temos colhido bons 
frutos do Concílio. Entretanto, a cúpula 
ec1esial mostra-se ainda refratária a levar 
adiante o projeto de atualizaçao pretendi
do pelo Concílio. 

j) O desgaste da Igreja com questoes 
internas (narcisismo eçlesiástico), em de
trimento dos grandes desafios do mundo 
moderno. 

3. Quais elementos da sociedade con
temporânea, em sua área, podem ser con
siderados positivos para a mensagem do 
Evangelho? Em que aspectos do contexto 
social é necessária uma conversão? 

Apesar dos pesares, é possível detectar 
na sociedade contemporânea sinais positi
vos de boa-vontade para com o Evangelho: 

a) Os pólos de ação e de interesse de 
certas ONGs coincidem com os da Igreja. 

b) O reconhecimento de grupos mino
ritãrios que se sentem apoiados pela Igreja 
em seu esforço de fazer valer seus direitos. 

c) A sensibilidade e a solidariedade de 
setores do governo em relação ao trabalho 
social da Igreja (por exemplo Ministério 
da Saúde < > Pastoral da Criança). 

d) A parceria de organizações da so
ciedade com a Igreja na luta pela defesa 
dos direitos humanos (OAB, ABr, Sindi
catos .... ). 

e) O fato de grupos políticos que con
tinuam assumindo a bandeira das causas 
populares verem na Igreja uma aliada. 

Quanto aos aspectos do contexto so
cial em que é necessária uma conversão 
deve-se observar que existe acentuada con
taminação do tecido social por elementos 
antievangélicos, para os quais é preciso 
estar atentos: 

a) O consumismo, o hedonismo, o in
dividualismo, etc., marca registrada da 
modem idade. 

b) As grandes redes de comunicaçao 
refratárias ao evangelho e sua mensagem, 
mostrando-se, em geral, críticas quando a 
Igreja exerce seu múnus profético. 

c) O ateísmo, a indiferença religiosa e o 
niilismo ético que se impõem à sociedade. 

d) A corrupção política, somada ao 
oportunismo e ao despreparo, gerando des
crédito da classe política. 

e) O crescimento da desigualdade so
cial, em uma sociedade na qual larga faixa 
da populaçao se diz cristã. 

f) A implantação do sistema neoliberal 
que privilegia os ricos e poderosos e mar-
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ginaliza, relegando ao empobrecimento, os 
pequenos e fracos, e leva o Estado a se pôr 
a serviço das grandes empresas e dos mega
projetos, olvidando sua função social. 

g) O acentuado processo de globali
zaçao, sob a égide do neoliberalismo, que 
gera uma cultura de morte, exclusão, em
pobrecimento. 

N 

A COMUNHAO NA IGREJA 
4. Quais são os fatores que produzem 

as divisões mais importantes no âmbito 
eclesial quanto aos: bispos, sacerdotes, re
ligiosos e religiosas, movimentos eclesiais, 
fiéis em geral? Como podem ser supera
dos os obstáculos que atentam contra a 
comunhão? 

Fatores de divisa0: 

a) Há elementos da cultura moderna 
individualista, em que há pouco sentido de 
adesão a ideais comuns. 

b) Também de certo modo, "de fora" 
do âmbito ec1esial está o sentido crítico 
com que se examinam as condutas das au
toridades. Esses elementos não são exclu
sivos da instituiçao ec1esial. 

c) Há também aspectos psicológicos 
(situações traumáticas em que viveram tam
bém algumas das autoridades, vg. na famí
lia) que são fontes de divisão; entre os 
aspectos sociológicos de divisão destaca
mos o impacto dentro da Igreja das ten
soes que dividem a sociedade, a enorme 
distância das classes sociais, a enorme 
quantidade de marginalizados e empobre
cidos; aqui, tiveram papel muito importan
te os ataques ao compromisso profético dos 

. bispos e religiosos que com fidelidade 
evangélica optaram pelos pobres. Esse as
pecto do conflito é inevitável, se a Igreja 
pennanece aberta aos problemas reais de 
seus povos; o que é triste é que dentro dela 
não existe a unidade total de opção prefe
rencial pelos pobres. 

d) Uma manifestação bastante acentua
da a partir do Concílio foi a "contestaçao", 
que nasceu como expressão profética, mas 
que nem sempre foi vivida segundo o Es
pírito de Deus, tanto por parte dos religio-, 
sos como da hierarquia. As vezes, a crítica 
foi amarga, fruto da desilusão de expecta
tivas; outras vezes, do lado da Hierarquia 
se generalizou como fenômeno de toda a 
VR o que foi expressa0 de alguns grupos. 
Em conseqüencia, houve "um diálogo de 
surdos", no qual o lado crítico que deve 
existir para purificar a vida ec1esial não foi 
vivido no espírito do Evangelho por am
bos os lados: do que critica e do que inter
preta a crítica (seja como exercício "duro" 
da autoridade, seja como "desobediência" 
dos religiosos). 

Uma conseqüência dos sistemas histó
ricos de escolha de bispos é a distância 
que alguns religiosos mais comprometidos 
com a missão e inserção sentem de seus 
pastores escolhidos por Roma. Aqui, apa
rece também o fenômeno do conflito Uni
dade-Missão. 

e) No entanto, podemos dizer que 
motivos "internos" sao os diferentes mo
dos ou concepções de se articular e enten
der o Ser da Igreja, por exemplo, a ênfase 
unilateral no aspecto missionário (atenta 
às necessidades do mundo, mas pouco aten
ta à unidade interior) ou a unidade da Igre
ja enquanto Instituiçao (às vezes em detri
mento da solidariedade com as necessida
des humanas). O acento nos aspectos ins
titucionais quando toma opaco o Ser ecIe
sial como Mistério (Corpo de Cristo, Es
posa de Cristo, Mae dos crentes) é causa 
também de divisão. 

Superar os obstáculos enumerados su
poe: formação humana, pessoal, e amadu
recida psicologicamente, que integre com 3 
realismo os aspectos às vezes contraditó- . 
rios da vida e do mistério eclesial. O au
mento de Fé na Igreja como mistério de 
comunhão, termo que é muito mais rico 



que a submissao às nonnas disciplinares. 
Exercício da autoridade mais próximo do 
modelo evangélico e mais distante dos 
modelos dos poderes deste mundo. 

5. Avaliar em que medida na Igreja 
particular têm sido aplicados os ensina
mentos do Concílio Vaticano ll, especial
mente no que se refere à comunhão. De 
que modo pode-se contribuir para pôr em 
evidência toda a riqueza doutrinai e pas
toral desse Concílio, seguindo o convite 
do Santo Padre para realizar um "exame 
de consciência" que "deve visar também 
à 'recepção' do Concílio, este grande dom 
do Espírito à Igreja no final do segundo 
milênio" (carta apostólica Tercio Millen
nio Adveniente, 36)? 

Sobre a "recepçao" do Concílio, pode
-se dizer que poucas Igrejas particulares 
levaram mais a sério esta recepçao que as 
da AL, em geral, e do Brasil, em particu
lar. Medellín, Puebla, Santo Domingo são 
prova disso, o mesmo que os Documentos 
da CNBB. Sem o Concílio e sua recepção, 
nenhum desses documentos têm sentido. 

A nova mané ira de enfocar a Pastoral 
de conjunto, a organização e estrutura da 
CNBB, a comunhão bispos-religiosos que 
tem sido muito forte na Igreja do Brasil, 
graças à qualidade das pessoas que dirigi
ram as instituiçoes e à sua capacidade de 
diãlogo permanentemente desenvolvida. 

Também a liturgia é um dos aspectos 
mais notáveis da Igreja do Brasil, no que 
se refere à criatividade nos cantos, cele
braçao da Quaresma com seu tema próprio 
anual, que dã unidade a toda a Igreja (ho
milias, cantos, coletas etc.). Outro aspecto 
que se distingue é o' esforço pelo ecume
nismo (vg. encontro Justiça e Paz e o Con
selho Mundial das Igrejas em 1988). O 
avanço na missão se nota sobretudo na 
ajuda do Brasil aos países africanos de 
idioma português (Congregações religio
sas em Moçambique, Angola etc.). 

O Concílio e seu iniciador João XXIII 
marcaram nossas Igrejas pelo clima de fra- , 
temidade e de confiança, pelo olhar po
sitivo para o mundo e a Igreja; por animar 
o trabalho e a cooperação, por crer no Es
pírito. Nossas infidelidades ao Concílio são 
fundamentalmente as de ter deixado esse 
impulso do Espírito animador da Igreja e 
confiado mais nos métodos e controles hu
manos que no dom de Deus. 

DIÁLOGO ECUMÊNICO E 
INTER-RELIGIOSO 

6. O que se faz concretamente nas 
Igrejas particulares, ou em nível interdio
cesano, para favorecer o diálogo ecumê
nico, a oração e a cooperação solidária 
com os irmaos de outras confissoes cris
tãs? Como são preparados os agentes de 
pastoral para desenvolver atividades ecu
mênicas orientadas à construção da uni
dade do único povo de Deus? 

Procuramos enumerar abaixo o que se 
faz concretamente nas Igrejas particulares 
ou em nível interdiocesano para favorecer 
o diálogo ecumênico, a oração e a coope
raçao solidária com os irmãos de outras 
confissões cristãs. 

Existem estruturas diversificadas de 
acordo com a situação de cada igreja par
ticular (comissao, bispo responsável por um 
regional, assessor diocesano e/ou regional). 
Em nível nacional, a Igreja católica parti
cipa do CONIC, do CESE. Existem comis
sões de diãlogos bilaterais com a Igreja 
Episcopal Anglicana, com a Igreja Lutera
na. E há uma busca de diálogo com as 
Igrejas Pentecostais e com as Igrejas Orto
doxas. 

Várias são as iniciativas ecumênicas. 
Tem crescido a participação na Semana de 
Oração pela Unidade dos Cristãos e o nú
mero de grupos ecumênicos nas cidades. 
Esses grupos se reúnem para oração, estu-
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do e para ver o que se pode fazer em co
mum. O CEBI, o programa Palavra Viva 
e o CEPAMI têm desenvolvido um Iraba
lho de leitura ecumênica da Bíblia e dos 
textos patrísticos. Há várias atividades so
ciais em comum, como a Pastoral da Cri
ança. Os encontros das CEBs, o ensino 
religioso nas escolas, o projeto mulher e 
teologia do ISER têm apresentado um ca
ráter marcadamente ecumênico. 

Restam ainda muitas tarefas. Enumera
mos algumas: 

- colocar no coração das Igrejas, es
pecialmente nas bases, a dimensão ecumê
nIca; 

. -,.. . - lllcrementar a recepçao ecumemca 
dos documentos por toda a Igreja e nao só 
por especialistas; 

- aumentar a dimensao ecumênica em 
toda a formaçao teórica e prática, confor
'me o Diretório para o Ecumenismo; 

- falar mais de comunbão do que de 
unidade dos cristãos; 

- preparar a celebração ecumênica do 
ano 2000, especialmente o evento ecumê
nico e a Campanba da Fraternidade; 

- celebrar ecumenicamente cada ano 
o mês da Bíblia; 

- elaborar uma cartilha 
conforme projeto do CONIC; 

• • ecumenlca 

- incrementar o diálogo com o Pente
costalísmo no Brasil, conforme pedido da 
CRB, do CONIC e da CEHILA. 

7. Avaliar a relação que a comunida
de cristã mantém com outras religiões não 

. cristãs. 

Avaliando essa relação, destacamos o 
diálogo com os judeus por intermédio de 
uma comissao nacional e do Conselho de 
Fraternidade judaico-cristao, presente em 
muitos lugares, e as tentativas de diálogo 
com o Islão. 

Nos últimos anos tem havido um rela
cionamento mais positivo com as religiões 
indígenas, por meio do CIMI, e com o Can
domblé e a Umbanda, apesar das dificul
dades (desconhecimento, desqualíficação, 
desprezo por parte dos cristãos). 

A IGREJA DIANTE DO 
PROBLEMA DAS SEITAS 

8. Descrever sinteticamente o panora
ma religioso sobre as seitas, os movimen
tos religiosos sincretistas e outras correll
tes espiritualistas: QUllis são? Que tipo 
de atividade desenvolvem? O que a Igrejll 
pode fazer diante dessa situação para 
confirmar os fiéis lia sua fé? 

Deve-se evitar a expressa0 "seitas", 
visto que pode indicar um juízo de valor 
ou postura etnocênlrica, por parte dos ca
tólicos. Ora, há grupos religiosos contem-

• • • poraneos que apresentam caractenstIcas 
sectárias e outros não, sobretudo os liga
dos ou próximos ao movimento uNew 
Age", que possuem índole bastante inclu
siva, nas prãticas bem como no discurso. 

No dinamismo do campo religioso bra
sileiro, notamos O fenômeno do crescimen
to de grupos religiosos distribuídos em vá
rias matrizes: 

a) A matriz evangélica pentecostal e 
• 

neopentecostal. E a que apresenta maior 
crescimento e dinamismo, além de maior 
força de divulgação e marketing. Atinge 
sobretudo camadas pobres e miseráveis da 
população, principalmente urbana, com ex
ceção da Igreja Universal do Reino de Deus 
(lURD), que intensifica o proselitismo nas 
camadas médias, com apelos próprios des
ta classe e, inclusive, com um discurso étÍco 
familiar e sexual bem diferente dos padroes 
pentecostais - estes calcados, em geral, 
nos postulados da ética calvinista puritana. 
Além disso, a exacerbação da Teologill 
da Prosperidade calvinista, ensinada pelos 



pastores da JURD, suas inversões no cam
po político-partidário federal, estadual e 
municipal demonstram um desafio ao tra
tamento destes pela Igreja Católica, que 
exibe ainda um comportamento muito am
bíguo com respeito ao dinheiro e à política 
partidária. Pode-se dizer, com Pierre San
chis, que a IURD é sectária e proselitista, 
sem ser fundamentalista, no entanto. Já 
outros grupos neopentecostais exibem ti
pos de fundamentalismo bíblico-doutriná
rio e élico. 

b) A matriz dos movimentos espiri
tualistas ecológicos, gnósticos, "new age". , 
E difícil sua caracterização. Os cientistas 
sociais que estudam agrupamentos religio
sos vêm trabalhando com conceituaçoes 
provisórias, na quase impossibilidade de 
agrupá-los em categorias definidas. Para 
começar, alguns nem se identificam como 
religiosos. embora demonstrem um siste
ma de crenças, de rituais próprios, de có
digos de conduta pessoal e comunitário e 
uma forte dimensao de transcendência. Para 
essas, trata-se de uma revoJuçao cultural, 
da consciência humana universal. Tais 
sao os grupos conhecidos como "Nova 
Era" c também outros que propoem um 
ecologjsmo espiritualista ao mesmo tempo 
individualista e militante. Há agrupamen
tos que se autoconstituem como religião, 
exemplos: o Sallto Daime e os movimen
tos re1igiosos provenientes das Grandes 
Tradições hinduístas e budistas, que fazem 
seu percurso no Brasil de hoje. Podemos 
citar também as correntes do Islamismo 
místico, presentes nas comunidades Ba' hal 
e Soufit. 

• 

A Nova Era absolutiza a transforma
ção, a mudança da consciência humana, 
em escala mundial, como fruto da conspi
ração aquariana. Trata-se de uma conspi
ração porque seus adeptos preconizam um 
certo determinismo no encontro das pes
soas que afinam com este mesmo ideário 
transformador, de índole milenarista. 

c) A matriz das tradições religiosas 
afro-brasileiras. Na década de 70, pesqui
sadores da Umbanda escreveram que esta 
era, na época, a reHgiao que mais crescia 
no Brasil. Foi também a década de maior 
interesse nos estudos do afro-brasileiro, o 
que perdurou até a metade dos anos 80. 
Hoje, tal crescimento foi de muito suplan
tado pelo pentecostalismo e neopentecos
talismo. No entanto, não se pode dizer que 
haja diminuído significativamente a sua for
ça, embora as estatísticas nos revelem que 
o percentual de praticantes filiados às co
munidades ou terreiros continue relativa
mente pequeno. Todavia, o recurso aos jo
gos divínatórios, consu1tas, trabalhos, por 
parte dos católicos de tradiçao ou estatis
ticos continua digno de registro, como as 
pesquisas revelam. 

d) Finalmente, dentro do Catolicismo 
cresce a matriz pentecostal dos movimen
tos carismáticos. Estes grupos e movimen
tos são hoje um desafio para a pastoral da 
Igreja, por conta da "contaminação" com 
o movimento evangélico congênere, com 
o qual apresenta semelhanças e até identi
ficações nos campos da música, dos cultos 
de louvor, curas, exorcismos e da crença 
na iluminação individual de cada fiel pelo 
Espírito Santo e/ou Jesus. O problema prin
cipal, me parece, provém da faixa da po
pulação que está reentrando na Igreja Ca
tólica por meio da RCC: são adultos e, 
sobretudo, jovens, que entram sem ter fei
to catequese para P Eucaristia nem para 
Crisma, apenas foram batizados quando 
crianças; portanto, sem nenhum conheci
mento nem prática sacramental anterior. 
Encantando-se com o "calor" da vivência 
comunitária, dos cânticos, das "noites de 
louvor", da imposiçao das mãos para li
vrar dos males da bebida, droga, etc., da 
experiência interior, pensam que a religião 
fica nisso, no emocional, sem maturação 
da fé, sem vida sacramental nem ligação 
com a hierarquia. No entanto, penso que 
tais grupos são um dos meios principais de 
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o catolicismo atual no Brasil enfrentar o 
desafio dos grupos neopentecostais sec

, tárias. 

Outro aspecto importante é o da pro
palada "revanche do sagrado", que seria 
um fenômemo da vida religiosa brasileira 
contemporânea. Cremos, após observações 
e ,reflexões, que o sagrado que ressurge 
com mais força hoje é o de tipo utilitário. 
Quer dizer, o sagrado buscado para a 
resolução dos problemas angustiantes da 
vida cotidiana: fome, desemprego, inse
gurança econômica, solidao, abandono, vio
lência doméstica etc. Trata-se do sagrado 
que é o reflexo oposto da falência da razão 
utilitária, matriz do capitalismo ocidental. 
Ora, essa prometeu o paraíso terrestre por 
meio do desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia. Porém, os resultados aí estao: 
crescimento excludente, tecnologia a ser
viço dos grupos poderosos ... a religião tor
nando-se a instância desesperada para a 
massa dos excluídos, material e afetiva
mente. 

Um último aspecto importante desse 
quadro religioso multiforme e variado, 
apresentado no item 2, e comum a pratica
mente todos os novos movimentos religio
sos, é o da insistência na cura corporal e 
espiritual. A cura se processa principal
mente de duas maneiras: pela integraçao 
do indivíduo nos valores religiosos do gru
po, o que vai lhe trazer a libertação da 
doença ("Jesus é que vai me curar", "Jesus 
vai me libertar de Satanás"); com Leila 
Amaral, pode-se chamar esse tipo de cura 
de "relacional", porque ela faz a ponte de 
intregaçao do indivíduo doente com os 
valores do grupo salvador. Outra maneira 
é a cura que se processa de dentro para 
fora. Esta é induzida ao indivíduo: ele é 
alertado de que a cura, a saúde, está dentro 
dele, está em seu poder fazê-Ia atuar em 
seu organismo. Os grupos cristãos justifi
cam-na com as frases de Jesus: "Vai, tua 
fé te salvou ... Se creres, posso curar-te"; 
este tipo é o da cura xamânica, na qual o 

indivíduo e nao o grupo religioso é o prin
cipal artífice. 

N 

EVANGELlZACAO E CULTURA , 

9. O que faz a Igreja para evangelizar 
o mundo da cultura (artes, letras, ciên
cias etc.)? Como a Igreja se faz presente 
com programas de evangelização nos dis
tintos níveis do campo educativo: primá
rio ou elementar, secundário ou médio e 
universitário? 

Freqüentemente, o magistério da Igreja 
utiliza a expressa0 "mundo da cultura" para 
referir-se ao ambiente no qual se dá a pro
dução teórica e a articulação dos conheci-

• 
mentos. E bom ter presente que o "mundo 
da cultura" é muito mais amplo e vai bem 
mais além do contexto acadêmico. Entre
tanto, considerando a realidade referida, 
ocorrem as seguintes observaçoes: 

- Nota-se, com freqüência, um des
compasso entre as novas idéias que sao 
veículadas no "mundo da cultura", bem 
como entre os resultados da ciência e as 
posturas disciplinares da Igreja. Isso tem 
levado as pessoas católicas que vivem o 
"mundo da cultura" a adotar um duplo 
comportamento. Um é o procedimento en
quanto pessoas de ciências; outro é a sub
missao, indiferença, ou a desaprovação à 
opiniao da Igreja que nao está na perspec
tiva das ciências. 

- Nota-se também que as Universida
des Católicas, que em tempos idos eram 
espaços privilegiados de articulação em 
prol da evangelização, hoje vivem com 
dificuldade esta realidade. Não poucas ve
zes, nesses ambientes, fomentam-se radi
cais críticas e verdadeira indisposição à 
Igreja. 

- Em parte, pelas razões acima ex
postas, nota-se a grande dificuldade da Igre
ja em preparar lideranças para atuarem no 
espaço acadêmico, no meio universitário. 



A presença evangelizadora da Igreja 
nesses ambientes nao pode ignorar a cres
cente fragmentação religiosa. Em qualquer 
dos ambientes mencionados, os tradicio
nais programas de ensino religioso devem 

• _. A • 

passar por uma revIsao maiS que ecumeOl-
ca: "macroecumênica", que promova o diá
logo inter-religioso. 

1 O. Quais são os elementos mais sali
entes das culturas de grupos indígenas, 
afro-americanos ou de imigrantes, exis
tentes no território nacional ou nas co
munidades locais, que merecem ser reva
lorizados e utilizados como sementes de 
evangelizaçao? Em que medida tais ele
mentos enriquecem a esplritualidade cris
tã e devem ser purificados de elementos 
alheios à fé cristã? 

A solidariedade, a dimensão comunitá-
. . ~ . "'-na, a utopia, a pratica partlclpatlVa sao 

alguns elementos presentes nas culturas 
afro-americanas, indígenas e na realidade 
dos migrantes, de modo geral. Aqui, há 
que ressaltar, sobretudo, as práticas de in
culturação vividas por esses grupos. 

Os povos afro-americanos e indígenas 
vivem uma verdadeira riqueza de experiên
cia de Deus. Ela constitui a base do seu 
ser e viver. Trata-se de uma espiritualida
de envolvente, marcada pela total confian
ça em Deus que é fonte de Vida. Os imi
grantes, por sua própria condição de vida, 
vivem da confiança em Deus. Indígenas, 
afro-americanos, imigrantes, vivem, de mo
do geral, uma espiritualidade positiva; en
tretanto ela precisa ser purificada de um 
certo negativismo e sacrificialismo intro
jetados sobretudo coI)1o herança da prega
ção colonial. 

11. Quais são as características mais 
salientes de religiosidade popular em sua 
área e em que medida são levadas em 
conta na elaboração dos planos pastorais? 
Que lugar ocupa a devoçao à Virgem 
Maria na religiosidade popular? 

Certamente entre as características mais 
salientes da religiosidade popular estao as 
práticas de inculturação, expressas sobre
tudo nas celebrações litúrgicas. Essas prá
ticas rejeitam toda forma de marginaliza
ção e apressa0, e conclamam à fraternida
de e igualdade. Há planos de pastoral, em 
todos os níveis, que têm levado em conta 
a realidade da religiosidade popular, entre
tanto é necessário ainda maior sensibilida
de e acolhida por parte da Igreja como um 
todo. 

, 
E sobretudo na religiosidade popular 

que a Virgem Maria expressa o rosto ma
temo de Deus. A devoção à Virgem Maria 
demonstra a busca de libertação por parte 
dos povos. No contexto da religiosidade 
popular, a devoçao à Virgem Maria nao se 
contrapõe à figura de Jesus Cristo, mas é 
expressão da concretude do amor de Deus 
anunciado por Jesus. Além dos sentimen
tos de ternura e compaixão, Nossa Senho
ra é para o povo exemplo e incentivo nas 
suas lutas. O povo a colocou no centro da 
sua vivência e encontrou nela seu próprio 
rosto: indígena em Guadalupe, negra em 
Aparecida. As formas de devoção à Vir
gem Maria são expressões marcantes de 
inculturação. 

A IGREJA E OS MEIOS DE 
N 

COMUNICAÇAO SOCIAL 
12. Que faz atualmente a Igreja em 

sua área para promover o reto uso dos 
meios de comunicaçao social e para que 
também sejam úteis instrumentos ao ser
viço da nova evangelização? Qual é a 
presença da Igreja nos chamados areó
pagos modernos? 

Observaçao: Esta pergunta foi respon
dida na ERT. Mas por motivos de ordem 
técnica perdeu-se o texto. Transcrevemos 
aqui (em parte) a resposta elaborada pela 
CLAR: 
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A Igreja e, particularmente, a Vida 
Religiosa vêm desenvolvendo ações diver
sas para promover o reto uso dos MCS. 
Podemos enumerar as seguintes iniciativas 
geraIs: 

- Cursos de formaçao do senso critico. 

- Programas de formaçao para a uti-
lização catequética e educativa dos recur
sos audiovisuais. 

- Criaçao de escolas e centros de for
mação de comunicadores cristãos, jorna
listas e locutores. 

- Criaçao e gerenciamento de meios 
próprios, como emissoras de rádio, centros 
de produção televisiva, jornais, editoras, 
cadeias de 1ivrarias. 

- Em alguns casos, há religiosas e re
ligiosos que mantêm programas de cará
ter religioso em meios particulares ou es
tatais. 

- Também se dá, às vezes, a incorpo
ração do tema da comunicação social aos 
planos de formação inicial dos religiosos 
• Jovens. 

Ainda que a impressao que possa dar 
esta enumeração geral da presença da Igreja 
e da Vida Religiosa no campo das comu
nicações sociais seja positiva, não se pode 
ignorar falhas graves no que se refere à 
concepção da comunicação, à articulação 
de planos e projetos e à dedicação pessoal 
com a conseqüente atençao pastoral. 

Poderíamos afirmar que predomina uma 
certa visão mecanicista na preocupação 
com o uso dos meios e instrumentos de 

• _ •• A • 

comumcaçao e com as consequenclas que 
disso se seguem. Geralmente não se com
preende nem se analisa o fenômeno global 
da comunicação humana e sua veiculaçao 
assombrosa pelo surgimento das novas tec
nologias. Contentamo-nos com observar os 
efeitos negativos ou positivos das mensa
gens sem dar-nos conta da nova compreen
são de mundo que implicam e veiculam. 

Portanto, a única preocupação é querer ocu
par espaços nos meios para aproveitar seu 
impacto e contrabalançar seus efeitos ques
tionadores de nossa ideologia e visão de 
mundo. Faz-se urgente abandonar essa lei
tura, e passar ao que podemos chamar uma 
espiritualidade da comunicaçao, com a qual 
se busque penetrar a nova cultura global 
que os MCS geram. 

A forte presença dos MCS em todos 
os ambientes sociais e culturais leva à 
imposiçao de modelos de juízo e compor
tamentos estandardizados em nivel plane
tário. Esse fenômeno se caracteriza essen
cialmente nos hábitos de consumo. Essa 
planetarizaçao cultural é uma realidade que 
atinge de modo evidente as culturas parti
culares e principalmente as culturas mar
ginalizadas. Sem cair no nostálgico roman
ticismo cultural, é importante promover 
uma leitura e uma traduçao particularizada 
da modernidade em cada cultura. Assim, é 
urgente trabalhar o nascimento de diversas 
modernidades: indígena, afro, mestiça. 

No contexto da planetarização cultural, 
é de suma seriedade o vínculo monopo
lítico das mensagens com critérios de ren
tabilidade econômica. No contexto de uma 
privatização dos meios, os valores e com
portamentos culturais ficam submetidos a 
exigências exclusivamente econômicas, 
deixando outras dimensões essenciais, co
mo a ética, a utopia, a espiritualidade, a 
criatividade comunicacional. Cultura e con
sumo formam um par sutilmente perverso 
para o canal da comunicação de massa. 

A IGREJA E A 
SOLIDARIEDADE SOCIAL 

13. Quais atividades promove a Igre
ja, em sua área, para a ajuda solidária 
aos mais necessitados, e como em geral 
responde o povo fiel a essas iniciativas? 
Que colaborações externas em nível ecIe
sial ou civil recebe a Igreja para esta aju-



da · solidária? Existem programas de for
maçao da consciência solidária em pes· 
soas ou grupos relevantes lia sociedade? 

Em nível nacional, celebra-se anual
mente a Campanha da Fraternidade (CF). 
Seu objetivo é precisamente levar os cris
tãos a uma tomada de consciência mais 
lúcida da injustiça e da pobreza crescente 
que sofrem os mais necessitados, das cau
sas que levam a essa situação e da neces
sidade de uma prãtica que contribua para 
superar esses desequilíbrios sociais e cons
truir uma sociedade mais justa e solidária. 
No final da CF de cada ano os fiéis con
tribuem também com ajuda material. 

Outra iniciativa nessa mesma perspec
. tiva são as "Semanas Sociais Brasileiras". 
promovidas pela CNBB, nas quais são de
batidos tell)as e questões prioritãrios para 
a construção da sociedade solidãria e se 
fazem propostas concretas de açao nessa 

-- linha, Uma dessas propostas de ação, que 
encontrou fórte eco em nível nacional, é a 

. - celebração do "Grito dos Excluídos", no 
dia 7-de setembro de cada ano (dia come
morativo da Independência do país), com 
manifestações de caráter cívico e religio
SO, que revestem diversas expressões rei
vindicatórias de melhores condições de vida 
para todos, sem exc1usao de nenhum tipo. 

Existem ainda atividades concretas de 
ação promovidas pelas "pastorais específi
cas" ligadas ou nao institucionalmente à 
CNBB, ou seja, pastoral do menor, da ter
ra, dos presídios, da mulher marginaliza
da, dos moradores de rua, dos sem-teto, 
dos bóias-frias etc. O trabalho dos Vicen
tinos (sociedade civil autônoma, mas estrei
tamente ligada à Igreja) em favor dos me
nos favorecidos, particularmente dos meni
nos e meninas de rua, é também uma ação 
de considerável influência na sociedade. 

Entre outras, a Igreja recebe ajuda de 
organizações internacionais tais como: 
ADVENIAT, CARITAS, MISEREOR, 

AlUTO; de grupos de leigos da Europa, 
como, por exemplo, os "Leigos de Assis". 

Parece que nessa perspectiva se encai
xam celtos programas do !BRADES, da 
linha seis do Plano de Pastoral de Conjun
to da CNBB, do Centro dos Jesuítas de 
Brasília, do Centro João XX1I1 (Rio de 
Janeiro), do Centro de Fé e Cultura (Rio 
de Janeiro), do CEPAT (Curitiba), os cur
sos e seminãrios do CESEP, numa linha 
popular libertadora. 

15. Como promove a Igreja o respeito 
pela vida humana em todas as suos fases, 
desde a concepção no seio materno até 
ancianidade? Enumerar exemplos concre
tos da sensibilidade da comunidade cristã 
a este aspecto . 

Em suas doub'inas e a~los magisteriais, 
a Igreja tem sido, na defesa da vida huma
na em todas as suas fases, de inequívoca 
clareza. A sensibilidade da comunidade 
cristã a este aspecto tem, perceptivelmen
te, crescido nas últimas décadas: direitos 
das crianças, dos idosos, dos marginaliza
dos, das minorias étnicas, dos prisioneiros, 
dos economicamente empobrecidos. Me
nos clara é a sensibilidade dos cristãos para 
com a vida humana não nascida (aborto), 
nao por falta de ensinamento e apelos dos 
pastores, mas por causa dos complexos 
fatores aí envolvidos, Uma grande contri
buição por parte da Igreja para enfrentar 
de maneira mais eficaz a questão do abor
to poderia ser um apoio mais claro e um 
anúncio mais conseqüente e coerente da 
paternidade responsável. Desejável seria 
ainda que a Igreja fosse mais decidida tam
bém na defesa de outras formas de vida 
não-humana, 

OUTROS TEMAS COMUNS 
16. Pode fazer observações ou suges

tões sobre outros problemas comuns a 
todo o Continente Americano relaciona
dos com o tema da Assembléia Especial 
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que, na sua opinião, não foram suficien
temente aprofundados aos Lineamenta ou 
que nao são mencionados no presente 
questionário? 

a) Sem esquecer a liberdade e a gratui
dade do Espírito, pode-se dizer que a con
versão do Povo de Deus se compõe com a 
conversão da Igreja-instituição. A visibili
dade da comunhão acontece com o con
curso de estruturas que solidarizem as Igre
jas particulares, fortaleçam os Colegiados 
na linha do Vaticano lI, favoreçam esfor
ços conjuntos, para que a Igreja se mostre 
voltada para fora de si, superando qual
quer narcisismo e testemunhe a Cristo 
Redentor de todos, homens e mulheres. 

b) Ao falar das Conferências Episco
pais, falta realce para estruturas norteadas 
pelo princípio de subsidiariedade que é 
antídoto tanto contra o autoritarismo quan
to contra uma unidade de tipo uniformida
de e não de tipo comunhão de diferentes 
dentro da Igreja de um único Senhor, um 
só Batismo e mesma Fé. 

c) Apostolicidade e catolicidade reque
rem pluralidade, no respeito às culturas cuja 
evangelização nao pode nem deve levar à 
estandardizaçao. Por isso mesmo, espera
-se que este Sínodo não esvazie a força 
pastoral dos diferentes Colegiados, Confe
derações e Conferências Episcopais. 

d) Para que a visibilidade da comunhão 
se efetue, os leigos que concretizam na 
sociedade a mensagem da Igreja precisam 
ter nesta a participaçao efetiva e condizen
te com seu estatuto de membros totalmen
te iniciados, não só para lhe trazerem, à 
Igreja, a sua visão laical, como também 
para que o mundo veja que a Igreja se 
constitui de todos os fiéis, pois que todos 
têm nela responsabilidades, voz e vez. 

e) Um laicato dessa forma assumido 
por si próprio e pela Igreja em seu conjun
to, supõe que encontre ocasioes de forma
çao espiritual e teológica, para que a práti-

ca e o anúncio decorrentes sejam confor
mes à mensagem de Jesus Cristo. 

l) Falta realce ao tema da inculturaçao. 
A inculturaçao que a evangelização exige 
como sempre exigiu em toda a História da 
Igreja, tanto nas regioes já "evangelizadas" 
como nas que não o são, facilita ou possi
bilita ou toma corretamente compreendida 
- e nao como recurso colonialista ou a 
serviço de qualquer outro interesse excuso 
- a ação da Igreja pelos pobres, miserá
veis, injustiçados. Prepara a aceitação, e 
portanto a eficácia, da função profética da 
Igreja, cuja responsabilidade de denúncia 
da injustiça vai de par com sua pregação 
do amor fraterno. Inclui-se a denúncia das 
injustiças e descaridosas políticas econô- , 
micas, racistas, exploradoras da vulnerabi
lidade dos países e regiões menos organi
zados socialmente ou mais pobres. A fé 
urge sempre a manutençao de uma séria 
opção pelos pobres. E no continente ame
ricano, as circunstâncias demandam espe
cial atenção às políticas racistas e socio
econômicas que atingem principalmente os 
índios, negros e mestiços. 

g) A fidelidade à mensagem de Cristo, 
com o conseqüente amor por homens e 
mulheres, cristãos ou não, pede que a evan
gelização se aprimore no diálogo com o 
mundo científico e enfrente a necessidade 
de considerar as novas fonnas de aborda
gem da complexidade da vida humana e 
sua interpretação. Não é possível esquecer 
as reflexões suscitadas pela engenharia 
genética, e é preciso precaver-se a fim de 
que as restrições que merece nao venham 
a levar os fiéis a uma rejeição indevida, 
nociva ao diálogo da Igreja com o mundo 
científico. Seria lamentável que por falta 
de formaçao ou incorreta informação os 
fiéis confundissem a autenticidade da ima
gem do cristao com um "fundamentalismo" 
que não se abre às possibilidades legítimas 
de novas interpretações da vida humana. 



h) Na mesma dinâmica da graça de 
Deus em luta contra as injustiças estabele
cidas como normais tradiçoes e costumes 
erigidos em verdades irrefutâveis, seria 
preciso investir intelectualmente, levando 
em conta as diversas ciências humanas e 
sociais e, sobretudo, em uma visao de fé e 
caridade, as questões dos relacionamentos 
dos gêneros, nos âmbitos intra e extra~ecle-
. . 

81318. 

i) A Nova Evangelizaçao, levando em 
conta tudo isso e muito mais, precisa ser 
realista na questao do processo evangeli-

< .. 

zador, que toma tempo e os frutos não se 
- mostram rapidamente. O Espírito e sua 

graça fazem seu caminho com nosso tra
balho mas não dependendo de nossas pre
visões. Há um espaço de confiança na gra
ça em ação nos nao-crentes e nos fiéis que 
o dom de Deus transforma em esperança 
teologal com raízes na fé e na caridade. 

CONTRIBUIÇOES DA EQUIPE DE 
REFLEXAO TEOL6GICA DA 

CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS 
DO BRASIL 

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1996 
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S/NODO PARA A AMER/CA: 
PROPOSTAS PARA O DEBATE 

Neste artigo, apresentamos o 

documento preliminar do Sínodo 

para a América (Roma, 16. 11 a 

12,12,1997) e algumas respostas 

de bispos e teólogos brasileiros 

ao relativo questionário. O que 

está em jogo são os rumos da 

"nova evangelização" no 

continente americano, no limiar 

do Terceiro Milênio. 

N 

A CONVOCACAO . , 

Durante a 4a Conferência Episcopal 
Latino-Americana, em Santo Domingo, no 
ano do V Centenário da chegada dos euro
peus à América (1992), o Papa João Paulo 
11 anunciou o projeto de convocar um sÍ
nodo dos bispos católicos de todo o conti
nente americano "para promover a coope
raçao entre as diversas Igrejas particulares 
nos vários campos da ação pastoral e onde 
[ ... ] sejam enfrentados também os proble
mas relativos à justiça e à solidariedade 
entre todas as nações da América". 

A proposta foi confirmada na Carta 
sobre "O Advento do Terceiro Milênio" 
(1994), na qual o Papa amplia o projeto, 

• 
incluindo um Sínodo para a Asia. A tarefa 

Pe. Albel10 Antoniazzi 
Belo Horizonte, MG 

da preparação foi confiada à Secretaria do 
Sínodo dos Bispos em Roma, que consti
tuiu Comissões Especiais para os novos 
Sínodos e publicou, no 2" semestre de 1996, 
os Lineamenta do "Sínodo dos Bispos para 
a América". 

o DOCUMENTO 
PRELIMINAR: LlNEAMENTA 

Segundo a praxe já consagrada, a Se
cretaria inicia a preparação de um Sínodo 
divulgando um documento preliminar, cha
mado Lineamenla (esboço, linhas), que 
descreve o tema proposto e aprovado pelo 
Papa para o Sínodo, e solicita aos Bispos 
(ouvidas suas Igrejas) uma resposta ao 
questionário anexo. Nesse caso, os Linea
menta trazem como tema: Encontro com 
Jesus Cristo vivo, caminho para a conver
são, a comunhão e a solidariedade na 
América. 

o documento chegou aos Bispos em 
setembro e outubro. A CNBB deu prazo 
até 30 de novembro para encaminhar a 
Brasília as respostas ao questionário, pra
zo dilatado depois até 31 de dezembro. Em 
janeiro, um assessor redigiu uma síntese 
das respostas, que geralmente foram cur
tas, também pelo pouco tempo disponível. 
Houve 23 respostas em nome de (Arqui) 
Dioceses, 27 respostas pessoais de Bispos, 
5 de outras instituições e 14 de outras 
pessoas. 

A síntese, de 18 folhas, foi apresentada 
pelo Pe. Cleto Caliman à Presidência e à 



Comissão Episcopal de Pastoral (CEP) da 
CNBB no dia 26 de fevereiro, junto com o 
relatório do seminário de estudo promovi
do pela CNBB em Belo Horizonte, com a 
pru1icipação do Secretário-Geral e de uma 
dúzia de teólogos. A CEP aprovou a ela
boração de um único documento de res
posta à Secretaria do Sínodo, que foi re
visto pela CEP na sessao de 18-20 de março 
e enviado a Roma antes da data·limite de 
10 de abril. 

Com base nessas respostas, a Secreta,.. 
ria do Sínodo deverá elaborar o lnstru
mentum Laboris (documento de trabalho), 
a ser enviado aos Bispos em agosto. De 16 
de novembro a 12 de dezembro deste ano 
de 1997, em Roma, deverá ser realizado o 
Sínodo. Pelo Brasil, participarão 15 (quin
ze) Delegados eleitos. A eleição será feita 
em lIaici , na Assembléia Geral, de 9 a 18 
de abril. Haverá também Padres Sinodais 
convidados ex officio: por exemplo, todos 
os Cardeais. Até fim de setembro, even
tuais sugestões podem ser enviadas ao Se
cretário-Gerai da CNBB, que as repassará 
aos Delegados brasileiros. 

CRíTICAS AOS L1NEAMENTA 
A divulgação dos Lineamenta pelas 

editoras católicas, desde outubro de 1996, 
estimulou algumas reações de teólogos. O 
primeiro a reagir foi José Oscar Beozzo, 
do CESEP de São Paulo, que manifestou o 
temor - cel1amente partilh ado por mui
tos, inclusive pela recordação da direçao 
dada aos trabalhos da Conferência de San
to Domingo - de que o Sínodo para a 
América, em lugar de:-repre-

meira e do objetivo específico de um Sí
nodo episcopal). 

Os Lineamenta foram julgados pouco 
significativos e genéricos. Curiosamente, 
o próprio Secretário·Geral do Sínodo, Cardo 
Schotle, parece levá-los pouco a sério, 
enquanto convida os Bispos a responder . . ,. 
UnIcamente ao questIOnaria anexo aos 
Lineamenta. O questionário, por sua vez, 
com suas dezessete perguntas, resulta bas
tante dispersivo e tende a ampliar a 
temática - já ampla - do Sínodo. Que
rendo falru' de tudo, nao se corre o risco -
perguntam os críticos - de não falar (se
riamente) de nada? 

Os Lilleamenta fazem também outra 
escolha, que já se manifesta no nome do 
Sínodo. O Papa falara de "Sínodo para as 
Américas" e sublinhara as diferenças, "a 
enorme dispru'idade entre o Norte e o Sul" 
(TMA 38). Agora foi adotada a nomencla
tura "para a América" e parece prevalecer 
a vontade de tratar os problemas comuns 
às Américas e ao Caribe, "sem ignorar as 
diferenças". 

Com relação às diferenças, gostru'ia de 
lembrar alguns dados: 

• Com base no último Anuário Estatísti
co da Igreja (dados atualizados em 
31.12.1994), é possível destacar as di
ferenças iJlternas que existem nas Igre
jas das Américas. Por exemplo, consi
derando, por um lado, os dados da 
América do Norte (Estados Unidos e 
Canadá) e, por outro, todo o resto 
(América do Sul e Central, mais Mé
xico e Caribe), o que quase coincide 
com a chamada América Latina, temos: 

Região l'adrt'S P<lm013gem Católicos ror«nla~m Calól.ll'adrr sentar uma Assembléia em ""'''''--_ ..... ''---'===-=="-----'===-'==''-' 
que o episcopado manifeste 
livremente seu pensamento 
pastoral, tome-se uma As

Am.do NOIlt 62.41.5 

Am. latinJ 
América.\oLal 

57363 
119.778 

sembléia em que a Santa Sé divulgue suas 
orientações para os bispos (coisa útil, evi
dentemente, mas de natureza diversa da pri-

• 

52.1~ 

41.9'1 
1C/.\04 

69.013.000 
411186.ooJ 

481.199.000 

14.)41K 

85,ó6~ 

100,00% 

1.106 

1.185 

4.017 

Obselve-se que o número dos sacerdo
tes na América ficou quase estável, en
tre 1978 e 1994, se considerru-mos a 
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média geral; mas esta média esconde o 
fato de que na América do Norte, no 
penado indicado, os sacerdotes dimi
nuíram 12,1 %, enquanto no México e 
América Central aumentavam em 
25,5% e na América do Sul, 11,8%; 
quanto ao número dos católicos da 
América, eles representavam em 1994 
quase 50% (exatamente 49,3%) dos 
católicos do mundo inteiro; a América 
é também o único continente com 
maioria de católicos (63,4% em 1994). 

• Com base no último Relatório da ONU 
sobre desenvolvimento humano, que 
mede o progresso de um país com base 
em saúde e esperança de vida, nível de 
educação e renda real dos habitantes, 
podemos constatar que os países da 
América do Norte ocupam os dois pri
meiros lugares (l ° Canadá; 2° Estados 
Unidos), enquanto os da América Lati
na e Caribe se situam entre o 300 lugar 
(Argentina) e o 145° (Haiti), estando o 
Brasil no 58° lugar (o l° dos países de 
desenvolvimento médio). 

os TEMAS A DISCUTIR 
Uma discussao mais aprofundada dos 

temas específicos deste Sínodo exige que 
se abordem as questões da conversa0 a 
Jesus Cristo, da comunhao entre as Igrejas 
e da solidariedade entre os povos. Poder
-se-ia seguir a ordem dos temas adotada 
pelo questionário anexo aos Lineamenftl. 
Mas, já o dissemos, dezessete temas são 
muitos e cairíamos na dispersão. Preferi
mos nos concentrar num esquema mais 
enxuto, que basicamente é o seguinte: 1) 
tomar o encontro hoje com Jesus Cristo 
vivo como ponto de partida. como quer o 
Papa; 2) olhar para a realidade americana 
(e especialmente latino-americana e brasi
leira) para fazer um levantamento de desa
fios pastorais; distinguiremos aqui vários 
aspectos: econômico, político, cultural, 
religioso; 3) esboçar algumas das respos-

tas que a Igreja deve dar, se quiser teste
munhar a Cristo no contexto atual e no 
próximo futuro do nosso continente. 

CRISTO NO CENTRO 
Os Lineamenta afirmam que Jesus Cris

to, "vivente atualmente na Igreja, deve ser 
sempre o ponto de convergência de todas 
as reflexões e o caminho para a sua atua
ção pastoral" (nO 4). 

Cristo no centro da vida eclesial e da 
história: outro não podia ser o ponto de 
partida de um Sínodo convocado para des
pertar na Igreja a consciência de sua res
ponsabilidade ingressando no Terceiro Mi
lênio da era cristã. 

A centralidade de Jesus Cristo é tam
bém a afirmaçao decisiva do Concílio 
Vaticano 11 e do Papa Joao Paulo 11, desde 
a sua primeira encíclica Redemptor Ho
minis (RH). Por quê? Parece que nisso se 
exprime a necessidade de a Igreja do sécu
lo XX reencontrar seu próprio centro, sua 
origem e fonte, como ponto de partida da 
renovaçao da Igreja e da sociedade, alme
jada por todos. 

A tarefa do Sínodo para a América, no 
espírito do Jubileu do Ano 2000, será nao 
apenas reafirmar esta convicçao da Igreja 
de hoje, mas também explicitar os motivos 
que devem levar os povos do continente 
americano, majoritariamente cristão, a re
descobrir a atualidade e a novidade da 
pessoa e da mensagem de Jesus Cristo, e 
ressaltar o que este reconhecimento do 
"cristocentrismo" exige da Igreja, em ter
mos de fidelidade evangélica e de perma
nente disposição a se deixar evangelizar 
pela Palavra de Deus (cf. DV 10b; EN 15; 
TMA 32 ss.). 

N 

A CONVERSA0 PESSOAL A 
JESUS CRISTO 

Os Lineamenta do Sínodo, por enquan
to, limitam-se a propor como tarefa da 



Igreja chamar homens e mulheres de hoje 
à uconversao", ã mudança de vida e de 
perspectiva, por meio do encontro com o 
Cristo vivo (cf. Uneamen/a, Il par/e, n' 
15-28). Os Uneamen/a parecem até des
cartar qualquer discussao preliminar sobre 
a cristologia (a doutrina sobre ' Cristo) -
atualmente bastante debatida ao menos en
tre os teólogos norte e sul-americanos -, 
apenas desejam que homens e mulheres da 
América aproximem-se de Jesus "não para 
fazer teorias sobre ele, nem para observá
lo como espectadores neutros, mas para 
encontrar-se com ele, nas próprias circuns
tâncias das suas vidas ... " (n' 6). 

- . 
A QUESTAO CRISTOLOGICA -NAO PODE SER RESOLVIDA 
DE QUALQUER FORMA 

Ora, salvo melhor juízo, a questão da 
cristologia não é tão pacífica assim, que se 
possa dá-Ia como plenamente resolvida. 
Basta recordar Santo Domingo. Suas con
clusoes contêm uma "profissão de fé" 
(DSD, 4-15) em "Jesus Cristo, evangelho 
do Pai". Dele se diz, junto com o Papa: 
"Cristo! Cristo, nosso princípio. Cristo, 
nossa vida e nosso guia. Cristo. nossa es
perança e nosso fim ... Que não desça so
bre esta assembléia outra luz a nao ser a 
luz de Cristo, luz do mundo" (cf. n° 8). 

Mas parece que o lema da Conferência 
"- "Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e 
sempre" (Hb 13,8) - foi interpretado numa 
perspectiva parcial e discutível, como se 
mesmo fosse equivalente ao termo latino 
idem e não, como na tradução da Vulgata, 
a ipse. A diferença é grande! Idem contém 
a conotaçao não apenas da identidade, mas 
da mesmice, da repetição. No caso, pensa
se num Cristo que se apresenta exatamen
te igual em todos os tempos, como uma 
realidade que os transcende. Ipse contém a 
conotação da identidade pessoal: Cristo é 
um ser vivo, que sem perder sua identida-

de pode revelar novos aspectos do seu ser , 
e do seu agir no correr dos tempos. E o 
mesmo Jesus Cristo da vida na Galiléia e 
do tempo dos apóstolos que se apresenta 
hoje, mas não da mesma forma! 

O documento de Santo Domingo, em 
lugar de escolher uma apresentaçao do 
Cristo vivo, atuando na história, privile
giou a perspectiva do Cristo eterno, glorio
so, que está "junto do Pai". O documento, 
embora não exclusivamente, privilegia as 
citações das cartas aos Colossenses e aos 
Efésios, que - como todos sabem - con
têm uma profunda especulaçao sobre o mis
tério do Cristo celeste. Mas se Cristo deve 
ser anunciado na nova evangelização, se o 
Sínodo deve procurar oferecer a homens e 
mulheres de hoje caminhos para o encon
tra com o Cristo vivo, não será necessária 
uma cristologia mais próxima da história, 
uma cristologia "querigmática" (ou seja, 
apta para o primeiro anúncio), mais do que 
uma cristologia especulativa, de aprofun
damento da fé? 

O SEGUIMENTO DE JESUS 
De fato, a compreensão da central idade 

de Cristo tem sido enriquecida na teologia 
e pastoral latino-americanas desde a pers
pectiva do seguimento de Jesus. No inte
rior da valorização do Jesus da história, o 
cristão percebe que conhecerâ tanto mais e 
melhor a Jesus quanto mais segui-lo. E esse 
seguimento vincula-se fundamentalmente 
ao compromisso pelo Reino de Deus, que 
se exprime na vida concreta com a dupla 
dimensão da conversa0 e da predileçao , 
pelos pobres. E no extremo de sua exis-
tência para os outros que Jesus revela a 
profundidade de seu ser e somente numa 
existência semelhante pode O cristão aden
trar-se no mistério de Jesus. Ele é o Servo 
de Javé que, na humildade de sua carne, 
revela a face amorosa do Pai. O seu segui
dor é chamado a refazer em si esta expe
riência, para que a centralidade de Cristo 
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desdobre todas as suas implicações exis
tenciais. O que o seguimento de Jesus exige 
hoje? Este é o verdadeiro debate sobre o 
qual o Sínodo deve concentrar sua aten
ção. O que exige de cada pessoa (conver
são pessoal) e o que exige da Igreja, como 
comunidade e instituição. 

" "CONVERSA0" DA IGREJA? 
Por isso, é importante abordar a ques

tão da "conversa0" da Igreja. Trata-se de 
verificar como o Papa fez na Carta "O 
Advento do Terceiro Milênio" (cf. nO 33-
36), por meio de um "sério exame de cons
ciência", se a Igreja do 20 milênio conti
nua fiel ao evangelho de Jesus ou deve 
corrigir e superar certas atitudes, que a 
consciência cristã hoje reconhece incom
patíveis com a vontade de Deus e o proje
to de Jesus de Nazaré. 

Esse exame de consciência parece con
duzir a duas exigências principais: 

• O apelo à conversão dirigido à pró
pria Igreja, que permanentemente pre
cisa de purificação e renovação, como 
lembraram o Concílio Vaticano II (cf. 
LO 8c; OS 21e, 43f; UR 4,e-f; 6; 7') e 
os Papas (Paulo VI, EN 15, nota 42; 
João Paulo lI, Reconciliafio ef pe
nifelltia, 4; TMA, 36). Na Tertio MiI
lenllio Adveniellte, o Santo Padre exor
ta a um "sério exame de consciência ... 
sobre as responsabilidades que cabem 
[aos cristãos] nos males do nosso tem
po" (n° 36) e mesmo sobre os pecados 
que marcaram a história da Igreja (cf. 
TMA, 33-35). Os Bispos da América 

nao poderao deixar de pedir perdão, 
como já fizeram os Bispos latino-ame
ricanos em Santo Domingo. pela vio
lência' que acompanhou a difusao da 
fé neste continente e pelo pecado es
candaloso da escravização de tantos 
africanos (cf. DSD 20). Além disso, é 
momento também de as Igrejas repen
sarem como os povos das três Améri
cas viveram suas relações mútuas, fre
qüentemente marcadas pelo desconhe
cimento, guerras, boicotes e lutas eco-- . nomlcas. 

O apelo evangélico à conversão é cha
mado à adesão ao Reino de Deus, aceita
ção alegre e feliz do amor misericordioso 
do Pai, que quer reinar nos corações hu
manos e na nova fraternidade que nasce 
entre os seus filhos , Converter-se ao Reino 
é, portanto, tornar·se não apenas discípu
lo de Jesus mas membro da Igreja e, acima 
de tudo, apóstolo, enviado, missionário. 
uComo o Pai me enviou, assim eu vos en
vio" (lo 20,21). 

• Daí a segunda exigência: a consciên· 
cia de que a Igreja é chamada a uma 
nova evangelização: nova nao apenas 
porque a tarefa evangelizadora nao ter
minou e é uma exigência permanente 
até o final dos tempos, mas também 

• • porque o nosso tempo cnou novas SI-

tuações. que, quais "novos areópagos", 
interpelam o Evangelho à espera de 
uma palavra de luz e esperança (cf. RMi 
37; Lineamenta, 12). 

Quais são essas novas situações que a 
Igreja deve enfrentar na evangelizaçao e 
na açao pastoral? 

J. Na abertura -da Conferên cia Internacional sobre Crime e Violência Urbana, o Banco Mundial divulgou um 
relatório que aponta a América Latina como a área mais violenta do mundo alual, com um índice de 20 
homicídios anuais para cnda 100 mil habitantes, sendo que o índice sobe a 89,5 para a Colômbia, 70 para a 
Jamaica e 19,7 para o Brasil. que ocupa o 3" lugar. Os Estados Unidos têm índice de 10,1 homicídios para 
100 mil habitantes. As conseqüências da violência colonial parecem perdurar até hoje (cf. l OTl/a{ do Brasil, 
1°1311997, p. 5). 



os NOVOS DESAFIOS 
Chamada a uma nova evangelização, 

a Igreja Católica na América deve esfor
çar-se para compreender e acolher positi
vamente - sem medo, mas com espírito 
cótico e profético - as mudanças que mar
cam nossa sociedade e seu futuro. 

O Sínodo será chamado a um trabalho 
de discernimento, para apontar os proble
mas realmente relevantes e oferecer pistas 
de ação capazes de mobilizar os cristãos e 
as Igrejas locais. Vamos aqui acenar a al
guns dos problemas que deverao chamar a 
atenção do Sínodo e a possíveis respostas. 

• 
DESAFIOS ECONOMICOS 

Constatamos nos últimos anos notáveis 
avanços tecnológicos cujos efeitos, porém, 
são muitas vezes prejudiciais a grande 
parte da população, que viu diminuir as 
oportunidades de trabalho e, freqüentemen
te, o nível de vida, decorrente também da 
decadência de serviços públicos vitais, co
mo a escola e a assistência sanitária. Na 
maioria dos países americanos aumentou 
a concentração da renda, que já era gran
de, e surgiu uma "nova pobreza". 

Na origem desses fatos também está a 
mentalidade economicista predominante, 
que coloca acima de tudo o mercado, açu
lado pela maximizaçao dos lucros. Mani~ 
festações extremas e criminosas desse 
interesse pelo dinheiro são os tráficos ilí~ 
citos: de drogas, de armas, até de pessoas 
ou órgãos humanos. As nações mais pode
rosas não hesitam em recorrer - contra 
suas próprias doutrinas, ditas "neoliberais" 

- ao protecionismo e ao boicote econô~ 
mico, para subjugar as' naçoes menos po
derosas. Os preços das matérias-primas 
tendem a cair em reIaçao aos produtos in
dustrializados. A tecnologia incorpora no
vas formas de saber, cujo monopólio é 
detido por um restrito número de países e 
de grupos econômicos. As desigualdades 
entre os países estimulam a migração de 
mão-de-obra, em condiçoes precárias, em 
busca de sobrevivência ou emprego. 

As desigualdades internacionais refor
çam as desigualdades internas, que tam
bém são gritantes e talvez mais graves e 
prejudiciais à maioria da população. O 
continente mais rico do mundo ainda não 
consegue nutrir dignamente todos os seus 
filhos; e crianças pequenas e desnutridas 
já lutam para ganhar o pão de cada dia, em 
trabalhos pesados e mal remunerados, sem 
receber a educação e a assistência médica 
que são direitos fundamentais de toda pes
soa humana2

• 

Configura enorme desafio para as Igre
jas o fenômeno da globalização com sua 
grande ambigüidade. Outro traço impor
tante do processo econômico atual de re
percussao sobre as relaçoes humanas con
siste na procura da "qualidade total". 

QUAIS AS RESPOSTAS 
DA IGREJA? 

A Igreja diante dessas situações ob
serva que elas são hoje, sempre mais, con
seqüência de ações humanas deliberadas, 
e nao efei to de causas naturais incontro
láveis, como eram até há pouco carestias e 
epidemias. Por isso, a Igreja, mais que 

2. Segundo o Relatório da Conferência Mundial da FAO sobre Alimentação (Roma, novembro de 1996), os 
povos da América mais atingidos pela fome são: Haiti: 4,6 milhões de famintos (= 69% da população); 
Bolívia: 2,9 milhões de famintos (= 40% da população); Nicarágua: I milhão de famintos (= 25% da 
população); Chile: 2,9 milhões de famintos (- 22% da população); Colômbia: 5,9 milhões (= 18% da 
população); Brasil: 9,7 milhões de famintos (= 6% da população). 
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apontar as causas econômicas e as solu
ções técnicas, denuncia a falta de ética 
como O principal fator das desigualdades e 
injustiças econômicas e reafirma a neces
sidade de uma "conversão" das pessoas e 
de mudanças no próprio sistema (cf. João 
Paulo lI, Solticitudo Rei Socialis, 1987). A 
Igreja também apela para uma solidarie
dade ativa e acena aos caminhos de um 
desenvolvimento sustentável que elimine 
a fome e as carências mais gritantes (cf. 
Pontifício Conselho Cor Unum, A Jome no 
mundo. Um desafio para todos: o desen
volvimento solidário, 19963). Pede um 
compromisso sem restrições de todos os 
países com as conc1usoes do Vértice mun
dial sobre alimentação promovido pela 
FAO (cf. Declaração de Roma, 13.11. 
1996). Como medida imediata, a Igreja 
solicita o cancelamento da dívida exter
na dos países pobres, cujos serviços lhes 
estrangulam as economias e condenam à 
morte prematura crianças e idosos (cf. J Dão 
Paulo lI, Tertio Millennio Adveniente, na 
51). Isso não exclui que seja exercida mai
or vigilância, particularmente na América 
Latina, sobre a recente tendência a um no
vo e pesado endividamento, sem que os 
capitais recebidos sejam destinados a fins 
socialmente úteis. Talvez mais grave ain
da que a "dívida externa" seja a "dívida 
social" que os próprios Estados nacio
nais e as classes dirigentes têm com os 
seus próprios cidadãos. Para isso, não se 
precisa pedir nem esperar a benevolência 
alheia, mas simplesmente tomar uma "de
cisao política" séria e responsável para ir 
saldando-a. 

A Igreja poderia tornar mais visível seu 
compromisso de lutar pelo "desenvolvi
mento solidário" em toda a América, as
sumindo um compromisso simbólico para 
o ano 2000: por exemplo, uma coleta ou 

3. Publicado por PauJinas, S. Paulo, 1997, 117 pp. 

"Campanha da Fraternidade" destinada a 
ajudar os mais pobres do Haiti, da Nicará
gua, da Guatemala, de EI Salvador. .. 

DESAFIOS POLíTICOS 
A situação política, apesar dos progres

sos registrados com a superação dos regi
mes militares, é caracterizada por novas 
ameaças à democracia e pela ambigüida
de como ela é exercida pelos representan
tes eleitos, desligados dos interesses popu
lares e freqüentemente envolvidos em es
cândalos de corrupção. O poder econômi
co, organizado em empresas mais podero
sas que muitos Estados nacionais, esvazia 
o poder político nacional ou dele se serve 
em favor do interesse de poucos. Por outro 
lado, a economia corrompe os políticos e 
aumenta a desconfiança do povo, que se 
sente impotente diante das grandes ques
tões nacionais e se limita à reivindicação 
de benefícios imediatos, numa atitude cor
porativista que tende a sacrificar ainda mais 
os pequenos e fracos. Em casos extremos, 
o povo desesperado recorre à violência para 
defender os que acredita serem seus direi
tos. Grupos organizados recorrem ao terro
rismo e a espúrias alianças com os comer
ciantes da droga. A falta de um "ethos" 
democrático enraizado, párticularmente 
nas sociedades latino-americanas de ori
gem colonial e tradicionalmente sujeitas ao 
autoritarismo político, é ulteriormente re
forçada pelo uso inescrupuloso da infor
mação e da comunicação social à procura 
da manipulaçao da opiniao pública, parti
cularmente da massa menos instruída da 
população. O princípio da autodetermina
ção dos povos, tantas vezes exaltado como 
patrimônio da tradição americana, é esque
cido para impor, com toda forma de pres-

• são, a vontade de um país sobre outro. 



• 
AS POSIÇOES DA IGREJA 
EM FACE DA POLíTICA 

A Igreja diante dessas situaçoes esfor
ça-se para defender a ética na política e, 
portanto, o aprimoramento dos regimes 
democráticos, contribuindo para a for
mação de atores sociais, sobretudo entre 
os jovens, com forte motivação ideal e 
promovendo a participação e a co-respon
sabilidade em todos os níveis, embora nem 
sempre com a intensidade e a coerência 
necessárias. Mesmo assim, observadores in
dependentes reconhecem que na história 
recente da América Latina a Igreja Católi
ca tem feito mais pelo povo e os direitos 
humanos que a burguesia ilustrada e os 
intelectuais4

• 

A Igreja incentiva a participação po
pular nas comunidades locais, nas esco
las, nos organismos de saúde pública e de 
proteçao da infância e adolescência. A 
participação dos pobres nas decisões a res
peito das políticas que lhes dizem respeito 
e a valorização do seu trabalho, com que 
corajosa e criativamente enfrentam situa
ções extremamente adversas. são condições 
necessárias para a defesa da sua dignidade 
humana e para a própria eficiência das me
didas econômicas e sociais postas em ato. 

A Igreja apóia a reforma e a agilização 
. do Estado, para melhor desempenho de 

sua função, não para reduzi-lo ou eliminá
-lo. Aprova a busca de integraçao entre os 
atuais Estados nacionais e a criação de 
organismos internacionais para a salvaguar
da dos direitos e a cooperação. 

MUDANÇAS CULTURAIS E 
PLURALISMO :. 

No mundo moderno, economia e polí
tica se tornaram autônomas e indiferen
tes à ética e à religião. Com isso favorece-

ram um pluralismo cultural, que revelou 
toda a sua força nas últimas duas décadas. 
Mudou o próprio sentido da cultura para 
o indivíduo. Ela deixou de ser um conjun
to de normas obrigatórías para a interpre
taçao e avaliação do mundo e da açao hu
mana, e se tomou um rico e variado con
junto de oportunidades e escolhas acessí
veis a todo consumidor. Não é muito exa· 
gerado dizer que o mundo da cultura vi
rou, por muitos aspectos, uma espécie de 
supermercado. 

A CULTURA DE MASSA: 
PROMETE LIBERDADE E 

• 
IMPOE CONSUMO 

Esses fatos. relativamente recentes, in
teressam de perto à Igreja e merecem ser 
analisados. 

Esquematicamente, nos países das 
Américas pode-se constatar a presença de 
uma cultura de massa, alimentada e di
fundida pelos grandes meios de comunica
ção social, muito dinâmica, produzindo 
sempre novas e efêmeras modas de consu
mo. Isso acaba impondo ou reforçando uma 
mentalidade materialista na qual tudo é 
subordinado ao lucro e chega-se a conse
qüências extremas como: o uso e o comér
cio da droga; o recurso fãcil à violência, o 
comércio de annas e o crime organizado; 
as diversas formas de corrupçao, de despre
zo da vida (assassinatos, eutanásia, aborto 
etc.) e de exploração ou discriminação, 
inclusive de crianças. 

Assim, paradoxalmente, a "cultura de 
massa" se apresenta como extremamente 
permissiva e oferece (em teoria) a liberda
de de escolha. Na realidade, porém, pro
cura impor a todos, e especialmente aos 
jovens. os mesmos modelos e até os mes
mos vícios de comportamento e de con-

4. Cf. Alain TOURAINE, O que é a Democracia? Petrópolis, Vozes, 1996, p. 235. 
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sumo. Obriga a seguir as mesmas "mo
das" e afasta dos verdadeiros valores. 

Muitas vezes, o acúmulo de informa
ções e de imagens, apresentadas em cres
cente velocidade, impede o desenvolvimen
to de qualquer atitude reflexiva e crítica, 
reduzindo a cultura de massa a "entreteni
mento". 

A CULTURA CIENTíFICA: 
A SERVICO DO POVO OU , 

DO PODER? 
A cultura de massa se distingue da cu I· 

tura científica ou erudita, hoje dinamiza
da pela extraordinária multiplicaçao dos co
nhecimentos e pelo interesse da economia 
em aplicar a ciência à tecnologia e à pro
dução. Os produtos da cultura científica e 
artística são postos muitas vezes a serviço 
da cultura de massa. Nao obstante, a cul
tura científica é potencialmente uma re· 
serva crítica. Pode suscitar e guiar a defe
sa de valores fundamentais, como a verda
de, a justiça, a liberdade ... De fato, a mo
dernidade é portadora de valores autênti
cos, que têm uma raiz cristã. embora te
nham sido afirmados num contexto secu
larizado e. por vezes, contra a Igreja. 

A CULTURA POPULAR DIANTE -DA ESCOLHA: TRADICAO OU , 

MODERNIDADE? 
Diante destas culturas modernas, a de 

massa e a científica, a cultura popular 
procura persistir e resistir em nome de seus 
valores e de suas tradições (que na Amé
rica são muitas: indígenas, negras, mesti
ças, de migrantes europeus ou asiáticos, 
de formação nacional mais recente etc.). A 
cultura popular tem quase sempre profun
da inspiraçao religiosa. Ela está, de fato, 
em conflito com a cultura de massa, que 
pode valorizar aspectos ou produtos da 

cultura popular (exemplo música), ou mar
ginalizá-la ou ignorá-la, substituindo pro
gressivamente a produçao local e popular 
por programas "enlatados" e importados. 

A cultura popular, por sua vez, selecio
na modelos e produtos da modemidade e 
da cultura de massa, integrando o progres
so técnico, mas procurando preservar ~ 
nao sem dificuldades e transformaçoes -
os valores de sua própria tradição. Infeliz
mente deixa-se contaminar por muitos ele
mentos, inicialmente alheios a ela, mas que 
terminam por ser introjetados. modifican
do-a negativamente. As previsoes dos ob
servadores não são unânimes quanto ao 
futuro da cultura popular; muitos temem 
que seja sufocada e, com ela, seja atingida 
a religiosidade do povo. 

O PERIGO DO RACISMO 
Apesar dos avanços da consciência his

tórica mundial, ainda interfere o grave 
preconceito do racismo. Tanto mais grave 
é este problema, quanto o nosso continen
te é verdadeiro caldeirao racial com etnias 
indígenas, negras, asiáticas, européias. Co
mo o racismo tem voltado com mais força, 
merece atenção especial das Igrejas. Nada 
ofende tanto o coração de Deus como o 
tratamento discriminado de seus filhos pe
la simples razão de nascerem de uma raça 
ou de pertencerem a uma cultura julgada 
inferior. 

O QUE PENSAR 
DE TUDO ISSO? 

O leitor pode se perguntar, nesta altu
ra, para que serve esse quadro bastante 
complexo que traçamos e que, na realida
de, só esboça os grandes traços da situa
ção cultural que vivemos. Cada um de nós 
pode perceber as contradições de hoje: 
de um lado, televisão, audiovisuais, infor
mática parecem nos colocar em contato 



com o mundo inteiro; por outro lado, po
rém, as pessoas - inclusive os jovens -
se fecham sempre mais num "mundinho" 
pequeno: a casa, a telinha da TV ou do 
computador, poucos amigos, o barzinho ... 
E ainda: aparentemente cada um pode fa
zer o que quiser ("você decide!"), mas na 
realidade somos conduzidos pela mídia 
aonde o poder econômico quer que gaste
mos nosso pouco dinheiro. 

-A POSICAO DA IGREJA: 
• 

COMPREENDER, ALERTAR, 
RESISTIR 

Diante da realidade cultural de hoje a 
Igreja tem alguns deveres irrenunciáveis. 
Compreender o que está acontecendo. Aler
tar contra as mentiras e omissoes da cultu
ra de massa. Estimular a resistência a quem 
quer nos conduzir apenas para o mundo do 
egoísmo e do consumo. Defender os vaIa
res sagrados da vida e a cultura do povo. 
Lutar contra O racismo e a discriminaçao, 
ajudando a preservar os valores das cultu
ras indígena e africana, que os europeus 
destruíram oq subjugaram no continente 
americano. Evangelizar nao apenas os in
divíduos, mas a cultura. 

Deve contribuir para afirmar a dimen
são transcendente da pessoa humana, 
reduzida muitas vezes a simples especta
dor de situações e programas nos quais 
sempre predominam mais violência, sexo 
e dinheiro, e privada de sua liberdade. A 
modernidade ressallou, sem dúvida, mui
tos valores concernentes à pessoa humana, 
mas sem superar O individualismo. 

• 
• • 

Parece confirmada a hipótese, já for
mulada nos anos 60, de que a grande 
mudança realizada nas últímas duas ou 
três décadas é a conquista da "autono
mia do indivíduo", pela qual o homem 
moderno considera sua própria identidade 
como uma questão privada, em que ele 

mesmo constrói o sentido que quer dar à 
sua vida. 

, 
E esse individualismo chave importan-

te para entender o comportamento reli
gioso de hoje. As recentes mudanças cul· 
turais tiveram impacto relevante sobre .a 
sensibilidade e o comportamento religio
sos. Muitos olham apenas para o fenôme
no das chamadas "seitas" (palavra pejora
tiva, a ser evitada) ou dos novos movimen-

• 
tos e grupos religiosos. E preciso buscar 
uma visão mais completa e matizada da 
situaçao atual, caracterizada por uma plu
ralidade de tendências diversas e mesmo 
contraditórias. 

AS DUAS ESCOLHAS 
PRINCIPAIS: A "SEITA" OU O 
SUBJETIVISMO 

As mudanças sociais e culturais acele
radas geram nos indivíduos e nos grupos 
humanos uma incerteza, da qual procu
ram sair. Há duas saídas mais nítidas e 
opostas que representam os extremos da 
situação: 

• de um lado, a redução da religião a 
um fato privado ou mesmo meramen
te Íntimo c subjetivo (que N. Lu
ckmann chamou a "religiao invisível"); 

• de outro lado, a escolha de uma "sei
ta" ou de um movimento fundamen
talista que afirma, com extrema segu
rança, uma verdade e impõe aos mem
bros do grupo uma autoridade indiscu
tível, procurando envolver totalmente 
as pessoas e isolar o grupo em relação 
à sociedade . 

Entre os dois extremos existem formas 
intermediárias há que atraem a maioria da 
população; entre elas, as grandes Igrejas 
(na América Latina, a Igreja Católica) ou 
as "denominações" tradicionais (como as 
igrejas evangélicas na América do Norte). 
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A FORCA DO SUBJETIVISMO , 

E DO INDIVIDUALISMO 
o subjetivismo tende a penetrar nas 

Igrejas e até no mundo das seitas e movi
mentos fundamentalistas. Não se deve, 
porém, exagerar a difusao do relativismo, 
como quem diz: "Nao existe mais a capa
cidade de falar com convicção do bem e 
do mal; ninguém mais acredita realmente 
em alguma coisa, há uma crise de valores 
de proporçoes nunca vistas" (Alain Bloom). 
Ao relativismo, reagem não apenas os no
vos fundamentalismos, mas também as 
grandes tradições religiosas e éticas. 

O que parece acontecer é que, de um 
lado, as instituições religiosas perdem 
força como instituições, e, de outro, elas 
são mais ou menos aceitas conforme elas 
respondam e satisfaçam às necessidades e 
aos desejos imediatos das pessoas. Isso tem 
transformado muitas formas religiosas em 
"mercado da fé", adotando os recursos da 
propaganda e do "marketing". Dessa ma
neira, a religião desempenha outro papel 
social. Não mais de referência do Absolu
to, mas de satisfaçao de expectativas dos 
indivíduos. De novo, encontramos a "ideo
logia da modernidade" do individualismo 
triunfando, no campo religioso, sobre as 

. . ~ . . . 
perspechvas comUOItanas e SOCiaiS. 

A BUSCA DE UMA 
"NOVA ERA" 

Essa tendência se manifesta também 
num novo movimento religioso, de fron
teiras mal definidas, ligado à chamada pós

-modernidade. Nele há uma redescoberta 
do divino e do sagrado, separada. porém, 
de uma fé clara em um Deus pessoal ou da 
adesão a uma religião bem definida, insti
tucionalizada. Busca-se uma espécie de co
munhão com o cosmos, uma imersão no 

Todo, um "holismo sem contornos". Ape
la-se para religiões orientais e rejeitam-se 
o cristianismo e os monoteísmos como 
religiões violentas. Procura-se uma nova 
era de paz e uma religião afetiva, sem 
conteúdos doutrinais claros. 

AS MUDANCAS EFETIVAS , 

NO BRASIL 
No Brasil, é possível obselvar, nos úl

timos 15 anos, uma expansão rápida dos 
dois extremos: por um lado duplicou o 
número de seguidores das igrejas pente
costais e movimentos afins; por outro lado, 
duplicou o número dos que se dizem "sem 
religião", e mesmo não negando a existên
cia de Deus, de fato abandonaram toda prã
tica religiosa e se recusam a adotar o dog
ma da Igreja. Por exemplo, segundo o cen
so de 91 do IBGE, no ESlado do Rio de 
Janeiro havia cerca de 13% de pentecos
tais e 13 % sem religião. Estes últimos "sem 
religião" são particularmente numerosos 
nas grandes cidades e entre os jovens. 

-AS REPERCUSSOES ENTRE , 
OS CATOLlCOS 

Outra conseqüência das mudanças no 
Brasil é que no mundo católico aumentam, 
ao mesmo tempo, os católicos convictos e 
empenhados no trabalho apostólico, seja 
nas comunidades de base e paróquias, seja 
nos movimentos, c, por outro lado, aumen
tam os católicos de "adesão parcial", que 
freqüentam alguns sacramentos, mas oao 
aceitam outros aspectos da disciplina e do 
dogma da Igreja. No meio disso, um sinal 
de vitalidade do mundo católico é a reno
vada c mais intensa participação nas devo
çoes populares aos santos e aos santuários, 
à Virgem Maria, c nas romarias, liturgias 
penitenciais e em certos sacramentos. 
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EM RESUMO: UMA RELlGIAO 
FORTE NA VIDA INDIVIDUAL, 
NO MEIO DE UMA 
SOCIEDADE "SECULARIZADA" 

De fato, no Brasil, como em quase todo 
o continente americano, a religião parece 
ter uma presença social mais forte do que 
na Europa e desperta maior interesse e em
penho das pessoas, nao apenas entre os po
bres, mas também nas classes médias e al
tas. Em geral, apesar do avanço da secula
rizaçao, sobretudo no campo da economia 
e da política, a religiosidade nos últimos 
anos se manifesta intensamente na vida pri
vada das pessoas, predominantemente em 
formas afetivas e emocionais, sem referên
cia à doutrina ou à instituição eclesiástica. 

O QUE FAZER? 
o que acabamos de descrever exige, 

evidentemente, atitudes novas por parte da 
Igreja. A pastoral tradicional, pensada para 
outro tipo de sociedade, deve gerar novas 
formas de atuação, mais atentas à busca de 
experiência religiosa das pessoas, à cria
ção de novas formas de comunicação e 
comunidade, à necessidade de promover 
uma presença pública mais dinâmica numa 
sociedade que não considera mais a reli
gião como centro ou como norma. 

Apesar de todas as mudanças, não há 
razão para olhar para a nova rea1idade 
com pessimismo. O Concílio Vaticano 11, 
reconhecendo que tudo o que é autentica
mente humano é assumido por Cristo e 
voltado para Ele, convida-nos a buscar na 
experiência religiosl,i;'da humanidade a 
possibilidade, que o Espírito oferece a to
dos, de se associarem ao mistério pascal 
(cf. GS 22). 

O objetivo principal do Sínodo é o 
mesmo da evangelização: levar as pessoas, 
os grupos humanos com suas culturas, os 

povos das Américas ao encontro com o 
Cristo vivo. 

COMO LEVAR AO ENCONTRO 
COM O CRISTO VIVO? 

A questão é oferecer condições às pes
soas de fazer uma experiência de Cristo. 
Nesse sentido, nao basta reforçar a insti
tuição ou dar mais publicidade à sua men
sagem. Deve-se levar à experiência salví
fica, a qual só se realiza no contexto da 
comunidade crista, do povo de Deus. 

Pois o encontro com o Cristo vivo se 
dá hoje, como no início, no encontro com 
seus discípulos. O encontro se dá na co
munidade eclesial, enquanto ela assume 
sua vocação de tornar visível o Reino de 
Cristo na história. Jesus, o Cristo glorifi
cado, está presente onde os seus discípulos 
se reúnem em seu nome. Mas essa presen
ça se torna exigência de que os discípulos 
acolham como Ele acolheu, amem como 
Ele amou, sirvam como Ele serviu, perdo
em como Ele perdoou, curem as enfermi
dades do corpo e do espírito como Ele 
curou, encontrem sua felicidade nas bem
aventuranças, anunciem aos pobres e opri
midos o tempo da libertação e da graça, 
tempo de graça que o próximo Jubileu do 
Ano 2000 nos convida a tornar mais c1ara
mente manifesto. 

O que fazer para tornar a Igreja nas 
Américas uma imagem transparente do 
Cristo? Seria pretensioso resumi-lo aqui. 
• 
E toda a tarefa do Sínodo. Mas, com base 
nas sugestões apresentadas no Brasil. em 
resposta ao questionário enviado pela pró
pria Secretaria do Sínodo, indicaremos al
guns pontos. 

Aceitar o diálogo e a discussão 

• A Igreja vive hoje em uma sociedade 
pluralista, que exige dela uma atitu
de diferente daquela que por muito 
tempo assumiu em situações de "cris-
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tandade". Os católicos devem aceitar a 
discussão pública, crítica e funda~ 
menta da, das propostas católicas, 
mais bem preparados para vida demo
crática na sociedade atual e, portanto, 
para a discussão das diversas propostas 
políticas e culturais, na busca do en
tendimento e do consenso. 

Diversificar e descentralizar 
a ação da Igreja 

Diante da situaçao pluralista e cultural
mente variada, a Igreja deve diversificar 
mais a sua ação pastoral e evangeliza
dora, adaptando-se às diferenças regionais, 
valorizando a iniciativa das Igrejas locais 
em todos os níveis (comunidade, paróquia, 
diocese ... ). Há aspirações humanas e re--ligiosas muito diferentes, E importante 
que a Igreja valorize as expressões pOpU w 

lares da tradiçao católica e, por outro lado, 
tome consciência das dificuldades que a 
juventude urbana encontra para se com
prometer, de forma continuada, com a vida 
comunitária, O ideal é promover uma plu
ralidade de experiências, mas sem perder a 
articulação entre elas . A moderna telemá
tica pode contribuir para criar uma rede 
de comunidades e um intercâmbio muito 
mais intenso de experiências e de recur
sos, Uma perspectiva descentralizadora po
de revitalizar as estruturas eclesiais, espe
cialmente se acompanhada por uma diver
sificaçao dos ministérios. 

Cuidar mais da iniciação à fé, 
numa interação fé-vida 

Outro fato muito importante da atual 
s ituação religiosa é a dificuldade de as 
famílias propiciarem uma educação cris
lã para os filhos , Muitas crianças e ado
lescentes crescem sem uma iniciação à fé. 
Adultos que, apesar de ter recebido uma 

educaçao religiosa, estão afastados da vida 
de fé redescobrem a necessidade de se apro
ximar da Igreja. Parece importante ofere
cer a jovens e adultos itinerários catecu
menais adequados, que partam de uma ex
periência religiosa genérica para conduzir 
progressivamente à adesão plena a Cristo 
e à Igreja. As comunidades eclesiais de
vem ser mais bem preparadas para acolher 
os novos membros. Metodologicamente é 
importante o princípio de interação', pelo 
qual se procura estabelecer um contínuo 
confronto e diálogo entre a experiência da 
pessoa e a proposta da fé pela Palavra de 
Deus e a vida da Igreja, 

Reencontrar nos evangelhos o 
roteiro da formação cristã 

Segundo uma tradição antiqüíssima, a 
Igreja oferece o encontro com a Palavra 
e a comunhão viva com a pessoa de Cristo 
por meio da liturgia (cf. SC 6-7), Cristo 
está presente no relato dos evangelhos, em 
que sua vida se transforma em itinerário 
de vida cristã. Quem segue a Jesus de Na
zaré hoje, como O seguiram os primeiros 
discípulos. liberta-se progressivamente da 
cegueira espiritual e chega a encontrar o 
Ressuscitado e a se unir ã comunidade das 
testemunhas. Os evangelhos são assim O 

roteiro por excelência da catequese e da 
formação dos cristãos adultos. 

Renovar e inculturar a liturgia 

No campo da liturgia é desejável ofe
recer maior variedade de ritos e celebra~ 
ções, em funçao da grande diversidade 
cultural existente, e buscar formas de cele
bração mais vivas, s imbolicamente mais 
expressivas, capazes de levar à experiên
cia do mistério no contexto da atual vida 
urbana. Muitos se interrogam sobre a opor
tunidade de diversificar os ministérios, 

5, Cf. CNBB, Catequese "el/ovada. S. Paulo, Ed . Paulinas, 1983, n° 112 c seguintes. 



redistribuindo as tarefas apostólicas e li
túrgicas hoje concentradas unicamente no 
presbítero, levando em conta a grande fle
xibilidade dos ministérios na Igreja antiga. 
-E certo que muitas comunidades são pri-
vadas da celebraçao regular da Eucaristia, 
que todos sabemos "fonte e ápice da vida 
cristã". 

o Sínodo: oportunidade única de 
diálogo e comunhão 

Muito ainda haveria a dizer sobre a 
participação dos leigos, a liberdade crista 
e a comunhão no interior da Igreja. sobre 
a atitude de misericórdia para com os que 
são "condenados" pelas leis eclesiásticas. 
sobre a independência profética da Igreja 
diante do poder econômico e político ... 
Terminamos com um voto. expresso feliz
'mente por um conhecido teólogo. J.B. 
Libãnio S.1.: 

. . " . "", 'o;, .>' 

"Este Sínodo aparece, de modo espe
cial, como a ocasiao de -os bispos pensa
rem nas relações entre as Igrejas das três 
Américas. Num primeiro momento, nada 
melhor que aumentar o mútuo conhecimen
to com encontros periódicos não somente 
das presidências das Conferências como 
também de diversos setores específicos: 
evangelização, pastoral social, educação, 
teologia etc. A partir desses encontros, po
der-se-ão pensar ações específicas 'por par
te das Igrejas' a serem desenvolvidas de 
comum acordo. A diversidade de culturas, 
de experiências, de possibilidades huma
nas e materiais permite que a inter-relação 
entre as naçoes se torne altamente vantajo
sa para todas. Não se pode perder esse mo
mento de graça em que os representantes 
das Igrejas das três Américas e do Caribe. 
reunidos para rezar e refletir. analisar e pla
nejar, se debruçam sobre as suas mútuas 
relações. para dar um salto qualitativo nes
tas relações". 

" .-."" . 
' , ' "i;- .. ', .' . 

, QUESTÕES PARA AJUDAR A LEITURA INDIVIDUAL 
OU' O DEBATE EM COMUNIDADE ' 

" . ,,,' " , .: __ :.-., .. ", .. "." '.,.·C". ' "',,. _".' .. " __ • ": ", __ " .... - " , .. '-" • 
; " 

1.·0 artigo faZ uma b,e"vé apresentaçao 3.São apontados, na perspectiva do Síno- " 
,histórica do texto Linea~lenla. Você.e ' do, os principais de'safio~ evangelizado-
sua comu;Udade já o leram? O que vo- res para a Igreja na conjuntu~a histórica 

i"", -- ,_cê(ópinafu',sobr.~~:.~lé? ' :-:" -. ' . ,'" atual. Como\,o'cê,esuacomunidade,v~rrí 
. ,.' . ,'<J • ' ., se situando diante desses desafios? . 

2. O autor aborda alguns temas qué certa-
, "mento' serao tratados no Sínodo. De 4.Naparte fin~l 'do artigo, o autor indica : 
" ':acOrdo'Com:su'a:'êómunidade."'e'~êolha, : " 'àlgutmls pistas concretásde:.'açao~ VOCê' 
. alguns para serem· aprofundados e de- crê que essas pistas podem ser orienta-

,batidos nos'enc_ontroscomunitfu.ios.' dorasparaa missão~,~'sua'coinuni~ade 
dou província?' 
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A CENTRALlDADE DE JESUS CRISTO 
• 

HOJE E NA PERSPECTIVA DO NOVO MILENIO 

Já se aceita nos meios teológicos 

a afirmação de que toda religião 

é verdadeira e propicia mediação 

de salvação, embora não sejam 

igualmente verdadeiras. As 

pessoas não se salvam malgrado 

estarem em uma religião, 

mas pelo fato de aí estarem. 

ara a vida cristã, Jesus sempre foi: · 
o centro. Nenhuma novidade no 
tema. O autor da epístola aos 
Hebreus fonnulara-o de modo ní

tido e insofismãvel: "Jesus Cristo é o mes
mo, ontem e hoje: ele o será para a eterni
dade" (Hb 13,8). E por que então se volta 
a insistir nessa tecla? A centralidade de 
Cristo está ameaçada? 

1. CRISE DO CRISTIANISMO , 
HISTORICO 

Nao se pode pensar, é claro, o Cristia
nismo histórico sem Jesus. Por sua vez, o 
Cristianismo histórico enlaçou-se de tal 
modo à cultura ocidental que um é impen
sável sem o outro. 

Pe. João Batista Ubânio, S.J 
Belo Horizonte, MG 

Ora, a cultura ocidental mergulhou em 
profunda crise e arrastou para dentro dela 
o Cristianismo histórico. Livros como "O 
fim do Cristianismo convencional'" já 
anunciavam. na década de 60, esta crise 
profunda que vem abalando o Cristianismo. 

Estão em crise precisamente a centra
lidade, a hegemonia, o caráter universal 
conquistador e dominador da cultura oci
dental, que trouxe o Cristianismo ao nosso 
continente. 

Tal crise se manifesta em três níveis 

Num nível macrocultural, assistimos, 
nos anos seguintes à Segunda Guerra 
Mundial, ao esgotamento da era coloniza
dora da cultura ocidental e do Cristianis
mo como religião universal conquistadora 
por causa do movimento emancipatório dos 
países coloniais. 

No século passado, as colônias da Amé
rica Latina encontraram sua independên
cia, mas permaneceram no âmbito da cul
tura e da religião ocidental européia. Por 
isso, foi uma independência parcial. Os , , 
países da Asia e da Africa, a começar pela 
Indonésia em 1945 até o Zaire em 1960, 
romperam os laços políticos, culturais e 
religiosos com suas matrizes. Em 1964, as , 
colônias portuguesas da Afriea encetaram 
a luta pela independência. 

João XXIll considera, na Encíclica 
Pacem in terris, o fim do colonialismo 

1. W. H. Van den PaI, O fim do Cristianismo cOIH'encfollal, São Paulo, Herder, 1969. 



como um dos "sinais dos tempos"2. O 
Cristianismo, enquanto participou dessa 
empresa colonizadora, viu também chegar, 
sob certo aspecto, seu fim naqueles países. 
Diferentemente das Américas, muitos dos 

• • 
países emancipados na Asia e Africa nao 
assumiram a religiao cristã. Pelo contrário, 
em alguns deles o Cristianismo não passa 
de pequena minoria. 

Sob certo aspecto, a Europa foi a gran
de derrotada na Segunda Guen·a. A Ale
manha e a Itália perderam a guerra. Os 
países aliados viram-se praticamente sal
vos pelos Estados Unidos. E, no final da 
guerra, a constituição do bloco comunista 
nos países do Leste Europeu significou 
outra ferida no coração europeu. O eurocen
trismo recebeu golpe de morte. Essa situa
çao afetou o papel do Cristianismo e, de 
modo mais concreto, o da Igreja católica, 
como força cultural mundial, já que essa 
irradiação vinha de sua presença e vitali
dade na Europa. 

Em alguns aspectos, tem-se produzido 
um movimento contrário. Outras culturas 
e religiões eslao acampando na Europa com 
sucesso. O Islamismo cresce, multiplicam
-se as mesquistas. Tradições religiosas ori
entais conquistam europeus, antigos cris
tãos, convertendo-os para suas práticas. Isso 
revela O enfraquecimento do Cristianismo 
como religião mundial. 

O Cristianismo também sofre uma 
crise no interior das sociedades cristãs. 
Dois fenômenos sao principalmente respon
sáveis por tal: a crise do paradigma da mo
dernidade e a secularizaçao. A modernida
de, cujo epicentro cultural foi a Europa, 
favoreceu a expansao cultural da Europa 
e, indiretamente, eml)ora no seu coração 
tenha elementos anticristâos, do Cristianis-

• 
mo. E O paradoxo da modernidade. O seu 

espírito empreendedor, conquistador, pro
metéico, em todos os campos, desenvol
veu a Europa altamente e fê-la centro de 
irradiação. 

Seus missionários até recentemente 
inundavam o mundo com empreendimen
tos evangelizadores. O Brasil foi grande 
beneficiãrio dessa torrente de missionários 
europeus nesses séculos de modernidade. 
A razão moderna inspirava obras gigantes
cas nas missões, à base da eficácia, da ca
pacidade produtiva, da competência. Os 
missionários encontravam culturas que eles 
julgavam inferiores e, que se sentiam tais 
diante deles. Abriam estradas culturais e 
por elas transitavam eles e os convertidos. 

Esta razão moderna entrou em crise. 
Muitos fatores questionam-na a ponto de 
quebrar-lhe a hegemonia ou, pelo menos, 
O tranqüilo domínio da situação. Antes de 
tudo, apareceram, em muitos campos, os 
seus efeitos nefastos. Nos casos mais ex
tremos, estão Auschwitz, Gulags, a bomba 
atômica, as guerras fratricidas, a indústria 
armamentista, a cobertura criminosa de 
bancos internacionais para depósitos sigi
losos de dinheiro oriundo de roubos, sa
ques políticos e narcotráfico etc. 

Critica-se o próprio tipo de desenvol
vimento, aliado a um consumismo desvai
rado, à falsa visão da inesgotabilidade dos 
recursos da terra, a um irresponsável des
perdicio de bens, mesmo à custa da misé
ria presente de milhões e da futura escassez 
de bens básicos para as geraçoes futuras. 

Mais. Esta razão tem produzido uma 
geração neurotizada de empregadores e 
empregados que gastam a vida na única 
tarefa de ganhar e acumular dinheiro, des
conhecendo a face prazerosa e gratuita da 
vida. 

2. O. BCOlZO, "Nos passos do Concílio - João XXIII e a Igreja do Brasil", in: O. Beozzo. A Igreja do Brasil. 
De 1060 XXIII a João Pattlo ll . De Medellín a Santo Domingo, Petrópolis, Vozes, 1993: 94; Pacem in rerris, 
39·42. 
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Ora, o Cristianismo, sobretudo na ver
são calvinista, como M. Weber o demons
trou em sua tese sobre o "espírito do capi
talismo"3, alimentou esta razao moderna 
capitalista no desenvolvimento e progres
so modernos. A crítica a esta razao moder
na afeta, por conseguinte, diretamente o 
Cristianismo. Aparece como uma "religião 
hard" (dura) e busca-se hoje uma "religiao 
light" (leve)'. 

A pós-modernidade com sua razao an
tes fruitiva e emocional que analítica e 
prático-transfonnadora levanta sérias sus
peitas sobre o Cristianismo ter contribuído 
para a atual crise. Em dois outros pontos, 
a suspeita é reforçada. O Cristianismo ali
mentou uma visao machista e patriarcal, 
nao só da religiao como também da cultu
ra. E contra ela bate-se o movimento femi
nista por uma revolução cultural na com
preensão e vivência da relação homem! 
mulher com sérias conseqüências sobre a 
fé e a prática eclesial. 

O fenômeno de secularização, que se 
impusera com força a partir da segunda 
metade da década de 60, tornou-se um dos 
principais responsáveis pela perda de cre
dibilidade do Cristianismo, como religião 
oficial do Ocidente. 

od Esse fel16meno revelou uma dupla face. 
De um lado, destituiu de seu pódio de 

u domínio, de referência fundamental e de 
c força normativa as religiões oficiais, prin-
<~ cipalmente o Cristianismo, em nosso uni-
tlO verso político-cultural. De outro, provocou 
.... um surto vigoroso de religiosidade, mas 
~ de caráter privado. Esses dois lados da 
:> secularização afetaram a centralidade do 
c Cristianismo. 
o 

u 

Ele já nao dita as cartas religiosas, éti
cas e culturais do Ocidente. Em seu lugar, 
entronizou-se a razão em suas mais diver
sas formas. Além disso, abriu-se, no seu 
vácuo, lugar para que outras tradições re
ligiosas viessem oferecer seus produtos em 
nítida concorrência com as até entao do
minantes práticas religiosas cristãs. 

Esta reflexão, que se vale da presença 
do Cristianismo nas diversas partes do 
mundo, tem alcance especial em relação 
ao Brasil, que o vivia predominantemente 
na vertente católica. Nesse sentido, Carlos 
J ames, ao analisar a atual conjuntura da 
Igreja na Assembléia da CNBB de 1996, 
dizia que estamos diante da nítida dimi
nuiçao dos cristãos em nossas grandes ci
dades. Ocorre no Brasil o "fracionamento 
de um universo religioso hegemonicamente 
católico e cristão, até um passado recente" 
e "a afinnação de um pluralismo religioso 
desafiador"5. No elenco das expressões 
religiosas presentes no Brasil, disputando 
a hegemonia e centralidade do Cristianis
mo de vertente católica, estao os evangé
licos pentecostais, as religiões mediúnicas 
(Espiritismo, Umbanda, Candomblé), as re
ligiões orientais (Budismo, Xintoísmo, 
Messiânicos), o neocristianismo (Testemu
nhas de Jeová), os cristãos nominais (crê
em em Deus e Jesus, aceitam a Sagrada 
Escritura, mas repelem as mediaçoes insti
tucionais das igrejas), o xamanismo (asiá
tico e indígena), as ondas de religiões an
tigas, pré-cristãs, o neopaganismo etc. 

Num terceiro nível, o Cristianismo de 
vertente católica perde plausibilidade e 
força histórica por causa de suas divisões 
internas. A identidade tridentina, que a 

~38 3. M. Wcbcr, A éTica prores/allre e o espírito do capitalismo, São Paulo, Pioneira, 1967. 
4. Nesta direção, orienta-se ampla literatura sobre a Nova Era: J. C. Gil - J. A. Nistal, "Neli' Age": Una 

religiosidad desconcertante, Barcelona, Hcrder, 1994; A. Natale Terrin, Nova Era. A religiosidade do pós· 
-moderno, São Paulo, Loyola, 1996. 

5. C. James, "Análise de conjuntura religioso·eclesial. Por onde andam as forças", in Perspectil'a Teológica 28 
(1996): 158. 



Igreja católica construíra sobre a identida
de tradicional medieval em oposição ao 
protestantismo e à modernidade, entra em 
colapso. Antes de tudo, introduz-se nela o 
conflito de interpretações. Cessou definiti
vamente o mundo das evidências, da uni
dade, do consenso fácil, da cristandade 
medieval e sua neocristandade. Vive-se 
cada vez mais um pluralismo no interior 
da própria Igreja. Fala-se até mesmo de 
um Cristianismo feito em pedaços'. Fazem
-se esforços centralizadores7

, mas que são 
respondidos , muitas vezes, com a atitude 
do Terceiro Homem8

, que escolhe as nor
mas e prescrições que lhe respondem à 
experiência existencial. Verdadeiro "cisma 
branco"9. 

2. DA CRISE DO CRISTIANISMO 
HISTÓRICO À QUESTÃO 
DA CENTRALlDADE 
DE JESUS CRISTO 

Esta crise do Cristianismo histórico 
avança e vai mais longe. Não se restringiu 
à pergunta fundamental a que o Concílio 
Vaticano II quis responder. Pois, naqueles 
idos ela era sentida como simples defasa
gem entre a Igreja católica e o mundo mo
derno. Paulo VI, ao reconVQcar O ConCÍ
lio, no início de sua segunda sessão, indi
cava-lhe as metas principais a ser alcan
çadas: "A consciência da Igreja. sua reno
vação, o restabelecimento da unidade de 
todos os cristãos, o diálogo da Igreja com 
os homens de hoje". Além disso, o Papa , 
insistia: uE coisa fora de dúvida que é um 

desejo, uma necessidade, um dever, para a 
. Igreja, o dar finalmente de si mesma uma 

definição mais profunda". "Por isso é que 
o tema principal desta Segunda Sessao do 
Concílio será a Igreja. Sua natureza íntima 
será estudada a fundo, para sobre ela dar, 
nos limites permitidos à linguagem huma
na, uma definiçao que possa instruir-nos 
melhor sobre a sua constituição real e fun
damentaI, e que nos faça descobrir melhor 
os múltiplos aspectos da sua missão 
salvadora" lo. 

Cria-se que o fato de a Igreja obter cla
reza sobre sua identidade superaria, pelo 
menos, em grande parte, o mal-estar sen
tido. Mas a crise era muito mais profunda. 
Ia além da presença e significado da Igre
ja. Alcançava a natureza mesma da preten
sao cris ta de universalidade de salvação. 
de seu caráter absoluto. . 

Tal questão se faz mais clara em nos
sos dias com a consciência da importância 
das religioes nao-cristãs. O diálogo inter
religioso recoloca com toda a gravidade a 
questão da centralidade de Jesus Cristo. 

Antes de tudo, a tomada de consciên
cia de dados estalísticos provoca questões 
teológicas. Como entender a centralidade 
de Jesus Cristo num mundo em que numa , 

India de 900 milhoes de habitantes, somen
te 2,5% sao cristãos; numa China de mais 
de I bilhão de habitantes, os cristãos per
fazem uns poucos milhões? A centralidade 
de Cristo não parece perder-se em pura 
retórica? 

Além disso, as religiões não-cristãs 
começam a reverter o processo. Em vez de 
converterem-se ao cristianismo, são cris-

6. Michel de Ccrlcau - M. Domenach, Le Cllristionisme teloft, Paris, Ed. Seuil. 1974. 
7. J. I. Gonzálcz Faus. "EI meolto de la involución cclcsial", in: Razó" y Fe 220 (1989) nn. 1089/90: 67-84; 

"0 neocolIservadorismo. Um fenômeno soc ial e religioso", in: COllciliul1l n. 161 - 198 111; F. Carlaxo 
Rotim, "Neoconscrvadorismo cclcsiáslico c uma estratégia política", in: REB 49(1989): 259-281. 

8. F. Roustang, "Le troisiême homllle", in: Christus 13 (1966) n. 52: 561-567. 
9. C. James, art. cil.: 173. 
10. Paulo VI, O Discurso de Abenurn da 11 Sessão, in: B. Kloppenburg, COllcílio ValiCtlllO 11. V.lII: SeguI/da 

Se.rsão (SC1.- dez. 1963), Petrópolis, Vozes, 1964: 512·5 13. 
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tãos que adotam as místicas hinduístas e 
budistas. Constroem-se no Ocidente cris

'tão ashrams hindus e mosteiros budistas. 

Todas as religiões reivindicam, de um 
lado, ser verdadeiras, autênticas, únicas e 
incomparáveis entre si e, de outro, ofere
cer real caminho de salvaçao para seus fiéis, 
Já se aceita nos meios teológicos a afirma
ção de que toda religião é verdadeira e 
propicia mediação de salvação, embora nao 
sejam igualmente verdadeiras. As pessoas 
não se salvam malgrado estarem em uma 
religião, mas pelo fato de aí estarem. 

Está colocada entao com toda a força a 
questão da centralidade de Cristo. Assim 
se passou da crise das pretensoes históri
cas do Cristianismo para a do próprio fun
damento teológico da universalidade e 
exclusividade salvífica de Cristo. Eviden
temente não é aqui o espaço para tratar , 
dessa problemática. E mencionada unica-
mente para mostrar a relevância da discus
são sobre a centralidade de Jesus no cora
çao do diálogo inter-religioso e na teolo
gia da missão l J. 

3, AS DIFERENTES 
CENTRALlDADES DE CRISTO 

Diante dessa problemática relativamen
te nova, há várias tentativas de resposta. 
Não são excludentes, antes muitas permi
tem uma conjugação entre si. A tipologia 
é didática e metodológica a fim de situar o 
leitor no contexto da problemática teológi
ca da centralidade de Cristo. 

a, Vertente dogmática 

A questão, segundo esta vertente, é fun
damentalmente dogmática. Portanto, a res-

posta tem de ater-se a este campo. Ora, a 
dogmãtica fundamenta-se na Escritura e na 
tradição teológica desde os Padres até hoje. 

Nesse sentido, as bases escriturísticas 
da centralidade de Cristo são buscadas pre
cipuamente em João, Paulo e no autor da 
epístola aos Hebreus. Aí aparece, com toda 
a evidência, o papel absoluto de Cristo. 

O dado bíblico é irrenunciável a menos 
que se abra mão da identidade mesma do 
Cristianismo. A longa tradiçao patrística e 
teológica reforçou a identidade cristã a par
tir do mistério de Cristo. O Cristianismo 
se construiu historicamente em confronto 
com o judaísmo e com o paganismo. Em 
relação ao paganismo, afinnou juntamente 
com os judeus a existência de um único 
verdadeiro Deus. Contrapondo-se ao judaís
mo, o Cristianismo defendeu a centralidade 
da figura de Cristo, o Senhor, o Kyrios da 
comunidade até chegar a teologia trinitária. 
No final do século IV, com o Concílio de 
Constantinopla, jã se tinha elaborado este 
núcleo teológico fundamental sobre a Trin
dade. Esta, por sua vez, desenvolver-se-á 
com diferentes matrizes. Os gregos prefe
rem partir da pessoa do Pai, fonte e prin
cípio das outras pessoas. Os latinos pen
sam primeiro a natureza divina em sua 
imensa riqueza, vitalidade e dinamismo. 
Conforme o modo como ela é possuída, 
entendem as pessoas, usando a matriz psi
cológica agostiniana. A teologia moderna 
tem preferido pensar a Trindade em suas 
relaçoes l2. 

A posição dogmãtica receia que a falta 
de teologia deixe os cristãos indefesos di
ante do embate com outras propostas teo
lógicas e por demais fracos, abrindo facil
mente mão de dados fundamentais de sua 

li. Para uma visão clara e sucinta dessa problemática ver: F. Teixeira, Teologia das Religiões, São Paulo, 
Paulinas. 1995; J. Dupuis, "Pluralismo religioso e missão evangelizadora da igreja", in F. Cagnasso. M. 
Amaladoss et alii: Desafios da Missão, São Paulo, Mundo e Missão, 1995: 119-141. 

tl. L Boff, A Sallfíssima Trindade é a melhor comunidade, São Paulo, Vozes, 1988: 65·66; L. Baff, A trindade 
e a sociedade, Petrópolis. Vozes, 1987, [Cal. Teologia e libertação II15]. 



fé. Numa palavra, antes de tudo, devemos 
ter clareza diáfana dos elementos funda
mentais da identidade cristã. E nela a 
centralidade de Jesus e suas relações trini
tárias constituem ponto irrenunciável. O pa
peI salvífico de Cristo decorre de sua pró
pria rea1idade. Por isso, a pretensao abso
luta de salvação do Cristianismo não é con
seqüência de uma visão cultural domi
nadora ocidental, mas exigência intrínseca 
da fé cristã. 

Esta tendência teme, de um lado, um 
esmaecimento da identidade cristã, e, de 
outro. acredita que O acento sobre a DIto-

o doxia cristológica ajuda a manter intacta 
tal identidade. O desconhecimento do con
teúdo teológico contribui para o arrefeci
mento da fé cristã. O saber faz parte fun
damentaI da fé. A sua dimensão intelec
tual e racional torna-se hoje mais impor
tante ainda por causa do caos doutrinaI da 
pós-modernidade e da Nova Era. 

b. Vertente histórico-salvífica 

Aproxima-se muito da anterior. Funda
menta-se na Escritura. Diverge, no entan
to, ao deslocar o acento do aspecto dog
mático e da ortodoxia para uma leitura mais 
histórico-bíblica. Assume a categoria da 
história da salvação como central para 
compreender a realidade humana. 

Logo depois do Concílio Vaticano 11, e 
por sua influência, a teologia desenvolveu 
sobremaneira sua reflexao cristológica a 
partir dessa vertente. A centralidade de 
Cristo aparece como "alfa e ômega" da 
Revelação. Jesus éa. plenitude da salva
ção. Desta sorte, ao ·tratar da Revelação, o 
Concílio situa a pessoa de Cristo no seu 
ponto alto: "Por isso, é Ele (Jesus Cristo) 
quem - com toda a presença e manifesta-

çao de sua pessoa, com palavras e obras, 
sinais e milagres, e sobretudo com a sua 
morte e gloriosa ressurreição, enfim com a 
missao do Espírito de verdade - aperfei
çoa a Revelação, completando-a, e confir
ma-a com um testemunho divino"l3. 

Tal posição propoe que os cristaos hoje 
releiam a vida de Jesus, como o fez a 
comunidade primitiva. Esta reinterpretou 
todo o Antigo Testamento como um cami
nho em direção a Jesus. Assim o fez o 
evangelista Mateus, ao insistir na tecla de 
que tudo acontecia na vida de Jesus para 
realizar a lei e os profetas do Antigo Tes
tamento. De modo sucinto, o autor da epís
tola aos Hebreus resume esta perspectiva: 
"Outrora, Deus falou a nossos pais muitas 
vezes e de diversas maneiras, por meio dos 
profetas. No período final em que estamos, 
ele nos falou por meio de seu Filho" (Hb 
1,1). 

Depois João e Paulo foram mais longe. 
Leram a própria criaçao na perspectiva de 
Cristo. "Tudo foi feito por meio dele (Ver
bo) e sem ele nada foi feito de tudo o que 
existe", "o mundo foi feito por meio dele" 
e "o Verbo se fez carne e habitou entre 
nós" (Jo 1,3.10.14). Não há dúvida, este 
Verbo é o Cristo na carne. 

A carta aos Colossenses assume um 
hino cristológico anterior em que se afir
ma de Cristo: "Ele é a Imagem do Deus 
invisível, o· Primogênito de toda criatura, 
porque nele foram criadas todas as coisas, 
nos céus e na terra," "tudo foi criado por 
ele e para ele", "ele é antes de tudo e tudo 
nele subsiste" (CI 1,15-17). 

A cristologia atual tem trabalhado esta 
dimensao da centralidade de Cristo no pIa
no da história em busca de um diálogo 
com as outras re1igiões14

• Trabalho árduo e 
cheio de percalços. 

\3.Concílio Vaticano lI, Constituição dogmática Dei Verbum n. 4. 
14.J. Dupuis, Jesus-Christ à la rencontre des religions. Paris, Desclée, 1989. 
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Mais. Tem-se procurado-refletir sobre 
o papel de Cristo já mesmo na criação por 
força de dois impulsos culturais. Antes de 
tudo, o pensamento evolucionista. Nesse 
sentido, Teilhard de Chardin, nas pegadas 
de Paulo, relaciona a central idade de Cris
to com o processo da evoluçao. Em Pe
quim, em 1942, Teilhard reconhecia "a ne
cessidade crescente em que nos encontra
mos hoje de reajustar a um Universo reno
vado as linhas fundamentais da nossa Cris
to10gia". E este Universo renovado era para 
ele "o de uma dependência orgânica e 
genética, religando intimamente a Huma
nidade ao resto do Mundo"". L. Boff tra
balha os diferentes escritos cristológicos 
de Teilhard, oferecendo uma visão sintéti
ca desta tendência que faz retroceder a 
posiçao de Cristo na história da salvação 
aos inícios do processo evolutivo, como 

• 
Alfa e Omega do mesmo". 

A cosmologia moderna, com uma vi
são halística, em que compreende de ma
neira nova a posição do ser humano no 
Universo, tem provocado nova releitura 
cristológica. Quase diria que antes enfra-, 
quece a central idade de Cristo que a refor-
ça, ao relativizar maximamente a posiçao 
do ser humano na sinfonia do cosmos. No 
entanto, deixa, sem dúvida, espaço para 
pensar a Trindade, e portanto a Cristo, e 
não se restringindo simplesmente a um 
teocentrismo vago l7 . 

c. A vertente existencial 
Sem negar nem querer diminuir o va-' 

Ior das vertentes anteriores, preferem al
guns teólogos partir da categoria do "se
guimento". A centralidade de Cristo não 
se capta fora do seguimento. Não é uma 

doutrina que se ensina nem uma visão his
tórica que se esposa, mas uma realidade 
que se experimenta. 

Processa-se um retomo ao Jesus da his
tória. Não se trata de opô-lo ao Cristo da 
fé. Distinçao considerada superada. Mas 
procura-se viver a fé em Cristo no segui
mento do Jesus da história. Nessa volta ao 
Jesus da história nao se deve contentar-se 
com o simples trabalho exegético de ir fa
zendo aparecer a figura humana de Jesus 
das narraçoes querigmáticas da comunida
de primitiva. 

Esse trabalho é' prévio e necessário, mas 
insuficiente. Por isso, toda a pesquisa mo
derna da exegese é bem-vinda à medida 
que facilita o encontro com o Jesus pales
tinense. Mas busca-se ir além do conheci
mento do texto . 

A categoria do seguimento exige ver
dadeira "hermenêutica". Implica um duplo 
movimento interno. Conhecer do melhor 
modo possível com recurso à exegese bí
blica o processo histórico por que passou 
Jesus. Ele teve de criar seu caminho. Não 
o recebeu já feito nem lhe foi transmitido 
por algum conhecimento especial de Deus 
Pai. Construiu-o, antes de tudo, a partir do 
conhecimento da Revelaçao divina das 
Escrituras, adquirido nas leituras, na ora
ção, nas meditaçoes, nas explicações dos 
rabinos e levitas nas Sinagogas, nas con
versas com sua mae, Maria, José e outros 
conhecedores da Escritura. 

Em seguida, a partir dessa primeira 
compreensao da Palavra-vontade de Deus, 
fazia-se uma idéia de sua vocação e mis
são a ser confrontada com a realidade. 
Desse confronto foi-lhe resultando uma 

15. Teilhard de Chardin, "Le Christ évolutcur", in CaMer Pierre Teilhard de Chardin, n. V, Paris, du SeuiH, 
1965:19. 

16,L. Boff, O Evangelho do Cristo cósmico, Petrópolis, Vozes, 1971. 
17.L. Boff, "Deus na perspectiva da moderna cosmologia", in Nolas. Jornal de Ciências da Religião, São 

-Bernardo do Campo, I (1994) n. 1: 10-17. 



contínua interpretação do projeto de Deus 
para si. Era uma hermenêutica existencial 
da vontade do Pai. 

Poderíamos exemplificar esse processo 
hermenêutica de Jesus com sua atitude 
diante da morte violenta. Em um primeiro 
momento, creu que esse não seria seu ca
minho. Os evangelhos nos falam que ele 
usou de cautela, evitou aparecer em públi
co. Em outro momento, percebeu claramen
te que deveria ir anunciar o Reino em Jeru
salém, custasse o que custasse. Pedro, ao 
querer dissuadi-lo de tal propósito, foi vio
lentamente repreendido. E em Jerusalém 
relutou. Pediu ao Pai que lhe afastasse tal 
cálice. Mas terminou reconhecendo que sua 
pregação e a realizaçao do Reino passavam 
por sua morte. E entregou na cruz, no aban
dono, mas, em paz, o seu espírito ao Pai. 

Somos convidados a refazer em nossa 
vida esse mesmo processo, confrontando 
permanentemente a realidade com suas 
demandas e provocações e as percepções 
que vamOS adquirindo do seguimento de 
Jesus. Imersos nos mistérios de Jesus, va
mos percebendo no embate com a nossa 
vida concreta histórica as exigências do 
seguimento de Jesus. 

Corno pano de fundo, está a experiên
cia de Inácio, Ele retrata sua experiência 
mística nos Exercícios Espirituais como 
seguimento de Jesus no sentido de ir co
nhecendo cada vez mais a Jesus) para mais 
amã-lo e assim segui-lo, na "eleição de 
vida" ou na sua "reforma", 

Nenhum teólogo trabalhou melhor do 
que Jon Sobrino essa dimensao da centra-

'. 

·lidade de Cristo". A sua cristologia elabo
ra-se a partir dessa categoria l9, A cen
tralidade do seguimento é unida à referên
cia ao Reino. E este é entendido principal
mente na sua vinculaçao com os pobres. 
Portanto, a central idade de Cristo significa 
nesse contexto um compromisso radical 
com o Reino de Deus tal qual foi entendi
do por Jesus. Os sinais do Reino são fun
damentalmente a evangelização dos pobres, 
a acolhida dos pecadores, a cura dos doen
tes, a vitória da vida sobre toda fonna de 
morte. 

Esta vertente tem outra expressa0 mais 
especulativa, sobretudo no teólogo alemão 
K. Rahner que relaciona a cristologia e a 
antropologia. Em termos bem simples, Je
sus revela ao ser humano sua própria rea
lidade. A figura de Jesus é a expressa0 
máxima da humanidade. Nele ela chegou 
a sua plenitude no sentido ontológico. Vale 
aqui a frase que Leonardo Boff repete em 
seus escritos cristológicos, ao falar de Je
sus: "Tão humano assim, s6 pode ser Deus 
mesmo". Em Jesus se manifesta o excesso 
do humano, em cada ser humano se revela 
algo de Jesus. Jesus realizou todas as pos
sibilidades da humanidade, enquanto nós 
realizamos algumas das possibilidades rea
lizadas por Cristo. Portanto, esta relaçao 
Jesus Cristo e a realidade humana se dá 
tanto no nível do conhecimento como da 
realização ontológica. 

d. Vertente ecumênico-cristã 

Esta vertente procura recuperar a 
centralidade de Cristo como lugar de 

18. J. Sobrino, Jesus en América lAtina. SIl significado para la fe y crislologío, San Salvador. UCA, 1982: 153-
-162; J. Sobrino, "Seguimiento", in: C. Florislán- U. Tamayo, Conceptos fimdamentoles de Pastoral, Madrid. 
Cristiandad. 1983: 936-943; J. Sobrino, "Centralidad dei Reino de Dios", in: r. Ellacurfa • J. Sobrino. org., 
Mystcrium Liberationis. Conceptos fimdamelltales de la Te%gfa de la LiberaciólI, I, Madrid, Troua, 1990: 
467-510; J. Sobrino, Cristo/agia a par/ir da América Lafilla (Esboço a partir do seguimelllo do Jesus 
his/ór;co), Petrópolis, Vozes, 1983. 

19. Ivanisc Bombonatto, Seguimcllfo de Jesus 110 crist%gia de JOII Sobrillo. Disscrtação de mestrado apresen
tada na Faculdade de teologia Na. Sa. da Assunção, São Paulo. 1993. 
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convergência e de união das confissoes 
cristas. Nada mais escandaloso para o 
mundo do que a divisa0 entre os cristãos. , 
E o nosso grande pecado como cristaos. 

A aproximaçao do Milênio da Encar
nação tem sido um motivo a mais para 
provocar os cristaos a uma abertura ecu
mênica num espírito de conversão. Cabe
-lhes a obrigação de construir a unidade 
no mesmo Cristo. 10ao Paulo lI, na Carta 
Apostólica Ter/ia Millennio Advenien/e, 
reconhece que é o momento privilegiado 
para o "arrependimento de nossos erros, 
infidelidades, incoerências e retardamen
tos", especialmente aqueles que afetaram 
a unidade dos cristaos, sobretudo quando 
houve uso de' "métodos de intolerância ou 
até mesmo de violência no serviço à ver
dade"20. 

Esta tendência busca uma leitura de 
Jesus que facilite a uniao das Igrejas cris
tãs, abandonando, portanto, os pontos po
lêmicos e tentando encontrar os elementos 
fundamentais e imprescindíveis da fé cris
tã. Na verdade, as maiores divergências 
situam-se no campo da eclesiologia e não 
propriamente da cristologia explícita. Mas 
também não é menos verdade que as ecle
siologias implicam concepções cristoló
gicas. E estas, portanto, decidem sobre o 
tipo de eelesiologia. 

Mil anos de separação em relação à 
Igreja Oltodoxa e mais de quatrocentos anos 
em relação às Igrejas evangélicas exigem 
enorme esforço de superaçao das idiossin
crasias que cada Igreja se foi construindo, 
pensando que assim seria mais fiel a Cris
to. Mas, com efeito, nao é possível que a 
vontade de Cristo seja de divisa0 e oposi
ção. Provavelmente todas essas Igrejas, em 
grau maior ou menor, misturaram seus 

interesses próprios e corporativos com o 
Evangelho de Jesus. 

Esta centraIidade ecumênica de Cristo 
procura desbastar o terreno dos elementos 
conjunturais, histórico-transitórios, para 
encontrar a figura de Jesus, centro da fé 
eelesial. 

No fundo, é um problema de herme
nêutica, de tradiçoes históricas, de expe
riências divergentes, de incompreensões en
tre as igrejas cristãs. Quando a tendência 
dogmática ortodoxa domina, fica difícil en
veredar-se pelas trilhas ecumênicas. Exis
tem uns terríveis non possumus de autori
dades eclesiásticas que impedem o aproxi
mar-se das igrejas. 

Joao Paulo n, de maneira muito ousa
da para a tradição católica, sobretudo mais 
recente, teve a coragem de tocar numa das 
chagas do ecumenismo, ao reconhecer que 
o ministério do Bispo de Roma "constitui 
uma dificuldade para a maior parte dos 
outros cristaos, cuja memória está marcada 
por certas recordações dolorosas. Por quan
to sejamos disso responsãveis, com o meu 
Predecessor Paulo VI, imploro perdão". 
João Paulo II busca encontrar "uma forma 
de exercício do primado que, sem renun
ciar de modo algum ao que é essencial de 
sua missão, se abra a uma situação nova". 
Trata-se, portanto, de "procurar, evidente
mente juntos, as formas mediante as quais 
este ministério possa realizar um serviço 
de amor, reconhecido por uns e por ou
tros". Tarefa que o papa reconhece não 
poder levar a bom termo sozinho e pede a 
colaboraçao dos "responsáveis eclesiais e 
dos teólogos" num "diálogo fraterno, pa
ciente", no qual se possa ouvir-se mutua
mente, pondo de lado estéreis polêmicas, 
com a mente apenas voltada para a vonta
de de Crist02l • 

20. João Paulo n, Carta Apostólica Tertio l1iillennio adveniellte, São Paulo, Loyola, 1994. 
21. João Paulo lI, Carta Encíclica UI UI/um Sint sobre o empenho ecumênico, São Paulo, Loyola, 1995, nn.89,95,96. 



e. Vertente teocêntrica 

Esta nova vertente teológica modifica 
profundamente a compreensão da centra
lidade de Cristo. Difere das outras pelo fato 
de só reconbecer a centralidade de Cristo 
no interior do Cristianismo e de negar 
qualquer funçao salvífica e constitutiva dele 
nas outras religiões. 

Esta posição procura interpretar a rela
ção entre Cristo e as religioes, Cristo e a 
salvaçao, de maneira diferente das anterio
res. A verdadeira religião, a salvação, nao 
está exclusivamente ligada à Igreja católi
ca (exclusivismo) nem à posição central e 
necessária de Cristo (inclusivismo), mas a 
Deus (pluralismo). Entende um Cristo jun
to com as religiões. Nao defende uma cris
tologia normativa, mas o teocentrismo. 

O pluralismo re1igioso é visto como um 
valor, um dom de Deus, uma maneira como 
Ele mostra seu poder salvífico para além 
das fronteiras das igrejas cristãs e até 
mesmo da mediação salvadora de Cristo. 
Move tal tendência o desejo do diálogo 
inter-religioso. Deus, e não Jesus Cristo, 
ocupa o centro do projeto salvífico. Para 
ele convergem, corno para seu fim, todas 
as tradições religiosas, inclusive o Cris
tianismo. Deus não tem preferências (At 
10,34) e revelou-se de diversos modos aos 
diferentes povos nas suas culturas. Estas 
tradições religiosas encerram, cada uma a 
seu modo, uma auto-revelação de Deus. 
Apesar das oposições parciais, elas se com
pletam mutuamente nas suas diferenças. 
Não se exige delas nem a exclusão recí
proca nem a inclusao de todas as religiões 

~ .. ~ numa so, mas um enrIqueclmento reCIpro-
CO por uma interação :~berta e diálogo sin
cero22• 

Tal posição chega ao extremo de pra
ticamente renunciar a um dado fundamen-

. tal da identidade cristã, a saber, a mediaçao 
e centralidade universal salvífica de Cristo. 

João Paulo 11 rejeita-a na Encíclica 
Redemptoris Missio, ao afirmar enfatica
mente a identidade irrenunciável do Verbo 
divino e Jesus Cristo. "Precisamente esta 
singularidade única de Cristo é que Lhe 
confere um significado absoluto e univer
sal, pelo qual, enquanto está na História, é 
o centro e o fim desta mesma Hist6ria"2J. 

" 
CONCLUSAO 

A central idade de Cristo é dado funda
mental da fé cristã. A posiçao teocêntrica 
não salva tal dado. Para a fé cristã é um 
recuo ao Antigo Testamento. Significa des
conhecer a novidade e originalidade de 
Jesus Cristo. 

Para o próximo milênio, enorme desa
fio nos espera no difícil equilíbrio entre o 
diálogo e abertura às grandes Tradições e 
a consciência clara da irrenunciável iden
tidade cristã. Tanto mais importante se 
levanta tal questão quanto mais tais tradi
ções, mesmo as vindas do longínquo Orien
te, se tomam presentes a qualquer pessoa 
pelo fenômeno da globalização da infor
maçao. As infovias levam a cada casa nao 
s6 informações sobre a existência de tais 
Tradições, como também conseguem apre
sentá-las como propostas reais de vida sob 
forma atrativa e, às vezes, sedutora. 

Nem a vida religiosa se isenta de tal 
inundaçao de imagens e propostas religio
sas. Nessa onda propagam-se atraentes ex
pressões religiosas sob o nome genérico 
de "Nova Era". Aí também se fala de Cris-

• 
to. Mas não mais o Jesus de Nazaré. E um 

• 
Cristo diferente. E o Cristo-Matreya, en-
camaçao de um mestre que vivia faz 2.000 
anos no Himalaia. Cristo com aura budista. 

22. J. Dupuís, "le débat chrislologiquc dans le conlcxtc du pluralísme religicux", in NO/lvRevTh 1 13 (1991); 858. 
23. JOão Paulo 11. Cana Encíclica Redemplor;s Missio n.6. 
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No Projeto Rumo ao Novo Milênio'" 
segundo as orientações da CNBB e em 
sintonia com a Proposta do Papa. os cris
tãos sao convidados a aprofundar seu co
nhecimento e sua relação pessoal existen
cial com Cristo. Tal convite adquire nos 
dias de hoje relevância ímpar especialmente 
por causa de tantas ofertas religiosas sedu
toras, sendo que muitas delas conflitam 
profundamente com a fé crista . 

Desta sorte. a identidade cristã, clara e 
irrenunciável em seus pontos fulcrais, deve 
estar aberta ao diálogo interno e externo. 
Interno entre as igrejas cristãs. Externo com 
as outras religiões. Assim poderemos atra
vessar o milênio mais conscientes, mais 
livres e mais enriquecidos na adesão à fé 
cristã. 

. 24 .Ru1IIO ao Novo Milênio. Documentos da CNBB, n. 56: São Paulo, Paulinas. 1996 . 
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A MUNDIALlZACAO DO CAPITAL 
I 

E O MUNDO DO TRABALHO 
" ALGUMAS OBSERVAÇOES (I) 

o centro do planeta é o dinheiro 

em estado puro. 

Ele sempre foi importante na 

história dos povos e das pessoas, 

mas nunca se impôs como razão 

universal como agora. 

urante o ano de 1996 o Centro 
de Pesquisa e Apoio aos Traba
lhadores - CEPAT - acom
panhou atentamente as mudan

ças que vao ocorrendo no capitalismo no 
final deste século, tendo presente, de ma
neira particular, as repercussões destas na 
vida dos trabalhadores/as urbanos'. Num 
primeiro momento analisaremos, sucinta
mente, o fenômeno da mundialização do 
capital, caracterizando-o como uma eco
nomia cada vez mais predominantemente 
financeira e rentista que traz consigo a ne
cessidade de uma gigantesca concentraçao 
do capital industrial. Outra importante e 

, 

Pe. Inácio Neutzling, SJ 
Curitiba, PR 

fundamental característica das mudanças da 
economia capitalista mundial no final do 
século XX é o vertiginoso crescimento da 
desigualdade social que se expressa, espe
cificamente, no aumento do desemprego e 
da pobreza. Um dos dados mais significa
tivos nestes últimos dois anos é a emer
gência da capacidade de resistência dos tra
balhadores/as, cujo caso mais paradigmá
tico foi a surpreendente greve dos traba
lhadores/as da Coréia do Sul com o impor
tante apoio da população. Num próximo 
artigo analisaremos as mudanças nas con
dições de luta dos trabalhadores/as, espe
cialmente do Brasil , que decorrem da atual 
reestruturação e reorganização da econo
mia capitalista mundial. 

" 
I. A MUNDIALlZACAO DO , 

CAPITAU 

1, Uma economia financeira e 
rentista 

O capitalismo no final do século XX 
passa por profunda reestruturação. O as
pecto original dessa reestruturação é a 

J. O presente artigo é uma pequena síntese dos dados mais significativos de 1996. public. .. dos nos 12 números 
do bole tim CEPAT Informa e na síntese feita no fin[ll de 1996 O Mundo do Trabalho no CEPAl' 
INFORMA 1996, Curitiba, 1996, 60 pp. Assim, todos os dados citados neste artigo são ex traídos do banco 
de dados do boletim CEPAT INFORMA - 1996. Quando aparecerem 110 texto citações sem indicação de 
fonte, referem-se a este banco de dados. 

2. Optamos pelo conceito de 'mundialização' em contraposição ao conceito de 'globalização'. O conceito de 
'globalização' é ideologicamente muito carregado quando en tendido como necessidade objetiva. " pensamento 
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mudança de fase do processo de acumula
ção do capital. Ou seja, passa-se, em esca
la mundial, da expansão material para a , 
expansão financeira. E uma mudança que 
representa o desenvolvimento normal da 
acumulação capitalista, pois a economia 
mundial capitalista sempre se expandiu em 
duas fases, que se alternam: "uma fase de 
expansão material- no curso da qual uma 
massa crescente de capital monetário é 
canalizada para o comércio e para a pro
dução - e uma fase de expansão finance i
ra, no curso da qual uma massa crescente 
de capital é revertida para a forma mone
tária e ruma para empréstimos e especula
ção"'. Esta mudança característica do ca
pitalismo no final do século XX pode ser 
de.scrita como a mundialização do capital, 
ou, como a denominamos num artigo an
terior, a fínanceirização do mundo4

• 

A mundialização do capital carrega 
cada vez mais nítida a marca de um capi
talismo predominantemente financeiro, 
rentista e parasitário, cujo funcionamento 
subordina-se, crescentemente, às necessi
dades próprias das novas formas de cen-

tralizaçao do capital-dinheiro, em particu
lar os fundos mútuos de investimento e os 
fundos de pensão'. Robert Reich, ex-se
cretário de Trabalho do governo dos Esta
dos Unidos, denomina a mundialização do 
capital de "capitalismo eletrônico". Enor
mes quantidades de capital passam, hoje, 
de um lugar para outro, bastando para isso 
pressionar uma tecla. Instaura-se um siste
ma internacional que permite a deslocação 
imediata de ativos financeiros para onde 
se obtêm maiores lucros. Portanto, fazen
do cálculos estritamente econômicos, os in
vestimentos necessários, produtivos, são 
desencorajados. As corporaçoes centrali
zam-se, cada vez mais exclusivamente, nos 
lucros imediatos e crescentes dos acionis
tas. Ethan Kapstein, diretor de estudos do 
COll1zciL Df Foreign Relatiolls em impor
tante artigo publicado pela prestigiosa re
vista norte-americana F oreign Affairs, 
escreve que "políticas econômicas restri
tas - déficits menores, gastos reduzidos, 
impostos cortados e a divindade mais exal
tada de todas, a inflação baixa - favore
cem interesses financeiros à custa dos tra
balhadores, criando uma classe internacio-

único", de adequação das economias nacionais, como se fora do capitalismo competitivo não houvesse 
salvação. O conceito de 'mundialização' aponta para a internacionalização das relações de mercado, imposta 
pelo centro, especialmente financeiro, incapaz, constitutivamente, de integrar e incluir a imensa periferia do 
mundo num projeto global comum. Na esquerda a discussão da 'globalização' tem sido truncada e difícil. 
Paulo Nogueim Batista Jr., economista que, entre outros. assessora o PT. afirma que "por estranho que possa 
parecer, há uma afinidade nalUral entre o pensamento de certos setores da esquerda e a ideologia da globalização. 
Embora estreitamente ligada ao 'neoliberalismo" anátema para as esquerdas de todo o tipo. a ideologia da 
globalização tem características que facilitam a sua absorção e difusão por intelectuais ou políticos fomtados 
dentro da tradição marxista, que tanta influência teve sobre o pensamento das esquerdas" - BATISTA IR., 
Paulo Nogueira, "A Esquerda em Face da 'Globalização'''. Folha de S. Paulo '27·02-97,2-2. Isso explica, 
em parte, talvez, que "hoje a contestação e a critica aos excessos do mercado e da globalização não vêm dos 
partidos de esquerda, mas de personalidades e instituições sem interesses eleitorais: religiosos. a Igreja Ca
tólica, jornalistas e escritores e financistas arrependidos como Soros" - RICUPERO, Rubens, "Rilke e o 
Futuro da Esquerda" - Folha de S. Paulo 01-03-97. 2:2. 

3. ARRIGHI, Giovanni, "Trabalhadores do mundo no final do século", Praga. Revista de Estudos Marxislas, 
n° 111996, p. 30. Para um"a análise mais profunda desta mudança fundamental do capitalismo no final do 
século XX veja o importante li vro ARRIGHI, Giovanlli, O Longo Século XX. Dinheiro, Poder e as Origens 
de Nosso Tempo, Editora UnesplContraponto, São Paulo, 1996. 

4. Sobre a globalização. sua cbnceituação, características e complexidade. cf. NEUTZLlNG, Inácio. "A Grande 
Transformação Socioeconômica do Capitalismo no Final do Século XX - Algumas Caracteristicas", Conver
gência nO 293, junholl996, p. 322-329; NEUTZLlNG, Inácio, "A Financeirização do Mundo - Algumas 
considerações sobre a mundialização do capital", Convergência nO 298, dezembro/1996, p. 635-646. 

5. Cf. o importante livro CHESNAIS, François, A Mundiallzação do Capital, X:lm1l, São Paulo. 1996. 
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nal de "rentiers" (rentistas) que vivem de 
suas rendas de titulas financeiros, princi
palmente os emitidos por governos. Para 
quem tinha dinheiro para investir, os últi
mos vinte anos foram generosos". As fi
nanças são os grandes vencedores da as
sim denominada globalização. Cada vez 
mais é evidente que vivemos. no final do 
século XX, sob a hegemonia do capital

. -dinheiro. 

Alguns dados são patentes: o volume 
de operações cambiais em todo o mundo 
alcançou em 1995, 1,3 trilhao de dólares 
por dia, 312 trilhões por ano, contando 240 
dias úteis, segundo cálculos de James 
Tobin, prêmio Nobel de Economia em 
1981. O montante das transações financei
ras é 50 vezes superior ao das transações 
concretas de bens e serviços. Pode-se afir
mar que 200 gerentes controlam hoje o 
destino do planeta. 

As conseqüências dessas mudanças são 
óbvias: o mercado de ações expandiu-se, 
enquanto o número de desempregados pro
liferou, os programas de saúde e as pen
sões sofreram cortes e os salários da maio
ria dos trabalhadores diminuíram. Os altos 
executivos, os empresários de talento e 
COtTelareS de Wall Street nunca estiveram 
em situaçao tão boa. Os funcionârios sem 
uma educação e habilidades adequadas, ou 
com profissoes fora de moda hoje, estão 
em queda livre. Há uma lógica destrulÍva 
em ação na economia mundial do final do 
século XX. Um exemplo: no caderno de 
economia do jornal O Estado de S. Pau
lo, 08-02-97, uma manchete anunciava: 
"Wall St. festeja desemprego em alia". Esse 
mesmo fenômeno acontecera quando, no 
ano passado, a A T &T. demitira 40 mil tra
balhadores. As ações da gigante norte
-americana das telecomunicações subiram. 
Ou seja, a diminuiçao de empregos alegra 

Wal1 Street, o centro financeiro norte-ame
ricano. "Isto é compreendido pelos 'experts', 
aprovado pelos privilegiados, mas total
mente estranho ao comum dos mortais" -
comenta Claude Julien, em artigo no Le 
Monde Diplomatique. Para um crescente 
número de analistas vai-se criando urna 
situaçao cada vez mais insustentável. 

Enfim, "o centro do planeta é o dinhei
ro em estado puro. Ele sempre foi impor
tante na História dos povos e do planeta, 
mas nunca se impôs na sua forma pura e 
nunca se impôs como a razao universal"6, 
Aos imperativos da economia financeira, 
tudo é sacrificado, e, em primeiro lugar, as 
conquistas · sociais. A tal ponto que cada 
vez mais democracia rima com desman
telamento do Estado, com privatizações, 
com enriquecimento de uma pequena cas
ta de privilegiados. Ignácio Ramonet, dire
tor do Le Monde Diplomatique, cunhou 
o conceito de 'regimes globalitários'. "Cha
mavam-se de 'regimes totalitários' os re
gimes que não admitiam nenhuma oposi
ção organizada, que subordinavam os di
reitos da pessoa humana à razão de Esta
do, e nos quais O poder político dirigia so
beranamente a totalidade das atividades da 
sociedade dominada", liA estes sistemas
continua - sucede, neste final de século, 
um outro tipo de totalitarismo, que é o dos 
'regimes globalitários'. Os regimes globa
lilários repousam sobre o dogma da glo
balização e do pensamento único e não 
admitem nenhuma outra polltica econômi
ca, subordinam os direitos sociais do cida
dão à razão competitiva e abandonam aos 
mercados financeiros a direção total das 
atividades da sociedade dominada"'. Ou 
seja, a mudança que ocorre é que "hoje o 
imperialismo não está mais limitado ao 
espaço, como o colonialismo anglo-saxão , 
e francês se limitava antes à Africa ou 

6. Importante entrevista de Milton Sanlos. geógrafo, ao Estado de São Paulo - 19-01-97. 
7. Le Monde Diplomatiquc. janvíer 1997. 
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mesmo a um pequeno espaço na América 
Latina. Não está contido na Europa, no caso 
do nazismo, ou mesmo o totalitarismo 
soviético, que se limita ao próprio bloco e 
seus satélites. Com a globalização, o que 
existe é a possibilidade de um totalitaris
mo definitivo, um totalitarismo sem 'exte
riores '''S, 

2. A concentração do capital 
industrial 

o movimento das expansoes financei
ras são momentos de crise e reorganização 
fundamental da economia mundial capita
lista. A fase da mundialização do capital 
traz consigo uma progressão quantitativa e 
qualitativa do movimento de centralização 
e concentração do capital industrial. A atual 
reorientação do capital de compra e venda 
de mercadorias para empréstimos e espe
culação significa maior intensificação da 
concorrência intercapitalista. Faz parte da 
descrição do conceito de empresa global o 
fato de ganhar mais dinheiro na área fi
nanceira do que na indústria9• Portanto, o 
capital produtivo nao escapa da caracterís
tica geral do capitalismo na fase de mun
dialização com toque rentista. Estima-se 
que metade do cOJ11ércio internacional são 
transações intra-empresas, entre as socie
dades dessas empresas 10. No decorrer dos 
anos oitenta, aproximadamente 80% dos 
investimentos diretos estrangeiros ocorriam 
entre países capitalistas avançados, sendo 
que mais ou menos três quartos das opera
ções tinham por objeto a aquisiçao e a fusão 
de empresas já existentes, ou seja, tratava
-se de mera mudança de propriedade do 
capital. Esse processo implica uma gigan
tesca concentração do capital industrial. 

No Brasil tivemos, durante o ano de 
1996, três exemplos bem concretos. No se
tor eletro-eletrônico houve a concentração 
de toda a produção, basicamente, em cin
co grandes empresas. Isso se acentuou com 
a compra da Refripar, dona da marca Pros
dócimo, pela Electrolux, empresa sueca, 
maior transnacional do setor, e da Dako, 
maior fabricante brasileira de fogões, pela 
norte-americana GE. No setor de alimen
tos, igualmente, são cinco grandes transna
danais que controlam todo o mercado bra
sileiro. No setor de autopeças, segundo uma 
pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento - CEBRAP sobre o com
plexo automobilístico brasileiro, em três 
anos ocorreram sessenta fusoes e incorpo
rações, das quais 60% entre o semestre de 
1995 e o primeiro trimestre de 1996. O 
estudo constata que está havendo um pro
cesso de crescente desnacionalizaçao des
te setor. 

Em nível intemacional, acontece o mes
mo fenômeno. Basta citar o setor automo
bilístico, o aeronáutico e o do comércio 
agrícola. Sobre o último setor, a Organiza
ção Internacional do Trabalho - OIT, no 
relatório "Assalariados Agrícolas: pobres 
entre os pobres do campo", publicado no 
ano passado, adverte que entre 70 e 90% 
do mercado de produtos agrícolas está nas 
mãos de apenas quatro empresas multi na
cianais. Elas dominam o mercado de se
mentes oleaginosas, trigo, milho e soja. 
Fontes em Genebra, sede da OIT, assina
laram que as maiores empresas são: a 
Cargill, a PM/Kraft General Foods, a 
ConAgra e a Archer Daniells Midland Co. 
Segundo a denúncia da OIT, a forte parti
cipação das multi nacionais no comércio 

8. Paul Virilio, urbanista francês, em entrevista para a Folha de S. Paulo 09·02·97, 5·9. 
9. Gilberto Dupas, consultor de empresas, coordenador da fusão entre a norte·americana General Electric e a 

Dako, fabricante brasileira de fogões, definiu a GE, que está se qualificando para disputar o Banerj, como 
uma empresa global nos seguintes termos: "A GE se transfonnou numa empresa globaL Hoje, é uma 
corporação que ganha mais dinheiro na ,írea financeira do que na industrial". 

lO. Osvaldo Sunkel, "La Cuestión Fundamental de la Economia hoy en America Latina: Neoliberalismo c 
neoestructuralismo". Persona y socicdad, Volume VIII, n° 1·2, 1994, p. 33. 



mundial de cereais tem levado os gover
nos europeus e norte-americano a conce
derem subsídios às exportaçoes e provoca
do grande distorçao na competição inter
nacional, com maior prejuízo para os paí
ses mais pobres. 

Um estudo publicado pelo jornal Balti
more Sun mostra que um quarto da eco
nomia mundial está nas maos das multina
cionais. Ou seja, a soma do valor das ven
das das 200 companhias principais equiva
le a 25% da atividade econômica mundial. 
Por exemplo, as vendas da General Motors 
(GM) superam o PIB da Dinamarca. As -vendas da Ford superam as da Africa do 
Sul. Mas será que essas empresas detêm 
mais do que a quarta parte dos empregos 
mundiais? Não. O estudo indica que essas 
empresas, em conjunto, oferecem apenas 
18,8 milhões de empregos no mundo intei
ro ~ o que representa menos de 0,25% da 
força de trabalho mundial. 

No Brasil, o fenômeno da concentra
ção do capital industrial se expressa tam
bém geograficamente. Estudos recentes 
mostram que apesar de nos anos 90 o 
Nordeste do Brasil ter tido um desempe
nho econômico próximo ao da média do 
país, com destaque para o Ceará, o Sul
Sudeste voltou a crescer bem mais, espe
cialmente o Paraná. "A tendência percebi
da é que a discrepância de renda volte a 
aumentar, pois o modo como se expressa 
a globalizaçao, o deslocamento da frontei
ra agrícola para o Centro-Oeste e o Merco
sul, deixa o Nordeste um tanto à parte"ll. 
Isso é acentuado com a implantação do 
Mercosul. Pois este "tem representado 
muito mais um processo de integração entre 
as áreas ricas dos país~~'-membros do que 
uma união comercial equilibrada entre eles, 
capaz de envolver cada país como um 
todo". O Mercosul parece cada vez mais 

se circunscrever "a trocas comerciais entre 
o Sudeste/Sul do Brasil e Buenos Aires, 
estimulando, quase tao somente, o poten
cial de desenvolvimento das áreas locali
zadas ao longo do corredor que liga São 
Paulo àquela capital"". 

li. A DESIGUALDADE SOCIAL: 
DESEMPREGO E POBREZA 

A mundialização do capital vem acom
panhada pela crescente desigualdade so
cial, que se expressa, particularmente, no 
crescimento da pobreza e no aumento ver
tiginoso do desemprego. Nunca o capita
lismo gerou tanta desigualdade como no 
final do século XX. Aqui temos uma ca
racterística fundamental da economia 
mundial neste final de milênio. A desigual
dade cresce em todo o mundo, em geral, 
na América Latina, no Brasil e, algo que 

. - ~ . merece maIor atençao, nos paIses centrais. 

A - O aumento da pobreza 

J. No mundo 

Robert McNamara, ex-secretário de 
Defesa dos EUA e ex-presidente do Banco 
Mundial, numa conferência, no ano passa
do, constatou que a globalização da eco
nomia tende a aumentar as diferenças en
tre países, podendo criar novos focos de 
tensão pelo mundo. Ele citou o exemplo -da Africa. informando que neste continen-
te a renda per capita caiu em torno de 1 % 
ao ano nos últimos quinze anos. 

Um estudo sobre a pobreza, feito pelo 
Banco Mundial em 1996, constatava que 
cerca de 1,3 bilhão de pessoas no mundo 
vive com apenas 1 dólar por dia. A maio
ria dessas pessoas, segundo o estudo, vive 

II.ZINI Jr., Álvaro Antônio, "A Desigualdade Regional", Folha de S. Paulo, 05-01-97, 2-10. 
12. HANASHIRO, Getúlio, "Mercosul, Segregação ou Integmção?", Gazeta Mercantil, 16-09-96, A-3. 
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na América Central, no Brasil, no sul da 
- -Asia, no noroeste da Africa e nas zonas 
rurais chinesas. 60% da humanidade vive 
com menos de 2 dólares por dia. Cerca de 
500 milhões de pessoas sofrem de desnu
trição crônica e 17 milhoes morre, por ano, 
de infecçoes perfeitamente curáveis e do- . 
enças parasitárias como diarréia, malária e 
tuberculose. A cada ano se juntam à cama
da dos pcbres 25 milhões de pessoas. James 
Speth, administrador do Programa de De
senvolvimento das Nações Unidas, enfatiza 
que o mundo tem recursos materiais, natu
rais e "know-how" para reduzir a pobre
za]) mas que, apesar da tecnologia e real 
capacidade de assistência, "mais de um 
bilhão e meio de pessoas, em mais de cem 
países, está em condiçoes 15% piores do 
que há um ano". 

2. Na América Latina 

Segundo o Banco Mundial, a América 
Latina tem 123 milhões de habitantes po
bres, ou seja, um em cada quatro cidadãos, 
que vivem com menos de 1 dólar por dia. 
Para reduzir a pobreza, segundo o BIRD, 
a América Latina precisa crescer 5% ao 
ano. No pedodo de 1991-1996 o creSCI
mento oscilou entre 3% e 3,8%. 

O Chile, que apresenta o maior cresci
menta econômico na América Latinal4

, está 
sentado sobre um balTil de "pólvora so
cial", segundo um estudo feito pelo Pro
grama de Economia e Trabalho (PET), 
órgão do governo chileno, 3,9 milhões de 
chilenos vivem na pobreza. Este número 
corresponde a 28,4% da população. As 
políticas sociais do governo dão sinais de 

esgolamento e tiveram pouco impacto, se
gundo o mesmo estudo. 

Três em cada dez famílias do Paraguai 
estao abaixo da linha de pcbreza e uma 
em cada dez, submersa na indigência. São 
300 mil famílias pobres, o que significa 
quase um milhao e meio de pessoas nesta 
situaçao. Os dados são da Secretaria Téc
nica de Planificação, diretamente ligada à 
Presidência da República do Paraguai . 

O aumento da pobreza é tão grande na 
Argentina, que em 1996 as imagens de 
pessoas comendo gatos percorreram o mun
do. A Igreja católica da Argentina alimen
ta 700 mil pessoas. Ela tem criticado a 
política neoliberal do governo Menem por 
não se preocupar com o destino dos traba
lhadores. O modelo econômico adotado por 
Menem tem causado mais vítimas, segun
do a Igreja católica, do que a guerra suja 
da época do regime militar. 

Dados do Idec, órgão oficial de estatís
tica, publicados no mês de fevereiro deste 
ano, mostram que depois que a Argentina 
abriu a sua economia a diferença .entre os 
mais ricos e os mais pobres cresceu quase 
50%. Os argentinos pertencentes aos 10% 
mais ricos do país detêm uma renda 22 
vezes maior que os 10% mais pobres. Há 
seis anos, antes do plano de estabilizaçao 
econômica, a diferença era de 15 vezes. O 
estudo mostra ainda que nos últimos 20 
anos, os pobres viram reduzir 28% sua 
participação no bolo nacional, enquanto os 
ricos aumentaram 28,7% a sua participa
ção na renda nacionaP'\ 

Um relatório do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID, publicado no 

13.0 Pontificio Conselho ."Cor Unum", no documento A Fome no Mundo. Um desafio para todos: o desen
volvimento solidário é peremptório: "O planeta poderia oferecer a cada um a sua porção alimentar", Ed. 
Pnulinas, São Paulo, 1997, p. 15. 

14. O crescimento econômico do Chile foi de 8,4% em 1995, em dez anos duplicou o ProoUlO Interno Bruto 
(PlB) c triplicou as exportaçõcs. 

15. Folha de S. Paulo, 24-02-97, 2·10. 



começo deste ano, constata que nem as 
baixas de inflação na América Latina nem 
todo o esforço para a redução do déficit 
público, combinado com avanços na priva
tização e na liberalizaçao do comércio 
externo, foram suficientes até agora para 
tirar a região do nível de pobreza em que 
se encontrava nos anos 8016

• 

A constataçao do agravamento do qua
dro social latino-americanos, nos anos 90, 
é feita, também, pela Comissão Econômi
ca para a América Latina e o Caribe -
CEP AL. Dos anos 80 para os anos 90 subiu 
para quase 50% o número de domicílios 
com famílias em condições consideradas 
inferiores às da linha da pobreza, ou seja, 
com urna remuneração abaixo do salário 
mínimo. A pobreza urbana é a que maIS 

cresce, alerta a CEPAL. 

Ao mesmo tempo, a CEPAL constata 
que houve queda dos gastos sociais na 
maioria dos países da América Latina. 
"Comparando com o início dos anos 80, o 
número de países que reduziram o valor 
dos gastos por habitante em saúde, educa
ção e habitaçao é maior do que os que 
aumentaram estes dispêndios." 

Todos esses dados acentuam uma cons
tante latino-americana: a pobreza, a má 
distribuiçao da renda e da riqueza, enfim, 
a desigualdade. "Existem continentes mais , 
pobres que a América Latina, como a Afri-, 
ca e a Asia, mas não existe nenhum mais 
desigual" - constata Jorge Castafieda, so
ciólogo e economista mexicano. 

3. No Brasil 

o número de pessq'~s vivendo na po
breza absoluta no Brasil chega a 30,4 
milhões, o que cOlTesponde a quase toda a 

16. Gazeta Mercantil, 18-02-97, A-16. 

populaçao da Argentina. A constataçao é 
da economista Sônia Rocha, do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 
em artigo publicado na revista Conjuntu
ra Econômica da Fundaçao Getúlio Var
gas. O estudo confirma que nos anos 90 a 
pobreza brasileira é predominantemente 
urbana, ao contrário do seu pelfillUral até 
os anos 60. 

Mas, como acontece no conjunto da 
América Latina, se a pobreza aumenta, os 
gastos sociais diminuem. O Instituto de Es
tudos Sócio-Econômicos - INESC, de Bra
sília, divulgou um estudo, no segundo se
mestre do ano passado, no qual mostra que 
o desembolso de recursos para programas 
sociais é menor que o previsto pelo Orça
mento. As áreas analisadas pelo INESC 
são: segurança alimentar, agricultura e re
forma agrária, criança e adolescente, polí
tica urbana e meio ambiente. Em todas elas, 
o governo gastou, até setembro de 1996, 
menos do que três quartos dos recursos 
orçamentários previstos. O desempenho do 
governo na área social, segundo o INES C, 
também deverá ser discreto no ano de 1997. 
Comparando o projeto de lei do Orçamen
to de 1997 com o orçamento aprovado em 
1996, constata-se que para muitos setores 
o governo planeja alocar menos recursos. 
Um exemplo típico é o caso da saúde. O 
gasto federal per capita com saúde caiu 
7,6% em 1996, comparando-se com 1995". 
No orçamento de 1996, foram aprovados 
investimentos de 2,2 bilhões de reais para 
a construçao de habitaçoes nas áreas urba
nas. No entanto, somente 163,3 milhoes, 
isto é 7,3%, foram efetivamente usados. 
Ou seja, houve um corte de 92,7%. Na 
área da alimentaçao, até setembro do ano 
passado, dos 47 projetos federais que com-

17.0 gasto federal per capita foi de 95,97 dólares em 1995 e de 88, 70 dólares em 1996. Os dados são de 
CHINAGLIA, Arlindo, "CPMF: Chantagem e um falso dilema", Folha de S. Paulo 04-02-97, 2-2. 
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punham o programa de segurança alimen
tar, apenas cinco haviam recebido metade 
dos recursos previstos e aprovadosl8• 

Um estudo do Banco Mundial, divul
gado em 1996, igualmente constata que o 
Brasil destina apenas 18% dos seus pro
gramas sociais para os 20% mais pobres. 
Segundo o estudo, os pobres no Brasil têm 
menos oportunidade de completar a educa
ção básica do que em outros países da 
regiao. O mesmo Banco Mundial mostra 
que para reduzir a miséria absoluta seria ne
cessário aplicar somente 0,7% do Produto 
Interno BlUto brasileiro, o que correspon
de a mais ou meDOS 4,2 bilhões de reais l9• 

Há uma discussão em curso no Brasil 
se o Plano de Estabilização Econômica 
contribui ou nao na redução das desigual
dades sociais, especialmente em uma me
lhor distribuiçao de renda. Para setores do 
governo é inequívoco que sim. Citam o 
exemplo do aumento do consumo de fran
go e iogurte como sinais claros de redução 
da desigualdade social. Para outros analis
tas "não houve redistribuição de renda al
guma. O que houve foi que o imposto 
inflacionário deixou de existir"20. 

Uma importante pesquisa do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 

coordenada por três dos maiores especia
listas em distribuição de renda, Ricardo 
Paes de Barros, Rosane Mendonça e Mar
celo Neri, publicada no mês de fevereiro 
deste ano, mostra que o aumento do con
sumo dos pobres no Brasil, depois do Real, 
nao deve ser visto como um passo decisi
vo para eliminar a abissal desigualdade de 
renda no país. Baseados em sofisticados 
trabalhos estatísticos, os economistas mos
tram que a desigualdade de renda em 1996 
está entre as piores, desde 1980. "Pobreza 
é uma coisa, desigualdade é outra; a desi
gualdade não caiu muito depois do Real" 
- demonstram com números os referidos 
economistas. Nao se trata de negar uma 
melhora do bem-estar dos mais pobres 
depois do Real. O problema, para os eco
nomistas, é que a renda do trabalho, ma
triz primeira da desigualdade, continua a 
ser distribuída de forma assustadoramente 
assimétrica. A causa primeira da desigual

dade, para os pesquisadores, está na desi
gualdade educacional, que explica de 35% 
a 50% da desigualdade salarial no Brasil. 
Poucos países no mundo atingem níveis 
semelhantes de desigualdade educacional 
aos do Brasil. A desigualdade de renda está 
tomando proporções alarmantes21

• 

18. CASADO, José, "A realidade é eloqüente", O Estado de S. Paulo, 01-02-97, A-4; DEMO, Pedro, Combate 
à Pobreza - Desenvolvimento como Oportunidade, Editora Autores Associados, Campinas, 1996, p. 7, 
afinna que ;'embora não se acredite poder realizar um combate radical à pobreza, dentro de um sistema que 
tem na sua reprodução a dinâmica principal de crescimento, é possível fazer coisa melhor do que se faz, 
sobretudo é possível e urgentemente necessário superar as farsas de programas como o 'Comunidade Soli
dária"'. 

19. Os Títulos Públicos de Longo Prazo emitidos para socorrer os bancos através do Procr absorveram mais de 
15 bilhões de reais, podendo chegar a 30 bilhões de reais. A medida provisória editada pelo govemo FHC 
para socorrer os usineiros endividados custou 4 bilhões de reais. O socorro aos grandes latifundiários deve
dores do Banco do Brasil custou 7 bilhões de reais. 

20. Francisco de Oliveira, sociólogo, USP - Folha de S. Paulo, 10-02-97. 
21. Gazeta Mercantil 24-02-97, A-I, A-6 e 7. O estudo, por exemplo, mostra que a relação entre a parcela de 

renda apropriada pelos 20% mais ricos do país e a dos 50% mais pobres cresceu de 3,0 no censo de 1960 
para 4, I em 1970, 4,5 em 1980 c pulou para 5,4 em 1990. Com a estabilização dos preços a situação 
melhorou um pouco em 1995, mas dá sinais de tcr voltado a piorar em 1996. Dados sobre a renda familiar 
indicam que a relação entre a parcela de renda dos 10% mais ricos sobre a renda dos 40% mais pobres 
cresceu de 4,85 em 1986 para 6,1% em [990, foi para 6,5 em 1993, atingiu 7,2 em 1994, caiu para 6,4 em 
1995 e voltou a subir para 6,5 em 1996. 



4. Nos países do Primeiro Mundo 

A desigualdade, no entanto, não é s6 
uma característica dos países do assim cha
mado Terceiro Mundo. Um traço caracterís
tico das mudanças do capitalismo no final 
do século XX é o aumento da desigualda
de nas sociedades dos países centrais. 

Nas últimas duas décadas, os 10% mais 
pobres dos EUA decresceram 21 % na sua 
renda enquanto os 10% mais ricos cresce
ram 22%22. Há, portanto, crescente coo
centraçao da riqueza nos níveis mais ele
vados e perda progressiva, mas real, da 
renda dos setores mais pobres da popula
ção. Na base da pirâmide social dos EUA, 
60% da população detém 33% da renda 
nacional. No cume da pirâmide, uma ca
mada três vezes menor, isto é 20% da 
população, detém 43,85%. 

No período de 1973 a 1993, o salário 
real do trabalhador americano, sem curso 
secundário completo, caiu de 11,85 de 
dólares por hora para apenas 8,64 de dóla
res. No início da década de 70, as famílias 
situadas na faixa dos 5% de renda mais 
elevada ganhavam dez vezes mais do que 
as que se encontravam na faixa dos 5% de 
renda mais baixa. Hoje, a renda dos mais 
ricos é quase quinze vezes maior. Nos 
EUA, entre 1978 e 1990, eliminaram-se 
1,4 milhão de empregos no setor indus
trial. Nada menos de 2% de todos os ho
mens amencanos em idade de trabalhar 
estão na prisão2J

• 

1ames Sweeney, dirigente da AFL-CIO, 
principal central sindical dos EUA, afir
mou que. "nos últimos anos, os trabalha-

' -' 

dores norte-americanos trabalharam como 
mulas e têm sido tratados como cachor
ros"24. O mesmo dirigente sindical, parti
cipando pela primeira vez do Fórum Eco
nômico Mundial em Davos, na Suíça, no 
início deste ano, advertiu que "o modelo 
econômico dos EUA tem altos custos e é 
uma exportação muito tóxica e perigosa 
para a saúde e o bem-estar dos trabalhado
res e das economias nacionais no mundo 
todo"25. 

Robert Reich, ex-secretário do Traba
lho dos EUA, no primeiro mandato de Clin
tono deixou o cargo denunciando a desi
gualdade social em aumento no seu país. 
Nesse discurso, em janeiro deste ano, cons
tata que há quinze anos "as desigualdades 
de renda. riqueza e oportunidades começa
ram a aumentar. e o fosso é hoje maior 
que em qualquer outra época de que se 
tenha memória. Todos os degraus da esca
da econômica estão hoje mais distanciados 
do que há uma geração. e o espaço entre 
eles continua se alargando"26. 

A revista inglesa The Economist, em 
dezembro de 1996, publicou uma reporta
gem sobre a pobreza que vai se tomando 
cada vez mais visível no Japão, exempli
ficada pelas pessoas sem-teto que vão 
emergindo no cenário das grandes cidades 
do país. A situação dolorosa dessas pes
soas "revela as falhas do sistema tradicio
nal dos japoneses de lidar com a pobreza" 
- comprova a revista. 

A Europa assiste, com espanto, à 
emergência de 20 milhões de desemprega
dos e 50 milhões de pobres. Os estados 

22. Os dados foram publicados pelo jornal Le Monde Diplomatiquc, scptembre 1996. 
23. Estes dados constam do estudo "Os trabalhadores e a economia mundial" elaborado por Ethan Kapstein, 

diretor de estudos do COlmei! of Foreigll Relations e publicado pela prestigiosa revista norte-americana 
Forcign Affairs. A tradução portuguesa da Forcign Affairs está sendo publicada, mensalmente, pelo jornal 
Gazeta Mercantil. 

24. Le Monde Diplomatique, janvier de 1997, 
25. Folha de S. Paulo, 5-02-97, 2-6. 
26. REICH, Robert B., ·'Um Programa Inacabado", O Estado de S. Paulo, 23-02-97, A-2. 
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europeus, segundo Ignacio Ramonet, dire
tor do Le Monde Diplomatique, estão 
aceitando uma espécie de terceira-mundia
lização de suas sociedades. Segundo os 
relatórios da ONU e do Banco Mundial, 
publicados pelo mesmo jornal francês em 
sua edição de outubro do ano passado, "no 
Reino Unido, as desigualdades entre os 
ricos e os pobres são as maiores do mundo 
ocidental, comparáveis com as da Nigéria, 
e mais profundas do que aquelas que se 

-encontram, por exemplo. na Jamaica, no 
Sri Lanka ou na Etiópia". Na França, basta 
recordar os tristemente famosos "vôos da 
vergonha" contratados pelo governo para 
expatriar os trabalhadores africanos clan
destinos. Depois de capturados, são envia
dos à força para seus países de origem. No 
começo deste ano, grandes protestos fo
ram feitos contra uma lei que incentiva a 
delaçao de estrangeiros no país. 

B - A chaga do desemprego 

J. No mundo 

A crescente desigualdade se expressa 
igualmente pelo desemprego crescente. Um 
bilhão de pessoas no mundo não tem em
prego ou está subempregada, segundo re
latório da Organizaçao Internacional do 
Trabalho - OIT. O número representa 
cerca de 30% da força de trabalho, segun
do o estudo "O Emprego no Mundo". Além 
do grande número de desempregados, a 
OIT diz ainda que há cada vez mais "uma 
tendência à desigualdade nos salários". 

2. Na América Latina 

Uma pesquisa da Rede de Diários Eco
nômicos da América Latina, em 1996, 
detectou que o desemprego é o problema 
que mais preocupa os latino-americanos. 

27.0 Estado de S. Paulo, 16-01-97, B 7. 
28. Os dados são da OIT . 

Depois do desemprego vêm os baixos sa
lários, a inflação e a pobreza. A Comissao 
Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL) constatou, em abril de 
1996, que o crescimento econômico da 
América Latina melhorou nos últimos anos, 
mas não basta para resolver os problemas 
da pobreza e do desemprego. Um relatório 
da Organizaçao Internacional do Trabalho 
- OIT, divulgado em janeiro de 1997, 
mostra que, apesar da recuperação e'conô
mica da América Latina, o desemprego na 
região aumentou em 1996 e já é o mais 
alto da década27. 

Na Argentina, mais de 6 milhoes de 
pessoas, aproximadamente 45% da popu
lação economicamente ativa, ou não têm 
emprego ou estão subempregados. A reve
lação, que teve um forte impacto na opi
nião pública argentina, faz parte de uma 
pesquisa do Centro de Estudos Macroeco
nômicos. O nível de desemprego na Ar
gentina é de 17,1 %. 

Em 1996, o desemprego no Uruguai , 
foi de 12,3%. E a maior taxa de desempre-
go em 12 anos. No México a taxa de de
semprego chegou a 5,8%; no Chile: 6%; 
na Colômbia 11,2%18. 

Outro dado da crescente desigualdade 
é a baixa remuneraçao dos trabalhadores. 
Na Venezuela, por exemplo, o salário real 
dos trabalhadores do setor privado teve 
perda de 57% nos últimos dois anos. O 
salário mínimo da Venezuela, no ano pas
sado, não passava dos 30 dólares. Os bô
nus pagos aos trabalhadores elevaram a re
muneraçao para 110 dólares. 

Enfim, parece que cada vez mais a 
única opção de trabalho para a população 
da América Latina é o mercado informal. 
Hoje, segundo especialistas reunidos na 
Costa Rica no mês de fevereiro deste ano, 



56% da populaçao latino-americana em
prega-se no setor informal. Dos 17 milhoes 
de empregos criados na América Latina e 
no Caribe, no período 1990-1995, 84% es
tão " no setor informal. O setor informal é 
responsável por 50% do PlB de EI Salva
dor e da Guatemala e por 27% do PlB da" 
Costa Rica". 

3. No Brasil 

Jã analisamos a questão do desempre
go em artigo anterior'". Dados do Ministé
rio do Trabalho mostram que desde a im
plantação do Plano Real, em 10 de julho 
de 1994, o Brasil já perdeu 755.379 em
pregos formais3!. 

Mas além do desemprego, a crescente 
desigualdade brasileira se expressa também 
na questão salarial. Segundo cálculos da 
ONU, os salários representam somente 
23 % no valor agregado da indústria brasi
leira. Esse valor em países mais pobres que 
o Brasil como, por exemplo, o Panamá é , , 
de 37%; a India: 38%; a Africa do Sul: 
51 %. Em países ricos como a Itãliaé de 
69% e a Nomega: 71 %. "Um marxista di
ria ser o Brasil o paraíso da mais valia. 
Nós outros observamos apenas que aqui a 
exploraçao humana passa da conta"32. 

Para Ciro Gomes, ex-ministro da Fa
zenda, e Roberto Mangabeira Unger, eco,; 
nomista, "não há pretexto no Brasil atual 
para um salário mínimo de menos de 200 
reais"33. O valor do atual salário mínimo, 
112 reais é o menor desde que foi institu
ído por Getúlio Vargas, 1940. Nos últimos 

, "" 
29. O Estado de S. Paulo, 25-02-97, 8 - 12. 

56 anos o mínimo perdeu 82,75% de seu 
valor real, descontada a infla"ção. Se em 
1940 o trabalhador recebia o equivalente a 
100 reais, em abril de 1996 recebeu o equi
valente a 17,25 reais. Assim, se se com
prava com o salário mínimo, em 1959, em 
São Paulo, 1.180 passagens de ônibus, em 
1996, se adquiria somente 172 passagens. 
Se se comprava, em 1960,218,5 quilos de 
pão, em 1996, comprava~se somente 40,8. 
Se em 1960 se comprava 59 quilos de 
came, tipo coxão duro, em 1996, somente 
23 quilos. Em 1960 se comprava 390,7 
litros de leite com um salário mínimo. No 
ano passado, comprava-se somente 158,7 
litros. 

• 

I". A RESISTENClA DOS(AS) 
TRABALHADORES(AS) 

I. A resistência dos trabalha
dores(as) na América Latina 

Em 1996 emergiram vários sinais de 
resist~ncia por parte dos trabalhadores(as). 
No mês de março de 1996 houve uma greve 
geral no Paraguai. Segundo os sindicatos, 
90% dos trabalhadores(as) do país aderi
ram. A greve pedia a renúncia do presi
dente da República, aumento salarial e a 
saída do Paraguai do Mercosul. "Enquanto 
todos falam maravilhas da globalização da 
economia, nós só conseguimos ver no 
Mercosul um fator de desemprego" - afir
ma o líder sindical Julio Espinoza. A gre
ve foi reprimida pelos tanques do exército. 
O ministro da Agricultura, que negociava , 

30. NEU1ZLlNG. Inácio, "0 Trauma do Desemprego. Causas c Desafios", Convergência nO 292. maio/l996. 
p. 259-266. 

31. Folha de S. Paulo, 28-02-97, 2- I; Os dados do Ministério do Trabalho são co[etados, desde 1965, direta
me",c das infonnações prestadas por 497 mil fimlas do país. Trata-se de um lcvantamen~o muito mais 
preciso do que o divulgado por outras instituições. Os dados de 1997 ainda não foram divlllgados. 

32. Os d3dos c o comentário são dc GOMES, Ciro - MANGABEIRA UNGER, Roberto. "O Próximo Passo. 
Uma alternativa prática ao neolibcralismo", Topbooks, Rio de Janeiro, 1996. 

33.lu. ib. 
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com os trabalhadores(as), renunciou. Na 
Bolívia, durante duas semanas do mês de 
março houve grandes manifestações, com 
o bloqueio do tráfego, contra as privatiza
ções, especialmente da companhia petrolí
fera estatal YPFB, e por aumento de salã
rios. A inflaçao estã sob controle. Mas o 
desemprego atingiu o nível mais alto da 
história do país. Na repressao às greves, 
um trabalhador foi morto. Na Argentina, 
os trabalhadores(as) realizaram, em agos
to, a maior greve geral nos sete anos do 
governo Menem. Ela foi convocada pela 
Confederação Geral dos Trabalhadores 
(CGT), pelo Movimento dos Trabalhado
res Argentinos (MTA) e pelo do Congres
so de Trabalhadores Argentinos (CTA). A 
ação de policiais da tropa de choque, com 
cães, bombas de gãs, cassetetes e balas de 
borracha, foi a resposta do governo Menem 
aos protestos dos trabalhadores(as) argen
tinos(as). 

No Brasil, o movimento sindical, de
pois da greve dos petroleiros, no início do 
govemo Femando Henrique Cardoso, pas
sou por profunda crise. A greve dos petro
leiros, sua duraçao, sua dimensão nacio
nal, a composiçao da categoria, a interven
çao do exército, a estratégia preparada pelo 
govemo para enfrentar o movimento dos 
trabalhadores, a absoluta intransigência do 
governo, entre outros fatores, definiram o 
caráter do governo Fernando Henrique 
Cardoso. Como a greve dos 300 mil em 
1953, as greves de Contagem e Osasco em 
1968, as greves do final da década de 70 
no ABC contribuíram respectivamente, pa
ra definir o caráter dos govemos Vargas, 
do regime militar em busca de sua consti
tucionalizaçao e as dimensões da abertura 
democrática e da política econômica do 

34. DIEESE, Anuário do Trabalhador, 1997. 

mesmo, a greve dos petroleiros, em 1995, 
permitiu visualizar o caráter político do 
atual govemo. Como as greves citadas con
tribuíram, igualmente, para definir a luta 
naqueles momentos históricos, a greve dos 
petroleiros foi importante para indicar os 
rumos da luta dos trabalhadores nesta nova 
fase da política brasileira. 

Apesar da conjuntura difícil enfrentada 
pelo movimento sindical, o número de 
greves aumentou 20% de 1995 para 1996, 
passando de 94 para 112 greves por mês. 
Segundo o Dieese, o crescimento do nú
mero de greves em 1996 se explica pelo 
aumento da concentração da renda34. Con
forme afirmamos no início, num próximo 
artigo abordaremos com mais atençao as 
lutas de resistência dos trabalhadores/as 
urbanos do Brasil. 

o ano de 1996 foi também de protes
tos, em vários países da América Latina, 
contra as privatizaçoes: Bolívia, Paraguai, 
México e Venezuela. No Brasil constitui
-se o movimento Reage Brasil, que tem 
em sua agenda a importante luta contra a 
privatização da Companhia Vale do Rio 
Doce. A participação efetiva de D. Luciano 
Mendes de Almeida, arcebispo de Maria
na e ex-presidente da CNBB, é um signi
ficativo sinal de que importantes setores 
da Igreja católica ainda resistem ao pensa
mento único da globalização. As privati
zações, em todos os países da América 
Latina, têm significado, além do aprofun
damento da concentração econômica35

, o 
aumento de pessoas desempregadas. A 
pergunta que surge, com renovado vigor, 
segundo o sociólogo e economista mexi
cano Jorge Castafieda, é: não seria preferí
vel conservar os empregos criados com 
tanto esforço, mesmo que a um custo so-

35. Daniel Azpiazu, economista argentino, no estudo Elite Empresarial na Argentina, indica que, em 1995, das 
200 maiores empresas do país em faturamento, 66 são ex-estatais. Das 50 mais rentáveis, 35 são ex-estatais 
- O Estado de S. Paulo, 19-02-97, B-5. 
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ciaI elevado, se a alternativa é o desem-
prego e a deUnqüência? 

2. A resistência dos trabalha
dores(as) e sul-coreanos(as) 

No mês de janeiro deste ano os traba
lhadores(as) da Coréia do Sul irromperam 
no cenário internacional com uma greve 
impressionante. Assim como as greves ma
ciças na França em dezembro de 1995, em 
janeiro de 1997 foram os trabalhadores(as) 
da Coréia do Sul que manifestaram a sua 
resistência à globalização. Durante muitos 
anos eles foram apresentados como um 
exemplo aos assalariados de todo o mun
do. A greve dos trabalhadores da Coréia 
do Sul Ué a primeira de importância mun
dial contra a flexibilizaçao. Trata-se de um 
verdadeiro renascimento do conflito de 
classes em tomo dos problemas do traba
lho e do emprego"". 

A greve dos trabalhadores(as) sul-co
reanos surgiu a partir da aprovação, pelo 
parlamento da Coréia do Sul, da nova le
gislação trabalhista que facilita as demis
sões e acaba com o emprego vitalício. O 
governo alegava que, devido à entrada da 
Coréia do Sul na OCDE37

, precisava flexi
bilizar as relações de trabalho. Para apro
var a nova legislaçao, o governo convocou 
o Parlamento, sem avisar a oposição, para 
as 6 horas da manhã do dia 26 de dezembro 
de 1996. A legislaçao foi aprovada em uma 
sessao que durou sete minutos, de madm
gada, sem a presença da oposiçao. A nova 
lei autoriza as demissões em massa, faci
lita o trabalho temporário e possibilita a 
imediata substituição dos grevistas. A le
gislação aumenta sensivelmente a jornada 

de trabalho e proíbe a criaçao de novos 
sindicatos até o ano 2000. 

A partir daí sucederam-se grandes ma
nifestações e greves em todo o país. Cen
tenas de milhares de pessoas saíram às ruas, 
durante semanas, no país considerado como 
um paradigma de robustez industrial. A pa
ralisação começou na fábrica da Hyundai, 
abrangendo a indústria naval, chegando aos 
hospitais, empresas de radiodifusão, tele
fonia e ao serviço público. As autoridades 
declararam as greves ilegais. O movimen
to nao anefeceu. Segundo os sindicatos, 
mais de 700 mil trabalhadores pararam. 
Para os grandes conglomerados sul-corea
nos, as "chaebol", implacavelmente efica
zes no uso da globalizaçao em benefício 
próprio, foi um choque ter de esbarrar na 
resistência dos trabalhadores organizados 
contra a flexibilização. 

A oposição à nova lei foi comandada 
pela Confederação Coreana de Sindicatos 
- KCTU. Ela é a segunda maior organi
zação sindical do país e considerada ile
gal. Desde sua criação, em 1990, centenas 
de sindicalistas foram presos. Quando a 
greve começou, 23 trabalhadores já esta
vam na prisao, acusados de violar a legis
laça0 sindical. Durante a greve, líderes sin
dicais ficaram o tempo todo, inverno rigo
roso, refugiados na catedral da Igreja Ca
tólica, desafiando as forças da concorrên
cia econômica global. O líder da KCTU só 
aceitou ir a um debate na televisao sob 
garantias de que não seria preso. 

Segundo o lnternational Herald Tri
bune", jornal editado na Inglaterra e im
presso simultaneamente em doze capitais 
do mundo, a explosao social na Coréia do 
Sul é "a revolta contra a idéia segundo a 

36. TOURAINE, Alain, "O Fim da Transição Liberal", Folha de S. Paulo, 23-02-97. 5-3. 
37. A OCDE é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico que reúne os países mais ricos do 

mundo. 
38. O artigo é de autoria do escritor norte-americano William Pfaff. A tradução francesa do artigo. de grande 

repercussão, pode ser encontrada no Courrier International n° 325, 23 au 29 de janvier 1997. p. 4. 
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qual são os trabalhadores, antes que os 
investidores e os dirigentes de empresa, que 
devem pagar o custo da globalização". Tan
to na França, em dezembro de 1995, quan
to na Coréia do Sul, em 1997, analisa O 

jornal, a população manifestou o seu apoio 
ao conflito no qual a imensa maioria das 
pessoas não tinha nenhum interesse, dire
tamente, pessoal. Ou seja, para o conjunto 
da população, as greves são importantes 
para o futuro da sociedade e os grevistas 
agem em nome do conjunto da população . 
São assim, nos dois casos. greves por pro
curaçao. 

A solidariedade da população aos gre
vistas na França e aos da Coréia do Sul é, 
sem dúvida, um elemento novo no cenário 
da globalização. "O declínio dos sindicatos 
é um dado fundamental para entender o 

• 
mundo de hoje. E um fato gravíssimo, pois 
com sindicatos débeis os salários nao cres
cem. Está surgindo. no entanto, um ele
mento novo: é a solidariedade da popula- . 
ção com os movimentos grevistas. Mesmo 
sofrendo as conseqüênCias das greves, a 
população apóia a paralisação, o que é in
crível. Um setor está se sentindo compro
metido com os objetivos de outro. Isso in
dica que a sociedade está mudando, não a 
economia. Os grandes problemas do mun
do atual, como o desemprego e a fome, 
são sociais, não econômicos"39• 

"Os trabalhadores sul-coreanos que 
eram um exemplo para os assalariados do 
resto do mundo por sua flexibilidade e sua 
docilidade se manifestam agora como a 

vanguarda da revolta contra a mundiali
zaçao ultraliberal." Pois é jutamente o mo
delo de desenvolvimento fundado sobre a 
mundialização que suscita cada vez mais 
resistência. Os trabalhadores(as) da Coréia 
do Sul manifestaram que "a obrigação da 
revolta e o direito ao motim tornam-se 
imperativos da cidadania para recusar os 
inaceitáveis regimes globalitários"40. 

A reflexao acima suscita, entre outras, 
as seguintes questões: qual é a resposta 
que a resistência dos trabalhadores(as), es
pecialmente no Brasil, está conseguindo 
formular na atual fase da acumulação ca
pitalista mundial? Quais são as alternati
vas que o movimento social, popular, as 
pastorais socíais, os partidos de esquerda 

• 
estão balbuciando? E possível formulaI a 
proposta de um novo modelo que seja glo
bal e ét~co, sem exclusão? Será que não 
chegou o momento de formular e exigir, 
em escala planetária. um novo contrato so
cial? Ante uma economia que cresce, se 
internacionaliza e que, no entanto, é inca
paz de resolver problemas básicos da maio
ria da população, pelo contrário, é capaz 
de se alegrar, por exemplo, com as demis
soes de trabalhadores(as), a questão é: for
talecer uma economia que melhore a vida 

• 
do povo? E possível, enfim, "subórdinar a 
economia a valores éticos, impedindo a 
economia burra e perversa que piora a vida 
do pOVO"41'! Essas sao algumas queslões 
que a análise dos dados referentes a 1996 
levanta para todos aqueles e aquelas que 
ainda apostam na justiça, na solidariedade, 
enfim, na paz. 

39. Entrevistn de Celso Funado a VEJA, n° 1477,8-01-97, p. 8-11. 
40. A primeira citação é do Lc Monde Diplomatiquc, févricr 1997. A segunda é de Ignilcio Ramonet em Le 

Monde Diplomaliquc, janvier 1997. 
4l.Cfr. BUARQUE, Cristóvam, "Jabor PergunLll". Folha de S. Paulo, ) -03-97, 1-) . 
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rraterna. subscrevo·me. ao !-.eu inteiro di ),por. 

-, 

ate nciosament e 
I 

\. 
MARCOS DE L'MA, S')8 
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