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ITORIAL 
. BffiUOTECA. 
R. n/cinuo Guanabara. 24. f.o 

Rio • RJ -._-._--..,::::----ç - ... ,~, 

Quaresma: um itinerário de reconciliação 

MAmA CARMELITA DE FREITAS, FJ 

itinerário espiritual da quaresma coloca os cristãos na perspectiva da páscoa 
de Jesus e da própria páscoa. ou seja do seu caminho rumo à vida nova 
que jorra em abundância da cruz e ressurreição. Nessa perspectiva, a 

pergunta pelo sentido último da vida e da morte, do mundo e da história ganha 
densidade peculiar: cristãos e cristãs são confrontados, à luz da morte e ressurreição 
de Jesus, com a própria contingência e com a fragilidade da sua condição humana; 
com as vicissitudes e ambigüidades da história; com a utopia de um mundo novo, 
recriado a partir do "alto" pela graça do Espirito. 

O itinerário quaresmal abre, assim, espaço para a genuína experiência da re
conciliação, no sentido bíblico do termo: caminho necessário para o encontro com 
o Deus de Jesus - o Pai cheio de misericórdia e de ternura, sempre próximo, que 
quer a vida e não a morte, a justiça e não a iniquidade, o perdão mais que os sacri
ticios e as oferendas. 

Neste ano de 1999, a dinâmica de preparação ao Jubileu 2000, coloca ênfase 
especial nessa experiência cristã da reconciliação, da volta constante ao regaço do 
Pai e ao abraço do irmão. Convida a ultrapassar os limites estreitos do egoísmo, do 
individualismo exacerbado, da negação do outro e do diferente, para refazer humil
demente, cada dia, o caminho do re-encontro e da comunhão. 

É indiscutível a força simbólica que tal experiência representa no mundo atual, 
sob a hegemonia de um sistema sócio-econômico gerador de exclusão, de frag
mentação e rupturas, e onde toda referência ao Transcendente é posia em questão. 
Num tal contexto, fazer pessoal e comunitariamente a experiência do amor miseri
cordioso de Deus-Pai, e anunciai nos "novos areópagos" dessa sociedade esse amor 
como raiz e meta da reconciliação e da recomposiçao do tecido social, para além 
de toda espécie de discriminação e ruptura, é ser destemidamente profeta do Reino 
e construtor da paz. É anunciar libertaçao e plantar esperança no coração da histó-

• ria e no coração das pessoas. E confessar, pela força do Espirito, a fé indefectível no 
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Deus de Jesus. É acreditar, contra todas as evidências, que a fraternidade é possí
vel, que o Reino de Deus já está entre nós, que o amor do Pai é sempre maior que 
a inconstância e as ambigüidades do coração humano. É dar ao itinerário quaresmal 
densidade e realismo. . 

A isto aludia o Papa na sua mensagem para a quaresma deste ano: "A expe
riência do amor do Pai impele o cristão a fazer-se um Dom vivo, numa lógica de 
serviço e partilha que o toma disponível para acolher os irmãos ... As novas po
brezas e as grandes questões que angustiam muitos corações aguardam respos
tas concretas e pertinentes". 

CONVERG~NCIA, neste mês de março, chega às comunidades bem dentro do 
tempo quaresmal, e quer oferecer aos leitores e leitoras elementos de reflexão e 
oração, para continuar percorrendo com lucidez evangélica seu itinerário rumo 
à Páscoa. 

Pe. Roque Junges, no seu artigo - "Exigências éticas da Reconciliação cristã" 
- aborda com notória competência e grande sentido prático o tema da recon
ciliação na sua dimensão ética. Tendo como horizonte o sentido bíblico da ex
pressa0, o autor desenvolve as exigências éticas da reconciliação numa sociedade 
marcada por uma dinâmica de exclusão, frontalmente contraditória com a dinâ
mica de inclusão da reconciliação trazida por Cristo, que não discrimina nem 
marginaliza ninguém, incluindo a todos como filhos do mesmo Pai. O texto pode 
nos ajudar a perceber em qual dessas dinâmicas se inscrevem, de fato, nossas 
práticas de seguidores de Jesus. 

O artigo "O Judaísmo no Tempo de Jesus. Critérios para sua avaliação fraterna" 
- do Pe. Wolfgang Gruen, é um excelente subsídio para a reflexão das comunida
des sobre o diálogo judaico-cristão, terna de particular atualidade e importância. 
Partindo da consideração de algumas verdades básicas, o autor traça com grande 
clarividência critérios para que o diálogo seja "convicto, respeitoso, consciente das 
diferenças, tensões e deficiências", e não um pseudo diálogo. "Aprofundar o judaís
mo - diz o texto - nos ajudará a conhecermos nossa filiação, nosso DNA espiri
tual, a estrutura da nossa fé". E ajudará também a verificar a qualidade e a verdade 
da nossa disposição de abrir-nos ao diálogo. 

O Projeto Rumo ao Novo Milênio, neste ano de 1999, nos convida a aprofundar 
nossa experiência de fé, aprofundando a nossa experiência de Deus-Pai. O suges
tivo artigo do Pe. João Batista Libânio - '~experiência de Deus Pai na Vida 
Cristã Hoje" - constitui uma excelente contribuição para que as comunidades 
possam refletir e orar nessa perspectiva. Lembrando que a pessoa de Deus Pai é 
a menos nomeada, que Deus Pai é o Deus sem nome, o autor lança um questio
namento: "Será que os religiosos fazem exceção tendo uma relação pessoal e 
explicita com Deus Pai? Ou também não nomeamos a Deus Pai corno nos seria 
muito mais consolador?". 

Pe. Márcio Fabri dos Anjos, no seu artigo - "Tendências da Vida Religiosa no 
Brasil num final de século" - apresenta "um programa de temas e questões que 



merecem atenção nestes próximos tempos, por parte da Vida Religiosa". Basean
do-se, sobretudo, no material propiciado pela preparação e realização da IS' 
Assembléia Geral Ordinária da CRB, o autor aborda, com grande competência, os 
principais desafios que a Vida Religiosa deve enfrentar nesta virada de século, 
para continuar criativamente fiel à sua Missão no mundo. 

O artigo - "O juniorado, 'adolescência' da Vida Religiosa. Itinerário psicológico'; 
de Mercedes Navarro, é uma reflexão interessante sobre essa etapa de formação, 
tão importante no conjunto do processo formativo. O texto tem mordência e 
profundidade, situando as questões tratadas no atual contexto da Vida Religiosa. 
A caracterização da etapa do Juniorado e a descrição das suas principais dificul
dades são feitas com precisão e competência. A autora termina o texto apresen
tando lúcidas perspectivas de saída para a crise. O artigo constitui, sem dúvida, 
uma contribuição valiosa para se repensar a formação hoje . 
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do Papa João Paulo 11 
"Quaresma de 1999 

um banquete para todos os povos 

Irmãos e Irmãs em Cristo, 
A Quaresma, que estamos para celebrar, é mais um dom de Deus. Ele quer 

ajudar-nos a descobrir novamente a nossa natureza de filbos, criados e renova
dos pelo amor do Pai através de Cristo no Espírito Santo. 

1. O Senhor preparará um banquete para todos os povos. 
Estas palavras, que servem de inspiração para a presente Mensagem Quaresmal, 

levam-nos, em primeiro lugar, a refletir sobre o carinho providente do Pai celeste 
por todos os homens. Manifesta-se logo no ato da criação, quando Deus, "vendo 
toda a sua obra, considerou-a muito boa" (Gn 1,31). Confirma-se mais tarde na 
relação privilegiada com o povo de Israel que Deus escolhe como seu povo para 
dar início à obra da salvaçao. Por fim, em Jesus Cristo, aquele carinho providente 
atinge a sua plenitude: n'E1e, a bênção de Abraao estende-se aos gentios e nós 
recebemos, pela fé, a promessa do Espírito (cf. GI3,14). 

A Quaresma é o tempo favorável para manifestar ao Senhor sincera gratidao pelas 
maravilhas realizadas a favor do homem em todas as épocas da história e, em parti
cular, na Redenção para cuja realização não poupou o seu próprio Filho (cf. Rm 8,32). 

A descoberta da presença salvadora de Deus nos acontecimentos dos homens 
incita-nos à conversão. A todos nos faz destinatários da predileção de Deus, e 
impele-nos a louvá-Lo e glorificá-Lo. Digamos com S. Paulo: "Bendito seja o Deus 
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, do alto dos Céus, nos abençoou com 
toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Foi assim que n'Ele nos escolheu 
antes da constituição do mundo, para sermos santos e imaculados diante dos 
seus olhos" (Efl,3-4). O próprio Deus nos convida a um itinerário de penitência 
e purificação interior, para renovar a nossa fé. Incansavelmente nos chama para 
Ele; e todas as vezes que experimentamos a derrota do pecado, indica-nos a 
estrada para regressar à sua casa, onde reencontramos aquela ternura singular 
que nos obsequiou em Cristo. Deste modo, a partir da experiência do amor que 
o Pai nos dedica floresce em nós a gratidão. 



2. O itinerário quaresmal prepara-nos para a celebração da Páscoa de Cristo, 
mistério da nossa salvação. Antecipação deste mistério é o banquete que o Senhor 
celebra com os seus discípulos na Quinta-feira Santa, oferecendo-Se a Si próprio 
sob os sinais do pão e do vinho. Na celebração eucarística, como escrevi na Carta 

. Apostólica Dies Domini, "atualiza-se a presença real, substancial e constante do 
Senhor ressuscitado, e oferece-se aquele pão da vida que é penhor da glória 
futura" (n.39). 

O banquete é sinal de alegria, porque aí se manifesta a ardente comunhão de 
quantos nele tomam parte. Assim, a Eucaristia realiza o banquete preanunciado 
pelo profeta Isaías para todos os povos (cf. 1s 25,6). Ela contém uma clara valência 
escatológica. Pela fé, sabemos que o mistério pascal já se completou em Cristo; 
em cada um de nós, todavia, falta ainda realizar-se plenamente. Com a sua morte 
e ressurreição, o Filho de Deus ofereceu-nos de presente a vida eterna, que começa 
aqui na terra mas terá a sua realização definitiva na Páscoa eterna do céu. Muitos 
dos nossos irmãos e irmãs conseguem suportar a sua situação de miséria, de de
sânimo, de doença, apenas porque têm a certeza de um dia serem chamados para 
o banquete eterno do Céu. Deste modo, a Quaresma faz-nos levantar o olhar além 
do presente, da história, do horizonte deste mundo, fixando-o na comunhão 
perfeita e eterna com a Santlssima Trindade. 

A bênção que recebemos em Cristo derruba o muro da temporalidade e abre
nos a porta à participação definitiva da vida em Deus. "Fetizes os que foram 
convidados para o banquete de núpcias do Cordeiro" (Ap 19,9); não podemos 
esquecer que a nossa vida encontra naquele banquete - antecipado no sacramen
to da Eucaristia - a sua meta tinal. Cristo adquiriu-nos não apenas uma nova 
dignidade na nossa vida terrena, mas sobretudo a dignidade nova de fiIbos de 
Deus, chamados a participar com Ele na vida eterna. A Quaresma convida-nos a 
superar a tentação de considerar definitivas as realidades deste mundo, e reconhe
cer que "a nossa pátria está nos céus" (FI 3,20). 

3. Ao contemplarmos este chamamento maravilhoso que o Pai nos dirige em 
Cristo, nao podemos deixar de advertir o amor que Ele teve por nós. Este ano de 
preparaçao para o Grande Jubileu do Ano 2000 quer ajudar-nos a renovar a cons
ciência de que Deus é o Pai que, no Filho predileto, nos comunica a sua própria 
vida. Olhando a história de salvação que Ele realiza conosco e para nós, aprende
mos a viver com renovado vigor a caridade (cf. 1 lo 4,10ss), virtude teologal que, 
na Carta Apostólica Tertio millennio adveniente, recomendei como objeto de apro
fundamento em 1999. 

A experiência do amor do Pai impele o cristão a fazer-se um dom vivo, numa 
lógica de serviço e partilha que o torna dispoIlÍvel para acolher os irmaos. Imensos 
são os ãmbitos onde, no decurso dos séculos, a Igreja testemunhou, por palavras 
e obras, o amor de Deus. 

Ainda hoje, diante de nós se abrem espaços enormes onde a caridade de Deus 
se deve tomar presente por meio da obra dos cristãos. As novas pobrezas e as 
grandes questões que angustiam muitos corações aguardam respostas concretas e 
pertinentes. Quem vive sozinho, quem se encontra à margem da sociedade, quem 
tem fome, quem é vitima da violência, quem não tem esperança, deve poder ex-
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perimentar, na solicitude da Igreja, a ternura do Pai celeste que, desde o princípio 
do mundo, pensou em cada homem para o cumular da sua bênção. 

4, A Quaresma, vivida com os olhos postos no Pai, torna-se assim um tempo 
particular de caridade que se concretiza por meio das obras de misericórdia cor
porais e espirituais, Penso de modo especial nos que estão excluídos do banquete 
do consumismo cotidiano, Há tantos "Lázaros" que batem ás portas da sociedade: 
são todos aqueles que não participam das vantagens materiais resultantes do pro
gresso. Existem situações perduráveis de miséria que não podem deixar de tocar a 
consciência do cristão e lembrar-lhe o dever que tem de enfrentá-las, urgentemente, 
seja de modo pessoal seja comunitário, 

E as ocasiões de demonstrarem disponibilidade a convidar os pobres para 
tomarem parte no seu próprio bem-estar não se apresentam apenas aos indiví
duos; também as instituições internacionais, os Governos dos povos e os centros 
diretivos da economia mundial se hão de empenhar no lançamento de itinerários 
corajosos que levem a uma repartição mais justa dos bens da terra, tanto no âm
bito de cada Pais como nas relações entre os povos, 

5, Irmãos e Irmas, ao início do caminho quaresmal dirijo-vos esta Mensagem, 
para encorajar-vos no caminho da conversão que leva a um conhecimento cada 
vez mais pleno do mistério de bem que Deus nos reserva. Maria, Mãe da miseri
córdia, sustente os nossos passos! Foi Ela a primeira que teve conhecimento e 
acolheu o desígnio de amor do Pai, acreditou e é "bendita entre as mulheres" (Lc 
1,42). Obedeceu no sofrimento, tomando-se assim a primeira que participou na 
glória dos filhos de Deus, 

Com a sua presença, Maria nos conforte; seja "sinal de esperança segura" 
(Lumen gentium, 68) e interceda junto de Deus, para que venha sobre nós uma 
renovada efusão da misericórdia divina. 

Vaticano, 15 de Outubro de 1998 

/lu.k. Ao.;: 



ORME ORB 

1. de Porto Alegre 

XVI Congresso Nacional de Educação daAEC, ao propor como eixos temáticos 
a Inclusão e a Solidariedade, busca re-significar estes conceitos a partir das 
relações que se instituem nessa nova fase do capitalismo, a qual se conven

cionou chamar neoliberalismo. Em nossos dias, o fenômeno da exclusao está mais 
evidente porque este sistema ampliou a sua capacidade de excluir. A solidariedade 
se impõe como exigência fundamental de nosso tempo e, especialmente, como o 
resgate de um valor cristão essencial e originário. 

Em suas dimensões individual e institucional, a exclusão na escola tem se 
manifestado através de práticas pedagógicas que estruturam o processo de ensi
no-aprendizagem baseado na hierarquização, seleção e discriminação de pesso
as e conhecimentos; na dimensão macro-estrutural ela reflete a concretização de 
um sistema que se automatiza e, ao mesmo tempo, se desresponsabiliza pelos 
destinos das pessoas e dos povos. 

A exclusão não é fruto de uma ordem natural, mas é causada pela açao humana e, 
portanto, é um problema ético que exige firme tomada de posição individual e coletiva. 
Não há espaço para a omissão, há urgência de soluções. Somos todos responsáveis. 

No contexto atual de mundialização da exclusão, a solidariedade ganhou força 
mobilizadora para as ações de resistência e de promoção da vida. Estabelece-se 
uma nova rede que articula e organiza esforços pessoais e institucionais, fundando 
a ética da solidariedade. 

Valorizamos a solidariedade interpessoal, de ajuda mútua; incentivamos a so
lidariedade como tarefa continua de inclusão e compromete-nos, sobretudo, com 
a construção de uma sociedade globalmente solidária. 

Entendemos que as mudanças na educação não se farão por açoes isoladas, mas 
pela construção participativa, assumida pelos diferentes agentes e instituições. Toda 
solidariedade é comunicativa e a comunidade é o lugar onde se instaura o Bem e a 

u 

'u 

> 

o 

u 

71 



. -
• 

<v 

o 

> 

• 
o 

Justiça. Nosso modelo se inspira na comunidade trinitária do Deus Uno e Diverso, 
e as nossas comunidades congregam em si a unidade e a pluralidade . 

• E dever nosso assegurar o ingresso e a .permanência na escola de todas as 
crianças e jovens com a mais concreta ação para garantir a plena emancipação 
humana e para enfrentar as novas situações de trabalho que estão baseadas no 
avanço científico-tecnológico. 

O XVI Congresso de Educação da AEC do Brasil conclama à resistência a todas 
as formas de exclusão e aos processos que mercantilizam as relações humanas e 
o conhecimento. Propomos a construção de um projeto político-pedagógico 
conduzido por comunidades educativas em constante participação que se con
figurem como instauração de mudança e inclusão através de uma educação 
evangélico-libertadora. 

PORTO ALEGRE, 15 DE OUTUBRO DE 1998. 

2. Declaração de Tegucigalpa 

PLATAFORMA LATINO-AMERICANA E CARIBENHA-JUBILEU 2000 

Sim à vida, não à divida. Si a la vida, no a la deuda. 
~ui à la vie, non à la dette. For life, against the debt. 

A dívida externa do chamado Terceiro Mundo, por sua exorbitante monta e 
velocidade de crescimento, pelo agravamento de suas condições, exclui do de
senvolvimento econômico e social quatro quintos da populaçao mundial. Esta 
dívida é expressão direta da injusta ordem econômica internacional, resultado 
da longa história de escravidão e exploração a que foram submetidos nossos 
povos . 

A dívida externa da América Latina em meados da década de 70 se elevava 
a cerca de 60 bilhões de dólares, em 1980 a 204 bilhões, em 1990 era de 443 
bilhões e se calcula que alcance, em 1999, a algo em torno de 706 bilhões de 
dólares, que requererão cerca de 123 bilhões de dólares para o pagamento de 
seu serviço. Somente em serviços de sua dívida externa a região pagou, entre 
1982 e 1996, a cifra de 739 bilhões de dólares, isto é, uma cifra superior à dívida 
total acumulada. l 

(,) 1. Fonte: World Bank's Developrnent Finance, 1998. 
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Nestas circunstâncias, a dívida externa foi e é impagável, 
ilegítima e imoral. 

É impossível pagá-la, matematicamente não há fórmula para fazê-lo. Duas dé
cadas completas de refinanciamentos, impossíveis de serem cumpridos por parte 
dos países em desenvolvimento, o demonstram claramente. 

É ilegítima por que se origínou, principalmente, de decisões de govemos ditado
riaís, não eleitos pelo povo, e também de governos formalmente democráticos, po
rém corruptos. A maíor parte dela não foi utilizada em benefício do povo do qual 
hoje se exige o pagamento. 

A dívida é também ilegítima porque cresceu amparada em taxas de juros e 
condições de negociação impostas pelos governos e bancos credores, que nega
ram reiterada e abusivamente o direito de associação dos governos devedores, 
ainda que eles próprios o fizessem através de verdadeiros cartéis de credores (Clu
be de Paris, Comitê de Gestão) e respaldados pela coerção econômica do Fundo 
Monetário Internacional e do Banco Mundial. A ordem é clara e determinante: 
vocês negociam individualmente, nós negociamos em bloco. 

É imoral pagar a dívida externa, sobretudo porque para fazê-lo os governos de 
nossos países têm de destinar a esse pagamento uma altíssima porcentagem dos 
recursos do estado, afetando principalmente , os programas sociais, os salários 
dos trabalhadores e trabalhadoras, gerando desemprego e afetando gravemente 
o funcionamento da economia. Existe uma engrme dívida social na saúde, edu
cação e nutrição do povo. Os Estados gastam hoje, na área social, 60% menos por 
habitante, que em 1970. Por outro lado, as tentativas de aumento das exporta
ções levam a sobreexplorar nossos recursos naturais de tal forma que se afeta 
cada vez mais o equilíbrio ecológico de nossos territórios e se coloca em risco a 
vida das gerações futuras. 

A dívida é ainda justificativa para manter as políticas neoliberais que constituem 
, um importante mecanismo de sustentação da dependência mediante os conhecidos 

ajustes estruturais. 

As operações de resgate efetuadas pelos credores, com a participação do Fundo 
Monetário Internacional e do Banco Mundial, e até a iniciativa para os Países Pobres 
Altamente Endividados-HIPO, só têm servido para garantir a continuidade dos me
canismos de endividamento. 

Sob o ponto de vista jurídico, insistimos que a legíslação internacional e nacional 
sobre a divida em grande parte não cumpre sua função principal de garantir a con
vivência pacífica. Normas jurídicas que atentam contra este objetivo supremo da lei 
vão contra o interesse geral, põem em perigo a paz social e carecem, enfim, de uma 
legítima razao de ser. Usura e anotocismo (cobrança de juros sobre juros) devem ser 

2. HIPC - Criado pelo Banco Mundial e pelo FMI. em 1996. Somente quatro países da América Latina 
(Honduras, Nicarágua, Bolívia e Guiânia) estão incluídos. 
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proibidos. Práticas monopolistas dos bancos, das instituições internacionais e de 
governos do Primeiro Mundo são ilegais, tanto como a negaçao da livre associação 
dos paises endividados. Corrupção sistemática e quase legalizada, a fuga de capital 
e os "paraísos fiscais" formam parte integrante dos problemas jurídicos no que diz 
respeito à dívida externa. 

O Jubileu na Bíblia (Lv 25) busca restabelecer a justiça entre credores e devedores, 
assim como a paz e a harmonia na sociedade, na natureza e no universo e eliminar 
a servidão ocasionada pelas dívidas. 

-As portas do terceiro milênio,elevando em conta a situação insuportável em que 
vivem nossos povos e inspirados no ensinamento bíblico do Jubileu, demos curso 
à Campanha Latino-americana e Caribenha-Jubileu 2000, que se insere em um 
movimento internacional que promove a anulação das dívidas dos países empobre
cidos do mundo para o ano 2000. 

Jubileu 2000 - Latino-américa e Caribe exigem: 

1 - Anular, no ano 2000, a dívida imoral e ilegítima dos países do terceiro 
mundo sob os seguintes principios: 

O 'li"ansparência no processo e inclusão de todas as partes envolvidas. 

O Para futuras negociações: limitação do serviço de divida externa 
a urna percentagem não superior a 3% dos ingressos anuais de 
cada país, levando em conta o precedente do Peru, em 1946, e da 
Alemanha, em 1953. 

O Integração e coordenação de todas as partes envolvidas, levando 
em conta o Direito de Insolvência de países como os Estados 
Unidos que regulam o procedimento de insolvência das corpo
rações comunais. 

O Direito de diligência por qualquer dos países devedores. Os credores 
e devedores nomearão um mesmo número de juízes para um Juri 
ou um Tribunal de Arbitragem. No caso dos devedores deverá ser 
assegurada uma ampla participação de todos os setores da 
sociedade. 

O Em casos particulares, quando o Tribunal de Arbitragem assim o 
considerar, poderá criar-se um mecanismo que permita estudar 
possíveis anulações parciais da dívida futura, considerando os 
distintos níveis de endividamento, a origem da dívida e as 
condições de pobreza da população. 

2 - Levar em conta no processo de cancelamento da dívida, a imperiosa 
necessidade de assegurar o direito de desenvolvimento da América 



Latina e Caribe, África e Ásia em conjunção com o cumprimento de 
todos os nossos direitos humanos como pessoas e como povos e o 
fim da impunidade agora reinante . . 

3 - Realizar uma ampla auditoria do processo de endividamento de cada 
país através de tribunais locais, com a participação de organismos da 
sociedade civil, que garanta a transparência e a informação para todos 
os cidadãos e cidadãs. 

4 - Assegurar que os recursos liberados pelo não pagamento da dívida 
externa sejam utilizados para resgatar a divida social e ecológica com 
nossos povos, em planos e programas de desenvolvimento humano, 
principalmente de geração de trabalbo digno; de fortalecimento de 
políticas sociais de educação, saúde e seguridade social e de proteção 
do meio ambiente, levando em conta seu impacto nos grupos 
vulneráveis, particulauuente meninos e meninas, nos idosos e idosas, 
mulheres em geral e indígenas, garantindo a ativa participação da 
sociedade civil, desde a founulação, o exercício, o acompanhamento e 
avaliação de todo o processo. 

5 - Transformar o atual sistema econômico e financeiro mundial de tal 
maneira que esteja a serviço dos seres humanos, tendo por base 
relações internacionais de justiça, eqüidade e solidariedade entre 
os países e povos. Neste contexto há que fortalecer os organismos 
políticos das Nações Unidas, restituindo-lhes as funções de definir 
as políticas que lhes foram usurpadas pelos organismos executivos. 

6 - Rechaçar completamente o Acordo Multilateral de Investimentos 
(AMI), pela subordinação absoluta que submete homens e mulheres, 
povos e nações à lógica do mercado e do capital. 

Chamamos as campanhas dos países credores a apoiarem as demandas 
estabelecidas em nossa proposta. Especialmente, chamamos as campanhas 
do Norte para que nunca proponham resoluções ou leis sobre a dívida que in
cluam cifras específicas, nem que sejam maiores do que as que estamos aqui 
defendendo. 

Chamamos os povos da América Latina, do Caribe e do mundo a gerar novas 
relações de poder, em todos os níveis da sociedade, que garantam a luta permanente 
contra qualquer forma de injustiça, violência e discriminação. 
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Optamos decididamente pela paz com Dignidade e Justiça 
, 

Sim à vida, não à dívida - Si a la vida, no a la deuda 
- Oui à la vie, non à la dette - For Jife, against the debt 

Tegucigalpa, 27 de janeiro de 1999. 

Coligação Latino-americana e do Caribe Jubileu 2000. 

Membros: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Cuba, 

Equador, EI Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, 
Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Venezuela 



TIGOS 

, ' ~igêJlcias éticas da reconciliação cristã 

PE. JOSÉ ROQUE JUNGES, SI 

Final de século sempre significa tun e está a serviço do bem comtun, foi vili-
• balanço dos acontecimentos que marca- pendiada por interesses escusos e mes-

ram a época que passou e tun levanta- quinhos de políticos sem consciência. 
mento das perspectivas para a nova era De ação que defende objetivos univer-
que se abre. O século XX foi marcado por sais a serviço da construção da igualda-
guerras sangrentas e por uma crescente de social, foi reduzida a comércio de in-
espiral de violência e opressão que susci- teresses de grupos poderosos, identifi-
taram ao mesmo tempo anseios nunca cando-a sempre mais com a corrupção 
vistos de paz e justiça. Uma época em e a contravenção. Essa situação levou a 
que a razão htunana colocou à disposi- política ao descrédito. 
ção da humanidade benefícios antes Nosso século assistiu à proclamação 
inirnagináveis, significou ao mesmo tem- universal dos direitos htunanos, signifi-
po a produção de técnicas mortíferas ja- caodo a máxima consciência que a hu-
mais pensadas. manidade atingiu da dignidade de cada 

A razão que surgiu para superar a alie- pessoa. Mas essa consciência não sigoi-
nação e colocar-se a serviço da libertação ficou um maior respeito concreto pelos 
do ser htunano, foi usada também para direitos; ao contrário, nunca foram tão 

-. 
criar novas formas de opressão. A ciência aviltados, como em nosso século. Os ge-
e a técnica que se desenvolveram para nocídios, as deportações, os ódios raciais 
trazer bem-estar ao ser humano, estão e tribais, as torturas e as violências mais • , 
sempre mais a serviço do lucro e da explo- variadas multiplicaram-se e chegaram a .-

o 
ração comercial, do consumismo. A natu- refinamentos jamais vistos. 

o 
reza, de ohjeto de observação e transfor- Todo esse espectro de injustiça, so- ~ 

mação por parte do ser htunano, tomou- frimento e dor calam fundo no coração " se um palco de exploração desmedida e htunano de boa vontade nesse final de -de destruição, de "terra arrasada", século e suscitam anseios e desejos de " tando os seus recursos e justiça e paz para os novos tempos que > 
o meio ambiente. se abrem. Trata-se de tun grito que c1a- o 

A política, entendida como ação em -
• ma aos céus, exigindo conversão. E pre- o 

grande escala que constrói a democracia ciso tirar o coração frio e petrificado pelo o 
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individualismo egolsla e COlocar em seu 
lugar um coração vivo de carne e san
gue que pulse de empatia pelos seres hu
manos. Todos almejam mais harmonia 
e convivência pacifica. A fé cristã tem 
uma palavra que expressa bem essa exi-

gencla ue CUIlVeThi:tu: .l\l:liUfl,f';UU"-vuó) 

com Deus e entre vós mesmos". O proje
to "Novo Milênio" propõe para 1999 a 
reconciliação, como tema de reflexão e 
conversão, tendo a Deus Pai como figu
ra central. 

1. RECONCILIAÇÃO COM DEUS 
Reconciliação é uma palaVra rica e 

apropriada para expressar a relação entre 
Deus e o ser humano. Toda mensagem 
bíblica pode ser resumida nela. liber
tação ou salvação significa reconciliação 
da humanidade com Deus. Os profetas 
quando denunciavam os pecados de ido
latria e injustiça como quebra da aliança 
do povo com YHWH, pregavam a conver
são das atitudes e reconciliação com 
Deus. A palavra "reconciliação" pratica
mente não aparece nas Escrituras He
braicas e em especial na tradição pro
fética, mas a realidade expressa por ela 
está plenamente presente na sua men
sagem. A aliança com Israel significa no 
fundo um pacto de reconciliação para 
toda humanidade. 

Nas Escrituras Cristãs, ela serve de 
chave de interpretação para a salvação 
trazida poi Cristo, mesmo que o uso da 
palavra seja raro. A vida, a morte e a res
surreição de Cristo reconciliaram a hu
manidade com Deus. A cruz é sinal de 
reconciliação. Somente na tradição pau
lina encontramos explicitamente o que 
se poderia chamar uma teologia da re
conciliação. Paulo emprega várias vezes 

Reconciliação no sentido bíblico signi
fica reatar as relações, restabelecer a si
tuação de amizade ou eliminar a inimi
zade entre Deus e a humanidade. Para 
superar a inimizade é necessário vencer 
a causa da contenda, eliminando a raiz 
da desarmonia. O pecado é a causa da 
situação de inimizade entre Deus e a hu
manidade. A harmonia querida por Deus 
foi rompida pelo pecado. O ser humano 
pecador tomou-se um inimigo de Deus, 
porque negou e desfigurou o projeto di
vino sobre a humanidade. Trata-se, por
tanto, de algo que atinge tanto a Deus 
quanto o ser humano. A reconciliação 
exige a mediação entre os dois pólos. 
Cristo é o mediador que, através da sua 
morte e ressurreição, elimina o pecado, 
causa da inimizade. A reconciliação que 
Cristo re.aliza é a reconciliaçao dos seres 
humanos com Deus e deles entre si. 

•• 
u o vocabulário de reconciliação (o subs-
" . tantivo "katallagê" e o vemo ''katallassein') 

com a idéia de intercambio e reciprocida
de: Rm 5, 8-11; 2Cor 5,18-21; Ef 2,13-17; 
Cll,19-22' . 

O motivo para a reconciliação é o es
tado de perdição do mundo, a divisão e 
rebelião universal (Ef 2, 1-2), a inimizade 
entre os seres humanos, a perdição sob a 
lei e o pecado (Rm 3), a desobediência e 
a revolta contra Deus (Rm 8,7), a situa
ção de alienação do ser humano em re
lação a Deus (Ef 2,12), a revelação da ira 
divina (Rm 1,18-32). Deus indicou uma 
saída para essa situação: a reconciliação 
como obra da sua benevolência (Cll,19). 
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1. Pode-se consultar o verbete "reconciliação": X. LÉON-DUFOUR (Ed.) Vocabulário de Teologia Bíblica, 
Petrópolis. Vozes, 1972, pp. 854-856; J. B. BAUER (Ed.) Dicionário de Teologia BlbliaJ, Vol. 11, S. Paulo, 
Loyola, 1973, pp. 928-937; J. D. DOUGLAS (Ed.) , O Nouo Dicionário da Blhlia, vaI. 11, S. Paulo, Vida Nova. 
1983, p. 1371; ABADIA DE MAREDSOUS (Ed.), Diceionario Enciclopédico de la Blblia, Barcelona, Herder, 
1993, pp. 1303-1303. 
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No evento Cristo, aconteceu a reconcilia
ção do mundo e da humanidade com 
Deus, ao revelar-se a inimizade que se
para (Rm 5,10) e instituir-se a paz e a 
concórdia dos seres humanos com Deus 
(Rm 5,1) e destes entre si. A morte de 
Cristo produziu a reconciliação e possi
bilitou o acesso ao Pai (Ef2,16) e a entrada 
da graça (Rm 5,2). 

A iniciativa da reconciliação é total
mente de Deus. Por si, o ser humano é 
incapaz de reconciliar-se com Deus. A 
ação de Deus é decisiva. Deus já nos 
amava, quando ainda éramos inimigos 
(Rm 5,10), e como prova desse amor seu 
Filho morreu por nós (Rm 5,8). A recon
ciliação identifica -se com o grande amor 
do Pai que nos deu a vida em Cristo por 
pura bondade e graça (Ef 2,4-8). 

Deus não leva mais em conta a culpa 
da humanidade (2Cor 5,19), não por pura 
tolerância jurídica, mas transforrnando
a em nova criatura em Cristo (2Cor5,17). 
Reconciliação é a completa renovação da 
humanidade em Cristo. A nova criação 
coincide com a justificação (Rm 5,9) e a 
santificação (CI 1,22). Antes inimigos, 
agora santos e imaculados, podemos glo
riar-nos em Deus (Rm 5,11) e ter acesso 
ao Pai no mesmo Espírito (Ef 2,18). 

A reconciliação produz efeitos univer
sais sobre os povos e a criação inteira. 
Judeus e pagãos encontram-se reunidos 
em Cristo. Os que outrora estavam lon
ge, foram tomados próximos pelo san
gue de Cristo. Ele, a nossa paz, reuniu 
numa unidade os que estavam divididos, 
pois destruiu em sua came o muro da 
divisão. Quis criar um só ser humano 
novo a partir do judeu e do pagão, ani
qui�ando o ódio e a inimizade através da 
cruz, estabelecendo a paz e reconcilian
do a todos com Deus para fazer de am
bos um só corpo (Ef 2,13-17). 

'\4 própria criação espera com impa
ciência a revelação dos filhos de Deus, pois 

Illmbém ela espera ser liberllldo da escra
vidão da corrupção para participar da 
liberdade e da glória dos filhos de Deus" 
(Rm 8,19-21). Ela almeja participar dos 
frutos da reconciliação colocados à dis
posição da humanidade por Cristo. Pois 
"aprouve a Deus fazer habilllr nele toda a 
plenitude e tudo reconciliar por meio dele 
e para ele, na terra e nos céus, tendo eslll
belecido a paz pelo sangue de sua cruz" 
(CI 1,19-20). A criação reconciliada em 
Cristo, por quem e para quem todas coi
sas foram criadas (Cll,16), atingirá, en
tão, a plenitude e será entregue ao Pai, 
fonte e termo de todo criado (1 Cor 15,28). 

A reconciliação da humanidade com 
Deus já se realizou, mas precisa ser com
pletada na história até o final dos tempos. 
Os seus efeitos necessitam chegar a cada 
ser humano. O dom da reconciliação só se 
toma eficaz, quando é acolhido na graça, 
trazendo frutos de paz e concórdia. Pau
lo experimenta em sua vida o dom da 
reconciliação e toma-se um propagador 
da sua eficácia. Define a sua missão como 
ministério da reconciliação; ele se com
preende como embaixador e mensageiro 
da reconciliação (2Cor 5,18-19). 

A concepção teológica da reconcilia
ção parte da constatação de que a huma
nidade se encontra numa situação de 
perdição e rebelião em relação a Deus; 
situação provocada pelo pecado que se 
infiltra no coração humano, negando o 
projeto de Deus sobre a humanidade. 
Esse pecado se manifesta como auto-su

. ficiência em relação a Deus e aos outros. 
Criado para uma dinâmica de comunhão 
e abertura, o ser humano introduz, pela 
sua auto-suficiência, uma tendência de 
autocentramento e absolutimçao, negan
do a Deus como único absoluto e recu
sando a condição de criatura. Assim a 
humanidade cria uma situação de inimi
mde e rebelião em relaçao a Deus. 

A separação é provocada pela huma
nidade, mas a iniciativa para superá-la é 
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totalmente divina, Por puro amor e mise
ricórdia, Deus reata as relações, aniqui
lando em Cristo a causa da rebelião, o 
pecado. A reconciliação inaugurada pelo 
Pai através da vida, morte e ressurreição 
do seu Filho não só apaga a inimizade, 
mas destrói a sua causa, tomando o ser 
humano uma nova criatura pela graça. 
Na cruz, o Filho consuma a vitória sobre 
o pecado, causa da divisão, introduzindo 
a humanidade na e abrindo o 

. acesso ao Pai. Reconcilia a humanidade 

com Deus e reconcilia os seres humanos 
entre si, destruindo o muro da separação. 

A afirmação fundamental da concep
ção teológica da reconciliação é que ela é 
um dom de Deus. Não é possível a recon
ciliação baseada apenas em recursos hu
manos, pois o que se impõe são os inte
resses contraditórios, manifestação do 
pecado e causa de toda divisão e inimi
zade. A verdadeira reconciliação é graça 
de Deus e fruto do amor derramado no 
coração humano pela ação do Espírito. 

2. EXCLUSÃO E INCLUSÃO 
A reconciliação inaugurada por Deus 

traz frutos para a convivência humana, 
. ao destruir o fator da divisão e irmanar 

os seres humanos entre si. Grupos estra
nhos e afastados passam a fazer parte de 
uma só farní1ia, convocados pela graça 
de Cristo. A reconciliação trazida por 
Cristo introduz uma dinãmica de inclu
são que não discrimina e marginaliza a 
ninguém, incluindo a todos, como filhos 
do mesmo Pai. Olhando para a realidade 
social dos nossos dias, o que se percebe 
é justamente a dinãmica contrária, não 
promotora de inclusão mas criadora de 
mecanismos de exclusão. 

Afome, a discriminação velada por raça 
e por gênero, o desemprego, a concentra
ção do capital e da propriedade da terra, 
a falta de moradia, o sucateamento das 
instituições públicas de saúde e de edu
cação são manifestações dessa dinãmica, 
fruto de mecanismos econômicos que pri
vilegiam o mercado proposto como so
lução e resposta para todos os problemas. 

O mercado é apresentado como ponto 
de referência absoluto para definir o des
tino das pessoas, tomando-se critério pa
ra excluir quem não tem poder de com-

pra. Só conta quem consome e participa 
do mercado. O neoliberalismo é a ideo
logia que promove e sustenta as soluções 
ditadas pelo mercado. Os principios neo
liberais desenvolvem através dos meca
nismos que propõem uma dinãmica de 
exclusão. O mercado sem corretivos leva 
necessariamente a politicas que não pro
movem a inclusao, mas, ao contrário, fo
mentam a exclusão daqueles que não 
têm um minimo de poder de compra e 
venda. O trágico em nossa situação é que 
estes são a grande maioria. 

O problema não está, em primeiro lu
gar, na visão econômica do neolibera
lismo, mas no sistema de valores que sus
tenta essa proposta. Por trás das medidas 
econômicas, "esconde-se toda uma con
cepção do ser humano que reduz, de fato, 
a grand= do homem e da mulher à sua 
capacidade de produzir renda monetária; 
exacerba o egoísmo e a corrida para ga
nhar e possuir sempre mais; leva facilmen
te a atentar contra a integridade da cria
çao e, com freqüência, desencadeia a cobi
ça, a corrupção e a violência. Quando essas 
tendências se generalizam nos grupos so
ciais, o sentido comunitário desaparece'º. 

o 2. SUPERIORES PROVINCWS DA COMPANHIA DE JESUS NA AMÉRICA lATINA. O neoliberalismo na Amé-
(,) rica Últina: Cartae Documento de trabalho. São Paulo. Layola, 1996, p. 12-13. 
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o ser hlllllano é valorizado por sua 
capacidade de obter êxito no mercado. 
Esta é a base da atual sociedade de con
SIllllO. A pessoa vale pelo que consome 
ou por sua participação no mercado. Esse 
conceito reducionista penetra nas men
tes dos dirigentes de nossos países, pas
sa pelo comportamento da classe média 

. e chega até os últimos redutos das clas
ses popuplares, acabando com a solida
riedade e liberando a violência. Essa con
cepção é veiculada diariamente pelos 
diferentes meios de comunicação. 

Estamos diante de Illll sistema de va-
10res' sustentado por Illlla concepção de 

, . 
ser hlllllano, que exaspera o egOlsmo anI-

nhado no coração hlllllano e lança a vida 
social nllllla espiral de competitividade e 
busca de interesse próprio. Desenvolve o 
lado obscuro das pulsões egocêntricas da 
pessoa, em vez de fortalecer a capacida
de de doação e amor, base de qualquer 
realização hlllllana. 

"Desse modo, impõe-se uma ordem de 
valores na qual prima a liberdade indivi
dual como meio para poder atender, sem 
restrições, as satisfações comider~ le
gítimas, como a droga e o erotismo. E uma 
liberdade que rejeita qualquer inteiferên
cia do Estado na iniciativa privada, opõe
se a programas sociais, desconhece a virtu
de da solidariedade e só aceita as leis do 
mercado'a. 

Esses valores entram em nossos países 
latino-americanos transmitindo conteú
dos de grande capacidade de sedução por 
intermédio dos meios de comunicação, 
destruindo as raízes da identidade cultu
ral de nossos povos. Um povo sem identi
dade cultural é mais fácil de ser manipu
lado. Os dirigentes de nossas sociedades 
aliam-se ao movimento de gIobalização, 
aceitando indiscriminadamente as razões 

3· IBIDEM. p. 13. 
4. IBIDEM. p. 13. 
5. IBIDEM 

de mercado e vivendo como estrangei
ros em seus próprios paises. Nao se dia
loga com o povo, que é visto como obs
táculo e perigo para seus interesses. 

"Essa concepção leva a considerar 
como algo normal e inevitável que, em 
nosso continente, nasçam e morram na 
miséria milhões de homem e mulheres, 
incapazes de gerar renda suficiente para 
garantir a qualidade de vida mais huma
na. Por essa razão, os governos e as socie
dades não experimentam o escãndalo que 
deveriam causar a fome e a incerteza de 
multidões sem esperança, perplexas diante 
dos excessos dos que usam e abusam, sem 
pemar nos demais, dos recursos da socie
dade e da natureza". 

Como falar da reconciliação trazida 
por Cristo nllllla sociedade inspirada por 
Illlla dinâmica de exclusao? Cristo encar
nou -se na realidade hlllllana para des
truir através da cruz o muro da exclusão 
e inclUir a todos como filhos do mesmo 
Pai e irmãos e irmãs entre si. Como cris
tãos não podemos concordar com a con
cepção de ser hlllllano subjacente à pro
posta neoliberal e principalmente com
pactuar com a insensibilidade a que ela 
conduz, porque não leva a Illll mundo 
reconciliado. A proposta do Reino, anun
ciado e tomado presente na pessoa de 
Cristo, significou a irrupção do amor de 
Deus na história humana para que todo 
ser hlllllano, sabendo-se reconciliado pela 
misericórdia divina, possa construir um 
mundo mais justo e fraterno no qual as 
exclusões de todo tipo sejam superadas. 

"Queremos ajudar a comtruir uma 
realidade social mais próxima do Reino 
de justiça; solidariedade e fraternidade, 
anunciado por Jesus no Evangelho: uma 
realidade social na qual todos os homens 
e mulheres possam viver com dignidade'6. 
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Trata-se de dispor-nos a melhorar a situa- que todos possam olhar para o futuro 
ção de todos, não estar tranqüilos en - com esperança, partilhando as riquezas 
quanto bens essenciais faltam a uma danaturezaquesaodestinadas,pordirei
grande maioria. Significa pôr mais ênfa- to, a todos e legando às gerações futuras 
se na distribuição dos bens que já temos, suas maravilhas pelo respeito ao meio 
em vez de acumular, nas mãos de alguns, ambiente. Uma sociedade atenta às tra
bens sempre mais sofisticados. Garantir dições culturais que deram identidade às 
uma série de mínimos para todos em vez populações ameríndias e afro-america
de buscar máximos. Em outras palavras, nas, mestiças e migrantes. Uma socieda
criar dinâmicas de inclusão e buscar a de sensível às necessidades dos mais fra
igualdade social para que se chegue a um cos, marginalizados e excluídos dos pro
mundo sempre mais inspirado pela re- cessos sócio-econômicos. Uma socieda
conciliação oferecida por Deus em Cristo. de democrática construída sobre a parti-

Uma sociedade onde todos tenham cipação de todos e na qual a atividade 
acesso aos bens fundamentais e serviços política seja uma opção digna para aque
essenciais a que todos têm direito por fa- les que querem dedicar-se aos interesses 
zerem parte da farnilia humana e por se- do bem comum. Trata-se de diferentes 
rem filhos de Deus. Uma sociedade em exigências de um mundo reconciliado. 

3. EXIGllNCIAS ÉTICAS DA RECONCILIAÇÃO CRISTÃ 

A proposta neoliberal centrada num 
mercado sem restrições cria mecanismos 
de exclusão; a proposta do Reino centra
da na reconciliação de todos em Cristo 
introduz uma dinâmica de inclusão. São 
projetos opostos que se baseiam em con
cepções diversas de ser humano e engen
dram distintas conseqüências sociais. 

O neoliberaJismo tem como ponto de 
referência o ser humano autocentrado, 
movido pelo egoísmo e em busca dos seus 
próprios interesses. O outro é referência 
enquanto faz parte do mundo de interes
ses. Existe uma particularizaçao da a1teri
dade: alguns são incluídos e outros excluí
dos. Interesses econômicos e afetivos par
ticu�arizam a alteridade. 

O cristianismo tem diante dos olhos 
o ser humano liberto do pecado e recon
ciliado com Deus e o próximo, conside
rando a todos como filhos do mesmo Pai 
e irmãos e irmãs em Cristo. Há uma uni
versa�ização da alteridade: todos são ir
manados numa única farnilia humana. 
Essa universalização baseia-se em crité
rios omninclusivos: a dignidade humana 

de todo ser humano como criatura e filho 
de Deus. 

A particularização ou a universaliza
ção da alteridade estão baseadas em dife
rentes critérios para excluir ou incluir e 
detenninam diferentes éticas. O mercado 
tem os seus requisitos para definir o que 
é bem. A reconciliação cristã tem outras 
exigências éticas que levam a uma consi
deração universal por todo ser humano 
e uma atenção particular às situações 
particulares de cada um. O neoliberaJis
mo reduz-se ao outro particular que entra 
no universo de interesse e exclui o outro 
universal. O cristianismo inspirado pela 
dinâmica da reconciliação inclui, em pri
meiro lugar, a todos e conjuga essa uni
versalização com a atenção ao outro par
ticular. Essa dialética entre o outro uni
versal e o outro particular determina as 
exigências éticas da reconciliação cristã. 

3. L Fraternidade e solidariedade 
Tendo como ponto de partida o dom 

da reconciliação oferecido por Deus à hu
manidade em Cristo, os seres humanos 



foram constituídos numa fraternidade 
universal. Ninguém pode ser excluído 
dessa irmandade, pois todos foram redi
rnidos em Cristo e libertos da divisão que 
os separa entre si e com Deus. Todo ser 
humano é um irmão ou uma irmã, conju
gados pela mesma dignidade que res
plandece no rosto de cada pessoa. Essa é 
a primeira exigência ética de cunho uni
versal da reconciliação cristã . . 

A Revolução Francesa cunhou o lema 
"liberdade, igualdade, fraternidade" que 
levou à destruição do antigo regime e ins
pirou os ideais políticos dos tempos mo
dernos. Houve conquistas na linha da li
berdade e da igualdade, mas a fraternidade 
ficou reduzida a belas intenções. O espírito 
da fraternidade não se efetivou, ocasionan
do a não universalização dos ideais da li
berdade e da igualdade. Nem todos seres 
humanos são considerados livres e iguais, 
porque a fraternidade não surtiu efeitos 
sociais e políticos. Muítos são ainda excluí
dos da liberdade e igualdade, porque no 
fundo não fazem parte da irmandade uni
versal. Somente prezando cada ser huma
no, como irmão ou irmã, é que ele ou ela 
serão respeitados como livres e iguais. 

A fraternidade universal será inócua 
sem a solidariedade pelo particular e dife
rente que é discriminado e marginaliza
do. A fraternidade deve ser construida a 
partir da solidariedade com os últimos 
da sociedade. A solidariedade está a servi
ço de uma maior igualdade social que 
efetive realmente a fraternidade univer
sal. Assim como a fraternidade é a face 
universal da reconciliação, a solidarieda
de é o seu rosto particular. 

A solidariedade diz respeito àqueles 
seres humanos privados de bens essen
ciais à sobrevivência, situação que se 
manifesta como injusta devido ao direito 
de todos de aceder a esses bens. A desti
nação universal dos bens necessários à 
vida humana está fundada justamente na 

fraternidade humana. Enquanto partici
pantes da familia humana todos têm di
reito ao usufruto dos bens da criação e a 
apropriação deles é injusta, quanQo difi
culta o seu acesso mais eqüitativo. A soli
dariedade tem em vista a correção de 
conseqüências que impedem uma frater
nidade mais abrangente. 

A fraternidade humanamente univer
sal e a solidariedade pelos dela excluidos 
são as exigências mais intrínsecas e fun
damentais da reconciliação trazida por 
Cristo, abrem a possibilidade de lutar con
tra a injustiça e criam as condições para 
que a justiça do Reino se manifeste. Por
tanto, a primeira exigência da reconcilia
ção é a justiça social tornada possível atra
vés da fraternidade e da solidariedade. 

3.2. Dialogicidade e tolerância 

Esse segundo par de exigências da re
conciliação refere-se à convivência social 
e política Se a fraternidade é o fundamento 
da reconciliação, a solução dos conflitos 
não é a violência mas o diálogo. A dialogici
dade é o princípio universal que funda
menta a convivência Sigoifica considerar 
todo ser humano como sujeito de diálogo. 
A aceitação do diálogo como meio de solu
ção tem uma abrangência universal. Tudo 
é alcançável pelo diálogo e ninguém que 
aceite dialogar pode ser excluído. 

O princípio da dialogicidade exige su
perar o dogmatismo, admitindo que o 
outro também tem a sua dose de verdade 
fi estando disposto a acolher a palavra do 
outro. Só dialoga quem compreende que 
não é dono da verdade e espera aprender 
algo daquele com quem entra em diálogo. 

A dialogicidade universal requer para 
efetivar-se, a tolerância para com o dife
rente particular. O estar disposto a dialo
gar com todos exige tolerar aquele (gru
po ou individuo) que é diverso. Tolerân
cia é a capacidade de conviver com os 
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outros, respeitando as suas diferenças. 
Deve ser vivenciada não como atitude de 
suportar passivamente os conflitos, mas 
como uma alegre tarefa cotidiana, uma 
ativa procura do ponto ideal de encontro 
com o outro, com o diferente. Hoje, mais 
do que nunca, o mundo tem necessida
de de tolerãncia diante da sempre maior 
aceitação da diversidade e do pluralismo 
e diante do potencial destrutivo das ar
mas disponíveis. 

A intolerãncia impede o diálogo. Ela é 
uma das callsaS fundamentais que dificul
ta a convivência pacífica necessária a qual
quer sociedade. A intolerãncia assume for
mas diferentes, dependendo das situações, 
pessoas e grupos. Manifesta-se no âmbito 
individual pela rigide'L e dogmatismo em 
relação aos próprios pontos de vista; no 
âmbito rniCfossocial pela impaciência, ex
dusão e desprew em relação a pessoas e 
grupos; e no âmbito macrossocial pelo na
cionalismo, integrismo, machismo e racis
mo que discriminam comunidades que se 
diferenciam pela etnia, ideologia, religião, 
gênero ou raça. 

O diálogo e a tolerãncia sao a metodo
logia apropriada para a reconciliação. Con
figuram o único caminho possível para re
solver os conflitos e chegar a uma coexis
tência pacífica na sociedade. Sua eficácia 
não depende do poder nem pode ser com
provada por resultados imediatos. Sua for
ça está justamente na sua aparente fragili
dade, pois funda-se na persuasão interior 
e em efeitos a longo prazo. O diálogo e a 
tolerãncia são a base para a construção de 
uma democracia real e não apenas formal. 
São exigências éticas da reconciliação cristã 
no âmbito da convivência social e política. 

É bom lembrar que o diálogo e a tole
rãncia nao podem ser isolados das duas 
exigências anteriores da reconciliação: a 
fraternidade e a solidariedade. Estas são a 
condição de possibilidade para a efetivaçao 
daquelas. Sem a visão da fraternidade uni-

versal em relação a todos seres humanos e 
a consciência da solidariedade pelos parti
culares em dificuldade no acesso aos bens 
necessários, o diálogo e a tolerãncia como 
caminho para convivência tomam-se uma 
panacéia e rnistificação. A aceitação de 
qualquer ser humano como sujeito de diá
logo baseia-se na fraternidade universal, 
assim como a tolerãncia pelo diferente fun
damenta-se na solidariedade pelos mais 
discriminados e marginali7ados. 

3.3. paz e perdão 

A paz e o perdão são os verdadeiros 
frutos da reconciliação cristã e, nesse 
sentido, são tamhém exigências de sua 
efetivação. O ser humano reconciliado 
com Deus e com os outros experimenta
se perdoado e pacificado e, por outro la
do, transrnite paz e perdão aos outros. A 
paz refere-se à exigência de cunho uni
versal, pois o sujeito relaciona-se de uma 
maneira pacificada com todo e qualquer 
ser humano, gerando concórdia e paz; 
oferece o perdão ao particular por suas 
fraquezas e faltas, relevadas e nao toma
das em consideração em vista da convi
vência fraterna. 

. As exigências de transmitir paz e per
dão s6 são compreensíveis a partir dos fru
tos de perdão e paz engendrados pela re
conciliação trazida por Cristo. A manifes
tação do Reino na pessoa de Jesus signífi
cou irrupção do amor de Deus na história. 
"O povo que jazia nas trevas viu uma gran
de luz; para os que jaziam na região som
bria da morte levantou-se uma lui' (Is 8,23-
9,1 cf. Mt 4,16). Essa luz, identificada com 
a ação benevolente de Deus, abre uma 
perspectiva de esperança para o ser hu
mano, porque se experimenta reconcilia
do com Deus. O amor misericordioso de 
Deus, revelado nas palavras e gestos de 
Jesus, não só não leva em consideraçao a 
culpa dos seres humanos, mas principal
mente destrói a força do pecado, respon-



sável pelas trevas e pela morte do coração 
humano. Assim, o ser humano vê·se libero 
to da potência do pecado que o leva a afas
tar-se de Deus e radicalmente perdoado 
em sua culpa. A experiência de libertação 
e perdão ao ser acolhido incondicional
mente pelo amor regenerador do Pai, en
gendram auto-aceitação e paz. 

Os frutos da experiência do amor de 
Deus tomam possíveis as exigências de 
transmitir paz e perdão aos outros. So
mente quem se sentiu profundamente 
perdoado e pacificado na graça e no amor 
de Cristo, pode ter um olhar de paz para 
todo ser humano e abrir os braços para 
um gesto de perdão. 

Do ponto de vista dos frutos da recon
ciliação oferecida por Deus, o sentir-se 
perdoado pela graça regeneradora de 
Cristo gera paz no coração humano; do 

ponto de vista das exigências da reconci
liação, ao contrário, o desejo de conviver 
em paz e concórdia com todos é primei
ro em relação ao gesto de perdão aos par
ticulares que podem ofender de diferen
tes maneiras. A paz é a exigência uni
versal; o perdão, a exigência referida aos 
particulares. 

Retomando os três pares de exigências 
da reconciliação, pode-se notar a sua in
terrelação. A exigência universal da re
conciliação é a fraternidade em relação 
a todo ser humano que engendra a aber
tura ao diálogo, como procedimento, e o 
desejo da paz, como resultado; a exigên
cia particular da reconciliação é a solida
riedade para com o discriminado e mar
ginalizado que gera a tolerância face ao 
diferente, como atitude, e o gesto de per
dão, como conseqüência. 

4. ECOLOGIA E DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO 

Cada época tem as suas urgências pró
prias em relação à reconciliaçao. Em nos
sos dias, elas se expressam principalmen
te no movimento ecológico e na coopera
ção das diferentes religiões em favor da paz 
e da justiça. A ecologia e o diálogo inter
religioso são as expressões atuais da neces
sidade de reconciliação. Os cristãos são 
convidados a manifestar os efeitos da re
conciliação trazida por Cristo no respeito 
pelo meio ambiente,como santuário da 
vida em suas diversas formas, e na abertura 
dialógica às diferentes religiões, como for
mas de manifestação de Deus e de coope
ração mútua em favor da humanidade. 

A reconciliação oferecida por Deus em 
Cristo à humanidade atinge a criação in
teira. Ela também foi alcançada pelo peca
do e espera a libertação mediante a rege
neração da humanidade. O papel central 
do ser humano na criação e a intima co
munhão entre eles faz aparecer nela os 
efeitos do pecado e o anseio pela vitória 

sobre eles através da regeneração da cruz 
e ressurreição de Cristo. A criação geme e 
sofre como que dores de parto, esperando 
a libertação e reconciliação finais. 

Os atentados contra o meio ambiente 
e a preservação da vida, o desrespeito à 
natureza, o desmatamento e a extinçao de 
espécies vegetais e animais, a poluição do 
ar e da água, o lixo, fruto de um consumis
mo desvairado, a violência e a pobreza são 
chagas que ferem a criação. Esses atenta
dos são causados pela ganância pecami
nosa de seres humanos necessitados de 
reconciliação. A preocupação ecológica é 
a resposta ética a esses problemas e a luta 
efetiva por uma criação reconciliada. A 
ecologia é hoje uma das faces principais 
da reconciliação. Respeitar a natureza, co
mo santuário da vida, significa hoje respei
tar o Deus criador em sua obra. 

O diálogo inter-religioso é a outra ex
pressão privilegiada da reconciliação em 
nossos dias. O Concílio Vaticano 11 já 
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exortou todos os católicos ao diálogo para 
que" reconheçam, preservem e promovam 
os bens espirituais e morais existentes em 
outras religiões, assim como seus valores 
sócio-culturais, com vistas a colaborar 
com elas na busca de um mundo de paz, 

. liberdade, justiça social e valores morait". 
A pluralidade das religiões são uma 

resposta humana à obra salvifica de Deus 
nos povos e nas culturas. Deus, queren
do a salvação de todos, guia os fiéis de 
todas as religiões à hannonia do Reino 
de Deus por caminhos só por ele conhe-

cidos. O Espírito de Deus manifesta-se 
nelas e mantém -se em diálogo com elas. 
Assim todo diálogo inter-religioso é um 
diálogo de salvação, porque busca des
cobrir e compreender as manifestações 
salvificas de Deus em todas as religiões. 

O diálogo funda-se na certeza de que 
Deus está agindo nas diferentes religiões 
e nas pessoas de boa vontade que pro
movem a justiça e a paz. Por isso, as re
ligiões não podem ser fator de separação, 
mas sinais de reconciliação num mundo 
dividido. 

CONCLUSÃO 

o cristão deve manifestar-se como uma . 
pessoa reconciliada através de SI iaS palavras 
e gestos. Sua vida deve procurar a fratemi
dade easolidariedade como objetivo primor
diaI, propor o diálogo e a toleIância como 
procedimento, irradiar atitudes de paz e per
dão como frutos do dom da reconciliação. 

Para que o cristao seja uma pessoa 
reconciliada e reconciliadora, precisa 

continuamente inspirar-se na reconcilia
ção oferecida por Deus. Experimentar em 
sua vida o dom da graça e do amor de 
Cristo que reconcilia com Deus e com os 
irmãos e irmãs. Celebrar pessoal e comu
nitariamente nos sacramentos a miseri
córdia infinita do Pai que acolhe e regene
ra, trazendo frutos de reconciliação para 
o mundo. 

QUESTOES PARA AJUDAR A LEITURA INDMDUAL 
OU O DEBATE EM COMUNIDADE 

I. Como entender areconciliação com Deus; nUJmi visão bíblica e bíblico-teológica! 
2. Como falar da reconciliação trázidaporCristo nruna sociedade inspirada por runa dinâmica de 

exclusão! 
3. As exigências éticas da reconciÍiaçãocristã são conhecidas e "",umidas na sua comunidade! 
4. Na prática, o que sefaz para que estas exigências tenham vigência efetiva na sociedade, na Igreja e na 
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o do tempo de Jesus 
CRITÉRIOS PARA SUA AVALIAÇÃO FRATERNA 

PE. WOLFGANG GRUEN, SDB 

SOMOS IRMÃOS 

Jesus foi judeu. Foi um judeu exem
plar, pois viveu os valores do judaísmo 
de maneira incomum. Por seu modo 
de ser, falar, rezar e sofrer, de preo
cupar-se por seu povo, foi um autên
tico profeta israelita. Com razao, nu
merosos judeus referem-se a ele com 
visível simpatia. Basta lembrar David 
Flusser, Pinchas Lapide, Martin Buber, 
que chama Jesus "meu grande irmao", 
e Ben Chorin, que escreveu o livro "Ir
mão Jesus" (1967). Bons israelitas foram 
também Maria e José e os primeiros 
apóstolos. . 

Nao se trata de mero detalhe. Ail raízes 
da tradição cristã estão mergulhadas no 
judaísmo: nossa Bíblia foi escrita por ju
deus; é principalmente no judaísmo que 
se inspira nossa liturgia e oraçao - em 
termos de linguagem, de universo simbó
lico e de estrutura; em geral, nossas cren
ças básicas e convicções éticas coincidem. 
Já pelo ano 57, dirigindo-se genericamen
te ao cristão de origem pagã, S. Paulo lem
bra-lhe que o Israel fiel a Deus é a raiz 
dessa árvore que é a Igreja; e acrescenta: 
"Não és tu que sustentas a raiz, e sim a raiz 
que te sustenta a ti" (Rm 11,18). 

VIVEMOS COMO IRMÃOS? 

Como é que os cristãos temos tratado 
nossos irmãos mais velhos, os judeus? 
Foram quase dois mil anos de discrimina
ção, quando nao de desprezo, persegui
ção, pogrorns e massacres'. Em Toulouse, 
França, no século XI, todos os anos, na 
semana santa, um judeu tinha que com
parecer na catedral para, na frente dos 
fiéis reunidos, receber uma solene bofe
tada, como desagravo pela bofetada que 
Jesus recebeu na sua paixão. Dez docu-

mentos papais reprovam o costume de 
atirar pedras em judeus durante o tem
po pascal; e em Roma, entre 1602 e 1686, 
uma dúzia de editos de diversos papas 
proíbem importunar os judeus durante 
o camaval- sinal de que era isso que se 
fazia. Em 1555, o papa Paulo IV prescre
veu que os judeus de Roma ficassem iso
lados no gueto, usassem na roupa um 
sinal distintivo, e não tivessem a posse 
de terras e imóveis'. São coisas do passa-

1. Cf. lutes ISAAC. Jesus e Israel. S. Paulo, Perspectiva, 1986. Bruno HUSSAR, OP. "La religlone giudaica". Em: 
WAA. La Dichiarazione su "Le Relazioni della Chiesa COIl le Religioni nOIl Cristiane. Torino-leumann, Elle 
DI Cio 1966, p.199-293. Elias LIPINER. Santa Inquisiçdo: terror e linguagem. Rio de Janeiro, Documentário, 
1977. Diane KUPERMAN. Anti-semitismo: novas facetas de uma 'velha questão. Pontal, Rio de Janeiro, 1992. 

2. Cf. B. HUSSAR. o. c. 230·232. 
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do; mas ajudaram a preparar o genocídio 
de seis milhões de judeus em pleno sé
culo xx. 

Felizmente, sempre houve numerosas 
e magníficas exceções. Leia-se a obra de 
Hugo Schlesinger, O Testemunho dos Jus
Ivi: é um fraterno tributo aos muitos nao
judeus que arriscaram e freqüentemente 
deram sua vida para salvar judeus do 
massacre nazista. Principalmente a partir 
do Concílio Vaticano lI, caminhou-se 
muito na Igreja católica. Podenamos citar 
numerosos documentos - do Vaticano, 
de Conlerências Episcopais e comissões de 
diálogo católico-judaico; bem como, im
portantes publicações neste mesmo espí
rito. Merecem especial menção as Notas 
para uma correta apresentação dos judeus 
e do judofsmo na pregação e na catequese 
( 1985) e, no Brasil, o valioso Guia para o 
diálogo católico-judoico, publicado pela 
CNBB em 1986'. Digno de menção tam
bém o muito, quantitativa e qualitativa-

mente, que se vem fazendo neste sentido 
nas Igrejas evangélicas. 

Apesar de tantas boas iniciativas, a pe
netração deste espírito fraterno é menor do 
que se desejava. Ainda deparamos com 
escritos, pichações, piadas e conotações 
pejorativas ligadas ao termo "judeu". O 
antigo preconceito continua atuando, res
quicio inconsciente de dois milênios de 
vivência; é atuante em livros religiosos, na 
pregação, na catequese e no ensino religio
so escolar, todos eles espaços de influência 
na formação das consciências. Esta força 
do preconceito é realimentada principal
mente por uma leitura biblica baseada em 
esquemas superados; resulta uma avaliação 
global negativa não só do judaismo do tem
po de Jesus, mas do judaismo Ivut-court, 
de ontem como de hoje. Além da supera
ção de resistências de fundo emocional ao 
judaismo, é também urgente, portanto, re
vermos nosso modo de ler a Bíblia. É sobre 
isto que vamos deter-nos neste artigo. 

CRITÉRIOS PARA UMA LEITURA BfBLICA QUE SUPERE PRECONCEITOS 

1. Consciência de uma nova 
epistemologia 

Hoje, mais que no passado, nos damos 
conta de como é perigoso fazer juizos de 
valor sobre pessoas e grupos religiosos: 
até que ponto nosso conhecimento da 
realidade é "real"? Esta pergunta abriga 
duas séries de questionamentos interliga
dos. A primeira, e a mais radical, está li
gada à pergunta: "afinal, que é a realida
de?" A teoria da relatividade e a física 
quântica repercutem também nas ciên
cias humanas. O enloque passa a ser euú-

nentemente sistêuúco, relacional: a reali
dade é vista como algo sempre em cons
trução, constante dinamismo de intera
ções sempre novas entre sistemas hete
rogêneos. Ela é "complexa" no sentido 
técnico do termo e, por isso, imprevisível' . 
A segunda série de questionamentos, diz 
respeito ao modo como apreendemos 
esta realidade. Só podemos atingi-Ia me
diante"instrumentos" dentro e fora de 
nós; estes são indispensável mediação, 
mas também inevitávelliltro que se in
terpõe entre nós e a realidade, modifí-

3. Hugo SCHLESINGER. o Testemunho dos Justos. S. Paulo, Paulinas. 1978. 
4. Guia para o dfLilogo católico-judaico no Brasil. Coleção Estudos da CNBB 00.46. S. Paulo. Paulinas, 1986. 

Para a redação deste Guia trabalharam juntos católicos e judeus. Entre outros documentos, encontram·se 
neste livro também as Notas do Vaticano acima citadas: cf.p.119·1 34. 

5. Há toda uma revisão, hoje, das nossas epistemologias tradicionais. Para uma panorâmica da quest'ão. cf. 
Hugo ASSMANN. Metáforas Novas para Reencanrar a Educação. Epistemologia e Didática. Piracicaba, Edi· 
tora Unimep, 1996. Do mesmo Autor, Reencantar a Educação: rumo d sociedade aprendente. Com um GIos· 
sário de conceitos. Petrópolis, Vozes, 1998. 



cando-a no próprio processo de observá
la. Cônscios de sua pequenez diante da 
complexidade do "multiverso", o dentis
ta, o filósofo e o teólogo são hoje bem 
mais hwnildes que no passado. 

2. Convicção de que nossos juizos não 
são meramente racionais 
Há uma carga emotiva ora mais ora 

menos forte que rege nossas percepçôes 
("inteligência emocional"). Daí a importân
cia de uma predisposição favorável em re
lação ao "outro". Se queremos compreen
der o judaísmo, o de hoje como o dos tem
pos bíblicos, que tal preparar o terreno 
com encontros fratemos e empenho con
junto pela shalomização' da sociedade? 
Neste clima, será possível aprofundar: 

• a importância do judaísmo tam
bém para a Igreja cristã, desde sua · 

• ongem; 
• a importância de Jesus também 

para os judeus; 
• as causas do estranhamento entre 

as duas comunidades. 
Neste mesmo espírito, será preciso 

rever, também, o modo como costuma
mos julgar outros povos das épocas bí
blicas: egípcios, assírios, babilônios, ro
manos, etc. Não é justo confundir o povo 
com seu govemo, muitas vezes abusivo e 
opressor. Não é justo, tampouco, conti
nuar a usar acriticamente conceitos com
plexos quais os de superstiçao, magia, 
idolatria e politeísmo. N orbert Lohfink ar
gumenta de modo convincente que, mais 
que duas realidades, monoteísmo e poli
teísmo são duas linguagens culturalmen
te condicionadas'. 

o diálogo honesto com o "diferente", 
é sinal mas também fator de amadureci
mento. É próprio de pessoas e grupos au
tocentrados voltarem-se para o outro a 
partir de si mesmos, em vista de si mes
mos, enfim, sem saírem de si mesmos. 
No fundo, deseja-se que o outro deixe de 
ser ele mesmo, "diferente": pratica-se en
tão um pseudo-diálogo, seletivo e oportu
nista. O verdadeiro diálogo, convicto, res
peitoso, consciente também das diferen
ças' tensôes e deficiências', beneficia to
dos os interlocutores; possibilita-lhes en
xergarem-se também como o outro os vê. 
Isto dá novo vigor à própria identidade, 
que se constrói justamente na relação 
com o tu e o vós. Concretamente: apro
fundar o judaísmo nos ajudará a conhe
cermos nossa filiação, nosso DNA espi
ritual, a estrutura de nossa fé. Junto com 
esta função hermenêutica do judaísmo, 
aliás, experimentaremos sua função pro
fética: longos séculos de opressão dos ju
deus por parte da cristandade são um 
convite ao arrependimento e à conversão'. 

3. Atenção ao contexto 

Os detalhes da vida do povo judeu de
vem ser analisados dentro da complexa 
rede de sistemas que constituem seu teci
do social: histórico-geográfico, demográ
fico, socioeconôrnico, politico, cultural, 
religioso. Aqui, apenas algumas amostras. 

Todas as religiões estão sujeitas ao des
gaste do tempo. Inicialmente um (grupo) 
fundador, animado por forte ideal, reúne , 
discípulos para promover uma causa par
ticularmente urgente. Depois, os seguido-

6. o hebraico slialom diz mais que paz: designa a harmonia na sociedade, o equilíbrio. o bem-estar completo; 
slzalomizar a sociedade é ser instrumento daquela paz que só Deus pode dar. 

7. Cf. N. LOHFINK. Grandes Manchetes de Ontem e de Hoje: o Antigo Testamento eos grandes teTTUlS de nossos 
dias. S. Paulo, Paulinas, 1984, p.151·170. W. GRUEN, "A sabedoria de um excluída. Atualidade da Epístola 
de Jeremias. Em Estudos BlbUcos nO.48 (1996), 34-42 - principalmente 36-39. 

B. Diálogo e dialética são palavras cognatas! 
9. Para uma perspectiva para além do judaísmo, cf. Luis Carlos SUSIN. "O Esquecimento do 'Outro' na Histó

ria do Ocidente", Em REB 47(1987), 820-838. 

.-
u 

c 

'u .. 
> 

c 

o 

u 

89 



·-
o 

<o 

> 

o 

o 

90 

res vão-se organizando para mellior levar 
adiante esta causa no espírito do funda
dor. Numa terceira fase, as energias vol
tam-se mais para os interesses da organi
zação que para a causa inicial: sobrevém 
a "rotinização do carisma" (Max Weber), 
luta pelo poder, tensão entre identidade 
a ser preservada e a inevitável assimila
ção ao ambiente, desavenças'". Quanto 
mais institucionalizado o grupo religio
so, mais o individuo sente-se desobriga
do do dinamismo pessoal de busca: o que 
realmente importa já está determinado 
pelas autoridades religiosas. 

Tendo percorrido semelliante proces
so, o judaísmo do tempo de Jesus não era 
uma realidade monolítica. Havia, sim, 
pontos essenciais sobre os quais os judeus 
concordavam, mas não um judaísmo "ofi
cial", normativo; multiplicavam-se corren
tes, grupos, "seitas". Alguns eram mais ri
gorosos que outros na interpretação e apli
cação das normas e no zelo pela identidade 
judaica; havia também conflito de interes
ses e, portanto, de ideologias. 

Depois da destruição do templo de 
Jerusalém pelos romanos, em 70 d.C., o 
cenário ainda mudou muito; aliás, este 
cenário interessa-nos particularmente, 
por ser o período em qUe se redigiu quase 
todo o Segundo Testamento!!. Foi um pe
ríodo de emoção e tensão de uma família 
vencida, esmagada, em processo de dis
solução!', lutando para sobreviver. Era 
forte a competição entre os diversos gru
pos, cada qual convicto de ser o "verda
deiro Israel", guardião fiel da herança ju
daica. Os seguidores de Jesus constituiam 
um ou mais destes grupos. Todos perten-

ciam à mesma religião judaica; por isso, 
as brigas eram de irmãos, em família; mas 
nem por isso eram menos virulentas. 

Ora, gente dominada facilmentre intro
jeta a dominação. Um grupo acuado ten
de a ficar agressivo. Urna comunidade que 
se vê como a alternativa para a sociedade 
em que vive, facilmente desenvolve uma 
mística de auto-exaltação!' Em semellian
te clima de zelo religioso, pelo qual cada 
grupo parece ser a causa de Deus, é fácil a 
evolução para o exclusivismo religioso, 
quiçá com tendência expansionista; ou 
para uma cosmovisão em preto e branco 
- nós os bons contra os demais a serem 
convertidos. Na faina de defender a pró
pria verdade, vale tudo: intolerância, 
zombaria, depreciação do adversário, 
apresentado como grotesco, ridiculo, cor
rupto, enganador; interpretações distor
cidas, ofensas, eliminação simbólica. O 
leitor de hoje terá que distinguir entre a 
intenção do autor e suas expressões vio
lentas. A intenção é defender o ponto de 
vista de seu grupo, mostrando sua incom
patibilidade com o dos demais; ora, o 
momento exige posições claras e decidi
das; para estimular este posicionamento 
firme do grupo, o "outro" é pintado com 

. as piores cores; criam-se estereótipos e 
caricaturas. Sem dúvida, pode também 
haver traços verídicos; mas é bom estar
mos prevenidos. Afinal, a história é escri
ta pelos vencedores; também a história 
religiosa. É sobre este pano de fundo que 
havemos de ponderar as alirmações tão 
pesadas do Segundo Testamento em re
lação aos fariseus, ou do IV Evangellio 
em relação aos "judeus". 

10. Cf. T. FUSE. "As Instituições religiosas à luz da Sociologia das instituições". Em Concilium 1968/6, 127-147. 
11. Em diversos países introduziu-se, há tempo, o costume de substituir Antigo e Novo por Primeiro e Segundo 

Testamento, para evitar eventuais conotações negativas do tenno Antigo. 
12. Cf. J. Andrew OVERMAN. O Evangelho de Mateus e o Judatsmo Formativo. O mundo social da comunidade 

de Mateus. S. Paulo. Loyola. 1997. p.16 etc. 
13. Cf. W. GRUEN. "Leitura libertadora também de textos não-libertadores da Bíblia". Em Estudos Bíblicos32(1991), 

85-88. 



Não basta uma perspecnva smcroru
ca. Uma expressão cultural, e portanto 
religiosa, deve ser vista não de modo está
tico, e sim dentro de um processo - em 
linha dialética ou mesmo da "complexi
dade". Aí, o oposto de certas verdades 
("fracas') pode ser não uma mentira, mas 
outra verdade. Se tomarmos este cuida
do, fica mais fácil valorizar os passos 
dados pelo povo, mesmo que incipientes 
e inseguros. O princípio da "consciência 
possivel" (Lucien Goldmanl é válido de 
per si, embora nem sempre fácil de apli
car. Dito de outra maneira: nem todos 
acertamos tudo e logo. Jesus respeitava 
os ritmos e as possibilidades do povo; não 
se incomodava com pequenos remendos 
velhos no pano novo. Quando a mulher 
doente fez questão de tocar em seu man
to para ser curada, alguns discípulos tal
vez tenham franzido as sobrancelhas. 
Jesus não: compreendeu que a coerência 
completa leva tempo. 

A leitura processual de realidades cul
turais nos toma atentos também para o 
valor heuristico dos efeitos posteriores de 
determinada realidade (" Wirkungsgeschi
chte "l. Assim, em termos de fidelidade a 
Deus, que nos dizem estes sofridos 2000 
anos de Era Cristã, enfrentados pelos ju
deus com o espirito do Servo do SENHOR? 
Numa leitura de fé, não haveria uma rela
ção profunda entre esta história de rejei
ção .e sofrimento e a vida de Jesus? Não 
haveria ai um valioso filão para aprofun
darmos os conceitos judaicos e cristãos 
de messianismo? 

Tudo isso mostra que é com-
preender uma cultura a partir de fora. Os 
estudos bíblicos na linha da antropolo
gia cultural estão ainda em fase inicial. 
Na falta de material específico, será de 
ajuda pelo menos tentarmos perceber em 
determinado texto bíblico quais os inte
resses e valores que estão sendo defendi
dos, mesmo se de maneira diversa da nos-

sa, ou eqwvocaoa. 1 UIIltmlU~J llUl extlU· 
pio, a célebre ''Lei do Talião" - "olho por 
olho, dente por dente". Trata-se de um 
princípio de natureza social que procura, 
ao mesmo tempo, frisar a gravidade de 
certos crimes, defender o fraco e o agredi
do, e não permitir que o agressor seja pu
nido com severidade maior do que o caso 
exige. Nas entrelinhas, o espirito do Talião 
aparece com freqüência, tanto no Primei
ro como no Segundo Testamento (em Ap 
18,4-6 de forma bem mais pesadary. 

Um complicador: toda sociedade é di
ferenciada, assimétrica. Quanto mais dife
renciada, mais diversíficados serão tam
bém os interesses"que os respectivos gru
pos defendem. A mesma lei, o mesmo 
costume, pode servir a interesses opos
tos:Caso emblemático é o da observân
cia do sábado, da qual falaremos depois. 

4. A leitura do texto 

Com cuidados como estes, fica aberto 
o caminho para uma leitura mais con
textualizada, menos fundamentalista, do 
texto bíblico. Fica claro que todo texto é 
interpretaçao de uma realidade; ler um 
texto é interpretar uma interpretação. 

Não podemos deter-nos na importan
te questão dos gêneros literários. Apenas 
um detalhe: no Oriente Médio as pessoas 
são dadas ao exagero, que enfatiza o pen
samento; bem como, ao paradoxal, que su
blinha o quanto certas realidades são mis
teriosas. Assim, certas leis aparentemente 
violentas contra povos inimigos sao ape
nas arroubos de valentia de quem tinha 
consciência da própria fraqueza. Mais tar
de encontraremos sentenças de rabinos e 
até pequenas "bênçãos" (berahot) igual
mente pitorescas em sua linguagem enfá
tica, hoje inaceitável. 

Merece atenção especial o universo 
simbólico de um grupo. O simbolo tem 
muitas facetas: é expressão da esperança 
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ao grupo; aa espouaçao a que eSIa SUDme
tido; das incriveis estratégias que cria para 
resistir. Sinais, ritos, igrejas são mediações, 
tanto mais importantes para o grupo quan
to mais defendem sua coesão, identidade, 
resistência. Nesse sentido, a imagem reli
giosa é para o católico o que sua recusa é 
para o protestante. A leitura de simbolos 
tem seus perigos: confundir o simbolo com 
a realidade simbolizada; não perceber seu 
sigoificado dentro do conjunto da vida; fe
char os olhos a suas inevitáveis ambigüi
dades. Nenhum rito salva: só Deus! Rela
tivizar a mediação não é relativismo: é ter 
claro qual o nosso Absoluto. Tudo isso quer 
sublinbar que o simbolo religioso que aju
da o outro a viver sua fé merece respeito, 
quer se trate de um rito, de uma imagem, 
ou de um despacho. Seria interessante re
ler At 15,1, a respeito da circuncisão, com 
os mesmos critérios com que lemos Jo 3,5 
sobre o batismo. Uma coisa é certa: querer 
devassar um mundo simbólico diferente 
do nosso é difícil e perigoso. 

Vale sublinhar que nos evangelhos 
encontramos não só relatos de aconteci
mentos e palavras - de Jesus e seus discí
pulos e das pessoas com que eles se rela
cionavam ("ipsissimagesta etdicta"), mas 
principalmente releituras de aconteci
mentos e palaVIas à luz da experiência 
pascal e do contexto pós-pascal de rivali
dades acima mencionado. Será que o Jesus 
histórico teria afirmado que os (judeus), 
que não mais acreditavam nele, eram "fi
lhos do diabo" ao 8,44 - cf. vers.31)? 

Em suma: a leitura das fontes supõe 
uma abordagem critica do texto dentro 
de seus contextos; e ainda, autocrítica de 
nossa própría leitura de fatos e textos. 

uesle mOQO perceDeremos memor o que 
o texto nos diz, o que esconde, e talvez 
acabe revelando. ' 

5. Referencial cristão 

Para os cristãos, o referencial básico 
para avaliar o judaísmo é a própria pes
soa de Jesus: suas atitudes e atuação, sua 
palaVIa e o testemunho a respeito de tudo 
isso pelo Pai. Encontraremos pistas para 
encaminhar este critério na medida em 
que soubermos posicionar-nos ao lado 
dos excllÚdos, seja qual for sua pertença 
étnica ou religiosal'. E mais: "Tudo quan
to desejais que os outros vos façam, fazei
o vós também a eles. Isto é a Lei e os Pro
fetas" (Mt 7,12). Ora, sabemos como é irri
tante quando outros falam injustamente 
mal de nós, principalmente em assunto 
de nome, pátria ou religião; pior ainda 
quando somos minoria sem voz. 

Seria interessante aprofundar o quan
to este referencial cristão é também ju
daico. Estamos acostumados a "transfe
rir" Jesus do judaísmo para o cristianis
mo, sem qualquer problematizaçao. Sob 
que condições podemos afirmar que Je
sus é cristão? Em todo caso, será que ele 
é só cristão?l5 Na diversidade de tempos 
e lugares, o espírito de Jesus é configura
do pela comunidade eclesial, na medida 
em que esta é fiel a seu Mestre. Hoje, para 
nós, as opções de nossas Igrejas na Amé
rica Latina são importante referencial, 
embora o discernimento nem sempre 
seja fácil: trigo e joio crescem lado a lado . 

O referencial cristão não limita nos
sos horizontes; pelo contrário, convida ao 
diálogo com outras crenças e com as 
ciências que puderem nos ajudar. 

14. Cf. liA Declaração da la, Conferência Pan-Americana de Relações Católico-Judaicas", S. Paulo. 1985, Resolução 
4. Em Encontro no. 21 (1986), p.S8. W. GRUEN, 'Liberdade na Bíblia e libertação', ibid. p. 32·33. 

15. Merece atenção a observação do rabino N. Peter LEV1NSON: "O cristianismo não é a religião de Jesus, pois 
esta era o judaísmo. O cristianismo é a religião a respeito de Jesus, e como tal tem sua dignidade e seu 
valor ... " (N. Peter LEVINSON. "NichtsAnderes ais Jude". Em: Horst GOLDSTElN (Hrsg.). Gottesveriichter und 
Menschenfeinde? Düsseldorf, Patmos, 1979, p.54. 
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6. Franqueza fraterna e busca de 
imparcialidade 

Nem tudo são rosas, cá e lá. Com o 
tempo, toda religiao é afetada por políti
ca de poder, prepotência, violência real 
ou simbólica. Escamotear erros não é 
vantajoso para ninguém. Mas que a cri
tica, ainda que severa, seja respeitosa, 
feita com carinho; procure reconhecer 
atenuantes; tenha a prudência de ressal
var a ambigüidade de tantas situações. 
Quem critica esteja também aberto à cri
tica dos outros e tenha igual empenho 
na autocritica. Diante de falhas dos que 
nos precederam, importa descobrir o trá
gico dessas falhas e o quanto elas nos 
questionam também a nós. 

Ao tratarmos do judaísmo do tempo 
de Jesus, temos sido bastante unilaterais. 
Apenas um exemplo: criticamos o isola
cionismo defensivo dos judeus, mas es
quecemos o exclusivismo soteriológico 
dos cristãos, que é outra forma de isola
mento. Alguns lembretes podem ser úteis 
para corrigir eventuais distorções: 

• Não estender a todo o judaísmo 
crenças e atitudes próprias apenas 
de setores ou grupos. 

• Nao ficar só na superficie dos fatos 
em análise. Caso típico é o das "leis 
de pureza". Trata-se de sistemas 
cIassificatórios, imbricados no todo 
social, de forte valor simbólico. É 
área particularmente complexa, que 
tem sido objeto de valiosos estudos 
especializados". 

• Evitar posicionamentos em preto e 
branco. Não ver só o negativo -
nem só o positivo. . 

• Cautela especial merecem as com
parações. Não é justo comparar: 
- a situação idealizada de um com 

a realidade nua e crua do outro; 
- a amostra melhor de um com a 

mais defeituosa do outro; 
- a fase inicial, de ouro, de um com 

o período de crise da maturidade 
do outro. No tempo do Jesus his
tórico, o judaísmo estava com mil 
anos de história atrás de si; é cla
ro que podemos fazer compara
ções entre este judaísmo e a nova 
prática de Jesus; nesse caso, po
rém, tenhamos a honestidade de 
comparar também a novidade de 
Jesus com o cristianismo do ano 
1000 d.C. 

É também com este cuidado que ha
veremos de comparar práticas de itine
rantes radicais (Jesus e seus primeiros se
guidores, inclusive mulheres) com as de 
pessoas estabelecidas em sua sociedade: 
as mulheres que seguiam Jesus eram ca
sadas? Tinham que fiar, tecer, costurar, 
lavar, moer e panificar, cozinhar e cuidar 
de filhos pequenos? 

Em perspectiva mais abrangente: nao 
faz sentido rebaixar o judaísmo para, com 
isso, exaltar o cristianismo; ou ainda: di
minuir o valor do Primeiro Testamento 
para engrandecer o Segundo. Isso costu
ma ser feito de vários modos: vendo o 
Primeiro simplesmente em função do Se
gundo, subordinado a ele, preparaçao 
imperfeita para o perfeito que haveria de 
vir, promessa a se realizar no Segundo. 
O Primeiro Testamento tem valor próprio. 

16. cr. Enzo CORTESE. "le ricerche suUa COllcezione "sacerrlotrue" circa puro- impuro neU'ultimo decennio", Em 
RivisUJ BilJlica 1979. 339-357. R.E. CLEMENTS {Org.). O Mundo do Antigo Israel. Paulus, 1995. especialmente 
p.62 e 267-289. Florentino GAROA MARTINEZ e Julio TREBOUE BARREM. Os Homens de Qllmran. Petrópolis, 
Vozes, 1996. Ver p.174-197. Como exemplo de estudo mais especializado. cf. R WHITEKEI"llE. "Levitical thought 
and the femaJe reproductive cycle: wombs, wellsprings, and the primeval world". Em Vetus Testamentum XLVI 
(1996).3,376-391. Este minucioso artigo, ao abordar a "impureza" da mulher quando do parto, trata só do nasci
mento de um menino, deixando O da menina para ouO'a ocasião! 
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Aliás, só assim faz sentido a releitura que 
dele faz o Segundo". 

7. "A verdade não precisa de nossas 
mentiras". 

Nossas convicções e atitudes mere
cem bom respaldo e podem tê-lo. Não 
forcemos o texto através de atalhos ilu
sórios como os seguintes. la 

• lnfollnações fantasiosas. Não é exa
to dizer que a "insistência na lei do 
sábado deixava o pobre sem defesa e 
sem ajuda". A observância do sába
do tinha por finalidade justamente 
salvaguardar o repouso do trabalha
dor braçal, pennitir que ele pudesse 
dedicar-se mais às coisas de Deus, e 
que todos dessem mais atenção aos 
necessitados. Outro exemplo: não 
corresponde aos fatos dizer que o 
amor ao inimigo é novidade do Se
gundo Testamento: cf. Ex 23,4s; Lv 
19,18; J6 31,29; Pr 24,17; 25,21s etc.; 
ou que as normas de higiene no 
tempo de Jesus eram "rudimenta
res, senão carentes": é notório que, 
entre os povos antigos, os judeus 
eram os que tinham a melhor higie
ne e medicina preventiva. 

• Simplificações indevidas. Repete-se 
com espanto que os judeus tinham 
613 mandamentos. São os manda
mentos contidos no Pentateuco, nem 
mais nem menos. Portanto, estão to
dos na nossa Bíblia A maioria deles 
referem-se às funções sacerdotais, 
não mais praticadas há quase 2 mil 
anos. Que um povo, em mais de 13 
séculos, só tenha promulgado 613 leis 

é deveras admirável; afinal, só o nos' . 
so Direito Canônico contém 1752 
cânones. Por outro lado, não é ade
quado contrapor aos 613 manda
mentos, o mandamento único do 
amor. Propriamente, o amor não é 
uma lei; é genérico demais para ser 
isso; ele é referencial, base, inspira
ção para qualquer lei, mas não subs
titui leis especificas. Ou será que, uma 
vez promulgada a "lei" do amor, jul
gamos dispensáveis a Constituição 
Federal, as leis de trânsito, ou o uso 
do semáforo? 

• Extrapolações. É comum aplicar a 
todo o judaísmo o que é próprio de 
um grupo. Assim, normalmente os 
judeus do tempo de Jesus proibiam 
o trabalho braçal no sábado, sem
pre que fosse feito com fim de lucro 
e por completo; uma cura, que não 
implicasse em trabalho, era lícita. 
Grupos rigoristas, sim, excluíam 
qualquer trabalho braçal, a não ser 
que fosse necessário para salvar 
uma vida. Pois, a linha rigorista cos
tuma ser apresentada como não só 
normal mas até única. 

• Apelo injustificado para a lingua 
original. Citemos principalmente o 
uso do termo raça para trad1lzir o 
hebraico Zf!fa; grego sperma. A tra
dução correta seria descendência, 
posteridade, familia, etnia ou coisa 
que valha. O sentido de raça como 
foi estabelecido por Gobineau (1854) 
e divulgado pelos nazistas não exis
tia nos tempos bíblicos e é hoje reco
nhecidamente inadequado". 

17. Cf. "Ler O Antigo Testamento". Reflexão do Comitê Episcopal para as relações com o Judaísmo. Em SEDOC 
30, n '267 (1998), 600·617. 

18. Nos exemplos que aduzimos a seguir, preferimos omitir as citações, por respeito aos autores. 
19. A bibliografia sobre o assunto é vasta. Cf. entre outros Eliane AZEVEDO. "Idéias racistas e a evolução da 

ciência'~. ~m Estado de São Paulo de 20.5.1979, Suplemento Cultural. IDEM. Raça. Conceito e Preconceito. S. 
Paulo, AtIca, 1987. Idem. "Aspectos genéticos da biologia social". Em Revista Brasileira de Genética 7 (4), 
1984. CORREIO DA UNESCO 12 (I), jan. 1984. Racismo. 



8. Uso apropriado da linguagem 

A linguagem ao mesmo tempo comu
nica, esconde e revela o que queremos 

• 
ocultar. E conseqüência de nosso modo 
de ser e viver; mas ajuda a aperfeiçoá-lo. 
É expressão de nossa cosmovisão, mas 
também ajuda a aprofundá-Ia. 

Entre oub:as coisas, é bom tomarmos 
consciência de nosso uso inconsciente de 
"jogos lingufsticos" diferentes, uso nem 
sempre apropriado. Assim, que signifi
cam, a rigor, expressões como "povo es
coUúdo" e "terra prometida"? Um povo 
pequeno e fraco, sempre ameaçado pe
los grandes, alimenta a confiànça em sua 
sobrevivência através da convicção de sua 
escolha por Deus; até nós fazemos isto 
quando dizemos que "Deus é brasileiro", 

ou quanao cantamos .. o 1'31, somos nos o 
povo eleito". Fora do grupo que condivide 
tal convicção, semelhantes expressões 
podem ser mal interpretadas; incorpora
das rotineiramente ao nosso linguajar, 
podem resultar em ufanismo balofo, lei
turas fundamentalistas da história, ou em 
fónnulas vazias. 

Ao b:atarmos do judaísmo, onipresen
te no Segundo Testamento, procuremos 
ficar atentos para respeitar as sensibili
dades de nossas irmãs e irmãos judeus. 
Não pronunciaremos o Teb:agrama sa
grado (YHWH), mas o substituiremos por 
SENHORll!. Não aplicaremos ao judaísmo 
tennos ou expressões de hedionda carga 
semântica nazista, como solução final, 
raça pura ou objetivos racistaS" 

TEMAS SIGNIFICATIVOS 

Se analisarmos as críticas ao judaísmo 
do tempo de Jesus que se ouvem e lêem 
com mais freqüência, perceberemos diver
sos temas que precisam ser aprofundados. 
Sugiro principalmente os seguintes: 

• Teologia (ou doub:ina) da retribuição. 
• Leis de pureza. 
• A Torah na vida do judeu. 
• O Templo de Jerusalém - valor e 

ambigilidade. 
• O sábado e sua espiritualidade. 
• Posição social de mulheres e crian

ças; de samaritanos e leprosos. 
• Os fariseus. 
• Enfim, uma visão suficientemente 

profunda do séc. I da Era Cristã. 
Para cada um destes temas gostaríamos 

de esboçar ao menos algumas linbas de 
encaminhamento da reflexão, com alguma 
bibliografia; na verdade, cada tema mere-

ceria uma monografia à parte, organizada 
possivelmente por um grupo multidiscipli
nar de estudo. Fiquemos pelo menos com o 
esboço de um destes temas, dos mais visa
dos em nossas publicações de divulgação. 

A "doutrina da retribuição" 

Na Bíblia, enconb:amos com freqüên
cia a crença de que se fizermos o bem 
seremos premiados, se praticarmos o mal 
seremos castigados - nesta vida. Em pu
blicações recentes, esta doutrina ou teo
logia tem sido severamente criticada en
b:e nós, para sublinhar a superioridade 
de Jesus sobre o judaísmo. Num subsi
dio popular sobre o livro de Jó lêem-se 
frases como estas: ''Ensinavam que Deus 
dava 1 .. ./ sofrimento só para os maus, os 
pecadores". - "O Deus que eles anuncia
vam era um deus terrível, que tinha pra-

20. Boas edições da biblia, como a rEB e João Ferreira de Almeida já fazem isto, usando o VERSALETE.. 
21. Urna brochura publicada há cinco anos, ao falar do imaginário judaico da época do Segundo Templo, 

insiste em usar conceitos como manchar a raça (judaica), judeus puros, raça messiânica, raça pura (tuda 
isso no espaço de 5 linhas!); mais adiante, em apenas duas páginas. reaparecem: polCtica da raça pura, 
ideologia da raça pura, lei da pureza da raça. Sem comentários. 
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zer no sofrimento do povo"." A própria 
Bíblia, e particularmente o livro de Jó, 
desmentem tais extrapolações. Na verda
de, estamos diante de uma realidade des
concertante, que exige a conciliaçao de 
duas experiências humanas inextricavel
mente conflitantes: 

.• De um lado a fé nos diz que a vida 
e tudo o que ela engloba é dom de 
Deus, nosso Pai. Esta perspectiva 
perpassa toda a Bíblia. 

• Por outro lado, temos a convicção 
de que somos responsáveis por nos
so agir; de que não compensa fazer 
o mal; de que o Deus bondoso não 
pode deixar de ser justo. Também a 
crença de que Deus dá a recompen
sa pelo bem ou o mal que fazemos 
está presente em toda a Bíblia. Que 
haverá recompensa na outra vida é 
uma constante do Segundo Testa
mento; mas diversos textos supõem
na já desde esta vida: Mc 10,28-30; 
Lc 13,1-5; Tg 1,5-7.9-11.; 5,16-18; 1 
Co 11,30; Ap 18; etc. Esta crença con
tinuasendocultivada na Igreja católi
ca: em recente livro de iniciação eu
carística, no ato de contrição, a crian
ça aprende a dizec "Mereci ser casti
gado neste mundo e no outro." 

Quer acentuemos a misericórdia de 
Deus, quer insistamos em sua justiça, 
continua o enigma do sofrimento do jus
to. Hans Jonas", à procura de uma res
posta de fé para a Shoá (o "Holocausto"), 
comenta Auschwitz com uma frase: "E 
Deus deixou fazer." Na faina de conciliar 
os dois pólos, judeus e cristãos insistem 
ora em um, ora no outro. Acentuando um, 
pode parecer erradamente que estão su
bestimando o outro. Para os cristãos, 

pondera H. Jonas, a questão fica mais fá
cil: eles empurram a verdadeira salvação 
para o além; mas para o judeu, que vê na 
imanência o lugar da criação, da justiça 
e da redenção divinas, Deus é eminente
mente o Senhor da Hist6ria - e é aí que 
"Auschwitz " põe em questão, mesmo 
para o crente, todo o conceito tradicio
nal de Deus. É o tema angustiado de todo 
o seu grande livrinho. Acontece que, 
mesmo se remetermos a solução para o 
além, nao deixa de ser chocante um ou
tro aspecto, geralmente esquecido: fica
mos perplexos perante o sofrimento do 
justo; mas, e o sofrimento do ímpio? Não 
deveria questionar-nos igualmente? Não 
somos todos irmãos? Não repetimos sem
pre de novo que precisamos amar tam
bém o pecador? 

Esta, em poucas palavras, a proble
mática que está em foco. Tentemos sin
tetizar algumas coordenadas que ajudem 
nossa compreensão da "teologia da retri
buição", em Israel e no cristianismo. 

1. A teologia da retribuição é uma ten
tativa entre várias de enfrentar um 
questionamento nada fácil, nem 
para nós, hoje. Quem busca, mes
mo errando, tem o mérito da cora
gem de ousar. Só por este lado, se
jam quais forem as soluções encon
tradas, merece nosso respeito. 

2. Esta teologia representa apenas um 
momento de um longo processo. É 
solução provisória, no anseio de 
chegar à luz. Como quando, num 
debate, vão surgindo diversos posi
cionamentos; aos poucos vai-se 
chegando a posições mais claras. 

3. A reflexão jamais acontece no vá
cuo. Ela é situada em contextos 

22. Note-se a escalada. Primeiro se generaliza: Deus dá o sofrimento só para os maus - para deduzir que, pela 
teologia da retribuição, todos os que sofrem devem ser maus; depois, passa-se indevidamente do sofrimen
to dos maus para o do povo em geral; e radicaliza-se com uma caricatura chocante: este deus terrível tinha 
prazer no sofrimento do povo. 

23. Hans JONAS. Le Concept de Díeu apres Auschwitz. Une ooix juive. Paris, Payot et Rivages, 1994, p.l2. 



socioeconômicos, políticos, cultu
rais. Seria proveitoso tentarmos 
urna análise interdisciplinar da 
teologia da retribuição: 
- O psicaanalistamostrariaoquan

to esta teologia tem em comum 
com nossos arquétipos de luta do 
bem contra o mal, com a certeza -de que o bem vence. E a visao que 
inspirou a obra deuteronomistica 
do Primeiro Testamento. Mas é 
também a visao dos contos de fa
das, dos mitos e da literatura apo
calíptica, outras tantas manifesta
ções literárias de nossa eterna 
busca de sentido." 

- O etnólagatalvezinvoque o com
plexo jogo de relações que há en
tre dádiva e mercadoria" . Nosso 
conceito de Deus não é também, 
em parte, projeção de nossa expe
riência social? 

- O sociólogo há de ponderar, com 
razão, que a sociedade é heterogê
nea. Na tensão entre misericórdia 
e retribuição, a quem interessa su
blinhar o castigo dos infratores da 
ordem?'" Este conflito de interesses 
toma-se mais complexo à medida 
que o Israel antigo evolui de uma 
vivência, e portanto de uma pers
pectiva, coletiva, solidária, de 
corresponsabilidade, para um sis
tema social mais personaIista, de 
responsabildade individual. Uma 
das características da literatura 
sapiencial é justamente o perceber 
o elo que há entre o agir humano 

e suas conseqüências, perspectiva 
que não deixa de pôr em xeque o 
senso de gratuidade. Aos poucos, 
por inlIuências várias, o horizonte 
da reflexão se alarga: passa do me
ramente histórico para um miste
rioso 'alam (modo de viver) que 
virá, meta-histórico. A crença no 
Além dá certo respiro às elucubra
ções sobre a relação graça/respon
sabilidade humana. Mas não resol
ve o problema; ainda menos quan
do o castigo do ímpio é apresen
tado corno sendo sem alívio e sem 
fim. A sutileza das argumentações, 
agora em árnbito cristão, é mais 
uma prova de quanto a problemá
tica incomoda27. 

Se tivermos esta compreensão frater
na, mesmo que não consigamos resolver 
a problemática, encontraremos bases 
para um diálogo respeitoso. Seja dito de 
passagem, é também por aí que passará 
o diálogo entre cristãos e espíritas, naqui
lo que mais nos diferencia: de um lado a 
auto-redenção pela lei do Karma, do ou
tro a ressurreição como graça." 

U ma observação final. Em geral, sím
plificações corno as que mencionamos 
destinam-se às classes populares. Ora, 
são justamente estas pessoas que mere
cem mais cuidado: I. Porque não dispõem 
de instrumental para reagir criticamente 
ao que lhes é apresentado; 2. Porque em 
seu zelo pela reflexão bíblica, reelaboram 
com criatividade, e multiplicam de mil 
modos este material, com suas riquezas 
e suas eventuais superficialídades. Em 

24. Cf. Bnmo BETIELHEtM. A Psicanálise dos Contos de Fadas. ruo de Janeiro, Paz e Terra, 1980. Luis CENCILLO. 
Mito. Semánticn y realidad. Madrid, BAC, 1970. Bem como, a vasla bibliografia que analisa a literatura 
apocalrptica. 

25. Cf. P. lABURTHE·TOLRA e 1.·P. WARN IER. Etnologia Antrapa/6gica. Petrópolis, Vozes, 1997, p.341·360. 
26. Cf. Norman K. G01TWALD./ntroduçiJoSocioliterária à 8th/ia Hebraica. S. Paulo , Paulinas, 1988, # 54.2., prin· 

cipalmente p.531·533. 
27. Cf. Recentemente Andrés QUElRUGA. Que queremos dizer quando dizemos inferno? S. Paulo, Paulus, 1996. 

Herbert VORGRIMLER. "Wiederkehr der Hõllel" Em Katechetische Bliilte, 120 (1995), 156·1 59. 
28. Cf. Renold J. BIANK. ReencarlUlção OI~ ressurreição? Uma decisão de fé. S. Paulo, Paulus, 1995. 
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termos de reflexão sobre a vida, os gru
pos populares são capazes de grande 

profundidade. Não lhes soneguemos um 
instrumental sólido para isso. 

UNIR AS FORÇAS EM VISTA DO ESSENCIAL 

o diálogo cristão-judaico não pode li
mitar-se a um programa de bom relacio
namento mútuo. A herança comum que 
nos une é estímulo a nos empenharmos 
juntos pela justiça e respeito em nossa 
sociedade. É a mensagem de toda a Bíblia 

Durante séculos, os judeus sentiram 
na carne o peso da opressão; mas não 
perderam a esperança nem abaixaram a 
cabeça. Experiência até certo ponto se
melhante é vivida por milhões de opri-

midos de todos os credos e etnias que, 
ainda hoje, lutam por sua sobrevivência e 
pelo reconhecimento de sua dignidade. 
Cristãos e judeus, ou seja qual for nossa 
crença, não podemos ficar indiferentes. Há 
um novo êxodo em pleno andamento: de 
que lado estamos? Só a partir desse posi
cionamento, e não só de palavras, é que 
os estudos, o diálogo e a convivência en
contrarão seu devido lugar social e, por 
isso mesmo, sua relevância". 

QUESTÕES PARA AJUDAR A LEITURA INDMDUAL 
OU O DEBATE EM COMUNIDADE 

-1. Como é que os Cristãos-tep1o'stnJ.tadonossosir~ãos maisvelhos;ós ju~eüs~ " 
,2. Como na'sua coinunjd~desãoconhecidos e assumidososi:rit~riçsparâurna leitin'a bíblica que 

supere preconceitos! .' . '.' , " . .' 
3. Escolha alguns temassignilicativos para debater em comUIridade. 

, . - , . " . . - ........ . . -' .' -

29. Merece atenção a proposta política de Alain TOURAlNE en' seu artigo "Desvio à esquerda. Combate à 
desigualdade necessita de maior pressão das classes desfavorecidas". Em Folha de S. Paulo, 6.12.1998, caderno 
Mais!, p.3. 



A Experiência de Deus Pai na Vida Cristã Hoje 

PE. J. B. UBÂNIO, SI 

1. o DEUS SEM NOME 

A Trindade é a verdade central de 
nossa fé crista. Somos cristãos precisa
mente porque cremos nwn único Deus 
verdadeiro que nos enviou seu Filho Je
sus e o Espírito em vista de nossa salva
ção. Esse é o núcleo de nossa confissao 
de fé. Está formulada desde os primeiros 
credos. Nos domingos e festas maiores a 
recitamos na Liturgia. 

O Projeto Rwno ao Novo Milênio nos 
propôs, nas pegadas da Carta Tertio mil
lenio adveniente de João Paulo lI, dedi
car wn ano ao aprofundamento do co
nhecimento e da vivência de cada pessoa 
da Trindade de maneira bem pessoal. 

Começamos pelo Filho. É a pessoa da 
Trindade mais conhecida, meditada Ho
mem como nós em tudo, exceto no peca
do, permite que o sintamos bem mais pró
ximo a nós. A teologia da América Latina 
tem trabalhado; de modo especial, o segui
mento de Jesus como a condição privile
giada para conhecê-lo. 

No ano seguinte, dedicamos nossa 
meditação e estudo à pessoa do Espírito 
Santo. No nível da vivência, é continua
mente experimentado. Mas no nível do 
conhecimento é o Deus desconhecido. 
Na Igreja oriental está teológica e litur
gicamente muito presente. Com o dis
tanciamento da nossa Igreja ocidental 
em relação a ela, ele caiu em certo olvi-

do, ao menos, no nível da consciência 
explícita do cristão médio. É verdade 
que hoje vivemos um forte surto do Es
pírito, mas nem sempre muito esclare
cido. O ano passado foi dedicado ao seu 
aprofundamento. 

Este ano é o do Pai. Muito presente 
na nossa cultura, no nosso dia a dia, nas 
nossas orações, liturgia, mas pouco no
meado explicitamente como Pai. Com 
efeito, a nossa linguagem diária está re
pleta de expressões: Deus lhe pague, vá 
com Deus, fique com Deus, Adeus, se 
Deus quiser, etc. A maioria das orações 
litúrgicas começam dirigindo-se a Deus. 
Na leitura da Bíblia, conforme a tradução, 
a palavra Deus atravessa todo o Antigo 
como o Novo Testamento. 

Mas se parássemos e nos perguntásse
mos em quem pensamos, a que pessoa 
nos dirigimos quando pronunciamos a 
palavra Deus, talvez poucos de nós res
ponderíamos: Em Deus Pai. A pessoa de 
Deus Pai é a menos nomeada, embora 
presente em tudo. Sob a palavra Deus en
tendemos freqüentemente a natureza di
vina. Nesse caso, Deus significaria divino, 
referindo-se à essência, à substância que é 
comwn às três pessoas divinas. E não ex
primiria então a pessoa de Deus Pai. Por
tanto, Deus Pai é o Deus sem nome. Ora, 
se temos essa revelação tão maravilhosa 
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de que Deus é a Primeira Pessoa da Trin
dade, é o Pai de Jesus e nosso, é o doador 
do Espírito, seria triste e empobrecedor, 
se não aprofundássemos tal realidade, 

Será que os religiosos fazem exceçao 
tendo uma relação pessoal e explícita com 

Deus Pai? Ou também não nomeamos a 
Deus Pai como nos seria muito mais 
consoladoro Mais: chamar a Deus como Pai 
pode ajudar-nos a corrigir falsas imagens 
que criamos dele, Essas não resistem ao 
impacto da paternidade de Deus. 

2. A EXPERItNCIA DO DEUS PAI E FALSAS IMAGENS DE DEUS 
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Antes de tudo, a nossa experiência de 
Deus Pai deveria ir corrigindo as falsas 
imagens de Deus que herdamos do passa
do, que alimentamos com tradições não 
refletidas nem criticadas. Esse trabalho visa 

. a refazer tanto nossas imagens próprias 
quanto as da catequese em que estamos 
envolvidos. É pena que uma figura tão 
linda de Deus, como Pai, revelada por 
Jesus até a ternura mais extremada, seja 
obscurecida por concepções pesadas. A 
pedagogia religiosa tradicional terá jul
gado importante manter essas idéias se
veras de Deus num momento em que as 
pessoas viviam no seio de uma cultura 
patriarcal, autoritária, pré-moderna, 

Ocupa ainda muitas orações a idéia 
de um Deus com quem devemos regatear 
para conseguir suas graças. Deus é oni
potente. Pode agraciar-nos com infinitos 
favores, Mas não o faz. Fica à espera de 
que nós o forcemos com nossas orações 
insistentes. Se não houver tais pedidos, 
Ele nao nos presenteia. Ele pode, mas 
espera que o importunemos. Para confir
mar tal imagem cita-se a parábola do 
amigo importuno (Lc 11,5) que tennina 
com a admonição de Jesus: "Pedi e vos 
será dado; buscai e achareis; batei e vos 
abrirão. Pois quem pede, recebe; quem 
procura, acha; e a quem bate, se abre. Que 
pai dentre vós dará uma pedra aseu filho 
que pede um pão? Ou lhe dará uma cobra 
se ele pedir um peixe? Ou se pedir um 0110 

lhe dará um escorpião? Se, pois, vós que 
sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos 
filhos, quanto mais o Pai do céu saberá dar 
o Espírito Santo (Lc 11, 9-13). 

100 

Se atendermos bem ao texto, Jesus 
não compara Deus, seu Pai, ao homem 
que só cede ao pedido por causa da in
sistência do amigo, mas, pelo contrário, 
faz questão de dizer que Deus Pai é dife
rente, Ele nos dá o Espírito Santo, Dom 
infinito. Aliás noutra passagem explicita 
melhor essa idéia, Aconselha que não 
sejamos como os pagãos que fazem ora
ções com muitas palavras. "Eles pensam 
que serão ouvidos por causa das muitas 
palavras. Não os imiteis, pois o Pai já sabe 
de vossas necessidades antes mesmo de 
pedirdes" (Mt 6, 7-8). 

Os nossos pedidos têm, portanto, ou
tro sentido do que forçar a Deus. Servem, 
antes de tudo, para abrir-nos, dispor-nos 
a receber o dom que Deus está solícito em 
nos comunicar agora e sempre, Da parte 
de Deus, não há limite na oferta, Está sem
pre a fazer chover suas graças, O recipien
te de nossos corações pode estar mais ou 
menos disponível para receber esses 
eflúvios do amor de Deus. Por conseguin
te, a experiência de Deus, como Pai, cor
rige a imagem de um Deus até mesmo 
ranzinza, ciumento, tacanho, como tan
tas vezes nós o somos, que só cedemos 
diante de muita insistência. Deus é tudo 

, . 
o contrano. 

Deus não modifica sua vontade por 
causa de nossos pedidos. Sua vontade é 
sempre amorosa, O amor não carece de 
pressão para expandir-se, O que os anti
gos diziam do bem, vale do amor: é difu
sivo de si mesmo. Nem necessita de que 
a outra parte o cobre. Nesse caso, nem 



seria amor. Deus Pai é amor. Vale nele o 
inverso da parábola. Não somos nós que 
lhe batemos à porta. É ele que nos bate à 
porta, pedindo que na nossa liberdade 
tão mesquinha nos demos conta dos to
ques do seu amor persistente, incansável 
e lhe abramos o coração para seus dons. 

Outra falsa imagem de Deus vem da 
nossa projeção sobre ele do que imagi
namos ser poder, senhorio, onipotência. 
As nossas experiências humanas com os 
poderosos da terra nos foram forjando 
uma idéia de poder. Quanto maior for o 
campo da intervençao, quanto mais es
petacular for a ação, quanto mais impac
tante for o gesto, quanto mais esplendo
roso for o efeito, tanto maior é poder. Ora, 
Deus é onipotente. Logo se espera dele 
intervenções maravilhosas, milagrosas 
que ninguém pode fazer. É nisso que ele 
mostra ser Deus. 

Veio Jesus e disse-nos que não é bem 
assim. A revelação máxima do poder de 
Deus se deu num fato e se exprimiu nu
ma parábola. O fato foi a crucifixão de 
Jesus. Deus mostrou aí sua onipotência. 
Mas de amor. Não segundo nosso mo
delo de poder. Não enviou nenhuma le
gião celeste para livrar Jesus. Não fulmi
nou os algozes, nem as autoridades que 
condenaram seu Filho à morte. Seu po
der foi o silêncio da entrega e da acolhi
da. Entrega-nos o Filho. Recebe o amor 
do Filho. A parábola-modelo da onipo
tência de Deus é a do Paí misericordioso, 
comumente chamada de filho pródigo 
(Lc 15, 11-32). Aí vemos os dois mode
los de poder. O filho mais velho insiste 
na exclusão do irmão pecador. Assim sao 
os poderosos da terra: destroem os ini
migos. O pai o perdoa e acolhe incondi
cionalmente. Assim é Deus Pai. 

Essa imagem de Deus todo-poderoso 
no amor certamente corrigirá muitas de 
nossas expectativas de milagre.Imagina
mo-LO, depois de ter criado o mundo, à 

espera ae fazer mcursues lIuraUUJalllt!' a 
fim de confundir os adversários. Sofre
mos terrivelmente de perceber que sua 
onipotência é a do amor, da perdão, da 
espera, do compartilhar conosco dos nos
sos sofrimentos. É uma onipotência que, 
aos olhos do mundo, na linguagem de S. 
Paulo (ICor I, 25), é fraqueza. Seus mila
gres são profimdos, no universo interior 
da fé, e não teatrais, tão a gosto da publi
cidade moderna. 

Havia um enfermo com câncer em 
fase terminal. Toda vez que encontrava 
o médico lhe dizia que estava pedindo e 
esperando o milagre da cura. Deus iria 
fazê-lo. O médico, no seu realismo clí
nico, desconversava e preparava-o para 
o inevitável. Belo dia o enfermo, encon
trando-o, disse com enorme convicçao: 
"Recebi a graça. Deus fez o milagre!" O 
médico, surpreso, queria verificar se ha
via alguma mudança no diagnóstico. 
Mas: logo em seguida, o paciente acres
centou: "Aceitei a morte e percebi que 
Deus está a meu lado nesse sofrimen
to. Este é o milagre da onipotência de 
Deus"! 

Enfim, a imagem de um Deus último 
recurso nas nossas misérias, sofrimentos, 
perigos, doenças mortais, impasses inso
lúveis cede na experiência de Deus Pai 
espaço para uma outra imagem mais bo
nita, bíblica, jesuana. Deus é o último re
curso, não para resolver magicamente a 
situação, mas enquanto está ao nosso 
lado, sem nunca se afastar de nós. Quan
do já todos os entes queridos não conse
guirem fazer nada por nós, naquele mo
mento-instante da morte, só Ele pode 
estar aí com sua presença amorosa e sal
vifica. É, na verdade, o último, derradeiro 
recurso. Mas em que sentido tão diferen
te de nossos desejos, ansiosos por in
tervenções sensacionais segundo o gosto 
do imaginário social reinante no mundo 
atual da midial 
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3. A EXPERI~NCIA DE DEUS DO AT 

Todos estamos desde criança habitua
dos com as imagens de Deus, hauridas 
no Antigo Testamento, Seu peso é tanto 
maior quanto sabemos ser a Bíblia a pró
pria revelação de Deus. Se Deus se reve
lou que ele é da maneira como nos apre
sentam as páginas do Antigo Testamen
to, deve, na verdade, sê-lo de fato assim. 
E as pregações, as catequeses reforçam 
tais imagens. 

Para que a experiência de Deus se
gundo as imagens do Antigo Testamento 
seja autêntica para nós, cristãos, e não se 
transforme em arma ideológica ou apolo
gética, faz-se mister recorrer a alguns cri
térios teológicos de interpretação. 

Com efeito, não podemos percorrer o 
Antigo Testamento e fazer um levanta
mento de imagens de Deus como algo 
definitivo, fixo, fora de um processo histó-

• rico, a modo de uma antologia. E carac-
terística própria e original da revelação 
bíblica ser histórica. Isso significa que 
Deus se vai manifestando segundo as 
possibilidades culturais e humanas do 
povo ao longo de sua história. Poderia
mos comparar as imagens de Deus no 
Antigo Testamento com diferentes escul
turas que ele nos oferece de si. Umas 
foram feitas a martelo, outras com cinzel 
grotesco até aquelas que puderam ser 
finamente trabalhadas. 

. 

Continuemos a comparação. Vamos 
imaginar que nos encontramos num 
museu com essa série de imagens. Se qui
sermos ter uma idéia mais próxima do 
modelo original, que devemos fazer? Cer
tamente escolher a imagem mais perfeita 
e à luz dela ir interpretando as outras, 
corrigindo assim as imperfeições das 
anteriores. 

Ora bem, Deus foi comunicando tra
ços de seu ser por meio de diversas figu
ras ao longo do Antigo Testamento. Ne-

nhuma figura deve ser tomada nela mes
ma, mas como um ponto da linha, como 
uma estação do trajeto. Há uma unida
de na revelação. E o critério último inter-. ,. - .. . pretativo para nos, cnstaos, e a unagem 
que Jesus nos transmitiu de Deus. Vale 
recordar a frase de São João. "Ninguém 
jamais viu a Deus. O Filho único de Deus, 
que está junto ao Pai, foi quem no-lo deu 
a conhece," ao 1,18). Na mesma linha, 
Santo Agostinho nos recorda: "O Novo 
Testamento está oculto no Antigo e o An
tigo só fica manifesto no Novo" (PL38,876). 
Desta sorte, o Novo Testamento nos fala 
que Deus é Pai de Jesus e nosso Pai, en
viador do Espírito Santificador e de vida 
a toda humanidade. Fora dessa perspec
tiva cristã, podemos ensinar e vivenciar 
uma imagem transitória e imperfeita de 
Deus, esquecendo-nos do desenlace 
cristológico . 

Portanto, numa perspectiva da unida
de dos Testamentos e a partir de uma 
interpretação neotestamentária, pode
mos entao enfrentar as imagens de Deus 
no Antigo Testamento e vivenciá-las hoje. 
Tanto mais importante é essa considera
ção quanto mais sabemos que o modo 
de conhecer a Deus por parte de Israel 
foi por meio da experiência histórica. Tão 
diferente de certa catequese abstrata que 
começa com a pergunta pela essência de 
Deus e daí discorre sobre a Trindade .. 

Uma primeira imagem de Deus do 
Antigo Testamento que encerra, de um 
lado, uma beleza singular, mas que pode, 
de outro, deformar a compreensão do 
projeto salvífico, é a do Deus protetor. A 
escritura mais antiga apresenta-nos um 
Deus preocupado com exercer seu poder 
sobre um delimitado território. Há ai um 
toque bonito do coração de Deus que se 
engaja com os seres humanos que ai ha
bitam. A criação não foi um ato pelo qual 
Deus dá irúcio ao drama cósmico, nele 



COlOca O ser numano, e aepOls reura-se 
para seus aposentos divinos no silêncio 
de sua eternidade. Não. Ele cria por amor. 
E ao fazê-lo vincula-se com suas criatu
ras, especialmente com aquelas que po
dem entretecer com ele elos de amizade. 
Tal revelação continua tão atual num 
mundo no qual podemos ser tentados a 
pensar que Deus se esquece de tanta mi
séria e sofrimento. Não é verdade. Ele 
continua tão atento como sempre. 

No entanto, a proteção de Deus apa
rece, nessa figura antiga, limitada, seja a 
um determinado território a ponto de Caim 
temer ficar indefeso quando migrou (Gn 
4,13), seja mais tarde a todo o povo he
breu. Evidentemente esse limite não é do 
lado de Deus, mas da compreensão do 
povo judeu. Hoje sabemos que o amor 
de Deus pulsa em todo rincão e em todo 
coração humano, sem nenhum limite. 

A imagem de um Deus terrível foi ex
plorada na catequese. Há cenas descon
certantes no Antigo Testamento. Apre
senta passagens em que Deus se com· 
porta de modo até mesmo feroz. Transfe
ridas sem mais para qualquer tempo ou 
situação tocam as raias da blasfêmia Bas
ta recordar aquela cena de Oza, que, num 
zelo reügioso que qualquer um de nós 
teria, ao ver a Arca da Aüança vacilar, ten
ta segurá-la e é fulminado de morte (2Sm 
6). Ou cena ainda mais terrífica quando 
Javé decreta a exterminação dos habitan
tes cananeus. A ordem é inexorável. Sob a 
liderança de J osué, que substituiu a 
Moisés, os israeütas destroem radical
mente 31 cidades cananéias. O genocídio 
dos cananeus foi um grande shoah que 
mais tarde acontecerá com os judeus nos 
campos de concentração nazista. Agora 
eram os judeus que a mando de Josué fi
zeram a matança de Maqedá. O texto bí
blico diz claramente que o Senhor entre
gou o rei e todos os inimigos para que os 
israelitas os passassem ao fio da espada 

ae moao que nao DCOU um sooreVlvente 
sequer as 10,30). Esse refrão de um exter
mínio completo se repete as 11,14). A tra
dução mais literal e próxima da força do 
texto diz que "não deixaram nada que 
respirasse". Há passagens que descrevem 
as matanças com requinte de maldade, 
atingindo mulheres e crianças inocentes. 
Tudo em nome do Senhor Javé. 

No livro do Deuteronômio, o Senhor 
Deus indica a razão de tal extermínio. 
Não foi, como no caso dos egípcios, por 
punição pelos maus tratos que eles infli
giram aos hebreus. Os cananeus e outros 
povos estavam em sua própria terra. Os 
judeus eram os invasores. Esses povos 
não fizeram nada contra eles. Em alguns 
casos, quiseram até fazer aliança. Mas a 
ordem do Senhor Deus era para destrui
los totalmente pela simples razão de te
mer-se que eles ensinassem aos hebreus 
o culto de seus deuses. 

As ameaças de Deus são também ter
ríveis em relação ao próprio povo judeu. 
No livro do Deuteronômio, há uma terrí
ficante ladainha de ameaças ao povo, ca
so ele não escute a voz de Deus e não po
nha em prática seus mandamentos. Javé 
lança tremenda maldição sobre a cidade, 
o campo, os frutos humanos, da terra e dos 
animais, por meio de pestes, pragas, doen
ças, mortes, etc. (Dt 28, 15-68). Enfim, é 
uma página estarrecedora. 

Imaginem hoje um pregador jogando 
tais pragas tanto sobre os inimigos dos 
cristãos, como sobre os maus cristaos! 
Quem subsistirá ileso diante do furor des· 
se Deus? De fato, não faltaram orientado
res de retiro, diretores espirituais que vi
veram, quer pessoalmente, sob essa ate
morlzante figura de Deus, quer a prega
ram' como pedagogia espiritual. Criam 
que assim protegiam os fiéis do pecado. 
Se falhasse o amor, pelo menos, o medo 
os salvaria do pecado. 
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No entanto, esse retrato de Javé s6 
pode ser entendido à luz de um mo
mento crucial do povo de Israel. Mais 
projeção de seus desejos, medos, am
bições do que imagem do coração de 
Deus. Portanto, quem transportasse 
sem mais esse retrato vingativo e exter
miílador de Javé para nossos dias com 

suas ameaças de destruição pelos peca
dos e crimes certamente nao se afasta
ria do sentido literal dos textos mas 
contradiria o coração da própria revela
çao de Deus. -E mais uma vez a experiência de Deus 
Pai que conige tal figura do Senhor Deus 
dessas passagens ameaçadoras. 

4. A EXPERItNCIA DO DEUS DA ALIANÇA E DA VIDA 

No centro da revelação do Antigo Tes
tamento não está a figura do Deus des
truidor, vihgador, mas a do Deus da Alian
ça e da vida. É o outro lado da moeda. 
Todo o quadro anterior serviu de pano 
escuro para realçar a brancura da fideli
dade de Deus com o povo e com a vida. 

Esse passo importante da revelação 
corrige a acritude da imagem anterior de 
Deus. AEscritura, no fimdo, não quer dizer 
nada sobre o agir de Deus contra os inimi
gos de Israel, mas, pelo contrário, s6 a favor 
do povo. Deus é amor. Envolve-se iíltirna
mente com seu povo. Manifesta tantos hu
mores antropomórficos para tradllzir em. 
linguagem próxima de nossa experiência 
a faceta do coração amoroso dele. em rela
çao a Israel. 

As ditas de amor ao povo de Israel po
dem ser estendidas à luz da experiência 
de Jesus a toda humanidade. Com o olhar 
cristão alegramo-nos com a beleza dessa 
revelação. Na sua literalidade parece res
trita e restritiva, mas vista na perspectiva 
histórico-salvifica é um lanço da escada 
em direção ao ápice. 

No profeta Oséias, o Senhor Deus pro
mete restabelecer a aliança: "Eu te despo
sarei para sempre; eu te desposarei na jus
tiça e no direito, no amor e na ternura, 
Eu te desposarei na fidelidade" (Os 2,21-
22). Mas o mais lindo é o hino de amor 
do mesmo profeta. Ele reconta a história 
de Israel sob a forma de uma alegoria 
materna em que Deus, qual mãe carinho-

sa, ama a criancinha, chama-a, ensiíla
lhe andar, toma-a pelos braços, atrai-a 
com laços de amor, carrega-a ao colo co
lada ao rosto (Os 11,1-4). 

O profeta Jeremias reforça a idéia da 
aliança, aprofundando-a. Já não é mais a 
aliança externa feita no Siílai, mas uma 
nova. Deus depositará a lei no seio do po
vo e a escreverá em seu coraçao. Então 
ele será seu Deus e eles serão seu povo. 
Os israelitas não terão mais que iílstruir 
seu próximo ou irmão, dizendo: "Reco
nhece o Senhor!" porque todos O conhece
rão, dos menores aos maiores. Deus per
doará sua culpa e não mais me lembrará 
de seu pecado" Ur 31,31-34). 

Niílguém melhor do que o cristão pa
ra entender tal mudança na compreen
são da Aliança de Deus com o povo de 
Israel. Ele mesmo percebe essa presença 
da Lei do Senhor dentro si. Santo Agosti
nho, na esteira do pensamento grego, en
tende essa Lei como a verdade do Senhor 
dentro da alma. Experimentar essa verda
de iílterior é gozar já de Deus na imperfei
ção da terra, mas a camihho do gozo eter
no. Em termos mais simples, a Aliança 
com Deus no coraçao nada mais é do que 
cultivar a presença de Deus. Não se trata 
de estar diante de Deus como um exter
no a nós, mas presente no mais profundo 
de nós mesmos. Santo Agostinho formu
lou essa percepção dizendo que Deus é 
"interior ao meu mais Último" e "superior 
ao que há de mais sublime em mim". E 



esse Deus, sabemo-lo, é a Trindade. O Pai 
é a origem primeira de tal experiência. 

A revelação de Deus no Antigo Testa
mento avança mais ainda. O Senhor Deus 
não só faz aliança com um povo. Ele é o 
criador. Ele é doador de vida. E nesse 
movimento de dom de vida, a fé blblica 
veterotestamentária chegou às maiores 
alturas nunca atingidas por nenhuma 
outra religião. A vida, que Deus Pai nos 
dá, não se restringe a essa existência, mas 
vai para além da morte. Deus ressuscita
rá todos os mortos e fá-Ios-á viver para 
dentro de sua própria eternidade de feli
cidade, de beleza, de esplendor desde que 
O acolham em liberdade e amor. 

A experiência de Deus Pai está, por
tanto, ligada profundamente à vida. Te
ma central de nossa teologia latino-ame
ricana. Israel viveu de maneira dramática 
essa experiência do Deus da vida no cati
veiro da Babilônia. Segundo a tradição 
cultural religiosa de então, a força, o valor 
e a própria credibilidade de um deus de
pendia da maneira como ele defendia seu 
povo. O Senhor Deus de Israel pareceu, 
portanto, absolutamente desacreditado 
com a destruição de Jerusalém e a escra
vização do povo pelos assírios e babilô
nios. Nessa tremenda situaçao de derrota, 
a fé em Deus se acende ainda mais lurni
nosa. Mesmo no exílio, Ele é o Senhor. 
Porque é o Senhor de toda vida e pode 
dá-la a quem quiser nesse mundo e para 
além dele. 

No coração, portanto, da experiência 
de Deus Pai está essa certeza de ele ser 
um Deus de vida. Seu nome privilegiado 
é ligado fundamentalmente com a vida: 
Pai. Pois, só é Pai porque gera uma vida, 
o Filho. E no Filho ele gera todas as vidas 
pelo ato criativo e pela ressurreição dos 
mortos. Ao dar-se o nome de Yaheh (Ex 
3,13), definiu-se pela vida. "Eu sou o que 
sou" ou "Eu serei o que serei". Com efeito, 
veremos que ele sempre se porá ao lado 
da vida, especialmente do estrangeiro, da 
viúva, do órfão. O texto blblico é bem for
te: "Não maltrates o estrangeiro nem o 
oprimas, pois vós fostes estrangeiros no 
Egito. Jamais oprimas uma viúva ou um 
órfão. Se os oprimires, clamarão a mim e 
eu lhes ouvirei os clamores. Minha cólera 
se inflamará e eu vos matarei à espada. 
Vossas mulheres se tomarão viúvas, e ór
jãos os vossos filhos (Ex 22,20-23). 

O Novo Testamento leva essa experiên
cia a seu grau máximo. Jesus Cristo mes
mo se identifica com os famintos, seden
tos, estrangeiros, nus, enfermos, prisio
neiros, que são ou acolhidos ou rejeita
dos (Mt 25,31-46). Unindo os dois Testa
mentos, conclulmos que Deus Pai vê em 
todos os sofredores da história a imagem 
do próprio Filho e daí sua paixão por eles. 
E nós que socorremos esses crucificados 
do mundo encontramo-nos com o amor 
do Pai na identificação entre eles e o Filho. 
Tal percepção só pode ser obra do Espí
rito Santo. Aí está Trindade. 

.-
5. A EXPERI~NCIA DO DEUS DO DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO U 

A atual situação religiosa abre-nos 
espaço para novas experiências de Deus. 
Até então a Igreja católica mantinha tran
qüilamente a hegemonia religiosa no 
Brasil. Exercia-a em dois níveis. No nível 
visível, social, escandindo a vida pública 
segundo os princípios de sua fé e moral. 
Já desde a República, a sociedade brasi-

leira vem sendo trabalhada por um mo
vimento secularizante que vai afastando 
a Igreja desse papel de norma social do 
comportamento do povo. No entanto, ela 
ainda tem certo peso de maneira que os 
homens e mulheres públicos têm receio 
de ir frontalmente contra seus princípios 
com medo de perderem o apoio popu-
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lar. Haja vista a questão do aborto. Em 
algumas dioceses, a hierarquia usou esse 
poder social publicando, em tempo de 
eleição, uma lista de políticos que apoia
ram projetos em conflito com os princí
pios católicos. 

No IÚvel mais profundo, a Igreja in
fluencia por meio do imaginário religio
so, introjetado na consciência das pesso
as pela sua diuturna atuação pastoral. 
Simbolos, expressões, comportamentos 
espontâneos, ritos religiosos refletem esse 
peso da Igreja. 

No entanto, nas últimas décadas, a si
tuação tem-se modificado a respeito das 
duas presenças da Igreja. A perda de força 
social se acentua à medida que a secula
rização aumenta a reboque da m.oderni
zaçã.o crescente, urbanização acelerada, 
industrialização pr.ogressiva. Mas a novi
dade mai.or fica P.or c.onta da violenta 
transf.ormaçã.o d.o imaginário S.ocial reli
gi.oso. Além de uma secularização produ
zida no seu interior pela rrúdia, há uma 
expl.osã.o de den.ominações religiosas que 
batalham precisamente nesse campo. A 
título de exemplo, dados estatísticos do 
IBGE (1991) c.ontabilizam 4 mil novas de
nominações religiosas em relação a 1980. 
Só no Estado do Rio, entre 1990-1992 cria
ram-se 627 n.ovas igrejas, sendo 91 % de
las de cunh.o pentecostal. A grande maio
ria já nascidas no Brasil. 

Acrescente-se ainda a entrada das gran
des tradições religi.osas orientais, o des
pertar vigoroso das religiões afr.o-brasilei
raso Diante desse n.ovo cenári.o religioso, já 
nã.o é suficiente um simples diálogo ecu
mênico entre den.ominaç.oes plenamen
te cristãs, que comungam na verdade da 
Trindade. 

Nesse momento, vê-se a imp.ortância 
da figura de Deus (Pai). J.oão Paulo lI, 
dirigindo-se aos j.ovens muçulmanos, 
dizia: uÉ sobre Deus que desejo falar-lhes, 

antes de tudo; dEle, porque é nele que 
acreditam.os, V.ocês muçulmanos e nós 
católic.os" . 

Um primeiro passo nessa experiência 
de Deus no diálogo inter-religioso é su
perar a visão exclusivista, dicotômica que 
imagina que só há uma autêntica vivência 
de Deus nas Igrejas cristãs. Em seu tem
P.o, assim pensava o povo de Israel a res
peito d.oS .outros povos. Naqueles idos, 
tal fé foi necessária para criar e manter a 
c.onsciência naci.onal de povo pequeno, 
cercado P.or nações P.oderosas e p.oliteís
tas. Hoje sabem.os que essa visão era 
curta e foi superada P.or Jesus. Ele disse à 
samaritana: ''Mulher, acredita em mim, 
vem a hora em que nem neste monte e 
nem em Jerusalém adorareis o Pai... Mas 
vem a hora, e já chegou, em que os verda
deiros adoradores hão de adorar o Pai em 
espírito e verdade; estes são os adoradores 
que o Pai deseja. Deus é espírito, e quem 
o adora deve adorá-lo em espírito e ver
dade" a.o 4, 21-24). 

Esse Deus Pai, que é espírito, se faz 
presente em todas as religiões. Nomea
mo-I.o de m.odos diferentes. Tem.os a gra
ça imensa de conhecê-I.o como Pai. Tal
vez nã.o n.os demos c.onta da imp.ortância 
de tal verdade. Quando andei por M.o
çambique, .ouvi de missi.onários de lá, 
c.omo a religião tradicional oprime o po
vo à semelhança de um Deus das versoes 
mais arcaicas do Antigo Testamento. 
Carrancas disf.ormes que ameaçam mais 
d.o que salvam, que cobram mais do que 
presenteiam, que nas mãos de feiticeir.os 
exploradores sugam até o sangue d.oS po
bres. Nesse contexto, a imagem de Deus 
Pai é um verdadeiro Evangelho, B.oa-No
va libertadora. 

Esse é .o lado evangelizador de n.ossa 
imagem de Deus Pai. Mas, há em .outras 
tradições religiosas traç.os maravilh.osos 
de Deus que n.os P.odem ajudar a purifi
car e aprofundar n.ossa própria figura de 



Deus. Desta sorte, religiões orientais pre
ferem a face de Deus como Mistério. A 
figura de pai na nossa vivência familiar 
moderna se tem desvirtuado e perdido 
consistência. Isso não acontece sem in
fluência negativa sobre nossa relação 
com Deus como Pai. Reencontrar uma 
tradição religiosa que venera seu Deus 
sob a forma de Mistério serve-nos para 

"O olho não vos alcança 

não banalizar a Deus. Ele está sempre 
para além de nossa capacidade huma
na de captá-lo. Na tradição Upanixade 
lemos: "Ele não é assim nem assim"; "é 
diverso do que é conhecido e também 
para além do que é desconhecido". Nou
tro momento, encontramo-nos com 
esses belíssimos versos referentes ao 
Mistério: 

não vos alcança a palavra e nem mesmo o pensamento. 
Não sabemos, não conhecemos 
de que modo possa ser ensinado. 

Ele é diverso do que é conhecido 
e também para além do que é desconhecido. 
Assim ouvimos dos antigos 
que no-lo hão explicado. 

O que não pode ser expresso com a palavra 
o que por meio do qual a palavra vem expressa 
isto, saiba, que é o Brahman (. .. ) 

O que não pode ser pensado com o pensamento 
o que por meio do qual, dizem, o pensamento vem pensado 
isto, saiba, que é o Brahman (. .. )" 

A religião muçulmana brinda-nos 
também traços maravilhosos de Deus. No 
centro está a confissão de que "Deus é o 
criador de todas as coisas, porque é úni
co". "Deus! Não há deus, senão Ele", "o 
Sempre-Vivo, o Eterno. Nunca dorme, e 
nunca cochila. A Ele pertence tudo o que 
está nos céus e tudo o que está na terra" 
(O Corão). 

Os místicos souberam descobrir em 
Deus traços de comovente ternura que 
nos recordam o salmo 1391I38. 

"Eu sou um átomo do raio do sol. Tu 
és para mim o sol. Estou enfermo de dor. 
Tu és a minha medicina. Levanto-me em 

A , voo ao ceu, sem asas nem penas, para 
seguir-te. Sou um grão de poeira. Tu és o 
âmbar que me atrai a si" (Rumi) · 

Deus Mistério é também o Amado. 
Como Deus nosso Pai. 

, 
uE tempo de amor: o Amado, como o 

sangue nas veias e na pele, circula em 
mim. De mim nada resta que um nome, 
tudo o resto é Ele" (Rílm!). 

CONCLUSÃO 

Esse ano dedicado ao Pai pode aju
dar-nos a nomear a nossa experiência de 
Deus. Saber que ela é sempre Trinitária. 
E que o termo Deus, tanto na Bíblia como 

na Uturgia, é quase exclusivamente re
servado à pessoa de Deus Pai. Com essa 
ocular e com a vivência de Deus Pai, re
tratada por Jesus com sua vida e ensina-
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mentos, podemos passear tranqüilamen
te pelas páginas do Antigo Testamento, 
aperfeiçoando imagens de Deus, rudes e 
arcaicas. Nesse mesmo espírito, abre-se
nos a possibilidade do relacionamento 
inter-religioso na sua dupla dimensão: 
anúncio e diálogo. Pelo anúncio, nomea-

mos a Deus como Pai, Com isso, quantas 
tradições religiosas antigas se beneficiarão 
dessa maravilhosa revelação. Pelo diálo
go, colheremos novos traços de Deus para 
somá-los à imagem que dele já ternos. Essa 
é a navegação espíritual que nos espera o 
próximo ano. Boa viagem. 
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QUESTÕES PARA AJUDAR A LEITURA INDMDUAL 
OU O DEBATE EM COMUNIDADE 

I. Que imagem de Deus·Pai predonúna no imaginário religioso do Povo? E da Vida Religiosa? 
2. Quais os principais traços da figura de Deus·Pai que emergem da Revelação do Antigo e do 

Novo Testamento? 
3. Que traços de Deus de outras tradições religiosas podem nos ajudar a purificar e aprofundar 

nossa própria figura de Deus? 



Tendências da Vida Religiosa no 
um final de século 

Provocada por mudanças de todo tipo 
e também pela emoção da virada de milê
nio, a Vida Religiosa no Brasil se coloca 
diante do futuro. Com que bagagem e en
tusiasmo chega ao final deste século? Que 
chance terá nos novos tempos que se 
abrem? Quais seriam os principais sinais 
com que o Espírito lhe acena hoje, solici
tando atenção, prontidão e mudanças? Es
te é um contexto das anotações que tenta
mos recolher aqui. Uma leitura analitica 
de tendências neste campo já mereceu um 
esforço latino-americano por ocasião do sí
nodo para a Vida Religiosa.' Recebeu tam
bém atenção mais recente em várias aná
lises,2 contemplando a complexidade e ve
locidade da vida contemporânea. 

Na presente contribuição, vamos ex
plorar um interessante material propicia-

PE. MÁRCIO FABRI DOS ANJOS, CSSR 

do pela preparação e reJlli7<lção da 18' 
Assembléia Geral Ordinária da CRB,3 que 
incluiu entre outras uma ampla pesquisa 
nacional sobre a Vida Religiosa no Brasil.' 
Mas achamos importante fazer também, 
ainda que de forma abreviada, uma leitu
ra da evolução dos temas, sub-temas e 
principais ênfases dos objetivos gerais 
assumidos pelas Assembléias Gerais da 
CRB a partir dos anos '80. Isso permitiria 
ver desde quando se plantam as questões 
e como evoluem. Além disso, desenham 
o contexto dinâmico em que se situam as 
principais ênfases ou "novas" emergên
cias a serem estudadas. Nosso interesse 
aqui é delinear um programa de temas e 
questões que merecem atenção nestes 
próximos tempos, por parte da Vida Reli
giosa no Brasil. 

1. UM AMBIENTE GERAL 
Pode-se dizer que a Vida Religiosa no 

Brasil neste final de século se encontra 
inquieta, mas contente. O contentamen
to se mostra em uma média geral bas
tante alta que as religiosas (nota 8,6) e os 

religiosos (nota 8,1) se deram para medir 
sua reali7<lção pessoal, conforme pesqui
sa reali7<lda. Ali também se verificou que 
ampla maioria não vê motivos para es
conder sua identidade religiosa nas rela-

1. Resultou do Sínodo a Exortação Apostólica de J,Paulo lI , Vila Consecrata (Sobre a vida consagrada e a sua 
missão na Igreja e no Mundo), de 25.03.1966. 

2. Veja principalmente Edênio VAI I .E, Que futuro para a Vida Religiosa no Brasil. Reflexões em tomo da virada 
do Milênio. Aparecida, Editora Santuário 1998; Carlos PALMÉS, "De Medellin ao ano 2.000: Itinerário da Vida 
Religiosa naArnérica Latina" .ln Convergência 33(1988) n.315, 414-424; Felicisimo DÍEZ, Re/u,uJar la vida re
ligiosa. Vida carismdtica y misión profética. Madrid, S. Pablo 1994. 

3. Realizada em São Paulo, de 20 a 24 de julho de 1998. 
4. CERIS-CRB, Vida Religiosa no Brasil. Pesquisa e Primeiros ResultMos. Publícações CRB. Santuário 1998. 
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ções sociais. Durante a 18' Assembléia 
Geral, esta satisfação mostrou-se também 
como que pelo avesso, quando os gru
pos foram solicitados a responder à ques
tão: "O que nos faz sofrer a nós e a nossos 
irmãos e irmãs, na Vida Religiosa?". Per
guntava-se além disto sobre "as mudan
ças estruturais" que se faziam necessárias. 
Após a apresentação dos resultados, veri
ficou-se um desconforto generalizado, tal
vez não tanto pela contundência das res
postas, mas sobretudo pela necessidade 
frustrada de se falar dos pontos de satisfa
ção, re.alização e esperança. A Assembléia 
foi alegre, participada até o fioal, com seus 
qllase 700 participantes. 

Na bagagem da Vida Religiosa neste fi
nal de século se somam algumas convic
ções mais fortes, acentuadas na pesquisa: 

- a fidelidade na Vida Religiosa deve 
mesmo valer para toda a vida; 

- a opção pelos pobres tem dado for
ça de credibilidade e testemunho 
para a Vida Religiosa; 

- os religiosos/as devem se envolver 
com as questões da sociedade; 

- e precisam de melhor formaçao 
política; 

- deve-se encontrar equiliôrio entre 
os projetos comunitários e as ini
ciativas individuais; 

- existe estreita relação entre espiri
tualidade e ação; Vida Religiosa e 

• servIço. 
Encontramos os Institutos religiosos 

bastante coesos em 81 iaS organizações e co
muoicações internas, abrindo-se ao mes
mo tempo para a intercongregacionalida
de, para novos relacionamentos com leigos 
e novos sujeitos culturais. De modo geral, 
os religiosos/ as reconhecem que a Vida Re
ligiosa tem também muitas falhas e há 
muito o que mudar. A núdia colocou então 
em manchetes que "os religiosos estao des
contentes". Mas na verdade é preciso en
tender que a Vida Religiosa projeta a vida 
em termos bastante ideais e neste caso não 
filtra ou esconde sua auto-critica. 

2. BREVE HISTÓRICO DE TEND~NCIAS E INQUIETAÇÕES 
-E interessante situar as tendências e 

inquietações presentes em um contexto 
dinâmico da Vida Religiosa no Brasil. 
Parece ilustrativa neste sentido a seqüên
cia de temas assunúdos nestes últimos 
anos pelas Assembléias Gerais da CRB.5 

Em 1980, pouco depois da Confe
rência de Puebla, a 12' Assembléia 
Geral assrunia o tema ''Libertar para 
a Comunhão e Participação", com 
os sub-temas "opção preferencial 
pelos pobres; educação; Vida Reli
giosa inserida". Aprofundam-se as 
exigências e compronússos da Vida 
Religiosa com os pobres, buscando 
explicitar em gestos concretos tais 

opções. Uma conclusão prática bas
tante acentuada foi um movimen
to de inserção entre os pobres. 
Em 1983, há um esforço de análise 
interna, com o tema "Autoridade e 
Governo na Vida Religiosa". Come
çam a aparecer sintomas de "volta 
à grande disciplina", conforme ex
pressão de J.B.Ubânio. Intensifi
cam-se as propostas da Vida Reli
giosa como serviço. 
Em 1986, as preocupações vão na 
linha da coerência relacional da 
.\fida Religiosa com a Igreja e o 
Mundo, assuroindo-se o tema "Di
mensão Profética da Vida Religiosa 

5. Veja CRB, Perfil. A Vida Religiosa no Brasil. XV AGO da CRB (S.Paulo 24-28 de julho de 1989). Publicaçães 
da CRB/1989, 19 pgs.; M. Fabri ANJOS, "Inquietações da Vida Religiosa no Brasil. Temas emergentes na XVI 
AGO-1992". Em Convergência 28(1993) 259, 12-20. 



no Brasif'. o profetismo pede coe
rência interna e testemunho para 
se ter a autoridade evangélica no 
anúncio e denúncia. 

- Em 1989, entra o tema da "Nova 
Evangelização e Vida Religiosa", 
provocado pela convocatória do 
papa J.Paulo II em preparaçao ao 
5° centenário da Evangelização na 
América Latina. Novo vigor, novos 
métodos de a Vida Religiosa evan
gelizar e se deixar evangelizar. 

- Em 1992, sob o tema de 'Vula Reli
giosa: Eclesialidade e Missão'; entra
vam questões corno a identidade da 
Vida Religiosa na Igreja, a plura
lidade de carismas, as "mútuas rela
ções" entre Vida Religiosa e as Igre
jas locais e seus bispos, bem como 
as questões culturais que são levan
tadas com a Conferência de Santo 
Domingo. 
Em 1995, o tema "Modernidade Brasi
leira e NolJOS Rostos da Missão" reco
lhia os desafios e incidência da mo
dernidade na Vida Religiosa. Fez-se 
um balanço sobre ganhos e ambigüi
dades da modernidade em termos de 
Vida Religiosa, considerando-se par
ticularmente o avanço tecnológico, as 
afirmações da autonomia e subjetivi
dade, o pluralismo de identidades e 
de valores, a crise da ética e, com ên
fase especial, o novo rosto dos pobres 
no processo de exclusão. 

Chegamos assim ao tema assumido 
em 1998: "Novo Milênio e Refúndação da 
Vida Religiosa: Mística evangélica - Mis
são inculturada - Presença solidária". Na 
seqüência temática das Assembléias, 
pode-se perceber corno as formulações 
desse terna trazem, além de suas nuan
ces, as marcas de preocupações cultiva
das há bem mais tempo. O tema do "no- . 
vo milênio e refundação" se alimenta cer
tamente nas reflexões anteriores sobre 

incidências da modernidade, e levam 
adiante também os desafios da nova . 
evangelização. As preocupações em tomo 
da "missão" são tão fortes que o próprio 
termo aparece nos ternas de 1992, 1995, 
1998. O sub-terna da "presença solidá
ria" desdobra e atualiza opção pelos po
bres, que vem perpassando todas as As
sembléias desde 1980. "Inculturação" se 
reforça como conceito e tendência a par
tir de 1992. E a "rnistica evangélica" reco
lhe a grande importância que se vem 
dando à espiritualidade e aos carismas 
fundacionais na Vida Religiosa. Obvia
mente, que a grande diferença de uma 
Assembléia para outra são as diferentes 
percepções e ênfases que se dão aos te
rnas. Nisto, o contexto parece jogar tam
bém um importante papel. 

Antes de passar às novas percepçoes 
e ênfases, parece também interessante 
notar .que os ternas gerais supõem sub
ternas que vão entrando e passando por 
evoluções subseqüentes em sua compre
ensão e enfoque. Um exemplo, que po
derá ser utilizado mais adiante, é a ques
tão de gênero na Vida Religiosa. Ao que 
parece, este assunto começa a entrar na 
Assembléia de 1986 com uma proposta 
genérica nas "prioridades e linhas de 
açao" ou implementações dos objetivos 
gerais, dizendo "que a CRB promova es
tudos sobre a situaçao da mulher consa
grada, seu compromisso profético junto 
ao povo e seu papel na Igreja". 

- Em 1989, a Assembléia dá um sal-
to qualitativo dizendo: "A CRB con-
tinue promovendo encontros, se-
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minários e publicações sobre a '" 
opressão/libertação da mulher na 
sociedade, na Igreja e na vida reli
giosa, ajudando os religiosos e as 
religiosas a superarem o androcen
trismo e a crescerem no relaciona- . c 

mento de reciprocidade e igualda
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Em l~~Z, reaillmam-se a ousca ue 
superação de assimetrias e o cultivo 
da reciprocidade entre mulheres e 
homens; as expressões são as se
guintes: "reconhecimento da digni
dade da religiosa enquanto mulher 
na vida da sociedade e da Igreja"; 
"estimular o desenvolvimento do 
ser-mulher e do ser -homem consa
grados, na vivência da reciprocida
de e do comum discipulado". 
Em 1995, já se anotam com mais cla
reza, alguns pontos específicos de in
cidência das questões de gênero: 
"cuidar que as questões de gênero 
perpassem grupos, comissões e pro
gramações da CRB"; continuar pro
movendo a intercongregaciona
lidade como caminho para chegar, 
na vida religiosa, a relações de reci
procidade que favoreçam o exercí-

cio Uarntssao"; "aprotunuar as temá
ticas da modemidade e dos excluí
dos, levando em conta, tanto para 
religiosos quanto para religiosas, a 
questão da mulher"; "estimularaca
pacitação filosófico-teológica e técni
co-científica da mulher consagrada". 
Assim, parece ficar mais clara a di-

A • narrnca em que aparecem as ques-
tões de gênero na Assembléia Ge
ral de 1998, como veremos adiante. 

Outros temas e conceitos principais, 
cuja evolução seria interessante verificar 
neste últimos anos, seriam: opção pelos 
pobres, missão, carismas fundacionais, es
pirin ,"!idade, inculturação, jovens, vida co
munitária, intercongregacionalidade, lei
gos, modernidade. As interligações e mes
mo subordinações entre estes temas po
dem também aparecer com mais clareza. 

3. ílNFASES EM 1998 

Para recolher as ênfases atuais, tenha
mos presente o tema da 18' Assembléia 
Geral "Novo Milênio e Refundação da 
Vula Religiosa: Mistica evangélica - Mis
são inculturada - Presença solidária". 
Tomemos alguns eixos de referência para 
as ênfases e preocupações, que podem 
ser três principais: a Vida Religiosa como 
instituição, seu dinamismo espiritual, 
sua orgaoização operacional. Sobre estes 
incidem temas transversais que veiculam 
as ênfases e tendências. Estes lugares são 
naturalmente entrelaçados entre si e con
comitantes. Ao mencionar um deles, fa
zemos uma escolha metodológica e não 
uma priorização qualitativa dos eixos. 
Tendo isso presente, vejamos o que se 
enfatiza atualmente, de modo explícito 
ou implícito. 

Subjacente ao tema da "refundação", 
é preciso ressaltar primeiramente uma 
questao de fundo, genérica, mas nem por 
isto sem contundência e importância: 

qual o futuro da Vida Religiosa nos no
vos tempos e com todas as mudanças já 
em curso, ou seja neste "novo milênio"? 
Esta questão parece ser uma primeira 
questão transversal de importância bási
ca na 18' Assembléia Geral. Não se trata 
de um futuro apenas em termos de sub
sistência institucional, mas naturalmen
te também num sentido de fidelidade 
evangélica. É um exemplo de onde insti
tuição e dinamismo espiritual se entrela
çam estreitamente, com conseqüências 
para toda a Vida Religiosa. Por isto se tor
na freqüentemente difícil distinguir onde 
predominantemente se aplicam as preo
cupações e propostas levantadas. 

No eixo da dimensão institucional, a 
interrogação sobre o futuro aparece co
mo pergunta sobre as chances concretas 
da Vida Religiosa em uma sociedade com 
profundas mudanças sócio-culturais. Em 
uma primeira verificação neste sentido, 
uma pesquisa aponta que a origem voca-



cional religiosa no Brasil provém ainda 
de um ambiente basicamente (em tomo 
de 70%) pré-industrial, de pequenas ci
dades ou do campo, e supostamente de 
famílias religiosas e com muitos filhos. 
E isto acontece ao mesmo tempo em que 
as mudanças sócio-culturais neste sen
tido estão cada vez mais rápidas. Por sua 
vez, a presença quantitativa da Vida Re
ligiosa se concentra em grandes cida
des' sem grande força vocacional. A per
sistir este quadro, as perspectivas se tor
nam preocupantes. Significaria que den
tro de pouco tempo cai o número de vo
cacionados/as, aumenta o envelheci
mento e compromete-se o vigor da Vida 
Religiosa. Aqui está um ponto que precisa 
ser bem analisado, para ver a consistên
cia do problema e as alternativas que se 
abrem. 

Um conceito, embora ainda sem con
tornos tão precisos, começa a se apresen
tar como um caminho de saida: a neces
sidade de a Vida Religiosa ter tlexibillda
de diante dos novos tempos e novas gera
ções. Reengenhariada Vida Religiosa, é 
outro conceito que aparece mencionado, 
próximo a este, ambos tirados, de algum 
modo, do vocabulário, e mais do que isso, 
do enfrentamento de outras instituições 
e empresas frente aos novos tempos. Em 
sintese, a questão aqui seria de os Insti
tutos religiosos se adaptarem aos novos 
sujeitos culturais nao simplesmente em 
sua missão ou serviço diante deles, mas 
na composiçao do próprio tecido insti
tucional' de modo a poder contá -los en
tre seus membros. "Diálogo com os dife
rentes sujeitos culturais", dirão as linhas 
inspiradoras. 

Ainda no sentido de encontrar uma 
saída (não só, mas também) institucional 
para a Vida Religiosa, parece que se pode 
anotar a preocupação muitas vezes levan
tada de aproximar a Vida Religiosa às ge
rações jovens. Já se discutiu, após a Con-

ferência de Puebla, sobre o caráter estra
tégico da opção pelos jovens, sem com . 
isso reduzi-la aos simples interesses de 
urna sobrevivência institucional. A evan
gelização das novas gerações é estratégi
ca também sob o ponto de vista do futu
ro da evangelização da humanidade, e por 
isto já se ressaltava a importância desta 
opção como uma opção pastoral. Sendo 
mais realista neste momento, as preocu
pações em tomo das novas gerações com 
certeza não seriam apenas de cunho pas
toral, mas implicam um raciocinio prag
maticamente institucional, ali implícito, 
que diria mais ou menos assim: se as 
gerações jovens são o futuro imediato da 
humanidade, a Vida Religiosa não terá 
chance no futuro sem se aproximar dos I 

• as Jovens. 
A estes conceitos se soma a premência 

de criatividade que naturalmente, com 
os demais não pode se desgarrar da fideli
dade evangélica. A refundação exige cria
tividade. Neste ponto é interessante notar 
como houve uma pequena mas sintomá
tica mudança de formulaçao: enquanto 
em '95 a Assembléia falava de "fidelida
de criativa", em '98 se fala de "criatividade 
fiel". A ênfase recai naturalmente sobre a 
criatividade. 

O ambiente da Assembléia de '98, em 
sua preparação e realização, trouxe tam
bém outra proposta sob certo aspecto 
semelliante: a parceria com leigos e lei
gas na Vida Religiosa. Esta preocupação 
e ênfase lançada pelo Papa João Paulo lI, 
pode ser vista em chave de evangelização 
e partillia espiritual da Vida Religiosa. 
Mas parece não esconder, por outro lado, 
uma parceria também indicada pela ne
cessidade de uma redistribuição de fun
ções e tarefas dos religiosos/as em sua 
missão e obras. Leia-se aqui inclusive a 
falta de pessoal qualificado para tocar 
adiante obras já organizadas; ou simples
mente a insuficiência de quadros pessoais 
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para os empreendimentos da missão ou 
da simples manutenção de estruturas 
como os setores administrativos da Vida 
Religiosa e suas obras. Esta tendência de 
parceria está claramente afirmada, mas 
menos claros parecem seus objetivos e 
as mediações que a possam concretizar. 

Olhando sob o prisma mais direta
mente espiritual, o enfrentamento dos 
novos tempos (novo mil~nio) tem hoje 
uma proposta clara de solução na redes
coberta e reinvenção criativa dos caris
mas fimdacionais. Com raízes no próprio 
Concílio Vaticano 11 como movimento de 
renovação e volta às fontes, a husca dos 
carismas fundacionais significa hoje a 
afirmação das linhas de força da espiri
tualidade que regem cada um dos institu
tos religiosos. Por isto se tomou um lugar 
comum, mas necessário, falar dos "caris
mas" na Vida Religiosa e particularmen
te dos "carismas fimdacionais". 

Parece bastante IÚtida a fimdamenta
ção cristológica da Vida Religiosa, expres
sa em termos de discipulado, de coerên
cia profética e missionária. Pelo que pare
ce, isso se pode atribuir, em grande parte, 
à influência da Teologia da Ubertação e 
dos estudos bíblicos desenvolvidos pela 
Vida Religiosa, particularmente fomenta
dos pela "Tua Palavra é Vida", seguindo 
os grandes caminhos apontados pelo 
Concílio Vaticano 11. 

Vale notar que a Vida Religiosa vem 
mostrando uma preocupação com sua 
identidade. Com certa freqüência apare
cem menções neste sentido. Às vezes esta 
preocupação diz respeito à própria iden
tidade com relação a outros institutos re
ligiosos; às vezes significa uma pergun
ta sobre seu lugar na Igreja; e outras ve
zes parece estar se colocando diante do 
pluralismo vigente na sociedade, e en
tão a pergunta seria mais sobre o que 
deve caracterizar a Vida Religiosa den
tro da sociedade. Nem sempre é claro o 

sentido em que aparece a pergunta sobre 
a identidade. 

A afirmação da identidade não con
f1ita em nada com a intercongregaciona
!idade, uma aspiraçao já expressa em 
vários tipos de realizações e reafirmada 
também no momento atual. É possível 
que esta tendência seja expressão de um 
senso de globalização, que hoje se expe
rimenta na vida social. A interrelaçao, a 
soma, o intercâmbio, são a outra face, tal
vez mais fimcional, de uma cultura que 
tanto preza a autonomia e a subjetivida
de. Resta sondar mais a fundo por onde 
os reais ganhos da intercongregaciona
Iidade tendem a ser buscados, se numa 
linha mais de relacionamentos interpes
soais ou de intercàmbio espiritual, ou 
num sentido também "empresarial" ao 
se realizar a missão, como por exemplo 
na conjunção organizativa de empreen
dimentos comuns, ' incluindo dimensões 
financeiras. 

A inculturação é uma preocupação e 
tendência que entra na Vida Religiosa 
após a Conferência de Santo DQmingo 
em 1992. Os contornos que ela vai assu
mindo hoje parecem acenar para a acen
tuação de dois pontos diferentes onde in
cidiria a inculturação. Um ponto estaria 
no exercício da missão, enquanto a Vida 
Religiosa se encontra com os diferentes 
sujeitos culturais. Outro estaria na inter
pe�ação dos diferentes sujeitos culturais 
para a própria instituição religiosa, suge
rindo ou exigindo flexibilidade e adapta
bilidade institucional para acolher os no
vos sujeitos culturais em seu próprio seio. 
As implicações deste segundo aspecto, 
enquanto afetam a própria estrutura da 
Vida Religiosa, talvez necessitem um 
pouco mais tempo para serem melhor 
percebidas. 

Anotamos acima que a opção pelos po
bres é convicção da Vida Religiosa que 
continua sendo afinnada de várias formas. 



Ela ganha neste momento a conotação de 
solidariedade, que por sua vez se entende 
em sentido de partilha do amor e da espe
rança cristãs, e com ênfase semelhante 
também em um sentido de transforma
ção das assimetrias sociais que expressam 
o empobrecimento das pessoas. Três ti
pos de assimetrias são particularmente 
ressaItados: a nova face do empobrecimen
to conotada como exclusão, as questões 
de gênero e de etnia Percebe-se, através 
dessas conotações, que a metodologia só
cio-analitica se toma implícita e habitual, 
levando a Vida Religiosa a estar atenta às 
dimensões sócio-estruturais dos proble
mas. A inserção, sub-entendida como in
serção em meios populares e entre os 
pobres, parece receber um aceno para a 
legitimidade de inserção também em ou
tros ambientes, desde que levando sem
pre o fermento da opção pelos pobres. 

No desdobramento que dá à questão 
da opção pelos pobres, a Vida Religiosa 
se mostra atenta aos problemas e desa
fios levantados na grande sociedade. 
Além das questões de gênero e de etnia, 
aparecem outros acenos a temas como a 
ecologia e meio ambiente. 

Ao mesmo tempo em que sente e acu
sa os influxos de uma cultura individualis
ta, enfatizadora das autonomias e da subje
tividade, a Vida Religiosa parece buscar um 
soluça0 integradora destas forças nos 
ideais da vida comunitária e dos projetos 
missionários. Parece solicitar que os an
seios da subjetividade sejam respeitados 
nas propostas de espiritualidade e de vida 

em comunidade, transformando-se em 
participação e compromisso. Uma tarefa 
complexa, mas é preciso notar esta tendên
cia integradora, quando as alternativas po
deriam levar em outra direção. 

Mencionávamos acima as preocupa
ções e evoluções da Vida Religiosa nas 
questões de gênero. Por ocasiao desta As
sembléia algo interessante ocorre neste 
assunto, que aliás transborda para outra 
verificação. Em primeiro lugar, percebe-se 
o esforço em trazer para o próprio enun
ciado dos objetivos gerais uma formula
ção que assuma a reciprocidade nesta área. 
Fica evidente neste sentido a expressão 
"ternura e compaixão de Deus Pai e Mãe". 
Mas a fórmula não passa sem forte dis
cussão na Assembléia. Por outras vias, a 
pesquisa realizada sobre a Vida Religiosa 
no Brasil revelava um silêncio de mais de 
60% dos religiosos! as sobre a incidência 
das Q,uestões de gênero na Vida Religiosa. 
Transborda desse fato outra verificação in
teressante: embora as questões de gênero 
estejam plantadas desde 1986 entre as 
prioridades e linhas de ação emanadas 
pelas Assembléias, isto não significa uma 
convicção generalizada, nem consciência 
dos problemas ali implicados. Por isso 
mesmo, entre plantar a preocupação e 
conseguir que ela seja trabalhada, refle
tida e transformada em prática, existe às 
vezes um longo caminho que não pode 
ser empecilho para quem pensa em termos 
de transformação. Isto nos dá também 
uma conotação mais realista do que até 
agora temos chamado de "tendências". 

4. SI~NCIOS1 

Haveria silêncios significativos, ou 
seja, temas ou problemas importantes 
que não foram lembrados por ocasião 
desta Assembléia e que, embora presen
tes, não estão sendo falados? Podemos 
tentar anotar alguos. 

Pela força com que tem eclodido as 
novas formas de experiência religiosa, 
talvez este assunto tivesse merecido uma 
atenção particular. É possível notar algu_· 
mas menções indiretas ao tema, mas tra
ta-se de um assunto que comportaria 

o 
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uma consideração mais frontal. Espe
cialmente porque a Vida Religiosa, en
quanto um lugar privilegiado da expe
riência religiosa, poderia se interrogar so
bre sua capacidade de dialogar com estas 
novas formas de experiência. E quem sa
be, talvez até mais do que isso, poderia se 
perguntar sobre sua capacidade de dialo
gar com os sujeitos que se sentem bem 
em desenvolvê-la. A Vida Religiosa estaria 
muito "elitizada" para isso? Ou seja, mui
to distanciada de formas populares do 
sentimento religioso, de modo a não po
der acompanhá-las? 

Outro assunto que poderia estar mais 
explicito seria a questão do poder na Vida 
Religiosa. Mais precisamente os desafios 
de expressões do autoritarismo. Em 1983 
já se teve a "autoridade e governo na Vida 
Religiosa" como tema geraI de uma As
sembléia. Hoje este tema poderia ser vis
to não apenas sob o ponto de vista das 
relações internas das comunidades locais 
ou regionais. Podem-se se agregar a elas 

as relações de poder entre homens e mu
lheres (religiosos e religiosas), que obvia
mente são um aspecto importante das 
relações de gênero. 

De algum modo na mesma linha das 
questões do poder, poderiam merecer 
atenção também algumas fragilidades da 
subjetividade, se assim podemos dizer. 
De .um lado o subjetivismo que traz co
notações sob certo aspecto autoritárias. 
E de outro a timidez em se expor, inter
pelar e deixar -se interpelar. Pode até ser 
que estas questões estejam subentendi
das quando se menciona a subjetividade 
e a necessidade de "personalizar" os 
membros de uma comunidade religiosa. 

E por fim, é interessante notar que não 
há ênfase explícita à afetividade na Vida 
Religiosa e aos desafios que o tema le
vanta. O momento cultural é de grandes 
mudanças nesta área. Como estariam os 
religiosos! as reinventando a sua vida 
afetiva nestes novos tempos? 

5. SUGESTÕES PARA UM PROGRAMA DE APROFUNDAMENTO 

De modo geral, um programa de te
mas já emerge das "linhas inspiradoras" 
assumidas pela Assembléia. Não quere
mos fazer neste espaço um comentário a 
esse respeito, nem desdobrá-las, o que 
seria longo. Anotamos aqui apenas al
guns temas inicialmente apresentados 
como sugestão para a Equipe de Refle
xão Teológica da CRB nacional. Anota
mos um esboço provocativo de ementa 
a ser completada: 

1. Questão vocacional para a Vida 
Religiosa - Este tema leva a uma 
análise mais à fundo da relação en
tre a origem vocacional religiosa e 
os ambientes (familiares) pré-in
dustriais. Comprovando-se isto, es
tudar de modo mais científico as 
modalidades da promoção voca
cional na Vida Religiosa e as alter-

nativas que dai se abrem. O tema 
se associa naturalmente a outros 
enfoques, em especial aos que per
guntam sobre a adaptação estrutu
rai da Vida Religiosa aos novos tem
pos e novos sujeitos. Seria interes
sante fazer projeções sociológicas 
sobre o futuro próximo da Vida Re
ligiosa no Brasil. 

2. A flexibilidade da Vida Religiosa 
diante de novos tempos - A ne
cessidade de adaptação ao novos 
tempos e pessoas surge como exi
gência evangélica e começa a ser 
percebida como medida de bom 
senso quanto à própria sobrevi
vência da Vida Religiosa. Mas até 
que ponto a flexibilidade signifi
caria concessão ao esmorecimen
to e falta de radicalidade? Como 



não perder a tradição da fidelida- 6. A inculturação aplicada às estru-
de radical na criação dos novos turas da Vida Religiosa - A incul-
odres da Vida Religiosa? turação tem sido mais explicitada 

3. Diálogo estrutural da Vida Reli- em termos de missão. Enquanto 
incide sobre as próprias estruturas . -glOsa com as novas geraçoes - da Vida Religiosa, ela tem apareci-Quais seriam as questões que a ju- do um tanto timidamente ao ace-

ventude apresenta para a Vida Re- nar para a presença afro-brasileira. 
ligiosa no sentido de a própria ju- O tema pode-se abrir entretanto 
ventude poder ocupar nela um lu- o para outros aspectos, como o cara-
gar de realização? Que incidências ter globalizado e internaciona-
particulat mente estruturais estaria lizantede muitos institutos, quan-
implicadas nisto? Seria interessan- do não fortemente europeizados, 
te fazer uma leitura da pesquisa so- e às vezes etnocêntricos (domínio 
bre a Vida Religiosa no Brasil, apli- da cultura de um país). Este assun-
cando-se o filtro da idade, para se to esbarra além disso com a exi-
áveriguar melhor algumas tendên- gência de a Vida Religiosa ser tam-
cias das novas gerações. bém muito versátil em sua estrutu-

4. A parceria com os leigos e leigas - ra cultural, para facilitar a chama-
Este assunto tem despontado al- da missão inculturada. 
gum interesse, mas além de serem 7 . Subjetividade e Compromisso na 
timidas as experiências, parece ne- . Vida Religiosa - A subjetividade 
cessário estimular a criatividade de tem aparecido muito como indivi-
alternativas que a possam realirnT. dualismo. Mas ao mesmo tempo 
Antes disso valeria a pena analisar não se podem negar os valores que 
com mais realismo os reais moti- trouxeram sua afirmação e a po-
vos de se propor tal parceria. E na tencialização da autonomia. A pes-
sua realização, onde estariam rela- quisa indicou acentuada concor-

dância em que se deva buscar um ções construtivas e onde particu-
entre os projetos indivi-larmente começariam desde já a 

duais e os projetos comunitários. se reprod1lzirem ambigüidades. 
Mas com que espiritualidade e com 

5. Repensar a Vida Religiosa e a Ex- que mediações condllzir isso na 
clusão - O desafio da exclusao se prática? Este tema subsidia ao mes-
apresenta para a Vida Religiosa de mo tempo a formação inicial e for-
muitos modos. Muda-se em face mação permanente. 
dos pobres. Surgem grandes per-

~ 

8. A Mãe Espiritual - Sob este título .~ 

guntas sobre alternativas diante da meio intrigante (quem não gostar u 

globalização econômica. Parece da expressão pode procurar outra c 
que a inserção nos meios pobres e melhor) estaria um desafio de su- oU 

populares merece por isto uma re- perar algumas assimetrias de gêne- '" leitura. Além disso, a exclusão de- ro na assessoria e partiIba da vida ~ 

corre de uma ordem estrutural da espiritual. O estudo da Teologia e U 

sociedade. Que lugar a Vida Religio- particulatlllente a administração > 

sa ocupa nesta ordem? Como a Vida dos sacramentos são exercidos por c 

Religiosa está sobrevivendo em homens. O sacramento da penitên- o 

tempos de globa1irnção econômica? cia sendo estritamente ministrado u 
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por homens acabou condicionando 
a direção espiritual aos homens. Pa
rece importante não só para a Vida 
Religiosa, mas para a própria vida 
da Igreja, recuperar com mais deci
são a riqueza e a credibilidade dos 
serviços espirituais das mulheres 
entre si e delas para os homens. Isto 
tem repercussões em diversas dire
ções, como p. ex., na releitura teo
lógica dos carismas fundacionais, 
na habilitação teológica das religio
sas, no ministério das mulheres re
ligiosas nas questões de espirituall
dade; O desdobramento deste tema 
pode ajudar a superar na prática al
gumas formas de machismo. 

9. As diversas formas da intercon
gregacionalidade - As experiên
cias nesse tema tem sido numero
sas e diversificadas. Mereceu inclu
sive algumas criticas por parte do 
Vaticano. Como tem sido um rea
firmado anseio da Assembléia, pa
rece interessante fazer um balan
ço dos seus objetivos, suas alter
nativas e modalidades de realiza
ção, avaliando seus ganhos e even- " 
tuais ambigiüdades. 

10. Vida Religiosa masculina e a pola
rização presbiteraI - É sabida a es
treita relação entre a Vida Religiosa 
masculina e o ministério presbiteral; 
e isto se deve particularmente ao 
fato de a maioria das congregações 
serem presbiterais. Houve no passa
do algum investimento no caráter 
laica! da Vida Religiosa. Como tam
bém há um investimento dos reli-

giosos em recuperar a força da op
ção pela Vida Religiosa na questão 
vocacionaI. Mas como os seminaris
tas religiosos e em seguida os padres 
religiosos orquestram esta vocação, 
particularmente em um Brasil cheio 
de carências presbiterais? 

11. Vida Religiosa e Novas formas de 
experiência religiosa -A emergên
cia de novas formas de experiên
cia religiosa, que apontamos como 
um silêncio na Assembléia, pare
ce ser um tema digno de conside
ração. Aqui estaria uma hipótese 
de partida, segundo a qual a Vida 
Religiosa pode estar um tanto con
dicionada aos serviços pastorais e 
muito voltada para a ação. E mes
mo a Vida Religiosa feminina esta
ria numa forte suplência para·cle· 
rical ou entao em serviços afins co
mo a catequese e semelhantes. A 
proxinúdade com o povo seria en
tão mais operacional do que dialo
gal. A Vida Religiosa poderia estar 
em meio ao popular, mas ao mes
mo tempo distante dele. Corno en
frentar isto? 

12. Repensar Vida Religiosa e Exclu· 
são - A opção preferencial pelos 
pobres é reafirmada com vigor na 
Vida Religiosa, mas os novos tem
pos apresentam séria crise de al
ternativas. Abrem-se novos aspec
tos e novos desafios para a inser-

o 

ção. E preciso repensar a inserção 
também em termos de novos es
paços ou lugares, sem perder a for
ça profética da opção pelos pobres. 

QUESTOES PARA AJUDAR A LEITURA INDMDUAL 
OU O DEBATE EM COMUNIDADE 

1. De tantos temas levantados no artigo, em quais você e/ou sua comunidade pode oferecer alguma 
contribuição? 

2. O que mais preocupa você com relação ao futuro da Vida Religiosa? 
3. E em que cOI1sistem suas maiores esperanças? 



o jUNIORADO, ''Adolescência'' da 
Vida Religiosa: itinerário psicológico 

MIlRCEDES NAVAl1RO PUERTO, MC 

TRADuÇÃo: MAGDA F. DE QUEmoz 

I. o JUNIORADO: A ADOLESCliNClA DA VIDA RELIGIOSA' 

O )wúorado continua sendo uma eta
pa dificil na Vida Religiosa. Acontece com 
ela como na adolescência: é um período 
ingrato e antipático, uma etapa de tran
sição cujos limites temporais não estão 
totalmente definidos; uns anos de apren
dizagem nos e nas jovens religiosos, que 
deixam patentes as inseguranças e os 
medos que se alternam com o entusias
mo idealista, a crassa realidade com um 
viver nas nuvens; alternâncias que, mui
tas vezes, suscitam perplexidade e 
desconserto nos e nas religiosos adultos. 
Essa dificuldade faz com que as gerações 
anteriores, particularmente as que já vi
vemos essa etapa, depois do Concílio, . . , . . 
sejamos maIS cnlicos e mostremos maIS 
resistências diante dos jwúores e jwúoras 
e os olhemos com olhos preocupados e, 
na maioria das vezes, desaprovadores. 

Corno a adolescência, o jwúorado é 
uma etapa carregada de ambigüidade e, 
no meu modo de ver, sempre conservará 
os traços típicos das etapas de transição. 
Se tivesse que caracterizá-lo a partir da 

perspectiva da antropologia cultural, di
ria que tem todos os ingredientes típicos 
dos momentos liminares. O jwúorado é 
um tempo que para muitos/as de nós 
parece pouco controlável; menos que o 

• 
noviciado, por exemplo. E um tempo que 
nos faz - a nós, religiosos de profissão 
perpétua - mover incomodamente, in
clusive quando não temos um cargo es
pecífico em relaçao à etapa, nem vivam . 
jwúores ou jwúoras na própria comwú
dadc. Esses jovens já são congregação, 
mas nao o são plenamente; são religio
sos pela profissão temporal, mas conti
nuam em aprendizagem; debatem-se 
entre o já, mas ainda não; sao inseguros 
e estimlllam projetivamente nossas ansie
dades despertadas por essa mesma inse
gurança; algo que se costuma vivenciar 
mal. Há quem receba bem essa projeção 
e, portanto, devolve-a à sua origem, sem 
deixar-se tomar pela insegurança e há 
quem, pelo contrário, entra no jogo e pro
picia umas experiências de transferência 
que não fazem bem a ninguém. Assim 

1. Uma vez mais, encontro-me no dever de explicitar minha Incomodidade frente a uma reflexão sobre uma 
etapa da Vida Religiosa, dirigida a um público heterogêneo (cultura, gênero, congregações, contextos.,,), 
que me obriga a generalizar. O que não costuma acontecer nem em meu trabalho de psicoterapia, nem no 
de exegeta, que tratam cada indivfduo e cada texto em sua peculiaridade e a partir de seu contexto. Peço 
desculpas, portanto, diante das generalizações que possam resultar injustas ou excludentes. 
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como nos esquecemos de nossa adoles
cência com suas experiências de confu
sao, de instabilidade, de fronteira, de cul
pabilidades, ideais, temores, inibições e 
audácias, inseguranças e fracassos, defe
sas reativas e fugas para o futuro, esque
cemo-nos de nossos primeiros anos de 
Vida Religiosa, quando saímos da casa de 
formação e tivemos que esperar até a pro
fissão perpétua. A insegurança costuma 
vir acompanhada de ansiedade e esta é 
uma das experiências que costumamos 
reprimir e condenar ao esquecimento o 
quanto antes. 

Uma das diferenças mais importantes 
desse nosso tempo, em relação a épocas 
passadas, é que o escasso número de ju
niores e junioras acentua mais esses tra
ços: as expectativas a respeito deles e 
delas são mais altas, nossos medos maio
res e a preocupação mais intensa. 

Mas, da mesma forma que os adultos, 
tanto homens como mulheres, não po
dem ignorar a adolescência dos próprios 
filhos e filhas, também os religiosos não 
podemos ignorar nossos adolescentes. Do 
mesmo modo que muitas mães e pais fo
calizam suas preocupações sobre seus 
filhos e filhas adolescentes e suas conver
sas' discussões e crises giram em torno 
deles (a hora de voltar para casa, o modo 
de vestir e divertir-se, o rendimento aca
dêmico, o grupo de amizade, o vocabu
lário, os problemas com a autoridade ... ), 
nós não deixamos de voltar, reiterada
mente, sobre essa etapa e suas peculiari-

dades, sem chegar a um consenso sobre 
muitos de seus traços e percebendo, com 
certo desespero, que quando parece que 
começamos a estar de acordo, já mudou 
a geração e tudo o que havíamos esclare
cido e consensuado já não serve ou ficou 
obsoleto. 

Em vez de considerar os traços dessa 
etapa como um mero sarampo - que não 
há outro senão passar por ele -, 
talvez formular as resistên-
cias, e ansiedades que remo-

~ .. .. 
vem, em nos, os Juruores e as Jwnoras, que 
se debatem entre o ideal e a realidade da 
Vida Religiosa. Dessaforma, poderemos ter 
o olhar mais capacitado para não confun
dir os sintomas das dificuldades que vi
vem com defeitos que, a todo momento, 
seria necessário corrigir; poderiamos 
aprender a ler os traços típicos da etapa, 
fazendo um esforço de discernimento, sem 
ter que delegar nossa função de referentes 
e seriamos, então, para eles e elas o que 
necessitam que sejamos. É triste, pelo me
nos nos ambientes nos quais me movo, 
advertir as reações dos adultos com os ado
lescentes e jovens, entrando nas armadi
lhas que, consciente ou inconscientemen
te (na maioria das vezes) preparam e vê
los abater -se diante do suposto poder dos 
jovens, que aparentemente desfrutam de 
sua vitória, quando, na realidade, necessi
tam desesperadamente que sejamos mo
delos e pontos de referência adultos para 
eles, porque eles nao sabem como sê-lo 
no futuro que os espera ... ' 

11. MOMENTOS DO ITINERÁRIO DO JUNIORAD03 

Por comodidade pedagógica, vou des
crever um itinerário que me pareceu bas-

tante geral. E, para entendermo-nos, no
mearei alguns de seus momentos. Apesar 

2. A respeito disso, lembro-me de um filme, que me parece especialmente instrutivo (sem levar em conta suas 
virtudes ou seus defeitos como narração cinematográfica), O indomável Will Hunting, e que recomendo 
àqueles que desejam um estímulo para autoexplorar suas próprias ansiedades e resistências frente aos 
adolescentes e jovens. 

3. Para uma descrição mais pormenorizada de toda a etapa, cf. meu trabalho EI desafio dei ideal: la VR de los 
20 a los 40 anos. Cuademos Frontera, Vitoria 199B. 



de que as coisas, geralmente, costumam 
ser bem mais complicadas, vou limitar
me a tomar como referência a mútua rela
ção entre dois critérios descritivos: o ideal 
(o seguimento de Jesus segundo o estilo 
da Vida Religiosa) e a realidade'. 

1) A cegueira do entusiasmo: I-R. 

Durante a etapa do noviciado, predo
mina o ideal sobre qualquer aspecto da 
realidade da Vida Religiosa e não pode, 
nem deve ser de outro modo. O novicia
do pretende formar, enfatizando cons
cientemente os traços desse estilo de vida 
e os traços do ideal que nele pretende 
viver o/a candidato/a. A realidade, nesse 
caso, é um relato independentemente do 
esforço dos formadores em integrá-Ia nos 
processos. A realidade é apenas um reali
dade teórica. 

No primeiro ano, quando o candida
to ou a candidata abandonam a casa de 
formação e lhes é designada uma comu
nidade', o mais provável é que o entu
siasmo predomine sobre os imperativos 
do ideal. Isto obedece a dois motivos: o 

O' A' • pnrnerro, a coerencla com o comprorms-
so da profissão, meta da etapa do novicia
do; o segundo, à medida que passam os 
dias, a reação defensiva diante de uma 
realidade que, muitas vezes, quer impor
se de forma brutal. 

A profissão é um rito que finaliza uma 
etapa e abre outra que não é definitiva. 
Esse traço, que em épocas anteriores 
apenas tinha força para quem o vivia, 
agora é importante para nossos jovens: a 
consciência da temporalidade neles e 
nelas dá ao mesmo rito um matiz ambí
guo, próprio da cultura atual (pelo me-

nos, da cultura ocidental). O rito confir
ma o candidato/a e realiza o que deseja: 
já é um/a religioso/a. Mas também deixa 
abertas outras possibilidades: pode mu
dar de opinião, descobrir que não serve, 
ou que não pode, ou não quer continuar 
nesse tipo de vida. Entra, assim, num pe
ríodo paradoxal, na medida em que é fe
chado e aberto, comprometido e livre ... 
A ambigüidade pode ser vista na própria 
vivência do rito que é, ao mesmo tempo, 
um compromisso forte e real, isto é, com 
conseqüências concretas e cotidianas e 
um compromisso temporal e reversível, 
vivido possivehnente com um certo alivio 
e uma certa insegurança. 

O ideal, isto é, o seguimento de Jesus, 
conforme o estilo da Vida Religiosa, fica 
impregnado dessa complexa e multivalen
te experiência, mas é um ideal entusiasma
do, recém-saido de um processo longo e 
intenso de preparação. O ideal supera os 
traços da realidade, na qual este deve ser 
vivido e diante dele essa realidade é peque
nina e, em muitos casos, vivida como ma
leável, modificável e carregada de possibi
lidades. O ideal, assim, pode ser percebido 
e vivido paradoxalmente, como um ideal 
onipotente (poderoso e forte) e vulnerável 
(condicionado pela etapa e pela inseguran
ça do/ a jovem). As pequenas decepções da 
vida não ameaçam muito essa força, em
bora, sem que a pessoa o note consciente
mente, outras dimensões de sua pessoa 
vão tomando nota delas e acumulando-as 
em algum lugar. O entusiasmo tem seu 
ponto cego. 

Isto costuma durar uns meses e inclu
sive pode chegar a um ano, se a missão 
à qual se dedica o/a jovem é atrativa e 
aviva sua necessidade de protagonismo, 

. 
4. o I designa o ideal (seguimento de Jesus dentro do estilo da VR) e o R. a realidade. Farei um jogo gráfico 

com o tamanho das letras para referir-me às relações entre ambas. 
5. Aqui costuma haver muitas diferenças entre as congregações femininas e as masculinas, entre uns conti

nentes e outros, entre opções das mesmas congregações ... que a brevidade do artigo não me pennite levar 
em conta e descrever separadamente. 
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de viver o aprendido e tomar realidade o 
próprio sonho. A comUlÚdade e a equipe 
de trabalho na missão costumam ser to
lerantes e esperam, pacientemente, que 
diminua o entusiasmo. Em outras ocasiões, 
acontece o contrário se, na comunidade 
ou no grupo de trabalho, há pessoas dis
postas a combater todo entusiasmo e a 
derrubar todo ideal. 

2) A descida à realidade: R - I 

gações que escondem perguntas que a 
Vida Religiosa não acaba de formular se
riamente: o que quer dizer estar no mun
do, sem ser do mundo; como podemos 
ser normais e, ao mesmo tempo, ser reli
giosos/ as e, portanto, um pouco anor
mais, como vive a Vida Religiosa sua in
serção na cultura; com o que contriblÚ
mos que não contribuem outros estados 
de vida; que vigência temos dentro desta 
sociedade, como devem ser entendidos 
nossos compromissos concretos; que 
posso fazer com meu coração, minhas 
energias, minhas necessidades, minhas 
relações ... 

Nesse momento, os e as jovens rea
gem de diversas maneiras: há aqueles 
que se inibem, tentam acomodar-se sem 
aparente rebeldia, mas com uma enor
me resistência passiva, caldo de cultivo 
de ressentimentos ocultos; há aqueles 
que se tomam protestadores e críticos, 
impermeáveis às advertências dos de
mais, sejam elas justas ou não; há aque
les que se angustiam e se debatem em 
conflitos por causa da própria insegu
rança, baixa auto-estima ... ; há aqueles 
que desaparecem e se refugiam no tra
balho (ou no estudo), gastando aí suas 
energias e esquecendo-se do resto, seja 
comulÚdade, oração ou cultivo de valo
res típicos da Vida Religiosa; há aqueles 
que buscam para si ganchos afetivos, 
que lhes reafirme em seu valor pessoal, 
ou em seu narcisismo ... e alguns/algu
mas enfrentam a crise e deixam-se aju
dar e, com sorte, encontram alguém que 
os/as ajude de verdade ... 

No mesmo ano, ou talvez um pouco 
depois (há muitas diferenças pessoais), 
a realidade acaba ganhando a partida e 
dá·se a primeira crise de realismo, uma 
crise explícita, que se caracteriza por ex
periências opostas às da etapa preceden
te. O jovem ou a jovem desce à realidade. 
Embora essa descida costume ser feita 
de modo paulatino, o descobrimento so
brevém de repente e de modo brusco. 
Um dia, o/a jovem percebem que tudo 
fica demasiado difícil e que a realidade 
não apenas não é maleável, mas pelo 
contrário, é rígida como o ferro e dura 
como a pedra. Primeiramente, sente-se 
o cansaço da luta frente a tanta energia 
dissipada em querer viver algo que o 
resto das pessoas não vive. As decepções 
acumuladas aparecem todas juntas e 
percebe-se o IÚvel de exigência e crítica 
das pessoas que rodeiam o/a jUlÚor/a: 
com a desculpa da juventude e a melhor 
e maior formação, encarregam-se mui
tas coisas ao/à jovem, mas, ao mesmo 
tempo, muitas vezes não gostam da for
ma em que realizam as tarefas solicita
das; às vezes, dizem, é muito juvenil, 
isto é, leva a marca da própria geraçao, 
e os jUlÚores e as junioras percebem a 3) 
desqualificação implícita e têm a im
pressão de que a Vida Religiosa deve fi

O patamar da crise do realismo e seu 
perigo de tomar-se crÔlÚco 

Essa situaçao, uma vez passada a fase 
aguda da crise, costuma prolongar-se al
guns anos. Os e as jovens instalam-se 
numa etapa de aparente patamar, na 

car à margem das sucessivas e diferentes 
gerações, à margem da cultura e do mun
do real. Aparecem, sutilmente, interro-



qual parece que a realidade e o ideal fi
na�mente se encontram em paritária si
metria I - R. Facilmente, percebe-se a 
falsidade não apenas nas inúmeras in
coerências em que vivem, na fácil aco
modação e crescente tendência burgue
sa a não complicar a vida, mas, sobretu
do, na progressiva perda de sentido que 
conduz a diferentes saídas de uma crise 
menos aparatosa que a primeira, porém 
muito mais perigosa. Trata-se de uma 
crise encoberta de ajustamento. 

Vamos vê-Ia mais de perto e a partir 
de diferentes perspectivas. 

a) A distorção da realidade. Quando 
os e as jovens costumam contar suas 
desventuras e decepções profundas nes
sa etapa, os religiosos e religiosas adul
tos, amparados em nossa maior expe
riência, temos a sensação de que distor
cem a realidade. Não sei se será assim, 
mas costumo suspeitar de nossos juízos, 
frente ao que eles e elas nos dízem, por
que percebo, em numerosas ocasiões, a 
defesa e a resistência que se grudam em 
nossos argumentos e podem ser detec
tados, através do tom com o qual dize
mos o que dízemos. 

É lógico que uma criança não vê a 
realidade como os adultos. Se estes pre
tendem fazer uma pequena idéia da per
cepção infantil, deverão descer ao chao, 
colocar-se acocorados à sua altura e 
olhar a vida a partir desse lugar; ou me
lhor ainda, deveriam meter-se num ber
ço ou no parque, no qual o menino ou 
a menina aprendem a andar. De fato, a 
perspectiva deve mudar, quando os me
ninos e as meninas fascinam e divertem 
tanto um adulto, que este os toma nos 
braços e lhes ensina um mundo daí de 
cima ... É mais real e verdadeiro o mundo 
dos adultos que o mundo das crianças, 
apenas porque a perspectiva da qual se 
vê é diferente? É adequado definir a rea-

Iidade somente a partir de um ponto de 
vista, que consideramos normativo, co
mo se as etapas da vida nao o fossem? 
Não há terriveis distorções em nossa 
forma de ver o mundo e a vida? Não fi
cou refletido em tantos e tantos traços 
negativos da cultura e da história? Para 
citar um exemplo, vem-me à memória a 
distorção de perspectiva geográfica ofe
recida pelos mapas feitos a partir do nor
te. A primeira vez que vi um mapa na 
perspectiva do sul, senti-me surpreen
dida e profundamente envergonhada:, 
porque eu estudei geografia mundial com 
os mapas distorcidos daqueles que, a 
partir do norte, erigiam-se em centro e 
umbigo do mundo. 

Os juniores e as junioras vêem o ideal 
da Vida Religiosa a partir de sua perspec
tiva de etapa e não pode, nem deve ser -de outro modo. E bastante comum escu-
tar de seus lábios que não podem viver 
na realidade aquilo que aprenderam na 
teoria, durante o noviciado ou os cursos 
programados na formação do juniorado. 
Percebem as diferenças de geração, as di
ferenças culturais e de mentalidade, espe
cialmente quando nao há gerações inter
mediárias ou estas ficaram reduzidas à - . -rruruma expressa0. 

Mas também percebem seus próprios 
conflitos e não sabem o que fazer com 
suas próprias incapacidades, incoerên
cias, anelos e dificuldades. Sentem-se 
presos entre o desejo incomensurável e 
o realismo de suas próprias pessoas. Sen
tem terror diante da possibilidade de co
nhecer-se a si mesmos, porque se nao 
mantêm a própria imagem, o que é que 
lhes resta? Se esta é derrubada, o que é 
que vai acontecer com eles? O narcisismo 
e esse tipico orgulho e arrogância de ju
niores nada mais é do qlieuma defesa 
diante da própria vulnerabilidade, diante 
da própria inconsistência de seus ideais, 
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diante do fracasso de suas tentativas e da ao passo que resultam impróprias e mais 
varredura que se deu a suas ingenuida- graves naqueles que têm em seu haver 
des. O pior de tudo é que uma crise desse muitos anos de experiência. Reaparecem 
tipo, que é crise de etapa, crise de realis- em tempos de crises, mas em penodos 
mo, se não é levada a sério e formulada, normais de transcurso humano costu-
conduz irremediavelmente a um desgas- mam ser menos notados ou melhor con-
te que arrasta a pessoa, sua vocação ou trolados. Por isso, não é adequado com-
projeto de vida, o ideal encarnado no ca- parar as distâncias entre ideal e realida-
risma, as pessoas e a missão e pode de- de, quando a comparação se faz a partir • 
sembocar não apenas num abandono da de etapas diferentes. Os religiosos e reli-
Vida Religiosa, mas, como é cada vez giosas adultos, no entanto, costumamos 
mais freqüente, num abandono da pró- irritar-nos muito com essas distâncias dos 
pria fé, um ceticismo generalizado que jovens e das jovens e fazemos dois tipos 
afeta a dimensão religiosa global e toma de comparações inúteis: com a própria 
os sujeitos verdadeiros agnósticos e de- geração, por um lado; e com a experiên-
sencantados. Não devemos esquecer que cia presente, por outro. 
o juniorado é, por definição, uma etapa c) As ameaças aos religiosos e re-
vulnerável e essa vulnerabilidade, para- ligiosas adultos. O que é que existe nos 
doxaImente, é a que permite um apren- jovens e nas jovens que, de verdade, in-
dizado sério, alicerçado, da Vida Religio- comoda os adultos? Por um lado, diria 
sa. Mas, por suas mesmas caractensticas, eu, molesta a verdade de suas denÚD-
o juniorado é um tempo cheio de riscos, cias e protestos tomados em si mesmo e 
um tempo aberto. apesar de sua parcialidade. Às vezes são 

b) As Incoerências juvenis. Os reli- percebidos como ameaças à integridade 
giosos adultos costumamos agarrar-nos da pessoa; mas em outras ocasiões, tais 
a um dos traços mais marcantes da eta- denúncias descobrem mundos ocultos 
pa do juniorado: as incongruências entre de nossas pessoas e nossas vidas que 
a confissão do ideal e a práxis do mesmo . acreditamos ser desconhecidos pelos de-
por parte dos jovens religiosos e das jo- mais. Por outro, indiretamente percebe-
vens religiosas. Dificilmente, podenamos mos que não somos modelos ou refe-
desmentir essa constatação, embora seja rências; e tal constatação fere nosso 
olhada a partir de nossa margem. No en- • • narcIsIsmo. 
tanto, interessa-me refletir sobre o modo Em outro sentido, os adultos sentimos 
em que nos agarramos a esse argumen- uma certa inveja deles e delas que come-
to, a funçao que desempenha e quais as çam e que, é claro, têm mais e melhores ; 
coisas que não permite perceber. oportunidades do que aquelas que nós , 

As incoerências entre ideal e práxis tivemos. Suas cnticas chegam-nos num 
• • estão presentes em toda pessoa e tor- registro que, embora não costume ser , 
• nam-se palpáveis em todo projeto, seja objetivamente correto, freqüentemente 

• qual for sua dimensão. No entanto, varia costumamos perceber como subjetiva-
, a importância atribuida a tais incoerências, mente ameaçador: não somos valoriza-
• em função de determinados critérios. Por dos! as, o que fizemos é desprezado, todo 
• exemplo, essas distâncias entre o ideal o esforço de adaptação que levamos a • 

, confessado e o ideal vivido costumain ser cabo não teve importância ou não mere-
, próprias de penodos de aprendizagem, ceu a pena, estamos ficando sozinhos e 

, ?LI. 



sozinhas ... De forma que colocam em 
evidência nossos medos, inseguranças, 
temores, problemas de auto-estima, sen
tido da vida, confiança no ideal ... 

Mas negar-nos a ver, ou defender-nos, 
reforça a crise, prolonga-a inutilmente; 
e, indiretamente, acabamos dizendo aos 
religiosos e religiosas jovens que eles têm 
razão, em vez de assegurá-los nos valo
res essenciais de nosso estilo de vida, que 
permanecem acima das mudanças, das 
etapas e das diferenças de geração. E, não 
o esqueçamos, eles necessitam saber que 
sua aposta tem sentido e tem futuro, por
que têm uma consciência do risco que 
nao é comparável com o que vivemos, 
naquele então, os que somos de outras 
épocas. 

Por outro lado, tenho a sensação de 
que nossas reações transmitem mensa
gens que indicam que os problemas de 

junioras e juniores nada têm a ver co
nosco; como se o deles não estivesse em 
relação com o nosso; como se se tratasse 
de um fenômeno à parte, no qual o resto 
da Vida Religiosa nao tenha intervindo; 
como se nao nos sentissemos cúmplices. 
Dessa forma, eles e elas podem perceber 
que não somente não sabem como levar 
a cabo a Vida Religiosa, neste mundo 
concreto, mas que, além disso, carregam 
a culpa de ser os únicos responsáveis de 
seus erros e acertos ... Se caímos em todas 
essas armadilbas, umas preparadas in
conscientemente por eles mesmos, e 
outras pelas próprias condições de nossa 
convivência, sentir-se-ão mais indefesos 
e, nesse caso, perderao um tesouro que 
não estão preparados para resguardar e 
cultivar: o tesouro do carisma da Vida Re
ligiosa na Igreja e o tesouro de cada ca
risma institucional. 

m. SAÍDAS PARA A CRISE 

Todas as crises têm saídas, umas são 
positivas e outras são negativas; deter
minadas resoluções obedecem ao cres
cimento e amadurecimento da pessoa, 
e outras, pelo contrário, manifestam es
tancamentos e regressões a estágios 
mais imaturos. 

No entanto, mais do que descrever as 
saídas para a crise através de uma tipologia, 
parece-me que é mais útil refletir sobre a 
forma de entendê-las, enfrentá-Ias e aju
dar a nossos e nossas jovens a amadure
cer a partir delas. 

Uma premissa para chegar a com
preender e assumir a crise de realismo é 
conseguir detectá-Ia, percebê-la e, uma 
vez descoberta, deixá-la ficar, sem a pre
tensão de imediatamente solucioná-la. 
Freqüentemente, os temores e ansieda
des que as crises de nossos jovens des
pertam em nós colocam em evidência 
muitos de nossos problemas e resistên-

das adultas. E, em seguida, tendemos a 
defender-nos, seja pela negação (eu não 
ola vejo tão mal ... ). seja pela irrelevância 
ijá vai passar), ou com reações dramáti
cas e atuações drásticas, no outro pólo. 
Por exemplo, se um religioso percebe que 
o junior de sua comunidade se manifes
ta com uma crescente perda do sentido 
da Vida Religiosa e reage defendendo-a a 
todo transe, como se a crise do jovem o 
atacara pessoalmente, seria bom que ex
plorasse seu próprio sentido da Vida Reli
giosa, porque possivelmente se encontre 
desmotivado e tenha perdido o fio das 
possibilidades atuais da Vida Religiosa 
para dar sentido à sua vida. Perceber nos
sas reações e as ansiedades que mobili
zam, as decepçoes que desempoeiram, 
os medos que há por baixo, os sentimen
tos que suscitam, de forma espontânea' 
(agressividade?, desejos protetores?, eva
são?), vai dizer muito de nós mesmos 
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e ajudará a situar a crise doia jovem em 
seu lugar preciso, evitando projeções e 
defesas que redundarão negativamente 
na resolução da crise. 

Mas é evidente que, ao mesmo tempo, 
é necessário fazer que juniores e junioras 
vejam que estamos presentes, e que suas 
dificuldades e maus momentos nos afe
tam. O equihôrio entre esse necessário 
deixar estar e não querer resolver tudo 
imediatamente e permitir que se note que 

, . 
estamos aI e que nos unporta o que acon-
tece com cada um, pode criar para ola 
jovem um ponto de apoio e de segurança 
que nem lhe tira autonomia, nem deixa 
que se agarre de modo infantil frente a 
sua necessidade de refúgio e proteção. O 
acompanhamento pode adquirir a fonna 
discreta da distãncia ótima ou a fonna 
explícita. Dependerá de cada caso. 

Uma segunda forma de ajuda diante 
da crise de realismo dos juniores e das 
junioras é nosso esforço de adultos para 
ajudá-los a recuperar a força do ideal. 
Haverá infinitas fonnas de recuperá-lo, 
mas é importante que, se possível, isso 
se consiga antes da profissão perpétua. 
Quero, assim, dizer que não é suficiente 
uma ajuda ou um acompanhamento de 
tipo psicológico, por mais importante que 
ele possa ser, mas que é necessário entrar 
diretamente em questões explícitas de 
Vida Religiosa, porque sem elas o ideal 
não pode recuperar sua força. A dificul
dade está em que tal recuperação deverá 
ser feita, inevitavelmente, em outras cla
ves diferentes daquelas aprendidas no 
noviciado; ola jovem deve aprender que 
o ideal somente pode ser vivido na reali
dade e com o que esta dá de si (que é um 
enigma, porque nunca sabemos tudo 

sobre essa realidade em suas possibilida
des e limites); será preciso estudar a rea
lidade explorando suas possibilidades de 
encarnar o ideal, que, inevitavelmente, 
trará consigo desmontar umas coisas e 
purificar outras. 

Uma terceiraformade enfrenmr, com
preender e ajudá-los na crise é fomentar 
a evolução das motivações à Vida Reli
giosa. Isso deveria ser feito todos os anos 
por ocasião da renovação de votos, mas 
suspeito que, de nossa parte, não é fácil. 
Há uma concepção equivocada dos ide
ais e das motivações a respeito da Vida 
Religiosa que causou danos ao amadu
recimento dos pretendentes. Refiro-me 
à falsa idéia de que o melhor, mais au
têntico e puro encontra-se no princípio. 
Isso é um mito: o mito da pureza e da 
inocência das origens, quando as possi
bilidades são infinitas e o ser humano não 
tem consciência da limitação, nem da 
realidade enquanto tal'. No entanto, o ser 
humano é tanto mais humano quanto 
mais maduro e não há amadurecimento 
sem afastamento das origens e sem o 
contato contaroinador com a realidade, 
sem a experiência dos limites e das de
cisões para as quais conduziu a liberda
de. A perfeição, embora possa parecer 
chocante, é um conceito pouco cristão. 
Costuma estar representada pelo círcu
lo, que, dada sua delimitação fechada e 
sem fissuras, nada mais pode dar de si. 
Pelo contrário, a plenitude é outra coisa. 
Pode estar representada por uma espiral 
que sempre volta sobre si mesma, mas 
sempre em estágios ou níveis superiores. 
A plenitude inclui o desejo e o limite; e, 
por isso, sempre pode dar mais de si, 
sempre é superável e ampliável'. O ser 

6. A esse respeito. em clave bíblica, está meu trabalho Barro y aliento. São Paulo 1993. 
7. Agradeço a meu mestre e colega A. Vázquez suas reflexões junguianas sobre a diferença entre perfeição e 

plenitude, entre o cfrculo e a espiral, que foram tão esclarecedoras para mim. 



humano, lIllagem ae Deus, Vai na arre
ção da plenitude e não da perfeição. 

Aplicada a nosso tema, essa distin
ção e importante. Se as motivações dos 
e das juniores/as para a Vida Religiosa 
não sofrem uma evolução ao longo do 
tempo e não caminham para uma ple
nitude, recuperando constantes em ní
veis superiores, então não poderemos 
falar de amadurecimento, mas de es
tancamento, não poderemos propiciar 
uma salda positiva para a crise de realis
mo. Não é nenhum segredo que as mo
tivações para a Vida Religiosa, como a 
outros estados de vida, são complexas 
e não obedecem aos impulsos mais reli
giosos e puros do mundo. Atualmente, 
muitas delas não nos fariam sentir-nos 
demasiado orgulhosos ... Pois bem, tudo 
isso deve ir mudando e as novas op
ções devem trazer consigo novas moti
vações também. As crises do juniorado, 
especialmente a crise de realismo, é 
uma boa ocasião para explorar as moti
vações e ir mudando-as e purificando
-as diacronicamente. 

Finalmente, uma ajuda necessária 
para a solução da crise da etapa do ju
niorado é a elaboração dos lutos por 
causa das perdas. Os e as jovens sofrem 
muitas e valiosas perdas nessa etapa, 
algumas vezes porque a realidade se 
impõe, outras porque devem realizar 
determinadas opções que requerem re
núncias; enflIll, porque a própria ima
gem necessita cair, romper-se e dar lu
gar uma nova imagem, mais de acordo 
com a própria pessoa. Viver é um luto 
ininterrupto. Sempre estamos despe
dindo-nos, sempre estamos deixando 
coisas pelo caminho, sempre estamos 
optando e, portanto, renunciando ... Ca
da pequena ou grande perda requer um 
pequeno ou um grande luto. Mas há 
etapas na vida, nas quais a consciência 

na perua e maior que em uUlras. \,Juall
do sobrevém uma crise de realismo, as 
perdas, de repente, colocam-se em pri
meiro plano e sentimos a dor com mais 
força. Nesse caso, no juniorado, pode 
acontecer isso, a tal ponto que somen
te podem ser percebidas as perdas por
que não deixamos que possa ser visto o 
segundo plano, no qual estão os ganhos, 
as opções e a própria liberdade. As per
das importantes alteram a percepção da 
realidade. Os religiosos e as religiosas 
adultos/as podemos ser de grande aju
da, porque não vemos a realidade sob a 
mesma ótica e podemos ajudar a elabo
rar os lutos consecutivos e a recolocar 
os demais dados da realidade. 

Suponhamos que falamos de afetos 
(as perdas afetivas são as mais doloro
sas e, às vezes, as mais decisivas) e que 
a crise de realismo deixa ao/à jovem, em 
primeiro lugar, uma especial consciên
cia de solidão e de perda de significação; 
e que isso é vivido através de rostos con-

. . 
cretos e amores concretos, aos quaIS esse 
estilo de vida pede renunciar; ou que, 
por esse estilo de vida, se perderam ou 
ficaram pelo caminho ... Em casos como 
esse, o primeiro plano da perda e a dor 
que produz e as conseqüências que sen
tem não permitem encontrar-se com 
outras experiências vividas, nas quais 
predominam a riqueza relacional que a 
Vida Religiosa permite, o sentido que 
têm e o lugar que ocupam quase todos 
os tipos de amor (excetuando o de casal), 
as relações que permanecem, sua força, 
etc. Em princípio, um/a religioso/a adul
to/a está mais capacitado/a para ofere
cer uma perspectiva mais ampla, sem 
tirar importância à vivência do luto. Po
de constituir -se em elemento de contras
te e em figura de referência para quando 
a perda vá sendo elaborada e o/a jovem 
necessite reordenar a realidade de seus 
afetos. 
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IV. PONTOS FINAIS 

Por último, ao final deste rápido ca
minho percorrido, podemos resumir as 
idéias básicas em forma de pontos: 

L O juniorado é uma etapa, de per 
si, ambígua e conflitiva. Esses tra
ços fazem dela um momento pa
radoxal, carregado de possibilida
des' marcado pela vulnerabilidade 
e o risco. E, portanto, um período 
difícil. 

2. Seria necessário prestar atenção 
não apenas às crises (crises evo
lutivas, em todo caso) dos jovens 
e das jovens religiosos! as, mas 
também às nossas reações de 
adultos, com suas resistências e 

. defesas. A consciência de tais re
ações pode redundar em bene
fício da própria etapa do junio
rado e nos permitiria maior sere
nidade ao abordar a etapa e seus 
conflitos. 

3. Diante da crise de realismo de 
nossos jovens, a Vida Religiosa co
loca, também, seus próprios de
safios. Ajudando-os, fazemos uma 
interessante contribuição teórica 
e prática à própria Vida Religiosa. 

4. As dificuldades e as crises são si
nal de vida e de evolução. Mes
mo que fosse somente por isso, já 
mereceria a pena prestar-lhes 
atenção, sem deixar-nos dominar 
pelos medos que despertam. 

QUESTÓES PARA AJUDAR A LEITURA INDMDUAL 
OU O DEBATE EM COMUNIDADE 

1. -"O Juniorado continua sendo uma etap'a difícil na vida religiosa." Esta constatação vaIe para a 
sua congregação el ou província?Vocês já refletiram sobre 'as causas? 

2. O itinerário do Iuniorado apresenta momentos específicos. Como, na sua província elou 
cornllIlidade, são conhecidos estes dados e, sobretudo, assumidos os elementos de cada um 
deles? 

3. Os "pontos finais" do artigo apresentam pistas e perspectivas. Você concorda com elas? 
Acrescentaria outras? Quais? 



Linhas inspiradoras: 
1) Espiritualidade integradora de diversas dimensões 

da vida e geradora de compromisso; 

2) Experiência de discipulado no processo formativo; 

3) Diálogo com os diferentes sujeitos culturais; 

4) Inculturaçào do ser e da missão da Vida Religiosa; 

5) Solidariedade cristã nas questões de gênero, etnia. 
exclusão e meio ambiente; 

6) Solidariedade profética e qualificada; 

7) Vida comunitária personalizada e participativa; 

8) Juventude e futuro. 
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