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"Por uma Terra sem Males" 

MARIA CARMELlTA DE FREITAS, FI 

AasPiração por um mundo mais 
humano e uma convivência na jus

tiça e na paz é hoje um clamor genera
lizado entre povos e nações de oriente 
e ocidente. 

Junto' à escalada de conflitos e vio
lências que atentam contra a vida, de 
forma muitas vezes brutal, espalhando 
o medo, e o sentimento de impotência 
entre as pessoas e na sociedade, cres
ce, também, a necessidade de encon
trar formas de organização e 
mobilização social que sustentem o 
compromisso pela vida com dignida
de para todos e o "sonho" de um mun
do diferente, onde as relações se fun
dem na justiça, na liberdade e no mú
tuo respeito e compreensão. 

Neste conturbado e complexo cená
rio mundial, o recente acontecimento 
de Assis, que reuniu líderes religiosos 
de oriente e ocidente para rezar e se 
comprometer na construção da Paz, foi, 
certamente, um gesto de inegável va
lor simbólico, uma contundente afirma
ção de que é possível somar forças e 
irmanar-se, mais além das diferenças 
políticas, culturais e religiosas, na bus
ca de uma causa comum que diz res
peito ao bem de toda a humanidade. 

Os desdobramentos deste gesto, 

seja no nível cultural e político, ou no 
nível propriamente religioso, não po
dem ainda ser avaliados de maneira 
cabaL O certo, porém, é que uma se
mente nova de solidariedade foi plan
tada e novas centelhas de esperança 
se reacenderam em muitos ânimos 
cansados e perplexos. 

Os compromissos assumidos em 
Assis, de forma conjunta e solenemente 
proClamados no final do encontro, são 
um vigoroso testemunho de que a Paz 
é "um Dom de Deus e um bem comum 
a toda a humanidade", e que o empe
nho em construí-la tem hoje um cará
ter de urgência e deve levar à supera
ção de desentendimentos e divergên
cias de qualquer origem e signo. 

Com grande lucidez e sensibilidade 
humana, o texto da declaração conjunta 
expressa atitudes e compromissos que 
são indispensáveis para levar adiante 
a árdua tarefa de restabelecer o equilí
brio da Paz nas relações entre povos, 
culturas, civilizações e religiões, no 
atual momento histórico. Abre alterna
tivas concretas de ação conjunta em 
diferentes níveis. Para os autores da 
declaração, "violência e terrorismo são 
incompatíveis com o espírito da reli
gião e não se justificam em nome de 
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Deus"; "paz e justiça são inseparáveis 
e constituem o único caminho para 
avançar em direção a um futuro de es
perança"; "segurança, liberdade e paz 
nunca serão garantidas pela força, mas 
pelo entendimento mútuo". 

Com essas convicções o texto lem
bra que é preciso "educar para a paz e 
estimular a cultura cio diálogo e da 
paz"; "dialogar com sinceridade e pa
ciência" e "perdoar erros e preconcei
tos do passado e do presente". Insiste 
na necessidade de "eliminar as causas 
do terrorismo e aprender do passado 
que a paz sem justiça não é autê-ntica"; 
"de colocar-se do lado dos que sofrem 
a miséria e o abandono, para ser voz 
dos sem voz". Convida a esclarecer que 
"o progresso tecnológico sem um en
tendimento solidário expõe o mundo a 
crescentes riscos de destruição e mor
te". Propõe que se apele para "a res
ponsabilidade dos líderes das nações 
no sentido de criar e consolidar um 
mundo de solidariedade e paz basea
do na justiça". 

Refletir sobre esses compromissos, 
buscar caminhos adequados para 
torná-los viáveis e efetivos nas "bases" 
de cada religião e de cada igreja; fazê
los passar do papel para a vida e o co
tidiano das pessoas e dos grupos reli
giosos respecti vos é a árdua e promis
sora tarefa que Assis nos legou. Mas é 
também a grande chance histórica das 
religiões e das igrejas. Ignorá-la ou 
deixá-la cair no vazio seria infidelida
de ao Deus que nos congrega e nos 
envia. 

No Brasil, a Igreja Católica está em
penhada pastoralmente neste ano de 
2002, através da Campanha da 
Fraternidade, na busca de condições 
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que possibilitem a realidade de uma 
"Terra sem Males". O objetivo da Cam
panha da Fraternidade deste ano colo
ca as várias igrejas locais e as comuni
dades diante de um ingente desafio: 
"motivar a conversão das pessoas, da 
sociedade e da própria igreja para.a 
solidariedade, o respeito e a partilha, 
dando especial destaque aos indíge
nas ... assumir um compromisso con
creto com suas lutas, em defesa de suas 
identidades étnicas, suas organizações 
sociais, costumes, línguas, crenças e 
tradições". 

Há uma profunda sintonia entre o 
espírito do evento de Assis e o espírito 
da Campanha da Fraternidade de 2002. 
Nenhuma nação pode desfrutar de uma 
paz autêntica e duradoura se discrimi
na sua população indígena, desconhe
ce sua identidade, nega ou desrespeita 
seus direitos básicos, não lhe oferece 
as condições necessárias para uma vida 
com dignidade. 

Nesta quaresma, e ao longo de todo 
este ano, somos convidados - como 
Igreja e Vida Religiosa - "a conhecer 
melhor a vida dos povos indígenas e a 
ouvir seu brado de dor e esperança. 
Somos conclamados a assumir, ao lado 
deles, a defesa do direito sagrado à 
vida, à terra e ao respeito às suas iden
tidades e culturas" (CF-2002, 45). 

Tanto os compromissos de Assis, 
como a proposta da Campanha da 
Fraternidade de 2002 são sinais dos 
tempos, um apelo de Deus dirigido a 
seu povo para que empreenda o cami
n ho da conversão, único capaz de 
reorientar os passos da humanidade ao 
encontro do bem inestimável da justi
ça e da paz. A quaresma deste ano é, 
sem dúvida, um "Kairós" especial, um 



tempo de graça, uma oportunidade de 
recomeçar e de abrir-se a esse apelo. 
Isso implica em mudança de mentali
dade, de lógica que, rompendo com os 
esquemas estabelecidos do neolibera
lismo, abra caminhos novos à solidari
edade e à justiça. Mudança ou conver
são do coração, capaz de gerar uma 
autêntica "compaixão" para assumir 
desde dentro o sofrimento daquele que 
é sistematicamente excluído. Mudan
ça ou conversão das mãos para agir em 
coerência com a própria fé. Finalmen
te, "conversão das estruturas" ou seja 
esforço conjunto e articulado para che
gar às causas das situações geradoras 
do "status quo" atual, para que o "so
nho" da "Terra sem Males" chegue a 
acontecer em nossa história. 

Convergência de março oferece aos 
leitores textos que focalizam e 
aprofundam essas grandes questões 
hoje em pauta. 

O artigo de Paulo Suess - "Por uma 
Terra Sem Males. Articulações da Vida 
Religiosa em torno à CF 2002" - abor
da com grande lucidez e competência 
a temática da Campanha da 
Fraternidade deste ano. O texto situa o 
tema da Campanha no contexto da ca
minhada histórica do CIMI e da pasto
ral indigenista no Brasil. Num segun
do momento, comenta o mito da "Ter
ra sem Males" dos povos guarani, mos·· 
trando o sentido mais profundo desse 
mito e as lições que dele podemos 
aprender hoje. O texto conclui indican
do pistas para a desafiadora tarefa de 
traduzir a CF para a sociedade secular. 
Na opinião do autor, "a CF/2002 não 
se dirige, como poderia parecer, aos 
povos indígenas, mas a nossas comu
nidades e à sociedade civil. É impor-

tante ter clareza sobre os destinatários 
da CF e suas linguagens". 

"Justiça, Paz e Vida Consagrada", 
de Fr. Bernardino Leers, OFM é um 
texto extremamente oportuno e 
iluminador. O autor apresenta com cla
reza e precisão as principais caracte
rísticas do momento atual e os desafi
os cruciais que se colocam para a so
ciedade e a Igreja nesse contexto. O 
papel que a Vida Religiosa está cha
mada a desempenhar hoje na busca 
da justiça e da paz é descrito com 
muita clarividência. São propostas, e 
também, sugestões concretas de ação 
nessa linha, capazes de animar e di
namizar o compromisso efetivo das 
comunidades. Para o autor, "o cresci
mento da justiça que cria a paz é um 
desafio que cerca os religiosos de to
dos os lados com as faces da pobreza, 
da miséria, da doença, do desempre
go e de tantas outras necessidades que 
o sistema global organizado pratica
mente põe de lado, se não expulsa do 
campo da vida". 

Jung Mo Sung no seu texto -
"Violência e Ação pastoral" - trata, 
com a competência que o caracteriza, 
a complexa e desafiadora realidade da 
violência no mundo de hoje. O autor 
parte de uma análise perspicaz e 
esclarecedora de algumas das formas 
de violência presentes e atuantes de 
maneira assustadora na sociedade atu
al. Trabalha os difíceis conceitos de 
violência, vioLência institucional, vi
olência legítima, violência e desejo, 
guerra santa, tratando de projetar luz 
sobre esse intrincado horizonte 
conceitual. A partir dessas reflexões, 
oferece aos leitores sugestões e pistas 
pastorais para colaborar de forma efe-
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tiva na "diminuição deste nível de vi
olência que assusta e paralisa a so
ciedade". 

"Como discernir na Vida Religiosa: 
uma questão de identidade" é o su
gestivo artigo de Fr. Miguel 
Kleinhans, OFM. O autor escreve a 
partir da sua experiência de assesso
ria a congregações religiosas e das 
reflexões pessoais que acompanham 
esse trabalho. O artigo é, portanto. 
bastante prático e vem de encontro a 
uma necessidade sentida hoje por nu
merosas comunidades religiosas. De
pois de traçar as linhas básicas de um 
processo de discernimento comunitá
rio à luz da realidade, o autor apre
senta um instrumento desse discerni
mento, por ele considerado de singu
lar importância, o projeto de vida nos 
níveis individual, local, provincial e 

hQ rnM\I~Dr.i:"lrl/\ 

geral. Afirma que "uma identidade 
congregacional coerente pode ser ex
celente medida para a refundação da 
Vida Religiosa". 

Francisco Taborda, SI no texto - "Ir
mão Vicente Canas Kiwxi - jesuíta 
mártir pela causa da fé e da justiça" -
oferece às comunidades um belíssimo 
testemunho de compromisso com a 
causa indígena, assumido de forma ra
dical e profética até à morte. Dentro do 
contexto da CF 2002, o texto é extre
mamente oportuno e provocador para 
a Vida Religiosa e seu compromisso 
com os excluídos da nossa sociedade, 
particularmente as nações indígenas do 
Brasil: "Vicente tombou mártir da fé 
que o fez irmão jesuíta, e da justiça que 
o levava a assumir a causa desse povo ... 
mártir do respeito à cultura indígena e 
da prática do diálogo inter-religioso". 



Mensagem do Papa João Paulo II para a Quaresma de 2002 

"De graça recebestes, 
de graça deveis dar!" (Mt 10,8) 

Caríssimos Irmãos e Irmãs, 
1. Preparamo-nos para percorrer o 

caminho da Quaresma que nos condu
zirá às solenes celebrações do mistério 
central da fé: o mistério da paixão, 
morte e ressurreição de Cristo. 
Dispomo-nos a viver o tempo propí
cio que a Igreja oferece aos crentes para 
meditar a obra da salvação realizada 
pelo Senhor na Cruz. O desígnio 
salvífico do Pai celestial realizou-se 
com o dom livre e total do Filho 
unigênito aos homens. ':Ninguém me 
tira a vida, mais eu a dou por própria 
vontade" (lo 10,18), afinm~ Jesus, dei
xando bem claro que é voluntariamente 
que sacrifica a sua mesma vida pela 
salvação do mundo. Para confinmar este 
dom tão grande de amor, o Redentor 
acrescenta: "Ninguém tem maior amor 
do que aquele que dá a vida por seus 
amigos" (lo 15,13). 

A Quaresma, ocasião providencial 
de conversão, ajuda-nos a contemplar 
este supremo mistério de amor. Ela 
constitui um retorno às raízes da fé, 
porque meditando sobre o dom inco
mensurável de graça que é a Reden
ção, não podemos deixar de constatar 

que tudo nos foi dado por iniciativa 
amorosa de Deus. Para meditar preci
samente sobre este aspecto do misté
rio salvífico, escolhi como tema da 
mensagem quaresmal deste ano as pa
lavras do Senhor: "De graça 
recebestes, de graça deveis dar" (Mt 
10,8). 

2. Deus entregou-nos livremente o 
seu Filho: quem pôde ou pode mere
cer semelhante privilégio? Afirma São 
Paulo: "Todos pecaram e estão priva
dos da glória de Deus. E só podem ser 
justificados gratuitamente, pela graça 
de Deus" (Rm 3,23-24). Deus amou
nos com infinita misericórdia sem le
var em conta a condição de grave rup
tura que o pecado causara na pessoa 
humana. Ele inclinou-se benevolamen
te sobre a nossa enfermidade, vendo 
esta como ocasião para uma nova e 
ainda mais esplêndida efusão do seu 
amor. A Igreja não cessa de proclamar 
este mistério de infinita bondade, exal
tando a livre decisão divina e o seu 
desejo, não de condenar o homem, mas 
de o readmitir à comunhão consigo. 

"De graça recebestes, de graça 
deveis dar". Que estas palavras evan-
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gélicas ressoem no coração de cada 
comunidade cristã durante a sua pere
grinação penitenciai para a Páscoa. Que 
a Quaresma, evocando o mistério da 
morte e ressurreição do Senhor, leve 
todo o cristão a maravilhar-se intima
mente com a grandeza de tal dom. Sim! 
Recebemos gratuitamente. Não será por 
acaso a nossa existência totalmente 
marcada pela benevolência de Deus? 
O desabrochar da vida e o seu prodigi
oso desenvolvimento é um dom. E pre
cisamente por ser dom, a existência não 
pode ser considerada como domínio ou 
propriedade privada, ainda que as 
potencialidades, de que hoje dispomos 
para melhorar a sua qualidade, poderi
am fazer supor o contrário, ou seja, que 
o homem seja o seu "dono". De fato, 
as conquistas da medicina e da 
biotecnologia poderiam, às vezes, le
var o homem a imaginar-se como o 
criador de si próprio, e a ceder à tenta
ção de manipular "a árvore da vida" 
(Gn 3,24). 

Vale a pena reafirmar aqui que, nem 
tudo aquilo que for tecnicamente pos
sível, é lícito moralmente. Se é louvá
velo esforço da ciência por garantir uma 
qualidade de vida mais em consonân
cia com a dignidade do homem, jamais 
deve ser esquecido que a vida humana 
é um dom, e que esta permanece um 
valor, mesmo quando é atingida pelo 
sofrimento e a velhice. Um dom que 
deve ser sempre acolhido e amado: gra
tuitamente recebido e gratuitamente co
locado a serviço dos demais. 

3. A Quaresma, ao propor-nos no
vamente o exemplo de Cristo que se 
imolou por nós no Calvário, ajuda-nos 
de maneira singular a compreender que 
a vida é redimida nele. Através do Es-
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pírito Santo, Ele renova a nossa vida e 
torna-nos participantes daquela mesma 
vida divina, que nos introduz na inti
midade de Deus e faz-nos experimen
tar o seu amor por nós. Trata-se de um 
dom sublime, que o cristão deve pro
clamar com alegria. São João escreve 
no seu Evangelho: "Esta é a vida eter
na: que conheçam a ti, o Deus LÍnico e 

verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que 
enviaste" (lo 17,3). Esta vida, que nos 
foi comunicada pelo Batismo, deve ser 
continuamente alimentada por nós, 
como uma fiel resposta individual e 
comunitária, pela oração, a celebração 
dos sacramentos e o testemunho evan
gélico. 

Tendo, com efeito, recebido a vida 
gratuitamente, devemos, por nossa vez, 
doá-la de modo gratuito aos irmãos. É 
o que Jesus pede aos discípulos, ao 
enviá-los como suas testemunhas pelo 
mundo: "De graça recebestes, de gra
ça deveis dar". O primeiro dom a ofe
recer é uma vida santa, testemunha do 
amor gratuito de Deus. Que o itinerá
rio quaresmal seja para todos os crentes 
um apelo constante a aprofundar esta 
nossa peculiar vocação. Devemos .abra
çar, COlno crentes, uma existência fun
dada na "gratuidade", dedicando-nos 
sem reservas a Deus e ao próximo. 

4. "Que tens tu - admoesta São Pau
lo - que nela tenhas recebido? (I Cor 
4,7). Amar os irmãos, dedicar-se a eles 
é uma exigência que brota desta con
vicção. Quanto mais necessidade têm 
eles, tanto mais se impõe ao crente a 
missão de os servir. Por acaso não per
mite Deus que haja condições de pe
núria para que, acudindo nós aos ou
tros, aprendamos a libertar-nos do nos
so egoísmo e a viver com autêntico 



amor evangélico? É claro o mandamen
to de Jesus: "Se amais somente aque
les que vos amam, que recompensa 
tereis? Os publicanos não fazem a mes
ma coisa?" (Mt 5,46). O mundo avalia 
as relações com os outros a partir do 
interesse e do proveito próprio, segun
do uma visão egocêntrica da existên
cia na qual, com freqüência, não ca
bem os pobres e os débeis. Toda a pes
soa, até a menos dotada, deve, pelo 
contrário, ser acolhida e amada por si 
mesma, prescindindo dos seus méritos 
e defeitos. Antes, quanto mais se acha 
em dificuldade, tanto mais deve ser 
objeto do nosso amor concreto. É este 
amor que a Igreja testemunha, através 
de numerosas instituições, cuidando 
dos doentes, marginalizados, pobres e 
explorados. Deste modo, os cristãos 
tornam-se apóstolos de esperança e 
construtores da civilização do amor. 

É bem significativo que Jesus tenha 
pronunciado estas palavras: "De gra
ça recebestes, de graça deveis dar", 
precisamente ao enviar os apóstolos a 
propagar o Evangelho da salvação, 
primeiro e principal dom por Ele ofe
recido à humanidade. Ele quer que o 
seu Reino, já vizinho (cf. Mt 1O,5ss), 
se difunda através de gestos de amor 
gratuito dos seus discípulos. Assim fi
zeram os apóstolos na aurora do cristi
anismo, e aqueles que os encontraram 
sentiram que eram portadores de uma 
mensagem maior do que eles mesmos. 
Como então, também, hoje, o bem re
alizado pelos crentes torna-se um sinal 
e, freqüentemente, um convite a crer. 
Mesmo quando o cristão acode às ne
cessidades do próximo, como no caso 

do bom samaritano, a sua ajuda nunca 
é meramente material. Sempre é tam
bém anúncio do Reino, que comunica 
o sentido pleno da vida, da esperança, 
do amor. 

5. Caríssimos Irmãos e Irmãs! Possa 
o estilo com que nos preparamos para 
viver a Quaresma ser este: a generosi
dade real pelos irmãos mais pobres! 
Dando-nos de coração, tornamo-nos 
sempre mais cientes de que a nossa 
doação aos outros é resposta aos nu
merosos dons que o Senhor continua a 
conceder-nos. Gratuitamente recebe
mos, demos gratuitamente! 

Haverá período mais oportuno que 
a Quaresma para dar este testemunho 
de gratuidade que o mundo tanto ne
cessita? No mesmo amor que Deus nos 
tem se encerra o apelo para nos dar
mos gratuitamente aos outros. Agrade
ço a todos quantos - leigos, religiosos, 
sacerdotes - prestam nos quatro can
tos do mundo este testemunho de cari
dade. Possa fazer o mesmo cada cris
tão, nas diversas situações em que se 
encontre. 

Que Maria, Virgem e Mãe do Belo 
Amor e da Esperança, seja guia e apoio 
neste itinerário quaresma!. A todos in
cluo com afeto na minha oração, en
quanto de bom grado concedo a cada 
um, especialmente àqueles que diaria
mente labutam nas numerosas frontei
ras da caridade, uma especial Bênção 
Apostólica. 

Vaticano, 4 de outubro de 2001, 
festa de Sâo Francisco de Assis 
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1. Declaração final dos líderes religiosos 
em Assis 

Compromisso comum em 
favor da paz 

Assis, 25 de janeiro de 2002 
(ZENIT.org) - Publicamos a declara
ção final que assumiram os 250 líde
res religiosos que participaram da Jor
nada de oração pela paz, nesta 5" feira, 
em Assis. Indicamos o nome dos re
presentantes que leram as seguintes 
passagens. 

Patriarca ecumênico Bartolomeu I, 
de Constantinopla 

Reunidos aqui, em Assis, refletimos 
juntos sobre a paz, dom de Deus, e um 
bem comum a toda a humanidade. 
Mesmo que participemos de diferen
tes tradições religiosas, afirmamos que 
a construção da paz exige amar o pró
ximo em obediência à "lei de ouro". 
"Não faças aos outros o que não que
res que te façam". 

Com esta convicção, trabalharemos 
sem descanso no grande empreendi
mento de construir a paz. 

Por isso: 

Reverendo Konrad Raiser 
(Conselho Ecumênico das Igrejas) 

1. Comprometemo-nos a proclamar 
nossa firme convicção de que a vio-
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lência e o terrorismo são incompatíveis 
com o autêntico espírito da religião e, 
condenando todo o recurso à violên
cia e à guerra em nome de Deus ou da 
religião, nos comprometemos a fazer 
tudo o que nos é possível para extirpar 
as causas do terrorismo. 

Bhai Sahibji Mohinder Singh (sij) 
2. Comprometemo-nos a educar o 

povo no respeito e estima mútuos para 
favorecer uma convivência fraterna e 
pacífica entre pessoas de diferentes 
grupos étnicos, culturas e religiões. 

Metropolita Pitirim 
(do Patriarcado Ortodoxo de 
Moscou) 

3. Comprometemo-nos a promover 
a cultura do diálogo para que cresça a 
compreensão e a confiança recíproca 
entre indivíduos e povos, premissas da 
paz autêntica. 

Metropolita Jovan (do Patriarcado 
Ortodoxo da Sérvia) 

4. Comprometemo-nos a defender o 
direito de toda pessoa humana a viver 
uma existência digna, segundo a pró
pria identidade cultural, e a formar li
vremente uma família. 



Jeque AbdelSalam Abushukhadaem 
(muçulmano) 

5. Comprometemo-nos a dialogar 
com sinceridade e paciência, sem con
siderar o que nos diferencia como um 
muro impossível de ser superado, mas, 
pelo contrário, reconhecendo que o 
encontro com a diversidade dos outros 
pode converter-se numa oportunidade 
de melhorar a compreensão recíproca. 

Bispo Vasilios 
(da Igreja Ortodoxa de Chipre) 

6. Comprometemo-nos a perdoar 
mutuamente nossos erros e prejuízos 
do passado e do presente, e a apoiar
nos no esforço comum de derrotar o 
egoísmo e a prepotência, o ódio e a 
violência, assim como a aprender do 
passado que a paz sem a justiça não é 
uma autêntica paz. 

Senhor Chang-Gyou Choi 
(confuciano) 

7. Comprometemo-nos a estar do 
lado dos que sofrem por causa da mi
séria e do abandono, fazendo-nos por
ta voz dos que não têm voz, e traba
lhando concretamente para superar es
sas situações com a convicção de que 
ninguém pode ser feliz sozinho. 

Hojjatoleslam Ghomi (muçulmano) 
8. Comprometemo-nos a fazer nos

so o grito daqueles que não aceitam a 
violência e o mal, e queremos contri
buir, com todas as nossas forças, para 
dar à humanidade de nosso tempo uma 
esperança real de justiça e paz. 

Reverendo Nichiko Niwano 
(budista) 

9. Comprometemo-nos a alentar 

toda a iniciativa que promova a ami
zade entre os povos, convencidos de 
que o progresso tecnológico, quando 
falta entendimento solidário entre os 
povos, expõe o mundo a crescentes ris
cos de destruição e morte. 

Rabino Samuel-René Sirat 
Qudaísmo) 

10. Comprometemo-nos a pedir aos 
líderes das nações que façam todos os 
esforços possíveis para criar e consoli
dar, a nível nacional e internacional, um 
mundo de solidariedade e paz, funda
mentado na justiça. 

Doutor Mesach Krisetya 
(Conferência Menonita Mundial) 

Como pessoas de diferentes tradi
ções religiosas, proclamaremos, e sem 
descanso, que a paz e a justiça são 
inseparáveis, e que a paz e a justiça são 
o único caminho em que a humanida
de pode avançar até um futuro de es
perança. Num mundo em que suas 
fronteiras estão cada vez mais abertas, 
e as distâncias mais curtas, por causa 
de uma ampla rede de comunicações, 
estamos convencidos de que a segu
rança, a liberdade e a paz nunca serão 
asseguradas pela força, se não pela 
mútua compreensão. 

Que Deus abençoe essas resoluções 
e dê justiça e paz ao mundo. 

Papa João Paulo 11 
Nunca mais a violênciat 
Nunca mais a guerra! 
Nunca mais o terrorismo! 
Em nome de Deus, que toda religião 
traga justiça e paz, 
perdão e vida, amor! 
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2. Inculturação da liturgia em 
meios indígenas 

N o início do mês de setembro de 
2001, aconteceu em Brasília, o 2° 

Seminário Nacional sobre Inculturação 
da Liturgia em Meios Indígenas, tendo 
como objetivo: Explicitar os pressu· 
postos fundamentais para o processo 
de incultnração da liturgia em meios 
indígenas, tendo em vista recuperar ele· 
mentos das culturas das nações indí· 
genas para valorizá·los no processo de 
adaptação das celebrações. 

Antes das reflexões dos participan· 
tes, assessorados pelo Pe. Paulo Suess, 
foram lembrados alguns questiona· 
mentos levantados no Seminário reali
zado no ano passado: 

I. Quem vai realizar o processo de 
inculturação? Quem será o protago· 
nista? 

2. Qual o conceito que temos de 
evangelização? 

3. Numa liturgia inculturada, qual o 
papel do agente externo? 

4. Nas experiências concretas, que 
elementos podem servir como ponto de 
partida? 

5. Como levar em conta a história 
do processo de evangelização das na· 
ções indígenas já que essas histórias 
não são homogêneas? 

6. Como refletir sobre a questão do 
tempo na liturgia, uma vez que cada 
cultura tem uma forma de compreen
der o tempo? 

7. Quais os critérios litúrgicos e an· 
tropológicos da inculturação litúrgica? 

8. Onde queremos chegar? Liturgia 
para cada nação indígena, ou uma 
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liturgia brasileira penetrada por elemen· 
tos indígenas e afros? 

9. Qual será a nossa contribuição 
para dar continuidade ao processo de 
inculturação da liturgia no Brasil? 

Elementos a partir dos pressupostos 
antropológicos 

Pode-se partir de uma liturgia 
milenar (a romana) para ver como os 
indígenas podem celebrar essa liturgia; 
ou, então, pode-se partir do pressuposto 
que há povos milenares (os indígenas) 
que têm já sua liturgia, isto é, seus ri
tos, e saber como eles assimilaram ou
tra liturgia, que conheceram há 500 
anos. 

A liturgia é a dimensão mais difícil 
de inculturar. É mais fácil o missioná
rio se inculturar, comer a lnesma co
mida, vestir a mesma roupa ... A liturgia 
é mais difícil porque carrega a vida do 
povo, sua visão de mundo, sua utopia. 

o caráter festivo das celebrações 
indígenas 

Na colonização, os missionários 
proibiram as festas porque não as en
tendiam. Os jesuítas proibiram os 
guarani de celebrar as festas da colhei
ta. O povo indígena trabalha para ce
lebrar. A finalidade era celebrar. Com 
a proibição, os índios pararam de plan
tar e começaram a passar fome, pois, 
sem festa já não havia mais porque tra· 
balhar. Portanto não se pode substituir 
a festa. A festa é algo importante. De 
certa forma é halística, algo integrado. 



A questão do tempo 
A festa, por sua vez, exige tempo. 

Para celebrar com os indígenas é pre
ciso ter tempo. Precisa-se de muito tem
po para preparar e para celebrar. Isso é 
completamente diferente das nossas 
liturgias urbanas. 

A diversidade 
Cultura não está no sangue. Ela se 

aprende. A questão da inculturação nos 
leva à diversidade. A diversidade era 
vista pela teologia como conseqüência 
do pecado. Anchieta, Vieira, etc., se re
ferem à Babilônia para explicar as 
múltiplas línguas que encontraram en
tre os povos indígenas. 

A diversidade é, portanto, um desa
fio. Gente para aprender tantas línguas, 
para fazer tantos ritos ... Com Darwin 
veio à tona que o homem, enquanto 
criatura divina, só poderia ser entendi
do na diversidade. A evolução que o 
ser humano experimenta é aperfeiçoa
mento. Isso é processo positivo e não 
de degeneração. 

Se se quer inculturar a liturgia, tem
se que diversificar os ministérios. Te
mos tantas culturas diferentes. Nem 
meSlTIO nas nossas celebrações 
litúrgicas atingimos a todos. A diversi
dade não é tanto religiosa, é cultural. 
No Rio Negro, com mais de 6 línguas 
diferentes, o hispo não consegue apren
der tantas línguas. Ele precisará de di
versidade de ministérios e sua função 
sení. de articular (ministério da articu
lação) e não de homogeneizar. Como 
fazer liturgia inculturada se não tiver
mos agentes inculturados? 

Segundo o Documento de Santo 
Domingo(SD, 13), a inculturação é se
guimento de Jesus. Ele se inculturou. 

o primeiro processo foi a endocultu
ração, aprender sua cultura. Jesus 
aprendeu, fez endoculturação. Em Je
sus temos dois aspectos: enquanto ho
mem, Ele aprende a própria cultura (en
doculturação - cultura não está no san
gue, precisa ser aprendida), enquanto 
Verbo encarnado Ele se incultura: Je
sus veio de outro continente, o conti
nente divino e despojou-se do mundo 
da divindade. Neste sentido incultura
ção é seguimento de Jesus em sentido 
imperativo e não optativo. 

A dificuldade está em não dispormos 
de um Evangelho aculturado. Não se 
evangeliza a cultura, mas as pessoas. 
Não se evangeliza o capitalismo, mas 
os capitalistas. Pensando em evangeli
zação das culturas, evangeliza-se sem
pre a partir de uma cultura, e essa é 
dominante frente a uma cultura subal
terna e dominada. Tem-se um Evange
lho dentro de uma cultura. Como des
pojar o Evangelho do cultural, que é 
normativo? 

Inculturação e experiências 
concretas 

Na reflexão a respeito da incultura
ção da liturgia é importante partir da 
experiência concreta, e não tanto dos 
documentos. Tendemos a uma aproxi
mação "a meio caminho". Esse não é 
o caminho de Jesus. Jesus assume a 
carne. Ele não veio ao meio do cami
nho. 

A inculturação não é identificação. 
Não se trata de eu ir ao encontro dos 
índios para me tornar índio (um índio 
a mais, um evangelizador a menos). 
Inculturar é aprender os códigos para 
anunciar o diferencial cio evangelho 
nos códigos daquele povo. A festa é a 
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maneira por onde passam todos os có
digos e anúncios. 

Inculturação é trabalhar com o cul
turalmente disponível. Duas opções: 
continuar o processo colonizador ou 
partir para a descolonização de nossas 
práticas religiosas. Os sacramentos, por 
exemplo, serão feitos com o cultural
mente disponível. O que se tem feito 
até agora foi mais uma "folclorização": 
vestem-se as roupas, mas a estrutura 
continua a mesma. Não basta mudar a 
língua, as roupas. É preciso ir além. 

Todos somos atores e produtores da 
liturgia. Não podemos pressupor uma 
necessidade do outro. Precisamos nos 
inculturar não tanto porque os outros 
precisam de nós, mas para garantirmos 
a vitalidade da nossa fé. O eixo da re
levância da nossa presença no meio dos 
índios pode ser, por exemplo, a nossa 
parceria com eles na luta pela terra. 
Portanto, a relevância é o outro que 
determina e que contribui para o pro
jeto de vida do outro e que a partir dis
so a evangelização pode avançar. 

A herança social 
A cultura é uma herança social. O 

que mantém uma vida são os valores. 
Por exemplo, Jesus era de cultura pa
triarcal, nem por isso deixou de ques
tionar essa cultura. 

Por que as culturas estão sempre 
perpassadas por estrutura de pecado, 
elas não precisariam do Evangelho? 

Depende de que ponto de vista. Do 
ponto de vista da cultura, não. Se sou 
um tukano, tenho uma cultura capaz 
de garantir a vida do meu povo. Não 
preciso falar de minha religião que me 
ensina que a natureza precisa ser cui
dada e respeitada. Se o índio olha para 
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a religião do outro que não acrescen
ta, mas ao contrário lhe tira dessa re
lação, ele vai dizer que não precisa da 
minha religião. Portanto, minha cul
tura não está imune do pecado e tam
bém não posso ter a pretensão de 
transformar a cultura do outro em cul
tura sem pecado. 

É preciso partir do mundo indígena 
para reler o Evangelho. Daí a impor
tância da figura do missionário. Uma 
Igreja Indígena parece estar muito dis
tante. Pela experiência, pode-se dizer 
que a "má notícia" é o assassinato, a 
perda da terra. E é a partir daí que eu 
começo a conversa. Enquanto cristão, 
eu coloco a minha visão a respeito da
quele fato. Não se trata de improviso. 
É preciso um mínimo de referência e 
de acordo a respeito de algumas ques
tões ligadas à vida. Uma vez determi
nados os pontos em comum, partire
mos da realidade. Devo me apresentar 
como eu sou, relativizando minha vi
são, mas colocando-me como cristão. 
Cada um sabendo que a sua maneira 
de ver é relativa. 

Às vezes falamos de valores cristãos 
e achamos que eles são universais, a 
ponto de que tenham de ser transmiti
dos aos povos indígenas. 

Valores são culturalmente vivencia
dos. Paz, amor, solidariedade se tornam 
culturais porque são vividos numa cul
tura. Portanto há maneiras diferentes de 
viver os valores culturais. 

O tempo é o momento do encontro 
com o outro. Não adianta falar só de 
Deus, do Evangelho. Na convivência, 
Jesus ia atrás das pessoas que mais pre
cisavam, para comel: com elas, estar 
presente. E assim ele mudava a idéia 
da pessoa. 



Nota-se a falta de confiabilidade da 
parte dos agentes externos. Enquanto 
os agentes de pastoral fazem celebra
ção da Palavra, tudo bem. Quando pe
dem permissão para serem Ministros da 
Eucaristia ouve-se dizer: Vamos com 
calma! Mais cautela! Atenção, para não 
avançar tanto! A respeito das vocações 
acontece a mesma coisa. Se o missio
nário fica apenas na articulação e não 
faz uma experiência profunda com os 
indígenas ele não será confiável. An
tes a gente precisa ser confiável, para 
depois anunciar. 

O bom é que o Evangelho não te
nha uma cultura própria. Não faz exi
gências culturais. Jesus poderia dizer: 
na Grécia é muito melhor! Mas Ele pre
feriu assumir outra, mais simples. O 
Evangelho não tem identidade cultu
ral. Isso para nós é difícil de admitir 
porque o cristianismo tem uma identi
dade cultural. Quando tratamos de exi
gências, elas procedem muito mais da 
Instituição do que do Evangelho. Mas 
nós não temos acesso ao Evangelho 
puro numa determinada cultura. Por 
isso nenhuma pode servir de modelo, 
de paradigma para as outras. Não exis .. 
te uma meta-cultura cristã. O que exis
te é a possibilidade de viver cristãmente 
a própria cultura. 

A questão da identidade. Jesus 
lembra: ama ao próximo como a ti 
mesmo. Portanto temos que primeiro 
gostar do que somos para ir ao en
contro do outro. Nós só nos reconhe
cemos em contraste. A inculturação 

é para fortalecer a alteridade de 
ambas as partes. É para fazer vibrar 
este povo com os mistérios que anun
ciamos. Não é só para a cabeça, tem 
de ser holístico. 

É preciso estar atento à diferença 
entre o conceitual e o celebrativo. O 
mundo indígena é mais vivencial, 
celebrativo. A teologia índia não é uma 
conceitualização. É como levar os Ín
dios a fazerem uma apresentação. A 
inculturação visa sempre o específico, 
nunca o genérico. No específico está a 
identidade. Nossa presença evangéli
ca quer fortalecer essa identidade. De 
2000 anos para cá, teologia é discur
so. Para os índios, a teologia é vivência, 
é celebração. Entre os Xavante não 
havia discurso. 

Dois lados do processo: a incultura
ção do mensageiro (onde ele é o agen
te) e inculturação da mensagem (a co
munidade é agente). Pensar no 
bilingüismo: falar um código univer
sal e códigos particulares. Podemos 
fazer algo juntos, mas enfatizando o 
particular. Uma unidade articulada é 
mais forte do que uma unidade 
conseguida com a homogeneização de 
todos. 

Todo processo passa pela iniciação: 
nas culturas, na simbologia, na cele
bração. Hoje nossa dificuldade maior 
é a questão da iniciação, da catequese. 

A inculturação requer muita refle
xão. Cada vez que a gente pára e refle
te, sente a necessidade de avançar, de 
dar passos a mais. 
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3. Carta de Goiânia 

Já é hora de acordar. A noite vai 
adiantada e o dia vai chegando 

(Rm 3,12). 
Nos dias 08 e 09 de dezembro de 

200 I, nós cristãos inseridos na políti
ca partidária e/ou nos movimentos so
ciais, provenientes de vários municÍ
pios de Goiás e do Distrito Federal, nos 
reunimos em Goiânia para aprofundar 
as razões e motivações de fé cristã que 
sustentam nosso compromisso evangé
lico, ético e político com as causas e 
lutas da vida do povo. 

Esse encontro Fé e Política foi um 
esforço concreto para construir espa
ço próprio de mútua ajuda, partilha de 
idéias e práticas, auto-formação, ava
liação, experiência orante e celebrativa, 
rearticulação de utopias, reafirmação 
de princípios e indicações prospectivas, 
sob o olhar fito no alvorecer do novo 
milênio, com seus desafios e espel'Em
ças. Situados em tempos de guerra, 
como defensores e construtores da paz, 
nos opomos aos terrorismos imperia
listas de indivíduos ou de Estado. 

o que fizemos 
Sob a motivação do tempo litúrgico 

do advento, fizemos ampla análise de 
conjuntura, nos re-situamos na especi
ficidade de nossa identidade, vocação 
e missão, fizemos a leitura orante da 
Palavra, crescemos na escuta dos tes
temunhos. Também, fizemos memória 
de Antônio Carlos Moura, companhei
ro e irmão na convivência e nas lutas 
eclesiais e sociais, co-fundador nacio
nal e estadual do Movimento Fé e Po
lítica e referência histórica - proclama-
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da e praticada -, do encontro com Je
sus Cristo na concreta e complexa rea
lidade social (EAm, 13). 

o que IIOS propomos a realizar 
Em nome de nosso Batismo, da fé 

que gratuitamente recebemos e profes
samos, do caminho espiritual que co
munitariamente foi construído e a nós 
transmitido, do testemunho e mar'tírio 
de tantos irmãos e itmãs, de nossa in
serção e comunhão eclesial, e do tes
temunho e luta diuturna em favor da 
vida, reafirmamos e renovamos nosso 
compromisso de: 
a) viabilizar um novo Projeto Políti

co para o Brasil, centrado na 
erradicação da fome, no desenvol
vimento sustentável, na garantia 
dos direitos humanos (civis, polí
ticos, econômicos, sociais, cultu
rais e ambientais), na opção por 
políticas públicas de inclusão e de 
segurança ambiental, bem como na 
profética negação e superação do 
atual modelo econômico e da ido
latria à economia do mercado 
neoliberal; 

b) assumir a campanha pelo limite má
ximo de propriedade da terra, como 
testemunho de partilha e comunhão; 

c) fomentar a participação no Fórum 
Social Mundial e participar na orga
nização do plebiscito sobre a ALCA 
- Área de Livre Comércio das Amé
ricas -, possibilitando a análise e 
indicativo popular de decisão sobre 
a soberania do Brasil e dos demais 
países da América Latina; 

d) assumir com coragem, ardor e au-



tenticidade as eleições 2002, 
conscientizando os eleitores sobre a 
responsabilidade de votar. e votar 
bem; criando ou fortalecendo os co
mitês contra a corrupção eleitoral e 
para a aplicação da Lei 9.840/99; res
peitando, estimulando e assumindo 
a participação das mulheres na polí
tica mediante o preenchimento no 
mínimo do percentual de vagas que 
lhes é reservado por lei; valorizan
do, apoiando, promovendo e acom
panhando candidatos honestos, éti
cos, cristãos e dispostos a assumir 
mandatos populares; incentivando à 
participação nos poderes públicos; 
e propondo aos partidos que incor
porem esses indicativos em seus pro
gramas de governo; 

e) acompanhar o desempenho dos atu
ais e futuros detentores de manda-

tos parlamentares ou executivos; 
f) e, enfim, fortalecer o Movimento Fé 

e Política, como expressão cristã ar
ticulada no campo social e político
partidário, e como espaço de convi
vência, cultivo da espiritualidade, 
análise e educação para a prática 
política. 
Contemplamos o novo milênio com 

o mesmo ardor, entusiasmo e olhar 
ec1esial (NMI, 58), e com o mesmo 
mandato missionário de Jesus Cristo 
aos seus discípulos: é preciso avançar 
para as águas mais profundas (Lc 5,4), 
lançar-se ainda mais adentro deste tem
po, acordados por um alvorecer que 
vocaciona - pelo complexo, árduo e 
desafiante caminho da Política -, ao 
serviço à vida e à solidariedade que li
berta e salva. Vamos em frente com 
esperança! 
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"Por uma terra sem males" 
Articulações da Vida Religiosa em torno da CF 2002 

PAULO SUESS 

Por não saber lidar com "seus" de 
mônios, os sonhadores de projetos 

de pureza e perfeição, muitas vezes, 
excluem o seu contrário como 
interlocutor, e se envolvem em guerras 
santas, inquisição e limpeza étnica. 
Atrás do mito da "Terra sem Males" I 
não estaria também uma espécie de 
sonho infantil de pureza que poderia 
terminar, como o sonho da "sociedade 
sem classes", com a exclusão dos "de
mônios", com Gulag (União Soviéti
ca), Revolução Cultural (China) ou 
killing fields (Camboja)? Querer viver 
numa "terra sem males" não significa
ria desconhecer a condição humana e 
esvaziar a cruz de Cristo? Não é este o 
erro fundamental de celebrantes que 
fazem da Missa um show e do altar um 
trio elétrico, produzindo felicidade ar
tificial e esquecimento do Crucificado 
e dos crucificados, em vez de celebrar 
a memória da morte e ressurreição de 
Jesus? 

A Campanha da Fraternidade 2002, 
cujo tema é "Fraternidade e Povos In
dígenas", aponta com seu lema "Por 

uma terra sem males" não para um mito 
do passado, mas para um modelo al
ternativo de sociedade, hoje. Eviden
temente, no lema da CF e no mito da 
"Terra sem Males" dos povos Guarani, 
não se trata de um paraíso terrestre ou 
de uma ilusão, nem de uma vida feliz 
sem dor ou de um céu na terra, mas da 
possibilidade de uma sociedade estru
turalmente diferente. O mito fala de uma 
transcendência na imanência, vi vida 
numa sociedade indígena, que em si 
não é pluralista, mas que tampouco tem 
pretensões de impor o seu modelo aos 
demais povos. Nesta rejeição de qual
quer liberalismo plural interno, vivido, 
porém, na maior liberdade, e na rejei
ção de qualquer hegemonia do próprio 
modelo sobre outros povos, está a ofer
ta de fraternidade de um modelo soci
al, estruturalmente alternativo, e, de 
uma certa maneira, muito próximo à 
vida religiosa. Esta proximidade en
contra-se 
• na simplicidade (pobreza) que não 

visa ao lucro, mas à qualidade de 
vida; 

I Os antropólogos costumam falar da "Terra sem Mal", Em sintonia com o tema da CF e para não confundir 
o leitor, neste texto se fala sempre da "Terra sem Males". 
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• no comunitarismo (vida em co
mum), em que se socializa e se re
parte os bens materiais e espirituais, 
sem prejudicar o justo equilíbrio en
tre indivíduo e comunidade; 

• na proposta de um modelo alternati
vo de sociedade que exige rupturas 
com o modelo existente; 

• no desdobramento da raiz mística 
em todas as atividades concretas. Se 
os Guarani já foram chamados os 
beneditinos da selva, os religiosos e 
as religiosas não haveriam de ser, 
hoje, os místicos e as místicas que 
seguem Jesus Cristo, no desdobra
mento do seu carisma, nas cavernas 
e planícies da história e nas selvas 
de pedras das nossas metrópoles? A 
solidariedade com os povos indíge
nas é semelhante ao amor que bene
ficia não só o amado, mas, sobretu
do, o amante. Amor não existe sem 
reconhecimento de si numa outra 
pessoa, nem liberdade é possível 
sem reconhecimento recíproco en
tre diferentes. No encontro com a IlU
manidade mutilada através da incul
turação, na contra-mão político-cul
tural da época, o carisma religioso 
emerge novamente como ruptura 
profética e seguimento de Jesus (cf. 
Santo Domingo, 13). 

1. Contexto histórico da CF 2002 
A CF 2002 tem a sua história 

entrelaçada com o itinerário do Con
selho Indigenista Missionário (CIMI) 
que se constituiu a partir de uma con
vocação da CNBB, em 1972. Hoje o 
CIMI completa 30 anos. Entre as ra-

zões de fundo político, pastoral, eclesial 
e teológico que levaram. a CNBB a con
vocar um grupo de missionários e bis
pos para assessorá-Ia, se destacam as 
seguintes: 
a) Em maio de 1970, 32 prelados da 

Amazônia declararam que as denún
cias de um genocídio dos índios no 
Brasil seriam exageradas. Ao mes
mo tempo deram um voto de confi
ança à política indigenista do gover
no militar do general Médici (1969-
1974). O que aconteceu? A Funai 
retirou, na época, o povo nambikuara 
de seu território que seria atravessa
do por um novo traçado da BR-364. 
Retirados os índios, a Funai emitiu 
certidões negativas, atestando que na 
região do Vale do Guaporé não ha
via mais índios. Em seguida, a Su
perintendência para o Desenvol vi
mento da Amazônia (Sudam) cha
luava, através de incentivos fiscais, 
firmas colonizadoras. Entre 1968 e 
1979, o Vale do Guaporé foi distri
buído entre 22 firmas agropecuárias. 
Mas, os Nambikuara voltaram para 
seu habitat. No Natal de 1971, equi
pes da FAB e da Funai tiveram que 
resgatar de helicóptero os índios 
dispersos pelo Vale. Os que escapa
ram da fome, tiveram sarampo. Na 
epidemia, morreu toda a população 
nambikuara menor de 15 anos. A no
tícia da "Biafra brasileira" correu 
mundo afora.' Na épidemia causa
da pelas indiscriminadas transferên
cias dos Nambikuara, morreu toda a 
população menor de 15 anos. Além 
disso, a construção da Transamazô-

2 Cf. Vinccnt CarcllilMilton Severiano, Müo bnmc:lI C/JIilm () P(}\'O cil/7.CI. Vamos matar este índio! São Paulo, 
Centro de Trabalho 1ndigenista, 1980, p. 12. 
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nica começava a projetar suas pri
meiras sombras sobre 29 povos in
dígenas. 

b) Na CNBB repercutiram denúncias 
dos antropólogos que participaram, 
em janeiro de 1971, em Barbados, 
do "Simpósio sobre a fricção 
interétnica na América do Sul"3 Se
gundo essas denúncias, "o conteú
do etnocêntrico da atividade evan
gelizadora" das missões religiosas 
estaria baseado no "seu caráter es
sencialmente discriminatório" e na 
sua potência econômica que fez as 
missões se converterem em empre
sas de "recolonização e dominação". 
Os participantes do Simpósio de 
Barbados propuseram uma "mora
tória missionária". 

c) Em 1972, tramitava na Câmara dos 
Deputados o "Estatuto do Índio" que 
definiu toda prática indigenista do 
Estado em função da integração e 
civilização dos povos indígenas 4 O 
grupo de assessores, convocado pela 
CNBB, constituiu-se, mais tarde, em 
coordenação e assessoria nacional da 
atividade missionária junto aos povos 
indígenas, na forma de um Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI). Foi o 
nascimento do CIMI que procurou, a 
partir das inspirações do Vaticano II 
e de Medellín, repensar o tratamento 
missionário e teológico da questão in
dígena. 5 

O CIMI nasceu tarde para influen
ciar decisivamente o texto do "Esta
tuto do Índio". Sobre o artigo do Es
tatuto, que facultava às entidades re-

ligiosas e científicas o direito de pres
tar serviços assistenciais aos índios, 
recaiu, a 19 de dezembro de 1973, o 
veto do presidente Médici, baseando
se na Constituição do regime militar 
de 1969, que lhe permitia vetar qual
quer projeto do Poder Legislativo. 
Declara o Presidente, na Mensagem n. 
530/73, justificadora dos vetos, que os 
"objetivos cardeais do Estatuto" con
sistem precisamente na "rápida e sa
lutar integração do índio na civiliza
ção". A integração, na chamada co
munidade nacional, tornou-se a nova 
modalidade do etnocídio. Na legisla
ção indigenista de então, os índios 
eram "legalmente" tutelados e sua tu
tela terminaria com a integração na 
cultura padrão do Brasil. 

N a época da fundação do CIMI, por
tanto, 30 anos atrás, a sociedade bra
sileira e as Igrejas locais, em seu con
junto, não acreditavam na possibilida
de de que os povos indígenas poderi
am ter um futuro próprio, como po
vos e nações. Na década desenvolvi
mentista dos anos 70, seguida pela 
década perdida dos anos 80, as pala
vras "civilização", "progresso" e "de
senvolvimento" exerceram ainda um 
certo fascínio e sua contestação era 
difícil.' Geralmente, considerava-se a 
questão indígena, como tal, uma 
"causa perdida". Parecia lógico que o 
caminho indicado para o futuro dos 
90.000 (segundo dados do governo 
militar da época) ou 180.000 índios, 
segundo o recenseamento do CIMI de 
então, seria a integração nos padrões 

.~ o texto da Declaração do "Simpósio sobre a fricção intcrétnica na América do Sul", in: P. Suess Carg.). Em 
defesa dos povos indígenl/S, São Paulo, Loyola, 1980, p. 19-26. 

~ Cf. Gênese do ESI<ltuto do índio, in: P. Sues.~, Cálice e c/lia, Petrópolis, Vaze.'>, 198;'), p. 42-49. 

'; Cf. P. Suess, A causa il1dígeJ/(/ 1/(/ caminhada e pHlposfa do Cim;: 1972-1989, Petrópolis, Vozes, 1989. 

82 CONVERGÊNCIA 



culturais e jurídicos da sociedade na
cional e a assimilação étnica e religi
osa. A perspectiva de integração na so
ciedade classista dispensaria a demar
cação das terras dos índios e a sua pro
teção específica, a perspectiva da con
versão dispensaria o diálogo inter-re
ligioso e a inculturação. 

Foi neste contexto que um setor da 
comunidade missionária - o CIMI -
fez sua "opção pelos povos indígenas", 
propondo a ruptura com o modelo de
senvolvimentista em marcha e propon
do uma pastoral específica, integral e 
amplamente articulada. Uma solução 
justa da questão das terras dos povos 
indígenas exigiria mudanças profundas 
do modelo econômico e sócio-político 
vigente, com seus pilares de acumula
ção, autoritarismo e arbitrariedade do 
mais forte. 

Desde 1974 o CIMI facilitou encon
tros entre lideranças indígenas, não só 
no Brasil, mas em toda a Ameríndia, 
dos quais emergiram organizações au
tônomas com novos horizontes políti
cos e teológicos. Obviamente, essa 
opção causou conflitos, não somente 
frente ao Estado, mas também no inte
rior das Igrejas locais. Sobretudo a per
gunta para onde caminhariam os po
vos indígenas dividiu os espíritos. À 
histórica matança de líderes indígenas 
se somaram, a partir de então, assassi
natos de missionários e missionárias. 
O salesiano Rudolf Lunkenbein, um 

dos missionários de primeira hora do 
recém-fundado CIMI, foi também o 
primeiro a ser assassinado na luta pela 
demarcação do território do "seu" povo 
Bororo (+15.7.1976)-" Outros segui
ram, sobretudo indígenas. 

O CIMI começou com um ato de 
fé e esperança no futuro dos povos 
indígenas num momento em que a 
política indigenista oficial e os seto
res articulados com o governo já de
ram a ordem de não ressuscitar o "pa
ciente agonizante" na UTI do pro
gresso. Dez anos depois da fundação 
do Cimi, em 1982, a causa indígena 
já estava pautada para uma Campa
nha da Fraternidade. Numa votação 
tensa da Comissão Episcopal de Pas
toral, em Brasília, ganhou a "Educa
ção", com o lema: "A verdade vos 
libertará". Para que a causa dos po
vos indígenas não fosse prejudicada, 
D. Luciano Mendes de Almeida, en
tão Secretário Geral da CNBB, se 
empenhou para que o Cimi pudesse, 
a partir de então, realizar anualmen
te, com o apoio da CNBB, a Semana 
do Índio. A primeira "Semana do Ín
dia", a de 1982, teve como tema: 
"Paz e terra para os povos indígenas" 
e como lema: "O índio, aquele que 
deve viver". 

A partir de 1987, mi Ihares de ga
rimpeiros - entre 30 e 40 mil, cerca 
de cinco vezes a população indígena 
local - invadiram as terras dos 

(, Cf. P. SlIess, Rodolfo Ltlnkenbcin (1939-1976). Asesinado por oponcrsc ai extermínio de los indios. 
In: E. Stehlc (eo.). Te,\'ri!!os de {a fe en Allléric:a Lalillll desde eI dc'\"cubrill/iel/lo IU/sf(/ I/!/C.l'lros día,\'. 
Navarra, Verbo lJinivo, [982, p. 142-146. - Sobre os mártires indígenas e seus povos extintos cf. 
CONSELHO INDlGENISTA MISSIONÁRIO - CIMI, Oulm.\· 500. Construindo nma nova história, São 
Paulo, Salesiana, 2001, p. 203-241. Este livro, com suas informações sobre terras indígenas, educação, 
satíde e fatos históricos remotos e recentes, é um verdadeiro compêndio para quem busca informações 
sobre a questão indígena. Cf. também www.t:imi.org.br. - Cf. CNBB. Texto-Base CF-2002. São Paulo: 
Salesiana, 2001, item 62. 
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Yanomami, des'organizaram a econo
mia indígena, desarticularam sua cul
tura e depredaram o meio ambiente. 
Poluíram os rios com mercúrio e es
palharam doenças e morte. Em dois 
anos, mais de 1500 Yanomami mor
reram. Aldeias inteiras desaparece
ram. Mas, os povos indígenas sobre
viveram ao "progresso". Hoje, cerca 
de 180 línguas indígenas são faladas 
no país. Vivem no Brasil, desde gru
pos que ainda não foram contactados 
e permanecem praticamente isolados 
da civilização ocidental, até grupos 
e/ou indivíduos indígenas urbanos 
nas capitais do país. O Brasil conta, 
atualmente, com 225 povos indíge
nas que somam uma população de 
550 mil, dos quais 359 mil vivem em 
Terras Indígenas no interior do país 
e 191 mil nos centros urbanos. 

Um fato novo, na história do Bra
sil, são os chamados povos ressurgi
dos.' Por força de decretos imperiais 
e pela pressão de interesses econô
micos da sociedade contemporânea 
muitos povos e aldeamentos passa
ram a ser considerados extintos. Na 
maioria dos casos, os índios expul
sos de suas terras viviam dispersos 
por várias regiões do Brasil, servin
do como mão-de-obra barata para 
fazendeiros invasores de seus terri
tórios. Passados décadas e/ou sécu
los, eles voltaram a aparecer, reivin
dicando seus territórios e seu nome 
próprio. A partir da sua memória his
tórica, forjada numa longa resistên
cia, estes povos ressurgidos têm con
seguido recuperar sua identidade e 
redesenhar seu projeto de vida. 

Rompendo o silêncio: Povos 
ressurgidos a partir de 1970 

'. NordeSfé'. 
o I. Geripankó (AL) 

02. Jenipapo-Kanindé (CE) 
03. Kalabaça (CE) 

04. Kalankó (AL) 

05. Kamakã (BA) 
06. Kambiwá (PE) 

07. Kanindé (CE) 
08. Kantaruré (BA) 
09. Kapinawá (PE) 

10. Karapotó (AL) 
li. Kariri de Crateús (CE) 
12. Karuazu (AL) 

I 3. Pipipã (PE) 

14. Pitaguary (CE) 

15. Potiguara de Crateús (CE) 
16. Potiguara do Monte Nebo (CE) 

17. Potiguara de Monsenhor 
Tabosa (CE) 

18. Tabajara (CE) 

19. Tapeba (C E) 
20. Tigui/Tingui-Botó (AL) 

21. Tremembé de Almofala (CE) 

22. Tremembé do Córrego do João 
Pereira (CE) 

23. Truká (PE) 
24. Tumbalalá (BA) 
25. Tupinambá de Crateús (CE) 
26. Tupinambá cle Olivença (BA) 

27. Xokó (SE) 

28. Xokó-Kiriri (AL) 

29. Wassu (AL) 
. Leste 

30. Aranã 
31. Kaxixó 

7 Cf. Povos ressurgidos, in: CIMI (org.), GlI/m.I' 500. loc, cil., p, 157-165. 
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32. Krenak (MG) 

33. Tupinikim (ES) 
34. Xakriabá (MG) 

(:el)tro~O~ste . 
3 S. Guató (MS) 

36. Kamba (MS) 

37. Ofaié/Ofaié-Xavante (MS) 

38. Tapuia (GO) 

39. Kinikinau (MS) 

Nontc 
40. Arapium (PA) 

41. Apolima (AC) 

42. Kuazá (RO) 

43. Maytapu (PA) 
44. Nawa (AC) 

4S. Tupinambá de Santarém (PA) 

46. Tapajó (PA) 

Sul 
47. Hetá/Xetá (PR) 

lI. Da "Terra sem Males" 
à terra demarcada 

No mito da "Terra sem Males", os 
povos Guarani vivem a sua crença "de 
que é possível superar a condição l1U
mana de modo radical, pois a distân
cia entre homens e deuses é ao mesmo 
tempo infinita e nula."x Ao afirmar, 
concomitantemente, a imanência e 
transcendência do divino, não neces
sitam de uma mediação acentuada de 
cultos ou doutrinas, como ponte de 
conexão entre o divino e o humano. A 
transcendência imanente os faz cami
nhar sem ligações afetivas e possessi
vas com determinados territórios ou 
objetos. Esse estado de prontidão para 

caminhar que levou os Guarani sem
pre de novo a buscar a "Terra sem 
Males", tornou desnecessária qualquer 
construção histórica e material a longo 
prazo. Para os Guarani, a "demarcação 
da terra" que impede as suas migrações 
histórico-escatológicas, foi uma inter
venção cultural violenta. Onde a hori
zontal não oferece mais uma perspec
tiva de um caminho, este caminho se 
desloca para a vertical. A imanência do 
divino fez alguns grupos Guarani me
nosprezar a morte ou até acreditar em 
sua não-necessidade. Esperavam, atra
vés da dança, ficar suficientemente le
ves para se elevar e para descer na "Ter
ra sem Males". Conta o mito dos 
Guarani: 

"Quando Nosso Grande Pai, 
Nhanderuvuçú, criador e destruidor 
da terra, resolveu acabar com a ter
ra, devido à maldade dos homens, 
avisou o Grande Pajé (Guiraypoty) 
e mandou que dançasse.' Este obe
deceu-lhe passando toda a noite em 
danças rituais. A dança suspendeu 
a ameaça do cataclismo. Mas, quan
do o "Grande Pajé" parou de dan
çar, o "Nosso Grande Pai" retirou 
um dos esteios que sustenta a ter
ra, provocando um incêndio devas
tador. Para fugir do perigo, o Pajé 
partiu com sua família em direção 
ao mar. Para apagar o fogo, o mar 
engoliu a terra e-, novamente, emer
giu, desta vez pelo mar, a ameaça 
da destruição do mundo. O "Gran
de Pajé" construiu uma casa de tá-

x E. B. VIVEIROS DE CASTRO. Nimuendaju e os Guarani. In: C. NIMUENDAJU UNKEL. As leI/dl/.\" da 
criaçiio e des/ruiçiio do 1II11IIr!O COIIIO .fúndwnell/o.\" da re/ij{iiio do.\" ApapoclÍva-Guamlli. São Paulo: Hucitec/ 
EDUSP, 1987, p. XXXIII. 

'J Cf. B. PREZIA, Em busca da terra sem males. Po/"(U//im XXII/227 (Agosto 2000): 16. 
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buas, onde resistiu com sua ' famí
lia, dançando, e a mulher batendo 
a taquara contra um esteio da casa. 
As águas subiam e o Grande Pajé 
entoou o íiheengaraí, o canto so
lene guarani. "E a casa se moveu, 
girou e flutuou sobre a água, subiu 
e subiu . Chegaram à porta do céu 
e logo atrás veio também a água" .'0 

Mas, a água não teve mais nenhu
ma força destruidora sobre o gran
de jabuticabal, nem sobre as bana
nas amarelas que ali se comem, 
nem sobre o 'mel que ali se bebe. 
Esse lugar, para onde foram, cha
ma-se "Terra se m Males" (yv)Í 

marane '.1) . Aí as plantas nascem 
por si próprias, a mandioca já vem 
transformada em farinha e a caça 
chega morta aos pés dos caçado
res. Neste lugar, nao há sofrimen
to. As pessoas nao envelhecem e 
nem morrem. 

Os povos Guarani vivem a sua con
dição humana entre festa e plantio, 
entre abundância e migração. Por trás 
da migração guarani está sempre uma 
busca de plenitude, causada por uma 
carência." A carência impede a reci
procidade, portanto, afeta o "modo 
de ser", a cultura (teko); afeta o "ser 
autêntico" (teko katu) e o "bom ser" 
(teko pora) guarani. A migração cau
sada pela carência pode ter causas 

ecológicas (esgotamento da terra) , 
soc iais (divisões internas ou ameaças 
ex ternas), religiosas (medo da des
truição do mundo). A busca da "Ter
ra sem Males" pode ser interpretada 
como a pro cura de "terra boa" ou 
"terra virge-m"l2 onde se realiza a 
".divina abundância'" nas festas con
tínuas ." Quando os priT)1eiros missi
onários jesuítas proibiram as festas, 
os Guarani deixaram de plantar as 
suas roças . . O plantio acontece em 
funçao da festa. 

Na vida guarani não existe uma' se
paração cartesiana entre "terra perfei
ta" e "Terra sem Males" entre o terres-, 
tre e o celeste. A "Terra sem Males" 
pode ser um sonho histórico-econômi_ 
co e um sonho escatológico-espiritual. 
A busca da "Terra sem Males" se re
veste, pois, de múltiplos sentidos e mo
dalidades. Como O Reino de Deus pode 
esta r no meio de nós, assim também a 
"Terra sem Males" pode ser a terra fér
til e abundante, "onde tudo é bom, o 
lugar de Nhanderu", onde "todos se le
vantam bem e se cumprimentam com 
alegria"'" e a terra que permite viver 
em estado de festa . E fe sta s ignifica 
gratuidade Ijo-po i). Gratuidade é a re
ciprocidade das mãos abertas. "Pobre" 
é aquele que nao pode praticar a reci
procidade; "pecador" é aquele que não 
quer praticar a reciproc idade porque 
colhe e produz para acumular e, com 

10 C. NIMUENDAJU UNKEL. A\' lendas, loc. cit. , p. 156 . 
• 

!1 Cf. B. MELlA. La li erra-sin-mal de los guarani: economia y profecia. Américl/ /iuUgella XLlX!3 Uulio -
sepliembre 1989): 491 ~507 , 500 e passim. Agradeço ao amigo B'1I10mcu Meli;t muitas inform ações untropo-
16giças sobre os povos Guarani. 
t ! Os primeiros missionários 1raduziram "Maria Imaclllada" como "Maria MI.lJr:.lllc" (y vy I//ural/e' ? = Terra 
sem Mal) . 
1.\ B. MELlÀ . La (icrra~ sin~mal , 10 (.; . cit.. p. 493. 

1 ~ M . I. LADEIRA. Yvy marfiey: renovnr o eterno. Suplemellto AIII/'Opolá;:ic:o XXX IVI2 (Diciembre 1999): 
81~IOO, aqui 84. 



isso, impede a realização da festa. A 
carência do tekoha - lugar ou terra 
onde se dão as condições do modo de 
ser guarani - atualizam o mito da "Terra 
sem Males" (yvy maralle '1) historica
mente. 

De tempos em tempos, grupos 
guarani reviveram, historicamente, este 
mito. No início do século XX, os pajés 
dos Guarani Apapocuva, cuja trajetó
ria eurt Nimuendaju relata, buscavam 
a "Terra sem Males" (yvy maralle'?) 
no leste, na aurora. Ainda hoje, os 
Guarani enterram seus mortos com os 
pés direcionados ao leste, como os cris
tãos construíram as suas catedrais. A 
migração, desde o Paraguai até o lito
ral brasileiro, do pequeno grupo que 
Nimuendaju encontrou, era uma atua
lização do mito. Nestas viagens, 
direcionadas ao leste, o mito se fez his
tória, na lógica linear e numa vivência 
quase fundamentalista, necessariamen
te destinada ao fracasso. 

Segundo Nimuendaju, a razão des
ta marcha para o leste era o medo da 
destruição do mundo e a esperança de 
ingressar na "Terra sem Males".15 A 
migração, enquanto mobilização Cu 1-
tural, certamente, procurou também 
resolver conflitos com outros povos 
indígenas, com a "civilização", com 
a sociedade sedentária envolvente ou 
conflitos inerentes à própria cultura 
guarani. J6 Mas. a "Terra sem Males" é 
antes de tudo uma dádiva. Ela há de 
ser buscada e encontrada, não COIl-

quistada ou construída. Vagamente a 
imaginaram no leste, além do oceano 
e no alto. 

Dizimados por doenças e pelos 
Kaingang, cujo território atravessaram, 
sempre fugindo da destruição do mun
do, Nimuendaju encontrou um grupo 
Guarani perto de Itanhaém/SP. Quan
do alcançaram o litoral, terminou a sua 
viagem horizontal e histórica. O mar 
não se abriu. Agora, a caminhada de
veria, através da dança, tomar um rumo 
mais vertical. Retiraram-se um pouco 
do mar e ergueram uma casa de dan
ça. Dançaram três dias até o esgota
mento físico. Esperavam, através da 
dança, ficar suficientemente leves para 
se elevarem, junto com seu pajé "ou 
mesmo com toda a casa de dança" e 
descerem na "Terra sem Males"; "en
tão vinha a terrível decepção, e o pajé 
tinha que encontrar uma explicação 
para o fracasso do empreendimento."" 

Hoje, escreveu Nimuendaju em 
19 J 4, a maioria dos Guarani está 
convencida de que já não poderá al
cançar a "Terra sem Males". Não du
vidam da existência deste paraíso, mas 
acham, "que seu corpo adquiriu um 
peso invencível devido ao consumo de 
alimentos europeus (sal, carne de ani
mais domésticos, cachaça, etc.), bem 
como pelo uso de vestimentas euro
péias". IX Segundo Egon Schaden, so
mente partem em busca da "Terra. sem 
Males", os que guardaram intactas as 
suas crenças tI'adicionais. '9 Mas, o que 

1.\ Cf. C. NIMUENDAJU UNKEL. As lendas, loc. cit" p~ 97ss. 
li, Cf. F. S. NOELLI. Ctllt Nillltlcndnjú c Alfred Métrallx: a invcnção da busca da ·'terra sem mal". SlIplelJlen!o 
Amropológico XXXIVI2 (])kiembre 1999): 123-166, aqui 128. 
17 C. NIMUENDAJU UNKEL. As lendas, loc. cit., ]l. 103. 
IH Ibidcm. p. 104. 

I'! Cr. E. SCHADEN. Aspec/o,\·.Iillldi/lI/eJl/a;s dll clIllUra gll{//"(/I/i. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1962. 
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quer dizer, guardar as suas crenças 
intactas? Todas as crenças têm a capa
cidade de se adaptarem a tempos no
vos. Hoje, "há aqueles que já se con

. formaram que só sua alma retornará a 
Nhanderu retã. Há os que ainda têm a 
esperança, ou o desejo, de atravessar 
o ;"oceano com o corpo e a alma e, su
perando a prova da morte, serem o tes
temunho da tradição ( ... )."2<) 

Uma outra tentativa do retorno às 
origens da "Terra sem Males", para 
escapar da carência da terra (tekoha), 
se pode observar entre os Guarani e 
Kaiová no Mato Grosso do Sul. En
tre os anos de 1986 e 2000, 337, so
bretudo jovens nas áreas indígenas de 
Dourados, Amambai, Caarapó, Porto 
Lindo e Taquapery, cometeram o sui
cídio. A demarcação destas áreas faz 
parte de uma política de 
encurralamento compulsório em fun
ção da liberação do restante do terri
tório guarani. "Demarcavam-se as re
servas e criavam-se os atrativos para 
que os Guarani e Kaiová viessem vi
ver nelas. ( ... ) Os índios que não acei
taram ( ... ) foram pura e simplesmen
te expulsos de seus tekohás sagra
dos."" Os suicídios ocorreram prin
cipalmente em áreas superpovoadas 
e em áreas invadidas por fazendeiros 
ou ocupadas por colonos. Num lon
go processo de espoliação de seu ter
ritório físico e espiritual, e sem pers
pectiva de vida, as relações humanas 
e os laços culturais, sobretudo fami
liares, dos Kaiová foram se 
desestruturando. 

Mas, a carência do tekoha não pro-

"" M. L LADEIRA. Yvy marãey, loc. dI., p. 98. 

duz fatalmente suicídios. Ela produz 
também as retomadas de terri tórios 
sagrados, porque sem tekoha (terra) 
não há teko (cultura), e sem teko (cul
tura) não há teko katu (ser autênti
co). Foram pelo menos 20 os territó
rios que os Guarani recuperaram nos 
últimos anos, entre os quais: 
Jaguapiré (1996), Cerro Marangatu 
(1998), Sombrerito (1999) e Mosqui
teiro (2000). O grupo que em dezem
bro de 1998 ocupou a área do Cerro 
Marangatu da Fazenda Fronteira teve 
no dia II de Janeiro de 2002 uma 
importante vitória jurídica, quando o 
TRF (Tribunal Regional Federal) da 
3" Região, em São Paulo, através do 
seu desembargador Gilberto Jordan, 
anulou a liminar do juiz federal sul
mato-grossense, Pedroso Pereira dos 
Santos que determinava o despejo da 
Comunidade Indígena Cerro 
Marangatu, no município Antônio 
João, distante 255 Km de Campo 
Grande. Essas retomadas são muito 
importantes, porque resituam o mito 
da "Terra sem Males" num novo con
texto histórico, num contexto de pro
messas e luta. 

A Constituição Brasileira, promul
gada em 5 de outubro de 1988, pro
meteu aos povos indígenas, no prazo 
de cinco anos, a demarcação de suas 
terras e alguns outros direitos funda
mentais. Mas, muitos dispositivos le
gais da Constituição até hoje, não sa
íram do papel. O Decreto 1775, de 
J 996, que dispõe sobre o procedimen
to de demarcação das terras indígenas, 
prejudicou gravemente este processo 

11 CIMI REGIONAL MS. o mistério dos suicídios. P(!l"(lIItilll XXI/249 (outubro 1999): 4. 
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de demarcação, já que permite a con
testação legal de um invasor ilegal em 
terras indígenas. Essa demarcação das 
terras indígenas passa ainda hoje por 
um complicado processo jurídico. Se
gundo dados do Cimi, de 756 territó
rios indígenas, apenas 236 estão efe
tivamente garantidos, ou seja, com 
todo o procedimento de demarcação 
concluído; e 178 estão sem providên
cias. Levando em conta que para os 
povos indígenas todas as questões 
parciais de sua libertação e resistên
cia convergem para a questão da ter
ra, a luta pelos territórios indígenas é 
o lugar privilegiado de uma evangeli
zação integral. 

III. Traduzir a CF para a 
sociedade secularizada 

Ao apropriar-se da bandeira da 
fraternidade que nos dias da Revolu
ção Francesa foi hasteada contra os 
privilégios da nobreza e do clero, a 
Igreja procura ler a condição huma
na em chave de filiação divina que 
une os seres humanos isolados por 
laços de parentesco, portanto, de li
berdade, igualdade, responsabilidade 
e fraternidade. O enunciado de que 
"o ser humano é imagem de Deus" -
mesmo depois dos arranhões que esta 
"imagem" sofreu com as descober
tas de Darwin - pode ser compreen
dido como realidade criacionista ou 
como metáfora poética. Isso faz pou
ca diferença desde que ambas as lei
turas, e tantas outras possíveis, for
neçam a base para o reconhecimento 
recíproco, a solidariedade e a auto
determinação dos povos indígenas. 

Eis a encruzilhada onde, numa so
ciedade pluralista, cristãos e não-Cl·is-

tãos, apesar de referenciais diferen
tes, se podem encontrar numa "Cam
panha da Fraternidade" para defen
der a causa dos povos indígenas que 
representam aquele Outro sem o qual 
é impossível falar de amor e liberda
de. Desde 1964, a Campanha da 
Fraternidade é para a Igreja no Brasil 
uma oportunidade anual não só de 
chamar a atenção do seu público in
terno para os compromissos sociais 
que emergem do Evangelho, mas 
também de traduzir a relevância so
cial e espiritual de sua proposta evan
gelizadora para a sociedade civil se
cularizada. Trata-se de uma tentativa 
tenaz de inculturar a evangelização. 
Essa evangelização inculturada se 
desdobra na apresentação da relevân
cia do projeto de Jesus, sobretudo, 
para setores desfavorecidos da socie
dade brasileira e no envolvimento da 
sociedade civil, secularizada ou não, 
com compromissos sociais que estão 
na agenda do país. Isso exige não so
mente romper com modelos sociais 
caducados, mas também com lingua
gens herméticas, com receituários 
pastorais técnicos e introvertidos; 
exige informação, análise da realida
de, fundamentação ética e propostas 
de ação que os cristãos fundamentam 
e legitimam a partir da sua fé,. mas 
que a sociedade civil só compreende 
na tradução para linguagens 
televisivas, para o imaginário secu
larizado e para causas humanitárias, 
independemente de codificações des
te ou daquele credo específico. 

Os conteúdos da Campanha da 
Fraternidade são, por natureza, 
macro-ecumênicos. Para o "mundo", 
a sua linguagem há de ser secular e 
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interdisciplinar. As questões da terra, 
da diversidade cultural, do reconhe
cimento, da soberania e da autode
terminação fazem parte de um dicio
nário moderno secularizado. Podem 
ser consideradas traduções contextu
alizadas de verbetes bíblicos como 
"vida". "Reino", "seguimento", 
"novo mandamento", "diaconia": 
"esperança escatológica". Hoje, a so
ciedade civil não assume as razões 
nem as linguagens da fé. Mas, a dis
tância da sociedade secular e a 
incompreensão da linguagem bíbli
ca não significa que a sociedade se
cular se feche diante de perspectivas 
de sentido, de imperativos éticos e de 
apelos à solidariedade, codificados 
nos paradigmas cristãos e nas metá
foras das linguagens da fé. 

A CF 2002 não se dirige, como po
deria parecer, aos povos indígenas, 
mas a nossas comunidades e à socie
dade civil. É importante ter clareza 
sobre os destinatários da CF e suas lin
guagens. A evangelização - e a CF é 
uma campanha de evangelização -
acontece na modalidade de lingua
gens, de traduções, de argumentos e 
de convencimentos na lógica e na lin
guagem do Outro e da Outra, da co
munidade cristã e da sociedade secu
lar. As comunidades cristãs compre
endem a linguagem da Bíblia e da fé 
com suas codificações, suas met,lfo
ras e seus paradigmas, o que não é o 
caso do mundo secu larizado. 

Para despertar a sociedade secular 
para a solidariedade, a justiça e os di"
rei tos dos povos indígenas, como a CF 
propõe, precisa-se mudar a linguagem 
hermética da Igreja. Reivindicar ago
ra a bandeira da evangelização que a 
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pastoral dos anos 70 e 80 teria negli
genciado, significa, muitas vezes, vol
tar para a linguagem caseira da Igreja 
ou para a linguagem efêmera do 
showmaster da TV. Enquanto a lingua
gem caseira se limita, no processo de 
evangelização, ao público interno, a 
linguagem mimética dos shows 
litúrgicos, com sua visibilidade extro
vertida, apenas di verte o mundo, sem 
proposta de redenção. Atrás de novas 
reivindicações de evangelização, mui
tas vezes, se esconde uma fobia 
identidária, uma superficialidade 
epidérmica e uma atitude que confun
de marketing com missão. O 
marketing e o show são a tentação do 
deserto! Jesus a rejeitou para optar, na 
sinagoga de Nazaré, pelo anúncio da 
Boa Nova aos pobres. Aí está a raiz 
da esperança e da sororidade. 

Esperança e sororidade não se 
aprendem fazendo as pazes com o ca
pitalismo, nem no êxodo para ilhas de 
salvação, mas na travessia que signifi
ca ruptura e partida para a construção 
de terra nova, "Terra sem Males". Essa 
terra nova não se pode detalhadamente 
descrever, nem conhecemos seus 
meridianos. Os cristãos não têlTI outra 
imagem da reorganização do mundo 
do que aquela do "juízo final", a ima
gem do resgate da humanidade muti
lada (Mt 25,31 ss). A vida religiosa 
aponta para a travessia onde todos pro
curam aprender a partilha do pão, do 
poder e dos sonhos. No relâmpago da 
partilha, da gratuidade e da justiça, a 
"Terra sem Males" se revela no meio 
de nós, como Reino de Deus. Para os 
navegantes ~ sem ânsia da chegada ou 
da posse da terra nova, mas com o so
nho da aurora -, a felicidade está neste 



relâmpago que ilumina o rumo do seu 
projeto. Mitos e crenças, discursos e 
silêncios, sonhos e utopias devem ser 
avaliados pela energia que geram para 
nortear a travessia. 

Parti0 Slless 
Endereço do lIl/tor: 

Caixa Poslt,l: 46-023 
04046-970 Seio Paulo - SP 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 

1 

2 

3 

Como está repercutindo em sua comunidade a Campanha da 
Fraternidade desse ano, com seus objetivos especificas? 

Quais os desafios mais urgentes que a situação dos povos indige
nas coloca para a vida Religiosa hoje? 

Na sua comunidadel que pode ser feito comunitariamente para 
traduzir a CF para a sociedade secularizada? 
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Justiça, paz e vida consagrada 

FREI BERNARDINO LEERS 

Há uns quarenta anos, a Revista da 
Conferência dos Religiosos do Bra

sil, antecessora da Convergência atu·· 
ai, publicou um artigo sobre os religi
osos e a Consolidação das Leis do Tra
balho (CLT). Uma tese de doutorado, 
defendida por um brasileiro na univer
sidade de Louvaina, mostrou o valor 
interno desta Lei Trabalhista, compa
rada com a legislação de outros paí
ses. De fato, a Consolidação definiu e 
protegeu bem os direitos dos operári
os contra os abusos do poder empre
sarial. Muitas vezes, há grande distân
cia entre a lei em papel e a realidade 
da vida operária no sistema capitalis
ta (neo- )Iiberal. De qualquer manei
ra, a legislação trabalhista está lá e 
funciona. 

1. A situação atual 
Naquele tempo, a vida consagrada 

nos Institutos religiosos não estava 
muito consciente desta evolução. Re
ligiosos viviam e trabalhavam dentro 
de suas próprias "empresas" sem car
teira de trabalho assinada, sem dia de 
8 horas e semana de 6 dias, sem salá
rio-mínimo, sem férias garantidas, 
sem INPS, sem sindicato. A generosi
dade de servir à Igreja e a Deus em 
suas obras empregava funcionários e 
empregados. Mas a consciência de 
que estes tinham seus direitos e exi
gências trabalhistas era fraca e vaga. 
Muitos colaboradores leigos eram 
considerados voluntários sem remu
neração. 
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Os tempos mudaram. Os religiosos 
aprenderam, às vezes a duras penas, 
que viver fora do mundo não dispen
S1> o mundo fora com seus trabalha
dores a serviço dos Institutos religio
sos. Por não terem observados a CLT, 
houve religiosos que foram condena
dos a pagar indenizações pesadas aos 
seus ex-funcionários leigos. Hoje em 
dia muita administração de casas e 
obras de religiosos é feita por escritó
rios de contabilidade que, pela práti
ca com empresas "profanas" sabem 
das leis e suas minúcias e mudanças 
nas relações de trabalho. A nova lei 
do voluntariado por contrato tem di
minuído a quantidade de surpresas 
desagradáveis e custosas que tais re
lações de serviço podem gerar. A si
tuação entre Vida Consagrada e a CLT 
melhorou muito, dando maior segu
rança ao empregador e ao emprega
do .. Está na hora de aumentar a visão 
da fé cristã. 

2. O espaço de Deus 
A Vida Consagrada contém um pa

radoxo preciso. A famosa Bula "Exivi 
Saeculo" sugere por este título uma 
saída pura e simples do mundo con
temporâneo, como se fosse uma polí
tica de "Apartheid". O religioso aban
dona sua casa de família e vai viver 
numa casa comunitária à parte, dedi
cando sua vida a Deus, seguindo um 
itinerário para Deus. Doutro lado, que
rendo ou não, leva sua vida passada 
para dentro da nova vida, pois conti-



nua a ser a mesma pessoa em forma
ção. Em sua casa religiosa a televisão, 
os jornais, o rádio, revistas colocam o 
mundo de fora com seus acontecimen
tos seletos dentro de seus muros e men
tes. Também dentro de sua vida con
sagrada, a dependência para com o 
mundo de fora é evidente. Alimenta
ção, roupas, calçados, móveis, até a 
construção e conservação da casa de
pendem do trabalho e do mercado do 
mundo de fora. 

Na luz da fé vivida na comunidade 
do Povo de Deus, este paradoxo entre 
separação e interpenetração é sublima
do pelo espaço de Deus, o Criador do 
universo. O primeiro mito da Criação 
na Bíblia coloca todos os seres huma
nos, seln exceção, no fim e no início 
do processo divino. Todos são criados 
no fim de longa arrumação detalhada 
do cosmo global e nele a terra, o habitat 
do homem. Muito satisfeito, Javé dá a 
bênção e a missão ao homem de ser 
início responsável da vida, dele e dos 
outros, e da administração da terra, que 
rodando em redor do sol, movimenta
se no universo tão extenso que a luz 
de todas as estrelas ainda não foi per
cebida pelos instrumentos humanos até 
agora. 

O mistério da Palavra que se fez car
ne, de Jesus, Filho de Deus e Filho da 
mulher Maria, mostra de sua maneira 
a vitalidade brilhante deste início res
ponsável de que todos seus irmãos e 
irmãs humanos participatn em princí
pio. A fórmula curta de São João: 
"Tudo foi feito por Ele" desdobra-se 
nos textos da carta de São Paulo aos 
Colossenses, na qual Jesus Cristo é 
apresentado como "primogênito de 
toda a criatura, porque nele foram cri-

adas todas as coisas, nos céus e na ter
ra, as visíveis e as invisíveis ... Ele é 
antes de tudo e tudo nele subsiste". 
Em Cristo e por Cristo, a divindade se 
uniu à humanidade e o humano foi as
sumido em sua Pessoa pelo divino. 
Numa união que ultrapassa a compre
ensão humana, Ele estava no princí
pio com Deus, mas assumiu toda a tra
jetória humana comum desde a con
cepção e o nascimento até depois da 
morte, abertura da vida transformada. 
Alpha e Ômega, princípio e fim, Ele 
continua reconciliando a humanidade 
e o universo cósmico na paz de Deus. 

Neste espaço divino-humano do 
Deus conosco, os religiosos vivem, se 
movimentam e são representadores do 
mistério de Deus por autorização, e 
seus apresentadores por autenticida
de cristã: Não são cegos que preten
dem guiar cegos, porque neste caso 
ambos cairiam no abismo. Nem são 
surdos que não escutam ou entendem 
ninguém, embora muito diálogo nes
te mundo seja de surdos. Não são 
mudos que não sabem comunicar a 
vida e palavra evangélica. Não são 
paralíticos, porque têm os pés e a gra
ça-missão de anunciarem a mensagem 
de Jesus, de libertação pela justiça de 
que brotam a reconciliação e a paz 
entre as pessoas que Deus, o Pai co
mum ama, perdoa, levanta e puxa para 
a frente, onde Ele espera seus filhos e 
filhas. 

3. O lugar dos religiosos 
Procurando integrar-se neste espa

ço divino-humano, religiosos não se 
podem fechar num tipo de egoísmo 
ingênuo. Certos ricos se fecham as
sim, em falsa paz dentro de seus con-
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domínios, cercados de muros altos e 
guardas armados no portão e cachor
ros pittbulls. Talvez haja paraísos fis
cais. Mas cada homem experimenta de 
seu jeito, que o paraíso da paz foi per
dido. O que fica, na realidade, é o sím
bolo cruel do fratricídio de Abel, víti
ma de seu irmão assassino Caím, pre
sente em mil e uma formas na vida 
cotidiana. Nem ontem nem hoje a hu
manidade precisa usar Adão e Eva. o 
Homem e a Mãe dos vivos, como bo: 
des expiatórios. Qualquer um que 
toma conhecimento de si mesmo iden
tifica-se com a árvore da experiência 
do bem e do mal. 

Diante da paciência de Deus, sem
pre de novo cresce a cizânia da vio
lência humana. Violência contra os Ín
dios, ameaçados em sua sobrevivên
cia por invasões de suas terras e mal
tratados; violência contra os negros, 
cujos antepassados foram libertos por 
uma assinatura em papel, sem recom
pensa ou remuneração pelas riquezas 
que seus trabalhos escravos produzi
ram; violência contra as mulheres ab
sorvidas no mercado de trabalho por 
salários menores, ficando com a 
tríplice tarefa de trabalhadora, mãe 
educadora de seus filhos e dona de 
casa; violência contra os homossexu
ais, marginalizados e ridicularizados 
sem espaço de viverem sua liberda
de; violência contra as crianças aban
donadas, sofrendo fome, vivendo suas 
vidas curtas na miséria; violência con
tra os deficientes físicos e mentais que 
levam a cruz de suas limitações e a 
cruz das humilhações pelos outros; 
violência contra os milhões de pobres, 
desempregados e excluídos sem con
dições humanas de uma vida digna; 

94 CONVERGÊNCIA 

violência contra as muitas vítimas de 
roubos, atentados, seqüestros e matan
ças numa sociedade em que a vida 
humana vale pouco. 

Pelo espaço divino-humano tam
bém o demasiadamente humano tran
sita do pecado, da tentação e do mal. 
Uma nova satanização do mundo tal
vez sirva de camuflagem esperta das 
fraquezas e malícias humanas. Pois 
pela morte humana e ressurreição de 
seu Filho, Deus reconciliou o mundo 
consigo e enviou o Espírito Santo para 
realizar a remissão dos pecados e a 
paz. 

4. Justiça e paz 
Justiça, paz, Direitos Humanos, in

tegridade da criação, qualidade de vida 
não são simples bolas com que o pa
lhaço brinca no circo para a alegria do 
público. Este conjunto de palavras for
ma um desafio fundamental à consciên
cia e à práxis daqueles que se consa
gram a Deus e sua causa de libertar e 
salvar o que sai da generosidade de seu 
amor criativo sempre novo. Estes ide
ais estão, por assim dizer, no horizonte 
do espaço em que religiosos prosse
guem seu itinerário de peregrinos. 

Nos Institutos e comunidades de re
ligiosos, as grandes palavras do Evan
gelho, a caridade, a fé, a esperança, o 
seguimento de Jesus, o carisma, a sa-

bedoria, a justiça, a temperança, a co
ragem, os votos voam pelos ares do 
idealismo, mas encontram um materi
al humano que não é perfeito, mas está 
em caminho da perfeição, em caminho 
do Perfeito que é o Pai. Regras, Cons
tituições, Estatutos regulam as relações 
humanas, horários, estruturas de poder 
de decisão etc. em detalhes para ga-



rantir a vida virtuosa. Todavia, os mem
bros não são livros de perfeição espiri
tual; são homens e mulheres de carne 
e ossos, cada um com suas qualidades, 
talentos, limitações e sombras. Tam
bém nas comunidades religiosas, o 
humano não falta, nem a rivalidade, 
nem o carreirismo, nem a sensibilida
de, nem o orgulho. Conflitos e parti
dos podem surgir com abusos de po
der, incompreensões e distribuição ina
dequada de serviços. Isolamento, mar
ginalização e marcação de determina
das pessoas, incompatibilidades de 
caracteres, inimizade, geralmente den
tro de uma nuvem de fofocas e indis
crições, costumam ameaçar e destruir 
a justiça e a paz fraterna que esvaziam 
o título comum de irmãos e irmãs (de 
caridade). Quem estiver sem pecado ... 

Porque comunidades religiosas não 
são ilhas, mas ligadas por mil laços de 
interdependência do mundo humano 
fora de casa, o ponto nevrálgico da 
formação. é a visão aberta sobre a so
ciedade, seus dinamismos e tendênci
as. A convivência na mesma casa tor
na os jovens e idosos, novatos e expe
rimentados de qualquer jeito fisicamen
te, às vezes, mentalmente, próximos. 
Na parábola do Bom Samaritano, Je
sus deu um outro sentido ao termo. 
Próximo é aquele que faz bem, presta 
serviço a um outro, a outros. As portas 
das casas religiosas se abrem para aten
der a muitas pessoas de todo calibre e 
qualidade. Há obras de caridade para 
prestação de' serviço. Há hospitais, co
légios, asilos e lares de idosos; há um 
leque de pastorais. Além dos contatos 
e serviços interpessoais e com grupos 
locais, noticiários que entram pelos 
meios sociais de comunicação ampli-

am o horizonte do mundo, seus apelos 
e necessidades. 

Diante da massa de injustiças e con
flitos de seu tempo, Jesus demonstrou 
sua compaixão ativa de libertar, abrir 
os olhos, de perdoar, de fortificar o que 
estava fraco, de animar o que estava 
abandonado, de dar nova esperança e 
coragem, sacrificando sua vida na cruz, 
para que todos tenham vida e vida em 
abundância. Sua ação era ele local e 
tempo marcados; seu horizonte era a 
humanidade e o mundo criado todo de 
todos os tempos. 

Desde a entrada, religiosos costu
mam ter uma formação e uma vida bem 
protegidas. As despesas são pagas; 
emprego e moradia são garantidos; 
doença tem tratamento e remédio; fome 
não é problema, pois se a mesa não está 
posta, a geladeira tem e pão geralmen
te sobra; carro há e presentes, privilé
gios e mordomias; férias estão previs
tas e dinheiro de viajar está à disposi
ção com poucas exceções. A vida reli
giosa exige trabalho e serviço, mas sua 
canalização é bastante regular, sem 
grandes tensões e lutas bravas para 
manter a cabeça levantada nas tempes
tades. Pela centralização dos cuidados, 
interesses e bens terrestres nos Institu
tos religiosos, o vôo da espiritualidade, 
das coisas celestes fica mais livre; tal
vez a porta se abra ao espírito burguês 
da boa vida sem preocupações. Nesta 
situação, como o horizonte começa a 
funcionar em que Deus comunica sua 
vitalidade e tolera os abusos ela liber
dade humana? 

5. Seis vezes aprendiz 
Religiosos costumam vi ver em pe

quenos grupos que convivem dentro 
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da moradia comum, ótimo espaço 
para praticar a justiça, o respeito pe
los irmãos e os funcionários e cons
truir a paz. Ao lado do trabalho em 
casa e das necessidades pessoais e 
comunitárias, eles também têm suas 
redes de relações com muitas pessoas 
fora da casa. Esta extensão cria no
vos desafios para semear a justiça e 
cultivar a paz, enquanto as situações 
e as fraquezas humanas permitem. A 
terceira extensão é o teatro da socie
dade global, em boa parte invisível, 
que mistura paz e violência, justiça e 
abuso de poder. Essa é a terra que pro
duz estruturas sociais, políticas e eco
nômicas que condicionam a vida. O 
bem- e o mal-estar de milhões de ci
dadãos e filhos de Deus, que são pe
cadores e vítimas. A ignorância, a mi
opia e o egoísmo pessoal ou de grupo 
formam obstáculos sérios, especial
mente a esta extensão englobante. 

A aprendizagem permanente segue 
seis linhas mestras que se juntam no 
desenvolvimento do material humano; 
criando mais espaço de visão e ação. 

5.1. A procura de Deus 
Deus, onde estás? É uma expressão 

humana, cujo eco passa pelos sécu
los. Porque há muitas pessoas e pes
soas diferentes, as imagens de Deus 
também são muitas e diferentes. Deus 
é criador que trabalha seis dias para 
organizar o universo e a terra; nela 
coloca o ser humano, homem e mu
lher que recebem a bênção de cres
cer, multiplicar-se e cuidar do bonito 
jardim. Deus visita Abraão e vem pelo 
deserto, o Senhor, com dois homens
anjos. Deus fala numa sarça ardente 
que não vira cinza. Deus é uma colu-
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na de luz que anda, de noite, na fren
te de seu povo eleito, mas rebelde e 
duro de cabeça. Deus não está na vio
lência da tempestade nem no barulho 
do terremoto, mas na brisa suave que 
sobe do vale cheio de sol. 

De mil vezes e de mil modos, Deus 
se comunica com a humanidade. Mui
tas vezes, esconde-se, para ser procu
rado; está ausente, para atrair a fé de 
seus filhos e receber sua confiança na 
escuridão da romaria noturna. Sua 
morte foi anunciada, mas Deus não se 
incomodou e continua bem vivo e 
acompanhando e atraindo seus filhos 
e filhas, pecadores ingratos e santos em 
caminho. Às vezes sua presen~a se tor
na inesperadamente transparente; ou
tras vezes, quase desaparece atrás de 
uma fila de santos padroeiros. Há pes
soas que lutam com Deus tempos e 
mais tempos, como Jacó com o anjo, e 
assim mesmo, não O encontram. Ou
tros falam de Deus como se tivessem 
uma linha vermelha telefônica com Ele. 
A procura continua, COlTIO o homem 
que garimpa a terra querendo encon
trar a pérola mais bonita, mas se a en
contra, não sabe o tamanho de seu va
Iar infinito. 

No fim Deus fala pelo seu Filho 
que nasce criança de uma mulher e 
se esconde muitos anos, provocando 
a dúvida, se é Ele que há de vir ou 
precisamos esperar outro. O homem
Deus forma escola e admira que de
pois, seus discípulos ainda querem 
que Ele mostre o Pai. A pergunta de 
Felipe foi feliz pela resposta de Je
sus: quem me conhece, conhece o 
Pai. A atenção dos peregrinos muda. 
Ficaram olhando para cima, para o 
cume da montanha, coberto de nu-



vens; agora olham para Jesus e ten
tam entender suas qualidades e atitu
des com o povo, sem pastor e sofren
do muitas e muitas necessidades para 
se libertar das muitas e muitas for
mas de escravidão. O fiel seguimen
to de Jesus não é a biblioteca de li
vros, que pode desaparecer no fogo, 
mas é a vida dos romeiros que, passo 
por passo, procuram o caminho cer
to e vão subindo a montanha, custe 
o que custar para Deus. E Deus os 
ama e gosta de ser procurado. Onde? 

5.2. O raio de ação da Vida 
Consagrada 

Rezar tende a repetir a experiência 
tão humana de olhar para cima, no 
dia da Assunção, ao Senhor Jesus, 
procurando um último sinal, uma úl
tima imagem de quem saiu e desapa
receu. As igrejas estejam cheias ou 
com pouca gente, a celebração 
eucarística orienta para o altar na 
hora de preparar a mesa, mas os ges
tos são para cima; logo depois, soa o 
convite: corações ao alto para o Pai 
Nosso que estais no céu; no fim, to
dos saem pelo mundo e Deus os 
acompanha onde vão viver e agir, pés 
no chão duro da realidade de cada 
dia. Deus está mais longe do que se 
pode imaginar e é mais íntimo aos 
seres humanos do que a própria inti
midade dele. Seu mistério envolve o 
uni verso todo e a vida humana toda. 

Ontem a palavra era cura de almas; 
hoje evangelização é a palavra. Evan
gelização abrange todos os homens e 
os homens todos também na precarie
dade de suas passagens por esta terra 
comum. Jesus foi homem total e sua 
trajetória pela terra foi desde sua con-

cepção e nascimento até depois de sua 
morte na cruz, o enterro. Sua práxis não 
era apenas revelar o Pai, perdoar peca
dores, dar esperança de eternidade ou 
trazer ovelhas perdidas de volta ao ca
minho certo. Ele libertava os presos, 
abrindo olhos, ouvidos, língua, dando 
força de andar aos paralíticos, alimen
tava os famintos com pão e peixe, ca
minhava e conversava com o povo, 
dormia tranqüilo na tempestade. Todas 
as necessidades humanas da terra, ele 
as assumia em seu serviço de liberta
ção. Como pelo buraquinho da fecha
dura, ele deixava ver aos seus discípu
los. o que podiam esperar na hora do 
encontro definitivo com o Pai. "Tive 
fome e me destes de comer; tive sede e 
me destes de beber ... ". O texto é tão 
conhecido que não precisa ser copia
do. Apenas importa a chave final: "Cada 
vez que vós fizestes isso aos meus ir
mãos mais pequeninos, é a mim que o 
fizestes" . 

Jesus tem os pés no chão na terra, 
de tal modo que se identifica com a 
humanidade em todas as suas necessi
dades terrestres. São Paulo afirma, que 
a figura deste mundo passa. Mas é este 
mundo que forma o noviciado dos dis
cípulos de Jesus, onde se treinam ser
vindo a todos os sofredores, vítimas, 
injustiçados, miseráveis, excluídos da 
existência humana digna. Até hoje, no 
quadro dos avisos está o lembrete: o 
sacerdote e o levita viram o homem 
gravemente ferido num atentado de 
ladrões e passaram para frente. Rezan
do? Pensando na polícia ou num ser
mão contra a violência? 

5.3. Doutrina social e práxis 
Doutrina social não é um título fe-
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liz. Parece um rótulo em redor de uma 
série de documentos, desde Leão XIII 
até João Paulo lI, CELAM e CNBB. Na 
realidade trata-se de um movimento 
orientador da práxis cristã que, desde 
o início do século XIX, caminha de 
duas pernas: a análise e a visão da rea
lidade humana contemporânea com 
suas necessidades e desafios que ape
lam à responsabilidade cristã na cons
trução e reforma do mundo, da socie
dade e do habitat terrestre, doutro, a 
vivência pessoal e comunitária do evan
gelho que assume o humano em toda 
a sua extensão, como criação e plano 
de sal vação em curso do Pai que espe
ra seus filhos e filhas na felicidade de 
seu mistério. 

Vida consagrada a Deus procura 
não um Deus "isolado" no céu, mas o 
Deus criador com toda sua obra de 
criação permanente, o Deus conosco 
que ama e se sacrifica pela humani
dade toda em suas andanças por esta 
terra, admirável e mal tratada. Expres
são do circuito do amor no mistério 
da Santíssima Trindade, Deus ama 
suas criaturas tanto que assumiu com 
seu Filho toda a passagem e convivên
cia humanas por este mundo. Ele se 
tornou totalmente igual a qualquer 
pessoa humana, com exceção do pe
cado de que ninguém o podia conven
cer. Por ele, o mundo com todos os 
seres humanos que andam nele foi 
"dessatanizado" e virou a grande ofi
cina do Reino de Deus. Fica a pergun
ta: por que a Doutrina Social, docu
mentos e cursos sociais parecem atra
ir tão pouca atenção dos religiosos? 
Mesmo se trabalham muito, o verda
deiro espaço de Deus não funciona 
bem como horizonte de planos e ações. 
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Em geral, os Institutos religiosos 
cuidam bem de seus programas de for
mação inicial e permanente de seus 
membros. Cursos de teologia falam da 
Doutrina Social. Pelos contatos com 
pessoas fora da comunidade religio
sa, muitos ganham certa experiência 
da vida nas famílias, vida de pobre, 
de operário, de rico, embora seja ex
periência do não experimentado, pois 
religiosos não casam, não criam famí
lia, não são empregados, não seguem 
os preços do mercado. Há uma falha 
nisso? De qualquer maneira, pobreza 
se aprende melhor com pobres. 

Talvez seja o imediatismo de esca
la pequena. Em suas parábolas e men
sagens, Jesus revela uma percepção 
aguda da realidade humana de seu tem
po e de sua terra. O mundo em que e 
de que os religiosos vivem continua 
teatro, mas muito mais complexo e in
tricado, e muito mais de fantoches. A 
vida das pessoas, das famílias e gru
pos sociais depende de uma série de 
sistemas quase invisíveis, sistemas 
político, econômico, social, de ensi
no, de saúde, de habitação, de infra
estrutura, de transporte, de comunica
ção que em boa parte estão atrás dos 
bastidores, mas condicionam em seu 
funcionamento real, para o bem e para 
o mal, a qualidade de vida dos cida
dãos. O que adianta lamentar e tentar 
remediar os efeitos, sem enxergar as 
causas que os produzem? A injustiça 
e a justiça não são simplesmente ca
sos individuais; estão nas próprias es
truturas injustas e na corrupção que 
está embutida nos sistemas, fazendo 
vítimas e mais vítimas. Os famosos 
bolsões de pobreza não se dissolvem 
por bolsões de bem-estar ao lado. 



5.4. A armadura de Deus 
Na carta aos Efésios há uma curiosa 

"descida". Depois de um vôo alto so
bre o mistério da salvação e reconcili
ação em Cristo Jesus e a construção da 
Igreja na unidade e cooperação, o au
tor desce para explicar o código fami
liar da época em moldura cristã; depois 
ele convoca seus irmãos ao combate: 
"Revesti-vos da annadum de Deus". O 
uniforme do soldado romano serve 
para explicar o uso das armas de ata
que e defesa nesta luta. Deus e seu 
poder estão, de novo, no meio. 

Não há paz onde não há justiça. 
Sem justiça feita a todos, a paz é ape
nas aparência. Talvez haja paz e mú
tuo respeito e direitos reais entre os 
religiosos da mesma comunidade, -
que Deus nos ouça. Mas sair para fom 
e lutar pelos direitos humanos de tan
tas pessoas maltratadas e injustiçadas, 
que não têm condições para obter seus 
direitos e uma digna qualidade de vida 
humana é fogo, exige coragem e per
severança. 

Que a participação de religiosos na 
luta pela justiça e paz na sociedade 
ganha simpatia e apoio dos poderes 
na Igreja unanimemente é uma utopia 
sem pés. Desde a separação entre Es
tado e Igreja, que se fez à bmsileira, a 
palavra "política" soa como uma nota 
falsa em muito ambiente eclesiástico. 
Mais ainda, atualmente uma onda de 
espiritualismo alegre e doce se divul
ga com práticas, devoções de anjos, 
imagens e quadros românticos de san
tos, que parece mais combinar com o 
céu da consolação e satisfação do co
ração do que com enfrentamento das 
injustiças e conflitos da sociedade fora 
dos muros das igrejas e capelas. 

Maior utopia é esperar apoio e sus
tento dos poderes e centros de deci
são que dominam o cenário político, 
econômico e social. Para obras de as
sistência filantrópica, verbas podem 
ser colocadas à disposição, especial
mente se há interesse eleitoral. Se de 
fato um trabalho social ou campanha 
ganhar volume e dar bons resultados 
há sempre muitos "donos" que se que
rem apoderar do sucesso e tirar van
tagem para si. Obras fracassadas não 
costumam ter donos. 

Quem não. quer enfrentar tempesta
des, melhor ficará na sua toca, espe
rando Godoi. Vários apóstolos eram 
pescadores experimentados que conhe
ciam bem os caprichos das águas que 
navegavam. Quando veio a tempesta
de inesperada, gritavam de medo e 
acordaram Jesus aos gritos. Aquela vez 
Jesus fez bonança, mas criticou a falta 
de fé. O que significa a interrogação 
evangélica: Se o Filho do Homem vol
tar, encontrará ainda fé na terra? 

A volta gloriosa dos anjos e demô
nios significa um duplo risco para os 
religiosos que querem participar da lu ta 
dura pela justiça e paz no mundo. A 
cidade moderna com seus meios de 
comunicação, suas desigualdades evi
dentes e mil seduções de alcoolismo, 
drogas e sexo, vai substituir o aJ)tigo 
deserto dos primeiros eremitas, como 
habitat de todos os diabos. O mundo 
vira um reino de satanás, como se. o 
Senhor Jesus não tivesse vencido to
das as forças do mal, até o poder da 
morte corporal. Onde anjos, santos e 
diabos vão dominando o quadro da 
história em curso, onde fica a respon
sabilidade do homem e da mulher de 
serem guardas de seus irmãos e irmãs? 
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Diante da passividade dos cristãos, os 
anjos e santos são reduzidos a caixas 
de queixas e reclamações. E demônios 
usados como bodes expiatórios agra
decem com um sorriso num país em 
que vender sua alma ao demo ainda 
acontece e os exorcismos se multipli
cam. 

5.5. Com o povo para o povo 
Religiosos são treinados em caI'ida

de e beneficência, fazer bem aos ou
tros. Para com Illuitas vítimas de injus
tiça e violência não há outro jeito do 
que o serviço do pronto socorro, for
necer mantimentos, distribuir roupas e 
cobertores, levar a um hospital ou pa
gar remédios. Por mais que são neces
sários no momento, estes serviços têm 
o risco de criar uma dependência que 
não termina mais e faz dos beneficia
dos um poço sem fundo. De fato, há 
pessoas de tais condições. que apenas 
podem sobreviver e ter ainda certo con
forto ou perspecti va de vida por causa 
da assistência contínua. Outra coisa 
não se pode esperar. 

Na convivência humana, a caridade 
coloca o outro no centro e não aquele 
que tem poder de ajuela. A liberdade e 
a autonomia de decidir e agir não são 
monopól io egocêntrico de quem aju
da, mas realidades do outro também, 
embora limitadas talvez, subdesenvol
vidas e imaturas. O auxílio e a ajuda 
não passam simplesmente de quem tem 
e é para quem não é e não tem. Con
forme uma velha sabedoria chinesa, 
quem pede um peixe para comer é ca
paz de aprender a pescar e se tornar 
independente. A melhor beneficência 
é ajudar, estimular, ensinar o outro a 
desenvolver os talentos e capacidades 
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que tem para ele mesmo se defender 
na vida e construir sua qualidade de 
vida e de convivência social com as 
próprias mãos, cabeça e coração, seja 
em escala pequena, seja em grande 
escala. 

Comunhão e participação, fazer con
tato e levar os outros a colaborar em 
favor do progresso da justiça e ela paz 
social são orientações básicas. Tais ide
ais não são concessões do poder histó
rico, mas direitos de pessoas livres, que 
só recentemente começam a ser prati
cados, talvez mais na sociedade civil 
do que na organização da Vida Consa
grada. A vertical idade tradicional do 
poder e saber está mudando para mai
or horizontal idade entre os participan
tes conscientizados por maior aprovei
tamento de talentos disponíveis e tro
ca de serviços. Mais do que simpatia e 
abraços, a solidariedade fraterna é abrir 
para cada um a chance ele cooperar, de 
sua maneira e com suas habilidades, 
na construção de uma sociedade lm
mana em que a glória de Deus mais 
transparece. 

5.6. Leigos não são religiosos e 
vice-versa 

Por causa da distância inevitável 
entre o religioso e o povo em todas as 
suas variações, o estudo doutrinário 
da sociedade presente há de ser com
pletado com a arte ele escutar e obser
var a situação elas famílias e peque
nos grupos sociais com que se faz 
contato. Interpretações teóricas são 
sempre abstratas e globalizantes e ra
ras vezes comunicam detalhes e vari
áveis. Por isso, a convivência, enquan
to for possível completará as leituras, 
para avaliar o abstrato no concreto e 



colocar o concreto no quadro amplo 
da grande sociedade estruturada. Pa
pel suporta qualquer idéia e qualquer 
plano e qualquer reforma profunda. O 
trabalho da realização custa tempo e 
colaboração com pessoas de carne e 
ossos com seus talentos, limitações e 
disponibi I idade. 

Religiosos são homens e mulheres 
livres; os colaboradores são casados e 
vivem numa família. Por isso, o religi
oso talvez possa gastar seu tempo e 
energia como quiser. Leigos têm suas 
responsabilidades divididas entre seus 
"deveres de casa" e serviços eventuais 
numa pastoral ou trabalho social. Que 
alguém prejudica seu casamento ou a 
vida com seus filhos, da parte de um 
religioso não é aceitável. Vida casada, 
vida em família é o contexto comum 
de santificação do Povo de Deus, os 
leigos. Ao lado deste padrão de vida, 
a vida consagrada tem seu contexto 
próprio, em que há energia e tempo 
disponíveis, que os leigos em suas re
des de relações não têm, apesar de 
toda generosidade que possuem. Em 
qualquer serviço pastoral ou social o 
reconhecimento do outro é base da co
operação eficiente. Se São Paulo afir
ma que o casado está ligado e o celi
batário livre, fornece, seja como for, 
uma orientação prática para a colabo
ração de leigos e religiosos num mes
mo servIço. 

Apoiado em seu Instituto, o religio
so tem certa faci I idade de trabalhar de 
graça, enquanto o leigo precisa de re
muneração para sobreviver e sustentar 
a família. Se o colaborador é realmen
te voluntário, uma nova lei específica 
regula o assunto. Em certas comuni
dades religiosas, pessoas são aceitas 

por caridade, que pertencem à vaga 
categoria de "coitados". Prestam seu 
serviço na horta, na cozinha, na lim
peza. A lei sobre empregados domés
ticos é clal·a. Eles têm direitos a salá
rio, férias, etc. mais garantia de futura 
aposentadoria pelo INPS. A caridade 
não impede a observância da lei nem a 
segurança de vida para frente. 

6. O realismo do Ideal 
Sede perfeitos como vosso Pai é per

feito. Com esta frase de Jesus, o religi
oso pode começar seu programa de 
vida. No contexto do Sermão da Mon
tanha, Jesus deixa começar este pro
grama com a bem aventurança da gra
ça generosa de Deus que chama cada 
um pelo nome, atrai a pessoa em sua 
concretude real e a seduz na esperan
ça que se deixa seduzir. Assim a subli
mação do religioso começa a ultrapas
sar as Regras, com estreiteza das nor
mas formuladas. Constituição, Estatu
tos não formam uma estufa 
computadorizada para forçar clones de 
santidade. O seguimento de Jesus não 
pám. É colocar pé na estrada, como 
romeiro faz, porque o que já alcançou 
no percurso para Deus, ainda é pouca 
coisa. Perseverar no processo de apren
dizagem do espírito e práxis da paz pela 
justiça para com os outros é continuar 
viagem e não parar na espreguiçadeira 
da auto-satisfação. 

Religiosos são templos do Espírito 
Santo, garantia de energia sempre re
novada. Templos são edifícios parados 
no espaço e precIsam apenas ser con
servados em bom estado. A pessoa viva 
pela vitalidade comunicativa de Deus 
se movimenta para frente e não pára, 
pois o crescimento da justiça que cria 
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a paz é um desafio que cerca os religi
osos de todos os lados com as faces da 
pobreza, miséria, da doença, do desem
prego e de tantas outras necessidades 
que o sistema global organizado prati
camente põe de lado, se não expulsa 
do campo da vida. O horizonte divi
no-humano é sem limite: cada religio
so em seu lugar é limitado. Palavra 
chave é a palavra de Francisco de As-

sis que, paciente terminal, teve a cora
gem sincera de dizer: irmãos, vamos 
começar finalmente a servir a Deus e 
aos próximos, porque até agora temos 
feito pouca coisa. 
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Au/o/' de IIl1mcmSll,Ç obra.\' e {/r/i/.:os. 
Endereço do (11/101': 

Caixa PO.\'f{/! 16 
35.500-010 Dil'il/rípo/is - MG 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 

Em que espaço os religiosos e religiosas procuram a Deus? 
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2 porque religiosos e religiosas geralmente trabalham em Institutos 
de propriedade deles e delas? 

3 Como é em seu Instituto, sua casa, a relação entre religiosos(as) e 
funcionários(as) e empregados(as)J 



" 

Violência e ação pastoral 

JUNG Mo SUNG 

Um fantasma ronda a Europa, o 
fantasma do comunismo", assim 

começa O Manifesto Comunista escri
to há mais de 150 anos. Hoje, o sonho 
ou a ameaça de uma sociedade dirigida 
pelos trabalhadores não existe mais. O 
que nos ronda e amedronta a todos é a 
violência. 

A violência entra no nosso dia a dia 
através das imagens da TV - com suas 
transmissões do atague terrorista nos 
EUA, da "guerra contra o terror", do 
interminável conflito no Oriente Mé
dio, dos seqüestros relâmpagos e dos 
não tão curtos assim, violência polici
al, chacinas, assassinatos gratuitos, etc. 
- e também por todas as precauções 
que procuramos tomar para tentarmos 
nos proteger da violência, que quase 
sempre se manifesta de modo inespe
rado e aterrorizador. 

Tentamos, muitas vezes, esquecer
nos da violência e levar uma vida "nor
mal". Normal no sentido de uma vida 
sem sobressaltos da violência, e, para 
isso, faZelTIOS de conta que a violência 
não está presente no nosso "pequeno 
mundo" que criamos. Esquecer é uma 
forma de conviver com problemas e 
dificuldades. Mas, ela está lá! Sempre 
irrompe de um jeito ou outro no nosso 
mundo. O nosso esquecimento não é 
tão poderoso para nos proteger total
mente da violência. 

O medo frente a essa "onipresença" 
da violência hoje nos paralisa e nos 
traz a péssima sensação de impotên
cia, misturada com a raiva. Dois senti-

mentos que quando vêm juntos não 
nos ajudam a encontrar caminhos e 
ações possíveis. Para combater (em um 
artigo sobre violência, nada melhor do 
que estas palavras "guerreiras") isso, 
precisamos tomar um pouco de distân
cia e tentar analisar este grande e com
plexo problema. Analisar implica em 
dividir o problema e delimitar o foco. 
E um foco só é foco quando concen
tramos a nossa luz/atenção sobre uma 
determinada parte ou aspecto do pro
blema e, ao mesmo tempo, temos a 
consciência de que este objeto sob o 
foco é uma pequena parte ou apenas 
um aspecto de uma totalidade maior. 
Isto é, analisar é reduzir um problema 
a uma dimensão que não cOlTesponde 
à realidade, contudo, não conseguimos 
compreender melhor se não fizermos 
isso. 

Neste sentido, eu quero deixar claro 
que não tenho a menor pretensão de 
neste pequeno artigo abordar o proble
ma da violência enquanto tal, muito 
menos tentar dar conta da sua totalida
de. Eu quero contribuir com algumas 
reflexões que ajudem os/as agentes de 
pastoral a perceberem um pouco me
lhor este complexo problema e a en
contrarem algumas pistas de ação pas
toral e social. Para isso, quero abordar 
aqui dois tipos de violência, que por 
falta de uma melhor definição vou cha
mar provisoriatnente de violência 
institucional e atos de violência. Ape
sar de reconhecer a gravidade do pro
blema do crime organizado, não trata-
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rei aqui diretamente deste assunto por
que isso exigiria muito mais reflexão e 
espaço. 

1. Violência institucional 
Na pequena lista de violências que 

eu fiz no início, ao falar da violência 
na TV, não aparece um tipo de vio
lência que é denunciado por muitos 
setores das igrejas e de movimentos 
sociais: a violência da exclusão soci
al e da fome que atinge uma grande 
parte da população mundial. Esta 
omissão não foi casual, porque as TVs 
não apresentam estes problemas como 
violência, mas sim como problemas 
SOCIaIS. 

Que a visão de crianças com fome 
tentando dormir debaixo de papelões 
numa noite chuvosa é chocante e nos 
causa uma profunda indignação não 
há dúvida. Mas, nem todos conside
ram esta cena uma cena de violên
cia. Nem mesmo cenas de famílias de 
refugiados de guerra passando fome 
são vistas por todos como violência. 
Com certeza a guerra é violenta, mas 
a fome? Bem, para muitos, esta é 
uma conseqüência, mas não um ato 
de violência. Afinal, quem seriam os 
sujeitos causadores da violência da 
fome? 

Alguém poderia responder dizendo 
que a sociedade ou o sistema capitalis
ta é o causador ou sujeito desta violên
cia. Contudo, quem é a sociedade? 
Quem é o capitalismo? O que significa 
dizer que um sistema econômico-soci
al é causador ou sujeito da violência? 
E por que muitos não concordam com 
esta visão? Por que a fome e a exclu
são social não são vistas por todos 
como violência, enquanto que não há 
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dúvida de que espancamento de uma 
criança é um ato de violência? 

1.1. Sistema social e violência 
legítima 

Para entender esta diferença ou esta 
falta de consenso sobre a fome e a ex
clusão social, precisamos nos debru
çar sobre este tema da "violência 
institucional". Em primeiro lugar, pre
cisamos nos lembrar de uma tese bem 
conhecida de Max Weber de que o Es
tado se caracteriza pelo monopólio da 
"violência legítima", ou o que é supos
to como violência legítima. Uma so
ciedade ampla só pode funcionar na 
medida em que possuir uma instância 
com direito de quebrar os direitos que 
são garantidos para todos. Por exem
plo, o direito de ir e vir só pode funci
onar, de fato, se houver uma instância 
na sociedade que confina em uma pri
são (negando o direito de ir e vir) as 
pessoas que tentam proibir outras de 
exercerem o direito de ir e vir. Esta ins
tância é o Estado, e mais especifica
mente o sistema judiciário. 

Quando o Estado prende alguém, 
ninguém diz que o representante do 
Estado está cometendo uma ato de vi
olência, mas sim de justiça. Como um 
pai que teve o seu filho assassinado e 
diz: "eu não quero vingança, mas so
mente a justiça, o assassino deve pa
gar pelo que fez!" A vingança feita em 
nome do sistema judiciário não é vista 
como vingança, nem como violência, 
mas sim como justiça. Enquanto o sis
tema judiciário (leis, juízes, policiais, 
sistema carcerário, etc.) gozar da con
fiança da sociedade, prevalece esta 
percepção da violência legítima como 
justiça. Mas, quando juízes, policiais e 



outros representantes do Estado são 
acusados de corrupção, violência (não 
mais legítima, mas a "comum"), abu
so de poder, enriquecimento ilícito e 
coisas assim, que estão se tornando 
corriqueiras na América Latina, a so
ciedade pode entrar, como estamos 
entrando, em uma grave CrIse 

institucional pela corrosão da 
confiabilidade na justiça e a perda da 
esperança de que a violência legítima 
possa expurgar a violência ilegítima e 
impura da sociedade. 

Esta lógica da violência legítima que 
funda o Estado também ocorre no âm
bito do sistema econômico e das rela
ções econômicas e sociais. Para que um 
sistema econômico possa funcionar é 
preciso que esteja fundado em alguns 
princípios fundamentais e que estes 
sejam aceitos por todos ou pela gran
de maioria sem questionamentos. Isto 
é, aceitos como naturais ou óbvios e, 
portanto, não objetos de discussão ou 
questionamento. No sistema capitalis
ta, o princípio de propriedade privada 
e do respeito ao contrato são dois des
tes pilares do sistema. 

Violência econômica ocorre quando 
se quebra estes princípios, mas não 
quando são resultados deles. Tomemos 
o exemplo das ocupações feitas pelo 
Movimento Sem Terra. Para o pessoal 
do MST e os simpatizantes, o que ocor
re é uma ocupação contra a injusta es
trutura fundiária do país. Entretanto, 
para o restante da sociedade o que 
acontece não é uma ocupação, mas sim 
uma invasão. Um.a invasão da proprie
dade alheia. Se os proprietários resis
tem à invasão, esta resistência não é 
vista como violência, mas sim como 
legítima defesa (desde que feita dentro 

da lei vigente). Tanto é assim que o sis
tema judiciário dará respaldo aos "le
gítimos proprietários" com ordens de 
reintegração da posse que será execu
tada com o uso da violência legítima, 
se necessário. 

Quem ocupa acusa os fazendeiros 'de 
violentos e a estrutura fundiária de in
justa. Quem tem a sua terra invadida, 
acusa o MST de violento e de provo
car caos na sociedade. A diferença de 
perspectiva e, portanto, do discerni
mento sobre a violência depende da 
aceitação incondicional ou não dos 
fundamentos da sociedade. 

Se tomarmos o problema da exclu
são social, o raciocínio é semelhante. 
Quase ninguém é a favor da exclusão 
social ou da fome de dezenas de mi
lhões de pessoas no Brasil, ou cente
nas de milhões na A.L. Contudo, a 
maioria não considera a exclusão so
cial como violência, mas sim como um 
resultado do mal funcionamento da 
economia brasileira e latino-america
na ou da incompetência e 
desonestidade dos políticos. Violência 
ocorreria quando alguém usasse de 
meios que não são oferecidos e permi
tidos pelas leis do mercado (a compra 
e venda) para obter bens de que ne
cessita e/ou deseja. Que a exclusão 
social é um grave problema social, não 
há dúvida. Mas, que ela seja uma vio
lência ... ?! O que di versos setores das 
igrejas e da sociedade consideram 
como violência econômico-social con
tra os pobres, a maioria da sociedade 
considera como disfunção do sistema 
econômico, que deve ser resolvida den
tro das regras do sistema. Ademais, 
devemos reconhecer que é difícil ta
char de violência uma situação em que 

CONVERGÊNCIA 105 



é muito difícil ver e saber quem foi o 
sujeito violento que a causou. 

Esta diferença na compreensão da 
fome e da exclusão social como vio
lência não tem a ver com a aceitação 
incondicional ou não dos fundamen
tos do sistema de mercado capitalista. 
Quem crê que a vida de todas as pes
soas deve estar acima de qualquer lei 
ou princípio econômico-social encara 
a exclusão social como uma das maio
res violências do nosso tempo. Por 
outro lado, os que crêem na validade 
absoluta destes princípios, ou nem têm 
noção de como estes princípios são 
considerados absolutos no capitalismo 
atual, consideram a exclusão social 
somente como um problema social. 

No fundo, está em jogo aquilo que 
alguns teólogos da libertação, como 
Hugo Assmann e Franz Hinkelammert, 
denominaram de idolatria do mercado.' 
A aceitação ou não dos fundamentos 
do sistema de mercado como naturais 
e inquestionáveis é, sem dúvida, um 
problema teológico. E, assim, o pro
blema da exclusão social e violência 
se torna um problema teológico fun
damental, pois estamos lidando com as 
imagens de Deus que estão na base da 
nossa percepção da realidade. E desta 
forma, a denúncia da exclusão social e 
da fome como violência contra a hu
manidade se torna um dos aspectos 
fundamentais da nossa missão de 
evangelizar. 

1.2. Deus dos pobres e a "guerra sanla" 
Na luta contra esta idolatria do mer

cado e contra este sistema social tão 

excludente e insensível, é preciso lem
brarmos que a sua demonização - a 
crítica do mercado como algo demo
níaco - é um "jogo de espelho" da sua 
idolatrização ou da sua absolutização. 
O mercado é algo humano e social, 
não é nem natural, divino ou demoní
aco. O problema está na sua 
absolutização, seja no sentido positi
vo pelos neoliberais, seja no sentido 
negativo por alguns críticos do capi
talismo. 

Na luta contra essa sacralização do 
mercado que transforma as violências 
do sistema contra os pobres em vio
lência legítima, ou meros problemas 
sociais decorrentes de uma disfunção, 
não podemos cair nesta mesma arma
dilha e pensarmos que a nossa luta in
corpora o "projeto" de Deus e que, por 
isso, Deus está conosco e somente 
conosco nesta luta. Esta seria uma for
ma de transformarmos, também, as 
nossas violências e pecados em "vio
lência legítima", agora legitimados em 
nome do "projeto de Deus" do qual nós 
seríamos os únicos portadores. 

Segundo este tipo de pensamento, 
"eles" usariam uma falsa imagem de 
deus (ídolo) para justificar a sua vio
lência e opressão, enquanto que "nós" 
teríamos o deus verdadeiro e, portan
to, as nossas lutas e os nossos projetos 
em favor dos pobres e oprimidos esta
riam de antemão justificados e legiti
mados. Esta é, na minha opinião, uma 
das possíveis conclusões de um texto 
de José Maria Vigi!, que tomo aqui 
como um exemplo. Em um artigo 
entitulado O Deus da guerra e o Deus 

I ASSMANN, H. & HINKELAMMERT, F. A ido/li/ria do mercado. Petrópolis: Vozes, 1989, Este é, sem 
dúvida, Ulll dos livros mais importantes da teologia da libertação, que merece ser mais estudado. 
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menos, nos levar a uma atitude de sus
peita ou de crítica frente a essa respos
ta clássica sobre a religião como pro
motora exclusivamente da paz.' Há 
mais relação entre violência e religião 
do que muitos de nós podemos imagi
nar. Contudo, o limite do espaço deste 
artigo não nos permite aprofundar esta 
questão aqui. 

Voltando ao tema da "violência le
gítima" pretendida tanto pelos defen
sores do capitalismo quanto por aque
les que identificam o Deus dos pobres 
com as lutas de libertação, é preciso 
lembrar que este tema está muito pre
sente na Bíblia. Uma das primeiras for
mas de reivindicação da violência le
gítima foi a da vingança contra o san
gue derramado. E a noção de que o 
sangue derramado de uma pessoa, em 
especial dos pobres, clama ao céu por 
vingança (por ex., Gn 4,10; 2Mac 8,3; 
Ez 24,6-8) é bastante conhecida na te
ologia latino-americana. Porém, há 
uma idéia na Bíblia que é bastante in
trigante: a vingança é exclusividade de 
Deus! "A mim pertence a vingança e a 
recompensa" (Dt 32,35). Esta idéia foi 
retomada por Paulo na Carta aos Ro
manos: "Não vos vingueis dos outros, 
caríssimos, mas deixai agir a ira de 
Deus, porque está escrito: Para mim a 
vingança, para mim o exercício da jus
tiça, diz o Senhor" (Rm 12, 20). 

O que acontece se a vingança de 
Deus tarda e a nossa raiva e indigna
ção frente aos sangues derramados dos 
pobres se nos tornam insuportáveis? É 
preciso agir em nome de Deus e vin
gar este sangue que clama a Deus! Esta 

seria uma conclusão bastante "natural" 
e aceitável. Mesmo que a nossa vin
gança não contenha uma violência fí
sica, corporal, e seja somente no nível 
simbólico. A nossa violência, não im
porta se simbólica ou direta, seria to
talmente legítima pois seria uma res
posta ao clamor dos pobres que sobe 
ao céu e feita em 1100ne do "Deus da 
paz justa" ou do "Deus dos pobres". 
Seria uma violência legítima de uma 
"guerra santa", mesmo que não usás
semos estes termos por causa da má 
conotação adquirida nos dias de hoje. 

Paulo, porém, propõe um caminho 
bastante diferente. Após escrever que 
a vingança pertence somente a Deus, 
ele tem que apresentar uma proposta 
de ação para nós que não seja de vin
gança contra os nossos inimigos. Ele, 
então, propõe: "pelo contrário, se teu 
inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, 
se tiver sede, dá-lhe de beber, pois, as
sim fazendo amontoas brasas ardentes 
sobre sua cabeça. Não te deixes ven
cer pelo mal, mas triunfa do mal com 
o bem"(Rm 12, 21-22). 

Numa proposta demasiadamente ro
mântica e pouco prática, alguém po
deria retrucar. Talvez seja. Mas, por 
outro lado, se reproduzirmos a mes
ma lógica da violência legítima/justa/ 
santa, a única vencedora será a pró
pria violência. Será que não é papel 
do cristianismo, como uma religião 
profética, e especialmente dos agen
tes religiosos do cristianismo serem 
testemunhas dessa postura radical de 
superar a violência e o mal com a prá
tica do bem para com os inimigos? E 

.~ Veja, por ex., R. Girard, A violência e () sagrado, São Panlo: Paz c Terra, 1990; F. Varolle. EI dio.~ 'sádico', 
Sanlander: Sal Terrae, 1988. 
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quando os inimigos são tratados des
sa forma, eles deixam de ser inimigos 
e nós conseguimos sair do circuito da 
violência. 

Ao mesmo tempo, tenho plena cons
ciência de que esta proposta não é viá
vel plenamente no âmbito da socieda
de ou das relações macro-sociais. Não 
é possível que uma sociedade funcio
ne sem que haja mecanismos de "vio
lência legítima" vistos no início. O pro
blema não é este mecanismo como tal, 
mas a absolutização de princípios que 
norteiam este mecanismo na socieda
de. No caso do capitalismo, os princí
pios de propriedade e de contrato de 
compra e venda. 

Para tanto, precisamos criticar esta 
absolutização que ocorre no atual ca
pitalismo, chamada idolatria do mer
cado, e precisamos, também, tomar 
cuidado para não cairmos no mesmo 
erro seja tanto no sentido de criticar 
absolutamente o mercado, seja no 
sentido de pensarmos que a nossa 
luta é encarnação do projeto de Deus, 
ou de que Deus está conosco nesta 
luta de uma forma tal que Deus não 
pode ser encontrado em outros gru
pos sociais que têm visões e práticas 
sociais diferentes da nossa. Em ou
tras palavras, precisamos retomar a 
noção da transcendência de Deus 
para concluirmos que ninguém ou 
nenhum grupo pode reivindicar ser 
o verdadeiro representante de Deus 
no mundo, e de agir em plena con
formidade com a vontade de Deus. 
Ninguém pode se declarar a mão vin
gadora de Deus no mundo, pois a 
vingança (santa) é exclusividade de 
Deus e parece que ele não quer fazer 
o uso deste direito. 

2. Atos de violência 
Um segundo aspecto que queremos 

tratar é o que estou chamando de "atos 
de violência". Em termos de atos con
cretos, o que nos assusta não é tanto o 
ato de roubar, por exemplo, mas a vio
lência desproporcional que acompanha 
muitas vezes esses atos. O caso da dona 
de casa seqüestrada em Campinas e 
que foi morta na frente da sua casa 
porque a família não tinha conseguido 
o valor do resgate chocou o país exa
tamente por causa desta desproporção. 

2.1. Violência, pobreza e problemas 
sociais 

Casos assim têm chamado cada vez 
mais a atenção da mídia e têm sido 
objeto de muito debate. E sempre apa
recem aqueles que, de imediato, asso
ciam esta violência com a pobreza ou 
com o agravamento dos problemas 
sociais. A primeira hipótese, a da asso
ciação da violência com a pobreza, é 
facilmente descartável com inúmeros 
casos de violência nos setores de clas
se média ou rica. O conhecido caso dos 
jovens de classe média de Brasília que 
queimaram um índio, casos de assal
tos cometidos por jovens ricos e vio
lências intra-familiares são alguns 
exemplos de que a violência perpassa 
todas as camadas sociais. Além disso, 
há muitas comunidades e vilarejos ex
tremamente pobres onde a viólência é 
quase nula, comprovando que esta as
sociação é insustentável. 

Na verdade, esta rápida associação 
entre a violência e a pobreza é fruto do 
preconceito. 

A segunda relação, a relação entre o 
aumento da violência e o aumento dos 
problemas sociais, é mais complexa e 
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mais aceitáveL Entretanto, merece al
guns comentários. 

Em primeiro lugar é preciso reco
nhecer que não se pode negar esta evi
dente relação, pelo menos em termos 
estatísticos. O período do aumento da 
violência coincide com o de aumento 
de problemas sociais, pelo menos nas 
últimas décadas. Porém, é preciso es
clarecer melhor o que significa o au
mento dos problemas sociais. Se for no 
sentido de aumento de pobreza ou de 
número de pessoas pobres, voltamos à 
primeira hipótese de explicar a violên
cia pela pobreza. 

Esta é uma armadilha perigosa e re
corrente. Muita gente comprometida 
com a causa dos pobres utiliza este tipo 
de explicação também no intuito de 
mostrar que o principal responsável 
pelo aumento da violência não são os 
pobres, mas, sim, o modelo econômi
co vigente e a elite econômica que cau
sam o aumento da pobreza. Este tipo 
de discurso faz parte de uma argumen
tação maior que defende um modelo 
econômico-social alternativo com me
nos desigualdade social. Neste sentido 
é um discurso válido. Contudo, incor
re, na minha opinião, em pelo menos 
dois problemas. 

O primeiro é a "des-responsabiliza
ção" dos sujeitos das ações violentas só 
pelo fato de serem pobres. Eles não te
riam nenhuma responsabilidade pela 
violência, seriam apenas vítimas do sis
tema. Toda responsabilidade e culpa 
seriam do sistema econômico e da elite. 
Esta é uma das formas de tentar manter 
uma visão mítica acerca dos pobres. 

O segundo é reforçar o preconceito 
da sociedade de que a violência é "coi
sa dos pobres" e, no caso de envolvi
mento de alguém das classes média on 
alta, este seria apenas uma exceção que 
confirmaria a regra. O combate à vio
lência passaria então pelo controle so
cial e policial dos pobres e pela aparta
ção; o que já está ocorrendo com 
bolsões de riqueza se isolando do res
to da sociedade. É claro que esta me
dida seria justificada como medida 
"provisória" enquanto se espera pelo 
desenvolvimento econômico suficien
te para elevar todos os pobres à con
dição de classe média. O que é im
possível na atual estrutura econômi
co-social. 

Outras abordagens inserem o au
mento da violência e dos problemas 
sociais dentro de uma análise mais 
ampla. Zeferino Rocha, por exemplo, 
em nm interessante artigo sobre a vio
lência e a crise ética que marca o nos
so tempo pós-moderno, diz que "a vi
olência que a todos ameaça hoje é ape
nas um corolário do niilismo metafísico 
e ético que domina o espírito do nosso 
tempo"4 e que esta é conseqüência de 
um mundo onde o que conta é o poder 
econômico, e a sua elite se torna indi
ferente aos sofrimentos dos marginali
zados pela injustiça social. E comple
ta: "pois bem, estes infelizes margina
lizados, vítimas das injustiças, muitas 
vezes terminam apelando para a vio
lência para poder suportar o presente, 
porque para eles perspectivas de um 
futuro não mais existem."5 

Mesmo com esta ampliação da aná-

~ ROCHA, Zererino. "O problema da violência e a crise ética de nossos dias". Sílltese. Revisfll de Filos(?f/a, 
vol.28, 11.92, set-dez/200 I, Belo Horizonte, pp. 314-315. 

:; Idem, ibidelll, p. 315. 
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lise, parece que Rocha está tentando, 
com esta última afirmação, não somen
te justificar a violência dos marginali
zados como quase uma necessidade 
para poderem suportar o presente, mas 
também culpabilizar o atual sistema 
econômico e a sua elite pela violência. 

Se a violência das pessoas proveni
entes das camadas pobres é sempre 
vista como uma reação quase que ne
cessária ou automática com a pobreza 
e injustiça imposta pela elite econômi
ca e pelo sistema de mercado, não há 
muito que fazer junto às comunidades 
pobres para tentar diminuir o nível da 
violência e da criminalidade. Pois, se 
os pobres não têm nenhuma participa
ção real nas causas da violência, eles 
não têm também possibilidade de mo
dificar algo nas suas vidas para alterar 
estas causas. A única alternativa seria 
esperar uma mudança radical do siste
ma e da elite. Eu penso que se todos 
nós não assumirmos a nossa parte da 
responsabilidade, mesmo que seja so
mente a responsabilidade da omissão 
e da passividade, não poderemos nos 
engajar em ações que podem minorar 
ou solucionar o problema. 

Ao mesmo tempo, se a violência 
entre setores da classe média e rica é 
explicada somente por niilismo 
metafísico e ético, também ficamos 
sem muita opção de trabalhos concre
tos junto a estas comunidades. Afinal, 
muitos agentes pastorais trabalham jun
to às comunidades formadas por pes
soas de classe média ou rica. 

Sem negar a influência deste niilismo 
que caracteriza uma parte importante 
da sociedade e da nossa cultura, é pre-

ciso ir um pouco mais além em busca 
de análises que nos permitam vislum
brar algum caminho de ação. Neste 
sentido acho que é importante enten
dermos um pouco melhor o que carac
teriza uma ação como violenta. 

2.2. Agressividade, violência e 
desejo 

Acima comentamos que o que nos 
assusta não é tanto o núInero de rou
bos - roubos estes que são praticados 
muitas vezes por pessoas que têm ne
cessidades urgentes para sobrevivên
cia e o roubo se torna então realmente 
uma necessidade -, mas sim a violên
cia desproporcional. Esta percepção da 
desproporção tem a ver muitas vezes 
com a raiva ou ódio que move estas 
ações que percebemos como violência. 

Nós, seres humanos, somos animais 
e, como tais, trazemos em nós o instin
to de agressividade e compartilhamos 
com outros animais este "impulso 
filogeneticamente programado para 
atacar (ou fugir), quando interesses vi
tais acham-se ameaçados. Esta agres
são defensiva, 'benigna', está a servi
ço da sobrevivência do indivíduo e da 
espécie, é biologicamente adaptativa, 
e cessa quando a ameaça tenha cessa
do de existir."" É um instinto que tem a 
ver com necessidade. A violência, por 
sua vez, é algo essencialmente huma
no, pois - como diz Jurandir Freire 
Costa - "porta a marca de um desejo. 
Violência é o emprego desejado da 
agressividade, com fins destrutivos. 
Esse desejo pode ser voluntário, deli
berado, racional e consciente, ou pode 
ser inconsciente, involuntário e irraci-

(, FROMM, Erich. Alla/()JI/ÚI dll de.\"/nllil'idade 1/1111/111111, 2.".cd., Rio de Janeiro: Guanabara, [087. p. 24. 
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anal. [ ... ] É porque o sLt}elto violenta
do (ou observador externo à situação) 
percebe no "(ieito violentador o dese
jo de destruição (desejo de morte, de
sejo de fazer sofrer) que a ação agres
siva ganha o significado de ação vio
lenta."7 

A raiva expressa no olhar, que reve
la um desejo de destruição, é o que nos 
assusta na explosão da violência hoje. 
Há diferença entre o olhar baixo, furti
vo, de um pobre camponês faminto que 
furta, com vergonha e sentimento de 
culpa, comida para alimentar os seus 
filhos e de um olhar de uma pessoa em 
uma ação violenta. Por trás da violên
cia há um desejo. O que desejam pes
soas que cometem atos de violência das 
quais nós temos medo? A grande mai
oria dos assaltantes perigosos ou cri
minosos de colarinho branco não rou
bam para prover o sustento necessário 
da sua família. É sempre algo além do 
necessário que eles desejam. E por que 
este desejo do que não é necessário 
vem associado com o desejo de des
truição do outro, da vítima? 

Este é, sem dúvida um tema difícil e 
complexo. Mas, como já disse acima, 
vamos simplesmente propor mais al
gumas reflexões visando provocar no
vas reflexões nos leitores/as. 

Tomemos como exemplo o proble-

ma dos menores infratores. Em uma 
reportagem sobre FEBEM (Fundação 
Estadual do Bem-Estar do Menor), o 
padre Júlio Lancelotti, que trabalha 
com os menores infratores há mais de 
20 anos, explicou a razão de tantos 
casos de roubo entre os menores da 
Febem dizendo: "esses jovens vêem os 
mesmos tênis, os mesmos shoppings 
que nós" e "numa sociedade 
consumista, só é alguém quem pode 
consumir".' E os relatos dos internos 
da Febem apontam, quase sempre, o 
desejo de comprar roupas ou tênis 
como a motivação do roubo ou do as
salto. Segundo a repórter, "nunca se 
fala em assaltar para comprar comida". 

Este desejo de consumo é uma das 
marcas fundamentais da nossa cultu
ra. É um dos definidores da identidade 
pessoal e grupal. Segundo Canclini, 
"vamos nos distanciando da época em 
que as identidades se definiam por es
sências a-históricas: agora se configu
ram mais bem no consumo, dependem 
do que se possui ou se é capaz de che
gar a apropriar-se.'" Eu sei quem eu 
sou e qual o meu "valor" pelo que eu 
consumo. Um menor infrator não as
salta para ter um tênis importado, ele 
assalta para ser mais tendo um tênis 
importado. É a dimensão simbólica das 
mercadorias. J() 

i COSTA, J. F. Violêl/cia e psiclIIllílise, 2', co.,Rio de Janeiro: Graal, 1986, p. 30. 

R PORTELLA, Andréa. "Para especialistas, infrator sofre de consumismo", O E.~fado de Süo Paulo, São Paulo, 
28/1 012000. 
'I CANCLlNI, Nestor Garcia. CO/lsumidores)' cilldac!allos. COI!/liuos lJIultic:ullllrl/{cs de /a !{/obalizw;iân. 
México: Grijalbo, 1995, p. 14. Há uma tradução brasileira. 
lO Esta dimensão é a mais trabalhada pelas empresas hoje. especialmente pelo pessoal do l1Iarketil/f.:. Eu penso 
que aprofundar esta questão é um dos grandes desafios para as religiões e para a teologia em particular. Os 
diversos lançamentos de cartões de crédito com logomarca de igrejas protestantes e evangélicas (ainda não 
tenho conhecimento de cartões de crédito com logoll1arcas de movimentos católicos, mas não seria surpresa 
se aparecessem logo) é um sinal de que há cada vez mais uma fusão entre símbolos religiosos e símbolos 
econômicos. 
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Entretanto, a determinação concreta 
do objeto de consumo desejado não é 
dada pelo sujeito que deseja, pois ele 
deseja consumir, mas não sabe exata
mente o que consumir. Essa determi
nação é dada por um modelo de dese
jo que me indica com O seu desejo o 
que desejar. Esta é uma das funções 
principais dos ídolos nas propagandas: 
indicar o que desejar. Se você deseja 
ser como o seu ídolo, deseje o que ele 
deseja: compre tal objeto ou tal mar
ca!11 

Como o desejo é sempre ilimitado, 
este desejo ilimitado de consumo - no 
fundo, para ser infinitamente por meio 
de ter ilimitadamente - sempre esbar
ra na escassez do poder de compra ou 
na escassez dos bens desejados. A frus
tração do desejo de consumo não rea
lizado vai depender do peso que o con
sumo tem na constituição da identida
de, da auto-imagem, de uma pessoa. 
Se combinarmos esta frustração de de
sejo de consumo não realizado com a 
desestruturação familiar, pobreza ou 
escassez de renda em relação ao seu 
desejo de consumo e falta de perspec
tiva, temos um coquetel perigoso ca
paz de levar à violência. Este proble
ma não atinge somente os pobres, mas 
também as classes médias e ricas. 

Outro problema é que o meu mode
lo de desejo funciona como um rival 
que me indica o objeto a ser desejado 
e, ao mesmo tempo, dificulta o meu 
acesso a este objeto de desejo porque 
ele também o deseja. Além disso ele 
me lembra que eu não possuo este ob
jeto. E quando eu consigo este objeto, 
o meu modelo já deseja um outro e me 

joga novamente na frustração, em uma 
corrida sem fim. 

Violência é usada por muitos como 
um meio de se obter o objeto desejado 
e com isso obter o ser que almeja atra
vés deste objeto de desejo. Ao mesmo 
tempo, esta ação é violenta porque atra
vés dela o sujeito da violência também 
realiza o seu desejo de destruir (de 
matar ou fazer sofrer) o modelo-rival 
que ele vê equivocadamente na pes
soa da vítima do momento. É porque a 
violência destrói a "pessoa errada" que 
ela é também irracional. 

Palavras finais 
O que podemos fazer? Como pode

mos colaborar, enquanto agentes de 
pastoral ou como Vida Religiosa, na 
diminuição deste nível de violência que 
assusta e paralisa a sociedade? 

Eu penso que uma linha de trabalho 
fundamental é a de recuperação de 
auto-estima das pessoas para além da 
capacidade de consumo. Ajudar as pes
soas a terem experiências que lhes per
mitam perceber que são pessoas dig
nas independentemente do que conso
mem. Uma verdadeira experiência es
piritual. Experiência que as faz ver que 
uma pessoa rica não é pessoa porque 
consome muito e de modo sofisticado, 
mas sim uma pessoa que tem capaci
dade de consumir. Como também que 
uma pessoa pobre é pessoa, apesar de 
não ter muita capacidade de consumo. 
É, no fundo, a idéia de que a justifica
ção da vida não se dá pelo consumo 
ou pelos títulos sociais ou rei igiosos, 
mas sim pela fé, esta capacidade de 
apostar e ver que todos os seres huma-

11 Sobre CS{t:: lema, vide por ex., SUNG, Jung Mo. Desejo, mercado e reliMiüo. Petrópolis: Vozes, ~.'. ctl., 1998. 
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nos têm dignidade fundamental e, por 
isso, devem ser tratados de acordo. 

A nossa pastoral e/ou ação social 
deve expressar e encarnar o 
ensinamento cristão de que Deus nos 
ama a todos indistintamente na pura 
gratuidade. E no reconhecimento e na 
experiência desse amor gratuito de 
Deus, as pessoas poderão sempre re
fazer a sua auto-imagem e a sua auto
estima. Sem isso é muito difícil supe
rar a armadilha do consumismo, da eter
na fmstração e da violência. 

Uma outra linha de trabalho pasto
ral importante para minorar o proble
ma da violência é o de celebrações 
litúrgicas participativas e vibrantes ou 
outras atividades coletivas, como es
porte (quem vive na periferia das gran
des cidades sabe da importância de um 
espaço para esportes/lazer para jovens 
pobres), onde as pessoas possam fazer 
coletivamente a catarse da agressivida
de e violência já presente e se sentirem 
parte de uma comunidade ou de um 
gmpo que as reconhecem. 

As celebrações de reconciliação que 
ajudem as pessoas a se reconciliarem 
primeiramente consigo, com as suas 
dores, frustrações e medos, com outros 
e com Deus são também muito impor
tantes para diminuir ou estancar os ci-

elos de violência-vingança-violência. 
Por fim, não em termos de impor

tância, nem de enumeração, mas por 
simples razão do limite de espaço, eu 
penso que é muito importante não per
dermos de vista as lutas sociais e polí
ticas para construirmos uma socieda
de alternativa. O atual sistema de mer
cado é violento porque no seu funcio
namento destrói muitas vidas e depen
de disso para crescer e se manter. En
tretanto, não podemos querer construir 
uma sociedade alternativa sem nenhum 
mecanismo de "violência legítima", 
pois isto está além da nossa condição 
humana e social. É o desafio de man
termos à nossa frente um horizonte utó
pico de um mundo justo e sem violên
cia e, ao mesmo tempo, de lutarmos 
por uma outra sociedade mais huma
na, menos violenta; mantendo o rea
lismo histórico para reconhecermos 
que a violência e o desejo que a pro
duz são partes da nossa condição hu
mana. 

Jllllg Mo SWlg, Pôs-douto/'ado em educaçüo, do//
to/' em Ciêllda.~ da Religh7o. Pn~ress()/' 110 Programa 
de ptÍs-gl'lultwçüo em Ciências da Religiiio da PUC
SP e //(/ Faculdade de Teologia dll UMESP Pesqui
sado)" no IFAN-USF. AUfor de diversos Iivms, entre 
eles: Desejo, mercado c religião, Vozes, e Compe
tência e sensibilidade solidária: educar pura esperan
ça, Vozes (em co-uuforia com Hugo AS,I'/JIlJ/W). 

E-II/ail: jUlIgmosl/lIg@uo/.co/IJ.br 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 

1 Quais são no seu contexto as principais formas de violência e que 
expressões concretas elas assumem mais freqüentemente? 
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2 As principais causas da violência na sociedade atual são conhecidas 
e debatidas na sua comunidade? Como conseguir uma ação efetiva 
sobre essas causas? 

3 Que compromissos concretos podem ser assumidos pela sua co
munidade para colaborar na diminuição da violência no seu con
texto e em contextos mais amplos? 



como discernir na vida religiosa: uma 
questão de identidade 

FREI MIGUEL KLEINHANS, OFM 

1. Introdução 
Observando bem a VR na minha Re

gional Piauí - à qual tento me dedicar 
mais de perto desde 1995 - me vem ulti
mamente uma preocupação crescente. 
Refiro-me a fenômenos de desestlUtura
ção individual, falta de espiritualidade 
fundacional ou bíblica, devido à sobre
carga de trabalho e uma desorientação a 
nível comunitário - congregacional de 
maneira que facilmente se perde o cami
nho. Justamente a nossa assembléia mos
trou uma sede sadia de espiritualidade e 
de reflexão qualificada por palte dos(as) 
participantes. 

O que me pergunto a partir daí é se 
por trás de tudo isso não se esconde, 
talvez, uma séria questão de identida
de. Certamente não existe bem a "iden
tidade da Vida Religiosa", ela é tão 
multifacetada e fluente em seus vários 
aspectos que o termo da identidade não 
acerta bem. Mas existe a identidade 
congregacional, a franciscana, salesi
ana, jesuítica, carmelita, etc, existe a 
transferência do carisma fundacional 
nos tempos de hoje - e aí, nesta trans
ferência para um outro tempo e um 
outro espaço geográfico vejo os nos
sos problemas. 

Faço as seguintes reflexões a partir 
da prática e das minhas observações, 
pois não sou um professor de teologia. 
Elas querem dar uma ajuda no discer
nimento, para que a refundação não 
resulte finalmente numa autodestlUiçüo 

lenta, mas certeira. Além disso me pa
rece que a busca da nossa identidade 
pessoal e congregacional tem muito a 
ver com nossa fé. Nesta linha pode-se 
concretizar o urgente apelo do profeta 
Isaías: "se não credes, não permane
cereis" (ls 7,9b). Em linguagem posi
tiva pode-se dizer: "Se tiverdes identi
dade, tereis testemunho permanente". 

2. Sinais dos Tempos - Tempo de 
Sinais 

Na análise dos tempos modernos e 
pós-modernos já se falou muito em si
nais dos tempos. Não quero repetir os 
discursos bem feitos. Apenas coloco 
quatro sinais que caem na vista e que 
clamam por uma resposta - também 
por congregações que discerniram es
tes sinais. 

a) A Fragmentação da Experiência 
Nossa vida se apresenta fragmenta

da. Já faz tempo que a fé não é mais o 
laço que une todas as experiências hu
manas. Até agora também não há um 
outro elemento que possa constlUir esta 
unidade e, com isso, muitas pessoas 
capitulam diante dos desafios contem
porâneos e se tornam apenas consumi
dores e espectadores da vida. Falham 
neste ponto, também, a memória histó
rica e bíblica das pessoas e, por falta de 
referências, caem na desorientação. O 
quadro se agrava pela fragmentação 
religiosa e cultural, pelas novas 
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tecnologias modernas, dominadas ape
nas por especialistas, e, também, no 

. campo de gênero, onde a clareza 
conceitual, a argumentação lógica e as 
definições autoritárias-masculinas fa
zem desenvolver-se, com todo direito, 
a teologia feminista e a maneira indutiva 
e mais vivencial de acolher o dia-a-dia. 

A fragmentação tem suas razões his
tóricas e, lTIuitas vezes, foram os aconte
cimentos políticos e violentos que que
braram as experiências comuns valiosas. 
Atitudes intransigentes e imprudentes e 
visões inadequadas - também da Igreja 
oficial - causaram danos enormes. A his
tória do Brasil confirma isto, pois a con
quista abafou o crescimento natural duma 
unidade que respeita os elementos cul
turais pluriformes. Seja como for - a ex
periência fragmentada deixa sua heran
ça, hoje, também na vida religiosa. Ela 
desafia e clama por uma resposta bem 
definida .a pmtir do carisma fundacional. 

b) A gratificação imediata 
Parece que hoje em dia o imediatismo 

virou uma cultura. Proclama-se o para
íso agora. Deve-se vi ver a própria vida 
agora, porque depois pode ser tarde 
demais. Mas logo depois vem a 
saciedade, o cansaço e a desilusão. Fica 
cada vez mais claro, que o anseio pro
fundo do ser humano não se sacia nas 
águas rasas dos pequenos prazeres. 

Como se chega ao individualismo? 
Certamente uma resposta é a inseguran
ça do povo, a instabilidade do emprego 
e a perda dos valores mais duradouros. 
Na "nebulosidade ética" em que vive
mos ninguém sabe mais definir em pro
fundidade, o que é autonomia e 
heteronomia. E a partir daí, algo se deve 
equilibrar as pessoas contra aconteci-
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mentos que não sabem dominar e dian
te dos quais se perdem. Aqui podem ser 
mencionados: as informações rápidas 
pelos MCS, a confiança cega que se 
deve depositar nos bancos, a mudança 
de valores sempre mais direcionada 
para o superficial, etc. Sem muita ajuda 
valiosa de fora este individualismo pode 
ser exigente demais e reclama, então, 
por gratificações imediatas. 

Justamente este sinal do tempo de
safia a vida religiosa demais e, espe
cialmente, na sua dimensão contempla
tiva. O que nos dá uma identidade mais 
profunda? Primeiro é o dom da fé em 
Deus, medida por uma Igreja, na qual 
me engajo. Depois vem a memória his
tórica que relembra o passado para pro
mover a vida no presente. Quantas ve
zes o povo de Israel fez releituras do 
tempo sofrido no Egito para ganhar 
identidade nacional num contexto pre
sente? E é esta memória que se opõe 
hoje, também, à espiritualidade "light", 
aos espetáculos da fé e à gratificação 
imediata, dada pelo próprio Deus. 
Acredito com firmeza que um carisma 
fundacional, bem discernido, tem res
postas adequadas neste campo. 

c) A experiência de catástrofes 
Um outro fenômeno grave são os 

clamores do povo diante dos grandes 
males do nosso tempo: doenças, catás
trofes, desemprego, drogas, o crime 
organizado, guerras étnicas, violência 
urbana e outros mais. O maior dos 
males talvez seja a exclusão mundial 
de grandes massas e até de continen
tes todos. Toda perversão fica bem cla
ra, quando a falta de bens sociais - saú
de, educação boa para todos, emprego 
pleno e o amparo na velhice - são con-



siderados apenas um sacrifício neces
sário. O empenho para tais bens seria, 
neste caso, um entrave à felicidade ple
na. O pior é que o povo, diante de tan
tas calamidades, se acostumou no so
frimento e não grita mais, a não ser, se 
alguém é afetado pessoalmente. Pare
ce que o grito por socorro emudece na 
fatalidade do destino ou simplesmente 
na indiferença. 

É claro que as soluções fundamenta
listas a pattir da fé não resolvem o sofri
mento das pessoas. Atribuições de cul
pa, a idéia da expiação ou do castigo 
merecido excluem ainda mais as vítimas. 
A Bíblia fala em pragas, mas a exegese 
correta mostra que elas se tomam contra 
o opressor e requerem sua conversão. 
Para as vítimas a ajuda mais humana vem 
do silêncio da empatia. Muitas palavras 
e rápidas ações podem bem não abraçar 
a dor na sua profundidade. Jesus Cristo 
reagiu fortemente contra os males a par
tir da sua pessoa, seja o sofrimento vin
culado ao pecado ou não. Ele desmas
carou a idolatria do poder e a propagan
da com a luz do alto, foi profético e deu 
seu exemplo coerente da mensagem que 
proferiu. E isto foi percebido como parte 
essencial da cura dos males. 

A vida religiosa, que passa então 
pelo discernimento eficiente nas ordens 
e congregações, tem com toda certeza 
uma resposta boa a este sinal dos tem
pos. Refiro-me à prática da verdade, 
inerente a cada pessoa, e à maturidade 
moral de fazer o bem apesar daquilo 
que nos fizeram de mal. Mas sobretu
do me refiro à presença solidária, à sim
plicidade no próprio estilo de vida e à 
minoridade que fala aos corações dos 
(as) sofredores (as) de hoje. 

d) A Quase - ausência da Profecia 
Na Igreja, e um pouco também na 

Vida Religiosa, o profetismo se apre
senta como o nosso grande desafio. 
Vivemos no tempo do descompromis
so. Parece ter terminado o tempo ern 
que se lutava por mudanças sociais e 
históricas, e a vida religiosa se coloca
va ao lado da libertação real do povo 
excluído. Hoje corremos mais o peri
go de declarar a opção preferencial 
pelos pobres uma onda que passou. 

Em vez da profecia real as pessoas 
recebem hoje um convite de sair por al
gumas horas da vida real que é dura e 
amarga para fazer experiências emotivas 
fortes. Observo tentativas de resgatar a 
imagem mágica de Deus para alcançar 
um alívio instantâneo para grandes mas
sas. E nisso fica. Mas esta religiosidade 
divulgada amplamente pela mídia não é 
bem o Reino que Jesus Cristo proclamou. 
Resgatar o profetismo, hoje, pode signi
ficar ter de remar contra a cOlTenteza, de 
cobrar a justiça aos gritos e de estat· com 
Jesus na contra-mão. O que é perigoso, 
porque a violência está muitas vezes ao 
lado daqueles(as) que resistem às trans
formações necessárias para o bem co
mum. Também isto é sinal dos tempos e 
mais aparente no próprio seio da Igreja. 
Será que a Vida Religiosa não redescobre 
sua dimensão profética no meio de toda 
refundação? Seria bom ter alternativas ao 
sinal religioso tranqüilizante e apenas 
virtual. 

3. Orientações ao discernimento 
É desafiante a vida religiosa se tor

nar um sinal do Reino no meio de tan
tos sinais. Sem ser um sinal, dentro da 
Igreja, para o mundo, ela perde bas
tante do seu significado. Afinal o reino 
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de Deus é mais .do que uma das ofertas 
no supermercado da sociedade; ele é a 
oferta de Deus para nós. Para fazer isto 
bem visível cada ordem/congregação 
precisa ter bastante clareza sobre a pró
pria identidade fundacional e sua trans
missão nos tempos de hoje. Há várias 
orientações que ajudam a discernir. 

a) A Encíclica "Vita Consecrata" 
É muito interessante que o Sínodo 

sobre a Vida Religiosa 1994 - apresen
te na abordagem do assunto uma certa 
hierarquia dos valores. Na redação fi
nal do documento o papa indicou a 
espiritualidade trinitária em primeiro 
lugar, em seguida vem o sinal da 
fraternidade/irmandade e só em tercei
ro lugar vem os serviços da Vida Reli
giosa prestados à Igreja e ao mundo. 
Nos anos seguintes, esta seqüência fi
cou bastante clara para as ordens e con
gregações; estamos conscientes de que 
ao mundo falta uma alma, a 
espiritual idade e a transcendência, mas, 
na prática, constata-se realmente uma 
lenta tradução das inspirações cristãs em 
novas instituições. Ultimamente o ins
trumento da análise institucional na vida 
religiosa chamou atenção para as nos
sas incoerências entre discurso e práti
ca e nos ajuda a viver de maneira mais 
coerente. Tudo isso tem a ver com a 
autêntica tradução dos nossos carismas 
fundacionais. Estamos diante de uma 
questão delicada em vista das nossas 
tradições e dos apegos afetivos, mas 
também diante de uma questão absolu
tamente decisiva. Estruturas podem per
der sua força mediadora, mas o que fica 
é o espírito. o irmão e a irmã. Parece 
também que nosso tempo não agüenta 
mais muitas identidades mescladas. 
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Um carisma que aponta para a po
breza evangélica, por exemplo, colo
ca hoje seus membros em xeque, quan
do exercem nos seus cargos toda 
tecnologia de ponta. Mas se fomarmos 
autênticas células vivas nas nossas 
fraternidades/irmandades, onde perce
bemos nossa fé, nossa esperança e o 
bem-querer uns dos Outros, então nos
sos projetos vão ter seu destino e não 
serão construídos sobre a areia. Se con
seguirmos realmente acertar nossas 
práticas, então o documento sobre a 
vida religiosa vai vigorar no meio de 
nós. A leitura congregacional dos ei-
xos principais da encíclica: 
espiritualidade, missionariedade, 
central idade em Cristo, comunhão 
eclesial, inculturação, ecumenismo e 
profecia podem orientar tranqüilamente 
a busca de identidade de uma congre
gação hoje. 

b) As Orientações da Própria CRB 
A própria CRB ajudou muito ultima

mente na orientação das ordens e con
gregações. As três balizas da 
refundação: mística evangélica, missão 
inculturada e presença solidária indi
cam um bom caminho. 

Na parte da mística evangélica faz 
bem observar que Jesus Cristo 
"refundou" o judaísmo do seu tempo, 
estourando seus paradigmas legais por 
dentro, e a partir de Deus. Na transfi
guração (Lc 9,28-36), por exemplo, 
toda Trindade é envolvida. Jesus se 
transfigura, o Pai O confirma e o Espí
rito Santo abre os corações dos após
tolos. Deduzindo daqui se pode dizer 
que a busca de identidade das ordens 
e congregações deve atingir o carisma 
integralmente e não apenas parcialmen-



te num dos seus aspectos. Com com
parações bonitas da crise acrisoladora 
(Ir. Ana Roy), ou da sarça ardente es
piritual, nascida da pobreza do ser, que 
vai fundir o antigo e o novo (frei Pru
dente Nery) muitos religiosos(as) fo
ram animados(as) a investir mais na 
mística e na gratuidade. 

No horizonte da missão inculturada 
fala-se na alteridade, em deixar morrer 
aos poucos conceitos inadequados para 
criar um espaço para o novo que vem 
de uma das muitas culturas, em que vi
vemos. Assim se chega a uma fusão 
de horizontes. Neste jogo que determi
na bem o inegociável do carisma e seus 
pontos flexíveis se reconhece sempre 
mais a força do diálogo e da parceria. 
Justamente no campo da missão 
inculturada precisa-se de um bom dis
cernimento, de análises sociais certas 
e de prioridades da ordem ou congre
gação. É bom fazer o importante em 
vez do imediato. 

Quando falamos da presença solidá
ria na nossa Assembléia regional de 
1997, uma irmã concluiu o discurso 
assim: "Talvez seja mais importante 
estar presente ao lado do povo e cho
rar, do que vencer a luta". Ou, talvez, 
aquele(a) religioso(a) evangelizou 
mais, tomando um cafezinho na casa 
de um pobre do que aquele(a) que 
construiu um centro paroquial. O acen
to da questão ~ ao que me parece ~ 
deve se colocar na presença. Há ges
tos lindos de solidariedade assim. Nem 
toda solidariedade se faz com dinheiro 
e o ajudante nem sempre precisa ser o 
"Tio Patinhas". E uma última palavra 
sobre presença solidária me ficou ain
da no ouvido. Ela foi proferida na últi
ma AGO de 1998 pelo núncio Apostó-

lico Dom AltlO Kaplsarda na sua 
homilia sobre a aparição de Jesus ao 
apóstolo Tomé: "Tomé esperava tocar 
o humano e de repente tocou o Divi
no. Mas este toque passa pelas chagas". 
Presença solidária vai por aí. 

Mesmo que de vez em quando temos 
a impressão de que na prática navega
mós na neblina, a CRB ajudou demais 
às Ordens e Congregações a fazer seu 
discernimento e acertar na definição das 
grandes linhas da Vida Consagrada. 

c) O "Projeto Rumo ao Novo Milênio" 
Também o ano 2000 ~ um tempo 

forte para toda Igreja ~ deixou suas li
nhas inspiradoras. Uma das maiores é 
o pedido de perdão. Quando tentei meu 
gesto de presença solidária junto a al
coólatras e dependentes químicos em 
recuperação na Fazenda da paz em 
Timon ~ MA (10/2000), escutei várias 
vezes o coro dos internos dizer: "Fize
mos um destemido e minucioso inven
tário moral de nós mesmos, e quando 
estávamos errados, o admitimos pron
tamente". Conheci o grupo como gen
te realmente esforçada na recuperação 
e experimentei, como se submetiam 
prolongadamente na análise de erros e 
acertos. Faz parte da terapia, também, 
a recuperação do dano causado, en
quanto isso é possível. Imaginei uma 
análise da vida assim detalhadamente 
nos nossos capítulos locais, sem dei
xar mágoas, mas apenas para se corri
gir e para enxergar o caminho do nos
so carisma mais claramente. Não sei se 
é possível, de fato, mas uma prática 
semelhante talvez seria um caminho 
para discernir melhor. 

Uma outra linha-mestra é a publica
ção da lista dos(as) mártires do século 
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passado. Eram pessoas convictas da fé 
em Jesus Cristo, pessoas que testemu
nharam a central idade de Cristo a cima 
de tudo. Não levaram em conta a per
seguição, cadeia, tortura, a indiferen
ça, apatia e ambivalência de muita gen
te, calúnias, mentiras e desinformação 
intencionada. Que força então pode ter 
uma convicção firme. 

O projeto: Rumo ao novo Milênio, 
da CNBB, nos trouxe as balizas de tes
temunho, serviço, diálogo e anúncio 
como orientações para a pastoral. Foi 
também para ajudar a discernir melhor 
a vida eclesial no nosso país. Foi para 
chamar atenção que a Trindade está no 
centro dos afazeres humanos, e não 
uma energia boa qualquer. A esperan
ça vem realmente do povo simples e 
de coração puro - um povo que tem 
facilidade de abraçar a fé e que deixa 
agir o Espírito de Deus no intimo da 
própria consciência. Isto dá ânimo para 
a ética nO futuro, já que este povo for
ma a maioria do planeta. Certamente é 
difícil prever se um projeto assim vai 
se efetivar praticamente. O futuro vai 
dizer. Mas as linhas gerais para um bom 
discernimento foram dadas. 

A celebração jubilar do ano 2000 
ficou vinculada à celebração dos 500 
anos da descoberta do Brasil. O que 
neste contexto realmente me surpreen
de é que nacionalmente não foi feito 
Hum destemido e minucioso inventá
rio moral de nós mesmos e não se pen
sou em "quanto estávamos errados. 
Antes da celebração não foi feita uma 
séria revisão histórica dos 500 anos, 
como nos ou tros países da América 
Latina, antes do V Centenário. Assim 
não foi dito que o Brasil foi país das 
Américas que mais tardou a abolir a 
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escravidão (1888). Não foi dito que o 
país não se reconhece, realmente, como 
pluricultural e plurilingüístico. Não foi 
abordado que o país está voltado para 
o econômico externo em detrimento do 
interno. Todo isso gerou a impressão 
de que o tema dos 500 anos não tem 
muito a dizer ao povo brasileiro. Com 
uma palavra: faltou a avaliação séria. 
Mas quando um país não se confronta 
realmente com as lições de ontem, 
como vai progredir e melhorar hoje? 
Seja qual for o resultado da avaliação, 
ela deve ser feita! Ela é um fator im
portante no discernimento. Ela ajuda a 
criar identidade. Tudo isso vale tam
bém claramente para a vida religiosa. 

4. O Discernimento Concreto: 
Projetos de Vida 

Tentei, até agora, traçar um panora
ma geral sobre o discernimento a par
tir de questões atuais. Para concretizar 
a questão, gostaria de abordar ainda 
uma dinâmica que vinga atualmente na 
Ordem Franciscana e que para nós, nos 
estados do Maranhão e Piauí, traz seus 
primeiros frutos. Refiro-me à elabora
ção detalhada de projetos de vida, uma 
reflexão sobre a identidade individual, 
o significado de uma fraternidade lo
cai e o projeto participativo provincial 
- regional que traduz as constituições 
gerais e as prioridades da nossa ordem 
para o tempo e o local, onde vivemos. 
Esta dinâmica sustentada por bons sub
sídios quer estruturar, projetar e medi
tar diante de Deus o nosso ser 
franciscano. Podemos compará-Ia com 
um boneco russo, aquele brinquedo, 
onde se esconde a unidade menor na 
maior apesar de que todas as unidades 
têm o mesmo aspecto. Começamos a 



trabalhar seriamente com isso, e algu
mas perdas de identidade e as devidas 
saídas da vida franciscana fazem, aos 
poucos, emudecer aqueles que só cri
ticam e ironizam. 

a) Individual 
O boneco menor deste "brinquedo" 

é o projeto de vida individual. No iní
cio deve ser bem dito que eu não faço 
meu projeto de vida, como se fosse uma 
estratégia elaborada na mesa redonda. 
Ele é muito mais a palavra eterna que 
Deus pronunciou ao pensar minha 
vida. O projeto sempre vai estar na 
minha frente, é finalmente escatológico 
e escondido com Cristo em Deus CCI 
3,3). Minha primeira tarefa é então es
cutar e contemplar o mistério de Deus 
a respeito da minha pessoa. Oração e 
devoção estão celtamente no II11ClO e 
penetram sempre de novo as dinâmi
cas do auto-conhecimento. 

A partir disso posso analisar, com os 
devidos subsídios, a minha personali
dade, minha história na família e na 
ordem/congregação, e as respostas que 
dei a minha vida e como se tornaram 
fatores formativos. Importante vai ser 
minha marca espiritual e os textos cha
ves da Bíblia, da liturgia ou teologia 
que desde sempre me alimentaram e 
ainda alimentam. Entram aqui minhas 
convicções religiosas e os elementos do 
meu carisma que dão mais sentido a 
minha consagração. Faz bem fazer um 
esboço sobre minhas aptidões, dons e 
facilidades que tenho, e como pratico 
isso no dia-a-dia. Por último, faz bem 
ver compatibilidade do meu projeto de 
vida com o projeto da ordem/congre
gação, para não me identificar de uma 
maneira individualista sem enxergar as 

necessidades da minha comunidade 
local e provincial. Uma vez confronta
do seriamente com a dinâmica, teria um 
esquema simples de linhas-força na 
mão ou, querendo assim, um raio X da 
minha vocação. O esquema pode me 
segurar ou redimensionar de novo ao 
caminho certo, já que o essencial da 
minha vida não muda tanto. Porém 
devo avaliar periodicamente minha 
caminhada frente ao projeto. Devo ver 
de que maneira levo a sério o que eu 
mesmo elaborei. 

b) Local - fraterno 
A dinâmica pode continuar ao nível 

local. As perguntas seriam: Como nos
sa fraternidade/comunidade expressa o 
carisma fundacional? Como irradia este 
carisma para o povo em forma de tes
temunho? Como vivemos juntos as 
prioridades da ordem/congregação e 
que meios aplicamos para alcançar a 
nossa meta? Em jogo estão o testemu
nho fraterno e a vivência concreta do 
nosso carisma através de ações bem 
planejadas. Somos capazes de elabo
rar grandes planos orgânicos para as 
pastorais em conjunto. Devíamos, en
tão, ser capazes de planejar, também, 
o nosso ser mais essencial que vem do 
carisma. A desculpa de não ter tempo 
para uma análise desta na vida religio
sa pode ser sinal que preferenciatnos 
outras atividades que não vêm primor
dialmente do nosso ser religioso. 

Também aqui se pode observar al
guns princípios na elaboração. Primei
ro se deve entrar num processo 
participativo. Não adianta que um ir
mão ou irmã resolva o projeto local 
conforme entende e os outros/as sim
plesmente assinam. Assim o projeto 
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nunca será realmente assumido por 
todos(as) e corre o perigo de passar por 
um projeto daquele/a que o elaborou. 

Num clima de diálogo aberto - no 
capítulo local por exemplo - se faz, pri
meiro, um bom diagnóstico da situação 
atual. Seja que resultado trouxer esta ava
liação, ela deve ser encarada seriamente 
por todos. Em seguida pode-se mencio
nar os desejos dos(as) irmãos(ãs) à vida 
comunitária, pois o Espírito de Deus age 
muitas vezes a partir do desejo. 

Coloca-se um objetivo geral para a 
fraternidadelirmandade, seja provindo 
da formação; da missão, do ensino, da 
saúde ou da inserção. O objetivo geral 
deve ser compatível com as constitui
ções e prioridades da ordem ou congre
gação em geral. Do contrário a casa não 
vai se enquadrar bem no conjunto da 
entidade. Para fixar um objetivo geral 
pode ser útil um subsídio, por exemplo, 
um texto inspirador, lido e partilhado em 
comum. Os objetivos específicos deri
vam do geral e o concretizam. Neste 
passo é bom ver a prática já vivida para 
não fixar apenas idéias que ficam no 
papel e não são realizadas por ninguém. 
É bom então que a prática oriente os 
objetivos específicos. Depois se colo
que métodos viáveis que realizam o pla
no, e se determina um tempo de viver o 
projeto e se façam avaliações regulares. 
Faz bem rezar sobre o plano comum e 

abrir o esforço de uma comunidade à 
luz de Deus. Afinal todos assinam o pro
jeto e pedem a aprovação do governo 
da entidade. 

c) Provincial e geral 
Cada província ou região tem hoje em 

dia seu plano de ação que traduz fiel
mente as constituições gerais e as devi
das prioridades da ordem ou congrega
ção. Isto é nOlmalmente um trabalho dos 
capítulos regionais ou provinciais de 
estabelecer a linha da evangelização. 
Coerente com o projeto da ordem/con
gregação geral e, afinal, com a Igreja, 
existem lindos projetos. Não nos faltam 
bons documentos, também subsídios 
bons e assessores competentes. Porém, 
muitas vezes a prática já é outra. 

Do jeito como as congregações su
perem no futuro este impasse entre pro
jetos bons e práticas mais deficientes 
vai depender a autenticidade do 
carisma. A imagem da ordem ou con
gregação passa por aí e isto vai ser de
cisivo para a pastoral vocacional. Mas 
ultimamente o estudo sobre a análise 
institucional da vida religiosa pode aju
dar muito a ganhar mais coerência. 
Assim uma identidade congregacional 
coerente pode ser excelente medida 
para a refundação da vida religiosa. 

Frei Miguel Kleillham 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

1 Quais são os requisitos indispensáveis para que uma comunidade 
religiosa possa entrar num processo de discernimento? 

INDIVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 
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2 

3 

Por que o discernimento pode ajUdar na afirmação de uma clara 
identidade grupal religiosa? 

você considera viável para a sua comunidade um projeto de vida 
local como instrumento de discernimento e refundação? 



Irmão vicente Cafias Kiwxi 

Jesuíta mártir pela causa da fé e da justiça 

FRANCISCO TABORDA S.j. 

A 16 de maio de 1987 foi encontra
do morto, na Área Indígena 

Enawenê-Nawê, no Estado do Mato 
Grosso, Brasil, o Irmão Vicente Cafias 
S.J. Jazia junto à cabana, às margens 
do rio Juruena, para onde se costuma
va retirar, quando algum trabalho re
queria sossego, ou para tomar nota de 
suas observações na convivência com 
o povo indígena, ou simplesmente para 
refletir, rezar e entrar em contato por 
rádio com os companheiros de missão. 
Em seu redor objetos derrubados e 
quebrados eram sinais da violência que 
o levara à morte, como haveria de con
firmar a perícia policial. Seu relógio 
parado marcava 8 de abril, nove e meia 
da manhã. Provavelmente fora morto 
dia 6, ao amanhecer. Em seu cadáver 
com a pele parecendo mumificada, 
havia uma perfuração de uns quatro 
centímetros na região abdominal. Seu 
corpo aí ficara durante mais de mês, 
exposto ao sol escaldante da região. 

Seu último contato por rádio com os 
companheiros de missão fora no dia 5 
de abril. Comunicava que, no dia se
guinte, se dirigiria em barco para a al
deia dos Enawenê-Nawê, povo indíge
na contatado em 1974 por um gmpo da 
Missão Anchieta a que ele pertencia. Os 
Enawenê-Nawê eram um povo indíge
na de mais de 150 pessoas, que até en
tão jamais tivera contato com o mundo 
não-indígena. Conservavam, pois, inte
gralmente sua cultura original. 

Depois de uns dois anos de contatos 
regulares, Vicente passara a viver com 
eles e como eles. Os índios o fizeram 
índio. Adotaram-no como parente, se
gundo suas regras próprias de paren
tesco. Morava com eles. Trabalhava 
com eles na cultura do milho e da man
dioca. Peregrinava com eles em seus 
acampamentos de pesca. Participava 
de seus longos rituais que ocupam 
grande parte do ciclo anual e, em de
terminadas épocas, chegam a durar de 
12 a 18 horas diárias. A abstinência de 
carne e sua atividade ritual levaram a 
que missionários os cognominassem de 
"beneditinos da selva". 

Vicente não tinha cursos universitá
rios, nem de antropologia nem de teo
logia. Tivera apenas a formação tradi
cional do irmão jesuíta destinado aos 
trabalhos domésticos em nossas casas. 
Tendo solicitado ser enviado a um país 
de missão, veio para o Brasil, COme

çando como cozinheiro no então se
minário de Diamantino, no Mato Gros
so. A necessidade e a urgência de um 
fato inesperado introduziram-no no tra
balho direto com os índios. 

Corria o ano de 1969. Uma epide
mia de gripe dizimava o grupo indíge
na conhecido como "Beiço de Pau", 
cognome que lhes fora aposto pelos 
"brancos" devido ao disco de madeira 
que introduzem no lábio perfurado. De 
600 que eram ao serem contatados por 
indigenistas do governo brasileiro, se 
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haviam reduzido em pouco tempo a 90. 
O Pe. Antônio Iasi S.l., da Missão 
Anchieta, foi chamado para prestar aju
da. O Irmão Vicente acompanhou-o 
para colaborar na tarefa de cuidar da 
saúde dos sobreviventes. De outubro 
de 1969 a abril de 1970, Vicente dedi
cou-se a essa missão. O sofrimento do 
povo destroçado pelo contato com a 
chamada "civilização" conquistou-o 
definitivamente à causa indígena. 

Assim encontrava seu fulcro a vo
cação missionária de Vicente que te
ria, por um lado, a marca evangélica 
do amor aos pobres, por outro, a he
rança humana da inquietude que her
dara da tendência anarquista de seu pai. 
Nascido a 22 de outubro de 1939, na 
Espanha, em plena guerra civil espa
nhola, Vicente não parece ter tido uma 
infância muito religiosa, ao menos no 
que dependia de seu pai. Só mais turde 
veio a se "converter" e encontrar sua 
vocação de jesuíta, entrando no Novi
ciado em 1961. 

Passado o período mais crucial da 
epidemia, os "Beiço de Pau" foram 
transferidos pelo governo para outra 
região. Vicente aprendera dessa expe
riência a fragilidade da situação dos 
povos indígenas. Passaria a dedicar sua 
vida à defesa de seus direitos, de sua 
dignidade, de seu patrimônio cultural. 
Trabalhando, depois disso, com outro 
povo indígena, os Paresi, ajudou-os em 
projetos econômicos e na criação da 
consciência de sua dignidade face ao 
mundo dito "civilizado". 

A figura tradicional de irmão, em que 
Vicente fora formado, vai rapidamen
te transformando-se na nova figura de 
participante na frente mais avançada 
da Missão Anchieta. Nessa condição, 
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participará, em 1971, da equ ipe que fez 
o primeiro contato com os Myky, gru
po de 25 pessoas que vivia ainda intei
ramente na idade da pedra, e, em 1974, 
da expedição que contatou os 
Enawenê-Nawê, povo através do qual 
Vicente selaria sua aliança definitiva e 
radical com a causa indígena. 

O contato com esses dois grupos to
talmente originais levou os missioná
rios ao projeto de praticar um novo 
estilo de missão, de acordo com o novo 
horizonte que a missiologia e a teolo
gia das religiões, juntamente com o 
embate da antropologia, começavam a 
abrir. Vicente assumiu o projeto de cor
po e alma. Em entrevista, concedida 
cerca de um ano antes de sua morte, 
ao lornal Porantim, órgão oficioso do 
CIMI, a organização da Conferência 
Episcopal para o trabalho pastoral com 
indígenas, resumirá com simplicidade 
sua concepção de missão: "Picar lá, 
marcando presença". Sua inteligência 
viva e seu espírito inquieto supririam a 
falta de formação teológica e antropo
lógica. Efetivamente, convivendo com 
os Enauwenê-N awê, faria dia a dia ano
tações etnográficas de uma riqueza 
extraordinária que demonstram conhe
cimentos, inclusive teóricos, da cultu
ra desse povo. 

Viver com os Enawenê-Nawê, e 
como eles, não era nem fácil nem sim
ples. Em primeiro lugar, era necessá
rio preparo físico para ter resistência 
para as longas jornadas de canoa, para 
as exigências físicas de um ritual com 
horas inteiras de dança, em vigílias que 
varavam as noites. Certa temporada, 
Vicente ficou sem sair da área indíge
na por cinco anos, fazendo o que ele 
chamou de "integração biológica", 



necessária para "se movimentar com 
eles", acostumar o organismo às fadi
gas do estilo de vida Enawenê:Nawê. 

Depois havia a língua. Vicente não 
era dotado para línguas ou, talvez, não 
tivesse a necessária paciência para seu 
aprendizado. Nunca chegou a falar 
bem o português. Expressava-se no que 
os brasileiros chamamos carinhosa
mente de "portunhol", a mistura de 
português e espanhol suficiente para 
entender-se de ambos os lados, fenô
meno fácil de acontecer entre duas lín
guas próximas. A língua Enawenê
Nawê é completamente diferente de 
qualquer língua de origem européia. 
Vicente devia expressar-se bem mal. 
Mas isso não era problema, pois dizia: 
"Para haver comunicação, o importante 
é conhecer todo o mundo cultural". E 
nesse ponto seu saber era considerá
vel. 

Outro elemento-chave na convivên
cia era o respeito à cultura. Não impor 
nada estranho à cultura original, a não 
ser na medida em que a iniciativa par
tisse deles, depois de discussão e deli
beração. Por isso, Vicente tinha uma 
cabana, a uns 60 km de distância da 
aldeia. Aí haveria de ser assassinado. 
Nessa cabana ficavam seus pertences 
de "civilizado"; a roupa que vestia para 
as raras idas à cidade, o rádio com que 
se comunicava com os companheiros 
de missão, a aparelhagem e material 
que usava para fazer dentaduras posti
ças para os índios, o combustível para 
o barco com que fazia a maior parte 
do trajeto, seus livros. Mas também 
recordações ("coisa de brancos"). Ten
do visitado o local após a morte do 
Vicente, lá encontrei uma coleção de 
flechas de diferentes grupos indígenas. 

O respeito à cultura tornava agudo 
o problema da evangelização. Vicente 
tinha-o bem claro, perguntando, na 
entrevista já citada: "Como anunciar 
um Cristo sem cultura?" Expressava 
assim o problema-chave da incultura
ção: o Evangelho que o missionário 
leva já vem revestido de uma cultura 
estranha á cultura original do povo. 
Concebia sua função de missionário 
cristão como testemunho de vida, soli
dariedade com o povo. "A pastoral é 
eu estar lá, sem anunciar nada", já que 
não é possível anunciar "um Cristo 
'nu"', isto é, despojado da roupagem 
cultural semítica e grega. 

No caso dos povos indígenas do 
Brasil, grupos extremamente reduzi
dos, totalmente indefesos diante da 
grande "civilização", a problemática do 
conflito entre respeito à cultura e pro
clamação do Evangelho é especialmen
te aguda. A experiência tem mostrado 
que a evangelização pode tornar-se o 
"cavalo de Tróia" que leva à destrui
ção de um povo, à destribalização, à 
proletarização. Há quem pareça acei
tar o cristianismo para gozar dos bens 
da "civilização". E seduzido por ela, 
acaba engrossando os cinturões de 
pobreza das grandes cidades. Por isso, 
o primeiro testemunho evangélico do 
missionário cristão é defender a sobre
vivência do povo, no pleno respeito 
pela cultura e na defesa da qualidade 
de vida. Para tanto é de fundamental 
importância a luta pela integridade do 
território indígena. Despojados de seu 
território, sem cursos de água sufici
entes onde pescar, os Enawenê-Nawê 
se veriam privados de sua fonte quase 
exclusiva de proteína animal e perece
riam. Vicente morreu por defender o 
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direito desse povo à vida e ao territó
rio tradicional. 

Seu corpo foi encontrado mais de um 
mês depois do assassinato. O longo si
lêncio de Vicente não era em si motivo 
de maior preocupação. Não raro pas
sava um período mais extenso entre os 
Enawenê-Nawê, sem possibilidade de 
dar notícias. Ele próprio comunicara no 
dia 5 de abril, no que seria seu último 
contato com a Missão, que na manhã 
seguinte partiria para a aldeia. Entre
tanto, em meados de maio, um grupo 
de companheiros foi visitá-lo, preten
dendo buscá-lo na aldeia. Mas, ao pas
sar pelo rio à altura do local de sua ca
bana, observaram seu barco, amarra
do à margem, meio afundado, mascat'
regado como se fosse inicial' viagem. 
Aportaram, subiram à cabana. Junto a 
ela jazia seu corpo nu, ornado apenas 
com os colares, brincos e pulseiras usa
dos pelo povo que o adotara. Certamen
te no dia da tragédia - que seria o dia 6 
de abril -, ele se preparava para zar
par, quando, voltando à cabana para 
buscar os últimos pertences, foi surpre
endido pelos assassinos. 

Vicente tombou mártir da fé que o 
fez irmão jesuíta, e da justiça que o le
vava a assumir a causa desse povo. 
Mas, antecipando-se à CG 34, morreu 
também como mártir cio respeito à cul
tura indígena e da prática do diálogo 
inter-religioso. Seu diário de campo é 
um testemunho vivo da profunda ad
miração e respeito pela cultura e reli
gião do povo com que convivia. 

Quando a partir de 1984, o território 
Enawenê-Nawê começou a ser repeti
damente invadido e depredado por 
ambiciosos, Vicente foi jurado de mor
te. Os fazendeiros, madeireiros e polí-

126 CONVERGÊNCIA 

ticos interessados na posse dessa terra 
perceberam que em Vicente os 
Enawenê-Nawê tinham um defensor 
que não arredaria pé, enquanto vives
se. Decidiram matá-lo. Vicente sabia o 
perigo que corriam os Índios e ele, mas 
justamente por isso evitava deixar a 
área indígena, para não abandonar seus 
amigos. Morreu, pois, na consciência 
de que, continuando sua presença 
missionária, havia posto sua vida em 
jogo. Mas o amor pelo povo que o ado
tara, dando-lhe o nome de Kiwxi, era 
maior. "Ninguém tem maior amor que 
aquele que dá a vida por seus amigos". 

Até hoje os assassinos de Vicente não 
foram julgados. O processo se arrasta 
vagarosamente pelos corredores da 
"justiça" brasileira. A perícia policial 
confirmou que houvera violência, mas 
o inquérito, presidido por delegado 
especialmente nomeado, teve trânsito 
lento. Mais tarde veio a descobrir-se, 
em investigação paralela, que o próprio 
delegado da polícia civil do município 
em que ocorreu o assassinato, havia 
sido um dos mandantes do crime. 

A tenacidade dos membros do Con
selho Indigenista Missionário (CIMI, 
órgão da Conferência Episcopal para 
o trabalho com indígenas) e da Orga
nização Anchieta (OPAN, organização 
leiga para o trabalho junto aos indíge
nas, muito próxima a Vicente) não dei
xou o caso morrer. Só uma investiga
ção paralela conseguiu desvendar o 
crime e chegar aos suspeitos. Por isso, 
apenas quase sete anos mais tarde, em 
dezembro de 1993, o caso pôde ser 
denunciado diante dos tribunais. En
tretanto, só em maio de 1994 a denún
cia foi acolhida e o interrogatório dos 
réus marcado para setembro. Mas a 



audiência não se realizou sob a alega
ção de não se terem localizado os acu
sados. Desde então até 1996 oproces
so ficou parado. 

Uma primeira razão era a conivên
cia das autoridades e a proverbial 
vagarosidade da justiça brasi leira. Mas 
não era a única causa de não se fazer 
justiça. Faltavam recursos financeiros 
para o prosseguimento do trabalho de 
defesa, entregue ao escritório de ad
vocacia do Dr. Luiz Eduardo 
Greenhalgh, especialmente dedicado 
à causa dos direitos humanos. Dentro 
desse grupo de advogados, o "caso 
Vicente" está a cargo da advogada, 
religiosa norte-americana, Michael 
Mary Nolan. O esforço desses advo
gados conseguiu que o processo pas
sasse da jurisdição estadual para a fe
deral, onde se esperam juizes mais 
imparciais. Nessa pendência se en
contra o processo, treze anos depois 
do assassinato. 

A constância e pertinácia em pros
seguir o processo é importante, dada a 
impunidade vigente no Brasil para ca
sos semelhantes. Na homilia da missa 
celebrada pelo Irmão Vicente Kiwxi, o 
bispo Erwin Krtiutler, do Xingu, então 
presidente do CIMI, rememorava a sé
rie de mortos que tombaram em defe
sa das terras e dos direitos indígenas. 
Religiosos e religiosas - entre os quais 
Vicente - cujos nomes "emergem em 
meio a uma legião incontável de már
tires anônimos, índios, pobres colonos, 
humildes pais de família, homens e 
mulheres, que nos últimos anos sofre
ram a mesma sorte. Quantos estão se
pultados nas matas da Amazônia! Nin
guém os sabe contar. Sabemos apenas 
que são muitos. Os assassinatos nunca 

foram suficientemente apurados e os 
criminosos perambulam pelas ruas de 
nossas cidades junto com os mandan
tes, como se nada tivesse acontecido!" 
Essa denúncia do bispo Krtiutler há tre
ze anos atrás continua, infelizmente, 
atual. Por isso a importância de pros
seguir com o processo. 

O Pe. Bmtolomeu Meliá S.J., da Pro
víncia do Paraguai, conhecido antro
pólogo que na época atuava no Mato 
Grosso e cOIlvÍveu com Vicente na al
deia Enawenê-Nawê, num texto que 
intitulou "Vicente Kiwxi: cristão nu", 
escrito logo depois da morte do com
panheiro, dá um testemunho que me
rece ser consignado: 

"O Irmão Vicente era excelente co
zinheiro, enfermeiro sensível, mecâni
co perito, pescador fino, bom caçador 
e ultimamente se tornara dentista prá
tico. Fizera sua própria dentadura e di
zem que ele mesmo se arrancara alguns 
dentes irrecuperáveis. Anedota à par
te, o Irmão Vicente era um homem fora 
do comum. Homem de fronteira que 
tem que tomar decisões arriscadas e 
firmes, Vicente nunca deixou de ser um 
homem livre e autêntico. Radical, mas 
não radicalizado, mantinha suas op
ções fundamentais perante qualquer 
autoridade humana. Sua responsabili
dade para com um povo como os 
Enawenê-Nawê, vivendo momentos 
cruciais de seu destino como nação em 
contato com um mundo hostil, exigia 
muita firmeza e constância 110 rumo 
iniciado. Na fronteira cultural e religi
osa em que vivia, Vicente se tinha pas
sado, de corpo e alma, aos Enawenê
Nawê; não levava duas vidas nem ves
tia duas camisas. A prática da religião 
indígena era sua fé cristã. E isso não o 
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explicava, senão que o vivia com mui
ta tranqüilidade e sem escrúpulos de 
consciência" . 

E o Pe. Meliá conclui: "Não é cô
modo ter tido por companheiro de vida 
e de vocação a um mártir, e um mártir 
como Vicente; é uma 'memória' que 

queima por dentro e que exige muito; 
é uma graça de Deus". 

Frallcisco Taborda. Douto/' em Teologia, PH?fesso/' 
do Cemro de Estudos Superiores da Companhia de 
JesllS (CES). 
Endereço do (lutor: 
AI~ C/útillllO G/lill/(/I'ües, 2.127 
3J720~300 Belo HoriZOllte - MG 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 

Que aspectos do compromisso do Ir. Vicente chamaram mais a sua 
atenção? 
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2 Que atitudes e compromissos esse testemunho martirial suscita 
na sua comunidade? como levá-los à prática? 
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