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"Mutirão nacional para a superação 
da miséria e a fome" 

MARIA CARMELITA DE FREITAS, FI 

O mutirão para a superação da mi
séria e da fome, convocado pela 

CNBB em abril de 2002, acaba de dar 
mais um passo importante. Entidades 
civis e religiosas, reunidas em Brasília 
no mês de julho, dirigiram um veemen
te apelo aos candidatos e às candidatas 
a postos eletivos - executivos e legis
lativos -, bem como a toda a socieda
de, propondo metas concretas a serem 
perseguidas e alcançadas neste singu
lar mutirão. 

Os signatários do documento "Mi
séria e Fome exigem Resposta Políti
ca" (publicado neste número de Con
vergência como Informe) declaram não 
acreditar "no mercado como a via ca
paz de promover a segurança alimen
tar e nutricional, no contexto de uma 
sociedade justa e eqüitativa. Este mo
delo está esgotado, seja do ponto de 
vista ambiental e econômico, como do 
ponto de vista ético e social". 

Esta iniciativa insere-se no contexto 
pré-eleitoral, em que numerosos seto
res da sociedade se mobilizam a fim 
de que as eleiçôes de outubro garan
tam à Nação possibilidades de vida com 
dignidade para todos. Mas não é pos-

sível garantir vida com dignidade para 
todos sem que governantes e cidadãos 
se unam num compromisso efetivo 
com a erradicação das causas gerado
ras da miséria e da fome que castigam 
atrozmente amplas camadas da popu
lação. 

Dadas as proporções do fenômeno, 
não basta uma prática assistencialista 
nem c1ientelista que incide só na su
perfície do problema social. É neces
sário ir mais fundo, chegar às causas 
estruturais do problema e trabalhar nes
se nível com vontade política e deci
sões adequadas. É preciso ter "critéri
os éticos que reponham a precedência 
do bem comum e do interesse público 
sobre o interesse privado; de defesa da 
vida sobre os interesses individuais; da 
prioridade dos direitos humanos sociais 
sobre os contratos privados e acordos 
comerciais; da ética pública sobre o 
individualismo, o clientelismo e o 
corporativismo". 

A conhecida metáfora da corrida, 
onde necessariamente existem ganha
dores e perdedores, utilizada comu
mente hoje para representar e justifi
car como funciona a sociedade 
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neoliberal, evoca a falsa imagem de 
uma competitividade em igualdade de 
condições, e que oculta o verdadeiro 
jogo de poder que determina de ante
mão quem ganha e quem perde, quem 
permanece na corrida e quem é dela 
inexoravelmente excluído, dada a ra
dical desigualdade de condições, tan
to no ponto de partida, como ao longo 
do percurso. As vítimas da miséria e 
da fome são e serão os perdedores na
tos, uma vez que lhes são negadas as 
mínimas condições de acesso a bens 
de consumo de primeira necessidade, 
indispensáveis a uma existência cida
dã, a uma vida com dignidade. Como 
afirma João Batista Libanio, "o ser hu
mano é valor em si e por si. Qualquer 
afronta a sua dignidade é imoral, 
anti democrática, como a fome e a mi
sena. Ambas são imorais e 
antidemocráticas". Para Jon Sobrino, "a 
civilização da riqueza fracassou, por
que não dá de comer ao planeta e por
que não civilizou, e não fez com que 
as pessoas do planeta sejam mais hu
manas" . 

A celebração do "Grito dos Excluí
dos", que ocorre no Brasil há vários 
anos, no mês de setembro; é um espa
ço, cada vez mais articulado e plural, 
para a reivindicação dos direitos bási
cos daqueles que o sistema vigente 
exclui de forma impiedosa. A reivindi
cação da superação da fome e da mi
séria será, este ano, um grito pungente 
e avassalador. Igualmente reivindica
tório será o plebiscito sobre a ALCA. 

Através desses eventos e iniciativas 
da sociedade civil e suas Organizações, 
manifestam-se as interpelações do Es
pírito para a igreja e a vida religiosa. 
Que eco encontram em nossas comu-

386 CONVERGÊNCIA 

nidades tais interpelações? Como rea
gimos diante do panorama assustador 
da fome no mundo com suas causas 
estruturais? Como nos situamos diante 
dos graves problemas sociais e ecoló
gicos que agridem e ameaçam a vida 
humana e o meio ambiente? 

Quando os Apóstolos, diante da 
multidão faminta, tratam de evadir-se 
da realidade com pseudo soluções e 
escusas cômodas e nada solidárias -
"Despede as multidões" (Mt 14,15), -
"só temos cinco pães e dois peixes" (Mt 
14,17), Jesus lhes ensina a grande li
ção da solidariedade e da partilha: "dai
lhes vós mesmos de comer" (Mt 14,16). 
O simbolismo desse gesto de Jesus 
questiona o individualismo caracterís
tico da atual sociedade neoliberal. 
Numa perspectiva cristã, a finalidade 
última de toda prática social deve ser o 
abrir e ampliar espaços e ações partici
pativas que ajudem a superar os meca
nismos geradores da exclusão, da mi
séria e da fome. O verdadeiro cresci
mento humano só acontece quando se 
defende e se promove a vida dos ex
cluídos, reconhecendo seus direitos, 
valores e potencialidades, num proces
so de crescente participação. Nessa 
perspectiva: o grande questionamento 
à consciência cidadã de religiosos e 
religiosas é este: Que fazemos (ou dei
xamos de fazer) com quota de poder, 
de saber, de int1uência, de tempo, de 
recursos financeiros de que dispomos, 
sobretudo corporativamente, para aju
dar a mudar a situação, transformar as 
estruturas, converter as mentalidades? 
Dito de maneira muito concreta, seguir 
Jesus hoje na Vida Religiosa significa 
entrar humilde e corajosamente na di
nâmica do Reino e aceitar o 



descentramento próprio dessa dinâmi
ca, ou seja, aceitar fazer da margem o 
centro das nossas opções e ações, da 
nossa entrega e da nossa Missão, como 
fez Jesus. 

Os textos de CONVERGÊNCIA des
te mês de Setembro são para as comu
nidades excelentes subsídios nesta linha. 

Elizabeth Aracy Rondon Amarante, 
no seu artigo - "Construir a Esperan
ça: Valores e desafios de uma socieda
de indígena: O Povo Myky" - coloca 
para a vida religiosa uma pro-vocação 
de enorme atualidade, no sentido de 
despertar a sua "capacidade de, a tem
po e a contratempo, construir e recons
truir espaços de esperança" num 
mutirão capaz de transformar sonhos 
em realidades. A autora parte de uma 
descrição da sociedade Myky, seus 
valores, desafios e símbolos, destacan
do a simbologia da casa e do caminho, 
e procurando desvelar a riqueza des
ses símbolos e seu alcance mais pro
fundo. Como observa Elizabeth, o con
texto da Campanha da Fraternidade de 
2002 e as perspectivas abertas por ela 
constituem um espaço privilegiado para 
repensar e reavivar o nosso compro
misso de religiosos e religiosas com os 
nossos irmãos e irmãs mais excluídos, 
os povos indígenas. Este espaço não 
pode cair no vazio. Deve ser acolhido 
e aproveitado como interpelação do 
Espírito, que pede à vida religiosa uma 
resposta profética e contra-cultural. 

O artigo de João Batista Libanio,SJ 
- "Cidadania e Vida Religiosa" - é ex
tremamente oportuno e pertinente, na 
atual crise histórica de civilização que 
envolve também, obviamente, as igre
jas e a vida religiosa. O autor faz uma 
arguta análise das experiências diver-

sas de cidadania que vivem hoje reli
giosos e religiosas. Relaciona essas 
experiências com o sagrado, apresen
tando uma tipologia sugestiva e 
esclarecedora: o "sagrado conserva
dor", o "sagrado reacionário", o "sa
grado restauracionista". Partindo des
sa análise, Pe. Libanio defende a pos
sibilidade de uma nova consciência de 
cidadania, em meio à "violenta crise 
que se instaurou no seio da militância, 
dos religiosos inseridos e cOJuprome
tidos no campo sócio-político", afir
mando que a "consciência ecológica, 
étnica, de gênero, inter-religiosa, ética 
constitui a base da nova cidadania po
lítica". O texto tem a mordência e a cla
reza típicas do autor. Merece ser obje
to de acurado estudo, aprofundamen
to e debate nas comunidades. 

"Vida Religiosa e desafios do 
Macro-ecumenismo" de Marcelo Bar
ros, é um texto inspirado, pro-vocador 
e bem documentado, que abre para a . 
Vida Religiosa novas perspectivas na 
vivência do seu compromisso evangé
lico com a causa dos excluídos. Para o 
autor, o desafio novo é ligar as lutas 
sociais à caminhada das categorias cul
turais: "Mais do que nunca, hoje, não 
conseguiremos paz e justiça para um 
povo e grupo social sem desenvolver 
o diálogo e a integração entre as cultu
ras e especificamente entre as religi
ões". Partindo da sua experiência de 
vida e da história da sua vocação de 
Monge beneditino, Marcelo Barros 
aborda, com a pertinência e a lucidez 
que lhe são características, questões de 
enorme relevância hoje no campo do 
diálogo macro-ecumênico. Sua sabe
doria é um estímulo e um convite às 
comunidades para lançar-se corajosa-
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mente nessa "nova forma" de viver a 
solidariedade com os excluídos. 

O artigo de Bárbara Hendricks, MM, 
- "O impacto da transição. A experi
ência da transição para o missionário" 
- é de grande atualidade para a vida 
religiosa. Num momento em que se 
insiste tanto na missão intercultural e 
na preparação das pessoas para assn
mir essas novas formas de evangelizar, 
a perspectiva que o artigo apresenta é 
sumamente iluminadora e inspiradora. 
O enfoque do texto é, prioritariamente 
psicológico, focalizando o encontro 
intercultural que se dá na evangeliza-
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ção como uma viagem, uma transição, 
onde a pessoa fica exposta ao "cho
que cultural", à vulnerabilidade da pró
pria insegurança, à crise que invade seu 
próprio mundo da identidade pessoal. 
Segundo a autora, para levar adiante a 
missão nessas circunstâncias, o missi
onário/a "deve estar disposto a atraves
sar um período de crise de sentido, um 
tempo 'sem sentido'. Deve cruzar um 
deserto estéril na fronteira da missão". 
Tudo isso significa, em termos de Evan
gelho. um verdadeiro caminho de con
versão, que implica vida, morte e res
surreição. 



Canonização de Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

Homilia do Santo Padre João Paulo Il 
Cidade do México, quarta-feira 31 de julho de 2002 

1. "Eu te louvo, Pai, porque escon
deste estas coisas aos sábios e enten
didos e as revelaste à gente simples! 
Graças, Pai, porque assim te pareceu 
bem! (Mt 11,25). 

Queridos irmãos e irmãs: Estas pa
lavras de Jesus no evangelho de hoje 
são para nós um convite especial para 
louvar e dar graças a Deus pelo dom 
do primeiro santo indígena do conti
nente americano. 

Com grande alegria, fiz esta peregri
nação até a Basílica de Guadalupe, 
coração mariano do México e da Amé
rica, para proclamar a santidade de 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, o índio 
simples e humilde que contemplou o 
rosto doce e sereno da Virgem de 
Tepeyac, tão querido pelos povos do 
México. 

2. Agradeço as palavras amáveis que 
dirigiu o Senhor Cardeal Norberto 
Rivera Carrera, Arcebispo do México, 
assim como a calorosa hospitalidade 
dos homens e mulheres desta 
Arquidiocese Primaz: para todos mi
nhas cordiais saudações. Saúdo tam
bém com afeto o Cardeal Ernesto 
Corri pio Ahumada, Arcebispo emérito 

do México e aos demais Cardeais, aos 
bispos mexicanos, da América, das Fi
lipinas e de outros lugares do mundo. 
Da mesma maneira, agradeço parti
cularmente ao Senhor Presidente e às 
autoridades civis, sua presença nesta 
celebração. 

Dirijo hoje uma saudação, muito 
especial aos numerosos indígenas vin
dos das diferentes regiões do país, re
presentantes das diversas etnias e cul
turas que integram a rica e pluriforme 
realidade mexicana. O Papa lhes ex
pressa sua proximidade, seu profundo 
respeito e admiração, e os recebe fra
ternalmente em nome do Senhor. 

'3. Como era Juan Diego? Por que 
Deus se fixou nele? O livro do Eclesi
ástico, como ouvimos, nos ensina que 
só Deus "é poderoso e só os humildes 
lhe dão glória" (3,20). Também as 
palavras de São Paulo proclamadas 
nesta celebração iluminam este modo 
divino de atuação da salvação: "Deus 
elegeu os insignificantes e desprezados 
do mundo; de maneira que ninguém 
possa orgulhar-se diante de 
Deus "(lCor 1 ,28-29). 

É comovente ler os relatos 
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,uldalupanos, escritos com deli cade
za plenoli de ternura, Nelu • Vil'lem 
Maria, • CSCIllVI Mqu.t I/orifico 00 Se
nhor ~ (Le 1,46), se manifcsta • Juan 
Diego como a Mlc do verdade iro 
(kUI. Ela o preJenteia com um sinal, 
umas rosas PfllCiosu e ele, ao most'" 
lu 110 Bi$pO, del<.:obn: a bendit. estam
pa de Nossa Senhora. 

"0 Acontecimento Guadalupano, 
como .,.,.inalou o Episcopado MC.JIÍCII-

110, lii,ni focou o co~o da çvangcl i
zaçlo com uma vi talidade que ultra
passou toda expectativa. A mensagem 
de Cristo atlllv~i de l ua Mie. tomou 
o. elementos untra;s da cultura indí
gena. puriflCou-05 e lhes deu o sernKlo 
definitivo de salvaçAoH ( 14.05.2002, n° 
8). Au im , pois, Guadalupe e luan 
OíÇIO ttm um profundo lientido 
celesial e missionirio e do um mode
lo de evange li uçi!io per feitamente 
inculturada . 

4. "Do du. o S~nlror ollro O/en/o
,"en/e poro lodos os homens· (S I 
32.13), recitamol oom O "lmista. 00II. 
feuando uma vez mais noua f~ em 
Deus, que nl0 fa"l. distinções de raça 
ou de cultura . l uan Diego. lO aoolbcr 
• mensagem do cristian ismo sem re· 
nUflCiar I sua identKladc indl.e .... des
cobriu a profunda verdade da nova 
humanidade, na qual todos estio cha
mados a ser fil hos de Deus em Cristo. 
Assim. facilitou o encontro fccundo de 
dois mundos e se conveneu em prota
goni sta da nova idenlidade mexicana. 
in timamente unida ~ Virgem de 
GuadaJupe, cujo T05tO n>e$tiço upn:s
sa lua maternidade espiritual que abnl· 
ça todos OS medcan-os. Por ele. o tes
tcmunho de lua vida deve seguir im
pulsionando I construçh da n.çAo 

l" CONv,ufNe'A 

mexicana , promover a fratern idade 
entll: lodos OI seus filhos e favOrea!r 
I*ia vez mais a ~iJiaçio do Ml
,,-ico com suas origens. scus v. lores e 
Ir.diçõc~. 

E!sta nobre ta re fa de ed ificar um 
M~aioo melhor, mais juJllo e IiOlidáfio, 
requer. oolaboraçio de todos. Em par. 
ti cu lar. ~ neccs.sário apoiar hoje . os in · 
drgenas em 'uu legrtimas aspiraçlkl. 
respeitando c defendendo OI autênti
cos v.lores de Cid. grupo ~tn ico. O 
Mhico necessita de seul ind ígenas e 
0$ indlgenas necessitam do M~Jlico! 

Amados irmlo.! e irmb de todas u 
etniu do M~xio,:o e da Américll, ao exal
tM hoje a figura do índio luan Diego, 
desejo expressar· lhes a proximidade da 
Ig!"(lja e d" Vup" paT3. com todos VOC~I, 
abraçando-ol com amor e Inccnüvan
do-os a superar com esperança as situo 
aç(ie$ diffceis que atravessa m. 

5. Neste momento dedsivo da his
tória do Mé~ico. tendo cnl1.l,do o um· 
bral d" noyo mil~n io, recomend" A 
Ylliosa inten;essio de Juan DielO. li 
alegrias e esperançu. os tell"lOreS e an
l\lstias do querido povo me.lçano. que 
trago dentro do coraçl o. 

Bendito Juan Diego, rndio bom e 
e, istio, a quem o povo simplc.s tevc 
sempre por "Vario Santol" NÓ5 te pe
dimos que aco mpanhes a Igreja que 
peregrina no Mh ico. pal1! que. çada 
dia seja mais evanlelindora e 
missionária. Conforta OI Bispol, sus· 
tenta OI sacerdotes. susci.a nOVai e san-
1" vocações, ajuda a todos os que en
tregam sua vida pcla causa de Cristo e 
• e Jl ten,.oo de _ Reino. 

Di tolo Juan Diego. homem fiel e 
verdadeiro! NÓ5 te recomendamos nos-
1iO~ irmlos c irmls leigos pata que, sen-



tindo-se chamados à santidade, im
pregnem todos os âmbitos da vida so
cial com o espírito evangélico. Aben
çoa as famílias, fortalece os esposos em 
seu matrimônio, apóia o desvelo dos 
pais para educar seus filhos de manei
ra cristã. Sê propício à dor dos que so
frem em seu corpo ou em seu espírito, 
de quantos padecem com a pobreza, a 
solidão, a marginalização ou a igno
rância. Que todos, governantes e súdi
tos, atuem sempre segundo as exigên-

cias da justiça e o respeito à dignidade 
de cada homem, para que assim se con
solide a paz. 

Amado Juan Diego, "a águia que 
fala!" Ensina-nos o caminho que leva 
à Virgem Morena de Tepeyac, para que 
ela nos receba no íntimo de seu cora
ção, pois Ela é a Mãe amorosa e com
passiva que nos guia até o verdadeiro 
Deus. Amém. 
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1. A revitalização da vida religiosa 
consagrada 

RUTHILD BRAKEMEIER 1 

Fui convidada a assessorar o VI 
Seminário,' por identificar-me com 

o objetivo da Igreja Católica-Romana 
de encontrar os caminhos para a vida 
religiosa no tempo presente. Pois tam
bém a minha Congregação está numa 
fase de grandes mudanças. Minha dis
sertação de Mestrado teve o futuro da 
vida religiosa como tema. Quando me 
apresentei ao grupo do Seminário, fa
lei sobre a importância do ecumenismo, 
citando uma palavra de meu irmão, do 
Boletim do CONIC: 

A busca de comunhão/koinonia en
tre Igrejas, grupos e pessoas consti
tui mandato inalienável da fé cristã, 
sendo irrevogáveis os avanços 
registráveis nessa direção nos últi
mos decênios. É essa a convicção da 

absoluta maioria das Igrejas hoje. Ela 
foi confirmada pela Federação 
Luterana Mundial em sua 9' Assem
bléia Geral, reunida em Hong Kong, 
pelo Papa João Paulo II em sua 
encíclica "Ut unum sint", pelo Con
selho Mundial de Igrejas em diver
sas oportunidades, e por inúmeras 
outras entidades. Cresce o anseio por 
unidade no povo cristão e está em 
evidência cada vez maior a sua ne
cessidade. Ecumenismo não é op
ção. É obrigação.' 

Em Busca de um Futuro para a 
vida religiosa 

Sob este título foi editado um livr04
, 

. que apresenta uma pesquisa histórica, 
na intenção de descobrir de que forma 

I A autora panicipa do Grupo de Reflexão da Mulher Consagrada (CRB/RS) desde 1992. Como membro 
efetivo do grupo tem ajudado no planejamento e na realização dos Seminários. Ela é Irmã consagrada, 
fazendo parte da única Congregação religiosa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil OECLB). 
Como Diaconisa ordenada, ela exerce um ministério em sua Igreja. 
2 O VI Seminário Regional da Mulher Consagrada, ocorreu nos dias 6 e 7 de julho de 2002. com a temática 
"Relações de Gêllero·e cidadallização lia Vida religiosa" 
,1 BRAKEMEIER, Gottfried, EXfJresstlo Ilacional do eCIllllel/iSIIIO global. In: Boletim do Conselho Nacional 
de Igrejas Cristãs do Brasil. Brasília Ano 13, n° 23, p.2. O autor é Dr. em Teologia da Igreja evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil e, junto com D. Ivo Lorscheiter, coordenador do Seminário Bilateral Nacional 
Cat6lico-Romano I Evangélico-Luterano. 
4 CADA, Lawrence, FITZ, Raymond, et aI.: Em Busca de UII/ Fwuro para Vida religiosa. São Paulo: Edições 
Paulinas, 1985. 
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a vida religiosa consagrada pode ser 
renovada. Sua conclusão foi que a 
revitalização da vida religiosa é possí
vel. No entanto, quando isto acontece, 
haverá, necessariamente, uma mudan
ça de sua imagem dominante. 

Observando a evolução da vida re
ligiosa no decorrer dos séculos, as au
toras e os autores do livro constataram 
que é possível distinguir cinco gran
des períodos: o período do deserto (dos 
anos 200 a 500), do monasticismo (500 
a 1200), das ordens mendicantes (1200 
a 1500), das ordens apostólicas (1500 
a 1800) e das congregações dedicadas 
ao ensino (1800 a?). 

Esta evolução pode ser descrita com 
uma linha ondulada, na qual se ob
servam continuamente quatro fases: a 
fase do crescimento, do declínio, da 
transição e do novo crescimento. Este 
novo crescimento pode ser chamado 
de revitalização, quando mudar a ima
gem dominante, ou seja, o seu ideal 
religioso. 

É evidente que a vida religiosa, 
após o II Concílio do Vaticano, entrou 
numa nova fase de ideal religioso. Os 
grandes colégios já não são mais os 
principais campos de trabalho das re
ligiosas e dos religiosos. Também 
aconteceram mudanças significativas 
no estilo de vida das pessoas consa
gradas, a começar pela sua apresenta
ção externa. 

Durante o VI Seminário, foram le
vantadas as perguntas: Em que fase está 
a vida religiosa c~nsagrada hoje? Será 
que a curva da revitalização já está se 
erguendo? Qual será a imagem domi-

nante da vida religiosa neste novo pe
ríodo? 

O que ficou muito claro às partici
pantes é que existem algumas condi
ções básicas, para que a revitalização 
possa acontecer. Entre elas está, o que 
José Comblin chama de liberdade 
evangélica. 

A Liberdade Evangélica - o que é? 
Também João Batista Libânio, no seu 

livro "vida religiosa - sempre a renas
cer"5, faz uma análise da história da 
Vida religiosa sob o enfoque da liber
tação. No entanto, no VI Seminário, 
promovido pelo Grupo de Reflexão da 
Mulher Consagrada, fizemos uma aná
lise dos pensamentos de Comblin so
bre a liberdade.' 

Comblin é radical quando afirma 
que a essência do evangelho é o anún
cio da liberdade. Ele se baseia na mais 
antiga formulação do evangelho, ou 
seja, na epístola de são Paulo aos 
Gálatas. Ele é muito claro quando diz: 
É para a liberdade que Cristo nos li
bertou. Comblin comenta: "A liberda
de é o caráter que atinge a totalidade 
do modo de ser do discípulo de Jesus. 
( ... ) e somente é cristão o que constrói 
a liberdade.'" 

Para Comblin, a liberdade deriva do 
amor de Deus. Ele explica: 

Se Deus é amor, somente podia cri
ar por amor. Mas para poder amar é 
preciso ter um interlocutor, outro ser, 
presente diante de si. ( ... ) Deus que
ria amar, então precisava de outro. 
( ... ) E, assim fez a criação cujo fim é 
o ser humano. ( ... ) Criou livremente 

5 LIBÂNIO, João Batista, Vida religiosa: sempre a rel/llscer. São Paulo: Edições Paulinas. 1995. 

6 COMBLIN, José. Cristãos Rllmo a(} Século XXI: nova camilllwdll de libertaçüo. São Paulo. Paulus. 1996. 
7 lbid. p. 56. 
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e, para ser amado, precisava de ou
tro que pudesse também amar livre
mente.!! 
Isto era evidentemente um risco, 

porque poderia o ser humano não 
corresponder ao amor de Deus. Mas 
Deus quis o risco do fracasso, para que 
o êxito tivesse valor. Deus abandonou 
seu poder infinito para depender do ser 
humano livre. 

No Novo Testamento não existe con
tradição entre amor e liberdade, por
que assim como o amor possibilita a 
liberdade, a liberdade possibilita o 
amor. 

Leis podem ajudar a colocar limites 
aos poderes destrutivos. O Antigo Tes
tamento é a prova de que o próprio 
Deus tentou usar a lei como instrumen
to para dar suporte à relação de amor e 
liberdade entre ele e seu povo. Mas 
voltou atrás em seus planos, porque viu 
que o efeito era mínimo. Em Jesus Cris
to, Deus mostrou, enfim, de forma ní
tida, seu propósito original de estabe
lecer uma relação de amor com o ser 
humano, baseado na liberdade. 

No entanto, os cristãos têm muita 
dificuldade para acreditar que esta li
berdade evangélica possa ser tomada 
como base para a vivência cristã. O 
magistério da Igreja, diz Comblin, es
teve sempre sob a forte influência da 
filosofia grega, que pregava a ordem 
como valor supremo. Para os gregos, 
a ciência padrão era a astronomia que 
mostrava uma ordem imutável e per
feita. Esta ordem do universo também 
incluía a ordem da sociedade humana. 
Cada ser tinha a sua vocação marcada 

~ lbid. p. 65-66. 
~ Ibid. p. 59. 
lO Ibid. p. 60. 
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pelo lugar que ocupava no universo, 
de modo que alguns haviam nascido 
para serem escravos, outros para serem 
chefes. Querer mudar a ordem das coi
sas era pecado de orgulho, isto é, de 
revolta contra a ordem eterna. 

A Igreja inculturou a cultura 
helenística e romana, a ponto de julgar 
que a liberdade era uma arma do ini
migo, capaz de desencadear um movi
mento contra Deus. Por isso, na inten
ção de guardar as pessoas do pecado, 
tratou de vigiá-las, acentuando o cum
primento de leis e prescrições.' 

Muitas palavras bíblicas, como a de 
Mateus 5, por exemplo, têm sido inter
pretadas como reafirmando a importân
cia da lei. Jesus fala da "lei de Moisés" 
e parece exigir maior rigor no cumpri
mento dela. Na verdade, o preceito do 
talião "olho por olho" colocava ape
nas limi tes à vingança. A "lei de J e
sus" pede o perdão e este deixa a pes
soa livre. Pois, quem ofende, perma
nece prisioneiro da ofensa. Quem per
doa não está obrigado a nada, e, por 
isso, conquistou a liberdade. 10 

Quando perguntado qual era o prin
cipal dos mandamentos, Jesus colocou 
o amor a Deus e ao próximo como 
parâmetro máximo. Este amor, vivido 
em liberdade, muda tudo, todas as re
lações humanas, a ponto de São Paulo 
poder proclamar: "Não há judeu nem 
grego, não há escravo nem li vre, não 
há homem nem mulher, pois todos sois 
um em Cristo Jesus" (Gálatas 3.28). 

Por amor, Deus renunciou à ordem 
e ao poder. Poderíamos nós agir de 
modo diferente com os nossos seme-



lhantes? Não é um absurdo ter medo 
de "estragar" os planos de Deus, ao 
deixarmos as pessoas amarem livre
mente? 

Os Irmãos de Taizé, na França, atra
em milhares de jovens. Qual é o seu 
segredo? Uma das respostas dadas 
pelo cardeal Godfried Daneels ", da 
Bélgica é: "Taizé não impõe nada. Há 
um profundo respeito pelo lugar, onde 
o jovem se encontra. Em nenhum mo
mento, ele se sente forçado, mas a todo 
momento ele sabe que está convida
do," 

Taizé não tem regulamento, nem re
gimento. Em lugar disso tem "Fon
tes"l2, das quais vive a comunhão. A 
fonte principal é o amor de Jesus que 
converte para a correspondência do 
amor. 

No Seminário constatamos que esta 
liberdade evangélica tem tudo a ver 
com o futuro da vida religiosa, princi
palmente com a vida religiosa femini
na. Tem ela a liberdade necessária para 
desenvolver seus carismas? 

No passado, em muitas ocasiões, "as 
mulheres foram tratadas como meno
res espirituais"l3, diz a Irmã beneditina 
canadense Joan Chittister, ao analisar 
a relação entre liderança e obediência. 
Exemplos desta atitude encontramos na 
vida de Irmã Paulina (Amábile 
Wisintainer), conforme relato de 
Riolando Azzi, no livro "Os Religio
sos no Brasi1". 14 

Diante deste quadro, ainda tratamos 
duas questões: 

1'- Qual é o papel da vida religiosa 
consagrada em relação à instituição 
"Igreja"? e 
2'- Como a mulher religiosa poderá 
viver seu papel de cidadã? 

A relação entre Vida religiosa e a 
instituição Igreja 

A vida religiosa está inserida na Igre
ja. Porém, há situações e momentos, 
em que ela precisa ser independente, 
para poder agir conforme sua vocação. 
Só assim, Francisco e Clara de Assis, 
por exemplo, puderam ser fermento de 
renovação na Igreja. Joan Chittister 
constatou: 

O Concílio de Latrão, em 1215, de
cretou que não mais poderia haver 
novas ordens religiosas. O Concílio 
de Lyon, em 1274, decretou que não 
poderia haver novas regras religio
sas diferentes das monásticas já apro
vadas na época. E o Concílio de 
Trento, em 1545, rodando no rede
moinho da reforma e da tempestade 
de independência que ele criou, de
cretou que todos os religiosos deve
riam ser enclausurados, afastados do 
mundo. Assim Roma manteve suas 
categorias, mas o Espírito seguiu em 
frente com a formação de mais de 
600 congregações novas e ativas, 
nenhuma enclausurada e todas VI

vendo sob novas regras. I' 
11 DANEELS. Godfried, o segredo de Tlljzé. In: COMUNIDADE TAIZÉ de Alagoinhas, "Comunhão", maio 
e junho de 1990. p. 1-4: 

12 ROGER, Irmão de Taizé. As fO/ltes de Taizé. São Paulo: Edições Paulinas, 1984. 

Ll CHITTISTER, Joon. Ordem ReliU;o,Wls - A Vida religiosa aillda está l,jVll, mas longe da Terra Prometida. 
Ensaio paublicado in: National Cntholic Reporler, 1994. 

14 AZZI, Riolando, As IrmüZÊlllws da IIII(/cu[at/a Com:eiçâo. In: AZZI. Riolando, BEOZZO, José Oscar (orgs.) 
0.\' Religiosos J/O Brasil: E/!foques Hi.H(Íric:os. São Paulo: Edições Paulinas. 1986. p. 26-45. 
l.S CHITTISTER, Joan. Ordem Religiosas". 
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No seu livro "Fogo sob as Cinzas", 
a mesma autora diz: 
A Vida religiosa sempre foi urna coi
sa confusa e desajeitada no coração 
da Igreja e nunca tanto quanto ago
ra. A dimensão profética da Igreja, 
corno dizem alguns documentos, um 
carisma, dizem outros. ( ... ) Um 
carisma é um dom para ser reconhe
cido e deixado livre, não é urna or
ganização para ser controlada. ( ... ) 
Um carisma é mercúrio, não barro; 
espírito, não escritório; movimento, 
não força de trabalho. ( ... ) Os 
Sínodos fazem parte, por definição 
daquele dispositivo utilizado para 
definir e direcionar o que, neste caso 
específico, precisa resistir de qual
quer forma à definição e escapar ao 
controle corno se foge da praga, isto 
se a vida religiosa, em luta contra a 
morte, quiser sobreviver,l6 
Na intenção de reconhecer o papel 

específico da vida religiosa consagra
da na Igreja, também serviu urna refle
xão sobre a origem da palavra "paró
quia".17 

O termo provém do vocábulo grego 
par-oikia. Oikia significa casa, lar. Par 
quer dizer junto a, ao lado de, perto. 
Portanto, os "paroquianos" são as pes
soas que, por alguma razão, estão fora 
de sua pátria, habitando junto a um 
povo como estrangeiros, peregrinos. 

O povo hebreu foi essencialmente 
um povo de paroikoi. Em I Crônicas 
se lê: "Porque somos estranhos diante 
de ti, e peregrinos corno todos os nos
sos pais" (Ver também Dt 10.19; Dt 

26,5; Lv 19,34; SI 137; Jr 29.) 
Hoffmann escreve: 

O povo de Deus é sempre um povo 
peregrino em busca do reino de 
Deus. ( ... ) Jesus, com sua comuni
dade de seguidores e seguidoras se 
entendia corno povo peregrino (Lc 
9.51). ( ... ) A comunidade primitiva 
em Jerusalém era composta essen
cialmente de estrangeiros (paroikoi 
- At 2,5-13). Foi com eles que o Es
pírito Santo iniciou a Igreja. ( ... ) Do 
ponto de vista da organização das 
comunidades, percebe-se que há 
variedade de formas e ministérios 
sem, contudo, consagrar a existên
cia de urna hierarquia religiosa 
institucionalizada. Predomina o es
pírito de movimento. 
N o decorrer da história, porém, a 

Igreja se institucionalizou. O modelo 
de organização que a igreja começou 
a adotar é aquele dos estados 
monárquicos: urna comunidade de 
cristãos que habita em determinado 
lugar com um sacerdote responsável. 
O sacerdote passa a ser aquele que as
sume o domínio do sagrado e o fiel 
começa a ser objeto de um severo con
trole religioso. A diversidade de minis
térios é suprimida. 

É neste contexto que o "Espírito San
to, livre e soberano, se encarregou de 
levantar pessoas e comunidades para 
testemunhar o puro evangelho da gra
ça de Cristo. "O inconformismo com o 
modo de ser da Igreja deu origem ao 
movimento monástico. 

Concluímos: Talvez, a vida religio-

I~ CHITIISTER, Joan. Fogo sob as Cinzas: Uma espiritualidade da vida religiosa contemporânea. São Paulo: 
Edições Paulinas, 1995. p. 41. 
17 HOFFMANN, Arzemiro, Desq{ios e implllsos para a missão urballa. In: BOBSIN, Oneidc Carg.) De,wifios 
Urbal/os ti Igreja. São Leopoldo: Editora Sinodal, 1995. p. 29-44. 
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sa tenha que preservar seu caráter de 
movimento, a fim de cumprir o seu 
papel. 

Cidadania 
Conforme definição do dicionário 

Aurélio, o cidadão é "o indivíduo que 
está no gozo dos direitos civis e políti
cos de um Estado, ou no desempenho 
de seus deveres para com este". 

O sociólogo Betinho dizia que uma 
sociedade, para ser justa e democráti
ca, precisa respeitar cinco pontos bási
cos do princípio democrático: 1- liber
dade para todas as pessoas; 2- igual
dade para todas as pessoas; 3- solida
riedade em todos os níveis; 4- diversi
dade, isto é, respeito para com quem é 
e pensa de modo diferente; 5- partici
pação, em especial naquilo que é pú
blico. 

Roberto E. Zwetsch, um Pastor 
evangélico-luterano, escrevendo sobre 
cidadania I', diz que vivemos num país 
de não-cidadãos, onde a cidadania não 
existe ou é pela metade. Em seguida 

cita Eugênio Bucci que afirma: No Bra
sil a cidadania é um artigo de luxo, ina
cessível; e para uns poucos, é absolu
tamen te desnecessária, uma vez que 
vivem não de direitos, mas de privilé
gios. Esses poucos, escarnecendo dos 
humildes, esnobam a cidadania. 

O Brasil é o produto histórico de uma 
política colonial e oligárgica que nos 
legou uma sociedade autoritária e aves
sa à participação política. Zwetsch 
constata, porém: 

Se dessa história surgiu um povo 
oprimido, mas festivo, um povo não 
cidadão, cuja cidadania foi constan
temente aviltada, isso, por outro 
lado, não significou apenas abafa
mento e miséria. Porque nos 
interstícios da opressão esse povo foi 
lutando e deixando sua marca, foi 
dizendo sua palavra, resistiu. 
Hoje sabemos, como nunca antes, que 

convém lutar pelos direitos da cidada
nia, porque fazem parte dos planos de 
Deus para com o seu povo (Filipenses 
1,27). E eles jamais virão de graça. 

I~ ZWETSCH, Roberto E, Cidadania e Modernidade. In: Estudos Teológicos, Ano 34, nO I, São Leopoldo, 
Editora Sinodnl. 1994, p. 20-31 

2. Aos Candidatos e às Candidatas 
a postos eletivos 

Miséria e fome exigem resposta política 

Mutirão nacional para a superação 
da miséria e dafome 

1. Reunidas em Brasília, em 22 a 24 
de julho de 2002, as entidades que 
subscrevem esta declaração se dirigem 
aos candidatos a postos eletivos - exe
cutivos e legislativos - e aos homens e 

às mulheres em todo o país. Manifes
tam a sua posição visando à superação 
da Miséria e da Fome no Brasil, bem 
como reafirmam o Direito Humano à 
Alimentação e à Nutrição, na sua uni
versalidade e indivisibilidade. Esta de
claração surge da mobilização da so-
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ciedade civil brasileira em torno do 
Mutirão para a Superação da Miséria e 
da Fome, lançado pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
em abril de 2002. 

2. A fome e a miséria são manifesta
ções e parte integrante de um modelo 
de desenvolvimento que reproduz e se 
sustenta das desigualdades econômicas 
e sociais que flagelam o nosso povo. 
Este modelo vem utilizando de forma 
predatória os nossos recursos naturais 
e humanos, colocando em risco nossa 
soberania alimentar. Este processo faz 
parte de uma estratégia de inserção do 
Brasil de forma submissa ao mundo 
globalizado. Não acreditamos no mer
cado como a via capaz de promover a 
segurança alimentar e nutricional, no 
contexto de uma sociedade justa e eqüi
tativa. Este modelo está esgotado, seja 
do ponto de vista ambiental e econô
mico, como do ponto de vista ético e 
social. Sua manutenção irá apenas 
aprofundar o quadro de crise e exclu
são social que vivemos. 

3. O êxodo rural e o inchaço das ci
dades, sem infraestrutura urbana ade
quada, associada à inexistência de 
oportunidades de inserção no mundo 
do trabalho, vem servindo de combus
tível para verdadeira explosão de con
flitos e violência, tanto na área urbana 
como na área rural. A banalização da 
violência e a naturalização das desi
gualdades sociais e econômicas levam 
à falta de mobilização da sociedade por 
seus direitos, por um lado, e por outro, 
ao desenvolvimento de políticas públi
cas de caráter fragmentado e compen
satório, que não enfrentam o proble
ma na sua essência, gerando no cam
po e na cidade ações repressivas e de 
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criminalização dos movimentos sociais 
4. A sociedade brasileira precisa res

ponder aos graves desafios que se co
locam à sua existência civilizada a par
tir de critérios éticos que reponham a 
precedência do bem comum e do inte
resse público sobre o interesse priva
do; da defesa da vida sobre os interes
ses individuais; da prioridade dos di
reitos humanos sociais sobre os con
tratos privados e acordos comerciais 
internacionais; da ética pública sobre 
o individualismo, o clientelismo e o 
corporativismo. 

5. O direito humano à vida assume 
na presente situação histórica a clara 
prioridade de propiciar acesso a bens 
essenciais hoje negados à maioria da 
população, como: o alimento, o teto, a 
terra, a água, o trabalho, a informa
ção, a saúde e a participação política. 
Estes bens ou energias vitais estão hoje 
bloqueados, ou fortemente mitigados, 
ao acesso das populações mais pobres, 
reproduzindo, por esta via, o caldo de 
cultura da miséria social e da violên
CIa. 

6. A construção de uma civilização 
brasileira solidária passa necessaria
mente pelo resgate do acesso a estes 
bens públicos e sociais, mediante o qual 
se inaugurará uma nova cultura de paz 
e não de exclusiva repressão da vio
lência. Um dos caminhos a percorrer 
para esta civilização solidária requer a 
reafirmação universal de todos os di
reitos humanos, econômicos, sociais, 
culturais e ambientais que a constitui
ção de 1988 inaugurou e a onda eco
nômica neo-liberal, na contramão, in
terrompeu. 

7. O compromisso público com a 
afirmação dos direitos humanos sociais 
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combate' miRria e • fome enquan' 
10 eixo do DesenvolvimenlO Huma
no, por meio de uma Polftica Social 
abrall1en te. inlegrada l PoUliea Eco
nômica. 

o Lutar pela R.eforma Ag"-ri. amp la e 
irre.strita, 

o Apoiar I campanha nacional pelo li· 
mite mbim.l da ... optiedade da tma. 

• r-onalccer a wieulrura familiar sus
tentivel, com remissio da dIvida dos 
pequenos produtores e paglme nlo 
da dIvida social pa ... com os agri· 
cu ltores, recuperando os hábitos e 
prát icas alimen tare, que garanlam 
uma nutriçlo $Iudhcl b pr6prias 
famni.u e para • populaçlo do paIs. 

o r-ortalecer. agroecologia no 1mbilo 
runJ e urbano. 

o Impedir a privlti!..;Jo das aguas. 
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o Lutar, em defesa da soberania naci
onal, contra a ALCA e contra a en
trega da base de Alcântara no Esta
do do Maranhão. 

o Pleitear um Brasil livre de transgê
Oleos. 

o Construir um milhão de cisternas, 
para facilitar a convivência com o 
semi-árido. 

o Lutar pela elaboração, em âmbito 
global, de uma Convenção Mundial 
de Soberania Alimentar. 

o Demarcar as terras dos quilombolas 

e povos indígenas e respeitar suas 
práticas e culturas alimentares. 

o Propor a elaboração de uma Lei Or
gânica de Segurança Alimentar e 
Nutricional. 

o Lutar pela implantação do Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional 
(SISVAN) em nível nacional, capaz de 
colaborar para o diagnóstico, o plane
jamento de ações e o monitoramento 
da situação nutricional da população. 

Brasília, 23 de julho de 2002. 

Entidades que subscrevem esta declaração: 
ABRANDH - Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos 
ActionAid Brasil 
ÁGORA - Associação para Projetos de Combate à Fome 
AS-PTA - Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa 
Cáritas Brasileira 
Cáritas Diocesana de Paracatu 
CBJP - Comissão Brasileira de Justiça e Paz 
CEPIS - Centro de educação Popular do Instituto Sedes Sapientiae 
CERIS - Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais 
CESE - Coordenadoria Ecumênica de Serviço 
CISBRASIL - Salesianos do Brasil 
CNBB SUL III - Comissão Regional 
Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB 
Comissão Episcopal da CNBB (Dom Luciano P. Mendes de Almeida, Dom Mauro 
Morelli, Dom Flávio Giovanalle, Dom Sérgio Castriani, Dom Francisco A. de 
Mesquita Filho, Dom Sérgio da Rocha, Dom Pedro Luiz Stringhini, Dom José 
Mauro Pereira Bastos, Dom Manoel João Francisco, Dom José Mário Striiher, 
Dom Guilherme Antônio Werlang, Dom Pro to genes Luft e Pe. João Roque 
Rohr, SJ). 
Comissão Regional do Vale do Aço 
Comitê Gaúcho de Ação da Cidadania, contra a Fome, a Miséria e pela Vida 
CONIC - Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil 
CONSEA-MG 
CONSEA-MS - Conselho de Segurança Alimentar do Mato Grosso do Sul 
CPT - Comissão Pastoral da Terra 
CRB Nacional - Conferência dos Religiosos do Brasil 
EMATER-RS 
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FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional 
FIAN Brasil - Rede de Informação e Ação pelo Direito a Se Alimentar - Seção 
Brasileira de Foodfirst Network 
FMSA - Fórum Mineiro de Segurànça Alimentar 
FORSANS Metropolitano (Fórum Técnico Regional de Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável) 
Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional 
Fórum Mineiro de Segurança Alimentar 
Grupo de Estudos e Ações em Segurança Alimentar e Nutricional 
!BASE - Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas 
!BRADES - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
IMDH - Instituto Migrações e Direitos Humanos (Brasília-DF) 
MNDH - Movimento Nacional de Direitos Humanos 
MST - Movimento Sem Terra 
Pastoral da Criança 
Plataforma DhESC Brasil - Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econô
micos, Sociais e Culturais 
POUS 
Setor Pastoral Social da CNBB 
SINFRAJUPE - Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia. 
Sociedade do Sagrado Coração de Jesus 
WANAHR - Wolrd Aliance for Nutrition and Human Rights 
Warã Instituto Indígena Brasileiro 
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Construir a esperança: valores e desafios de 
uma sociedade indígena - o povo Mykyl 

ELlZABETH ARACY RONDON AMARANTE' 

Introdução 
No contexto da Campanha da 

Fraternidade 2002, nosso olhar se vol
ta e se fixa nos Povos Indígenas cons
truindo sua esperança. Ao longo do 
ano, temos analisado o quanto e como 
esses povos estão vivendo valores e 
desafios sempre novos. 

Se a Campanha da Fraternidade é 
um convite à conversão, se a todos nós 
ela acena para que estejamos atentos 
a esse "construir a esperança" com e 
como os Povos Indígenas, parece, no 
entanto, que é a nós, religiosas e reli
giosos, que esse convite se faz mais 
premente. 

É missão específica nossa colaborar 
na construção de uma nova sociedade 
e contribuir para que o Reino aconteça 
em nosso mundo. Podemos, então, 

confrontando-nos com as sociedades 
indígenas, descobrir também os valo
res e os desafios da vida religiosa hoje. 

Por isso, pensamos em apresentar 
esse texto que decreve a travessia do 
Povo Myky. Importa aprender com eles 
o que significa habitar a casa, ser 
vivificadalo pelo útero materno do nos
so carisma congregacional, ao mesmo 
tempo desbravar novos rumos para a 
Vida religiosa aqui e agora. 

É possível que esse "pequeno resto 
de Israel" que é o povo MYKY possa 
nos ajudar também a perceber o quan
to nossas vidas consagradas podem ser 
espaço e caminho para a com-vivência 
harmônica, para a solidariedade em 
mutirão, para a construção dessa Terra 
sem Males que todos e todas queremos 
inventar. * 

*' Esse texto Coi pedido pelo CESEP e apresentado no Curso de Verão. ano XV, 2002. 
I Breve histórico do Povo MYKY: O povo Myky foi contntado por missionários jesuítas e índios lrantxe em junho 
de 1971, à beira do córrego Escondido, à margem esquerda do rio Papagaio, atual município de Brasnorte, 
noroeste do Estado de Mato Grosso. Nessa época eram apenas 23 pessoas e ainda usavam machado de pedra 
lascada. Atualmente contam 79 pessoas, sendo que 11 % da população está abaixo de 12 anos. O homem mais velho 
deve ter agora 90 anos e conta-se que é o único sobrevivente do massacre cometido por seringueiros no início do 
século e que dizimou grande parte de aldeias dos lrantxe de quem os Myky são parentes. Sua língua é classificada 
como língua isolada. A área territorial demarcada e homologada ocupa 47.094 ha. 
! Elizabeth Aracy Rondon Amarante é religiosa do Sagrado Coração de Jesus, membro do Conselho Indige
nista Missionário (CIMI) e trabalha junto aos povos indígenas desde o ano de 1977. Em 1979 passou li viver 
com o povo Myky, onde vem atuando na área de educação. 
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A simbologia MYKY 
Os Povos Indígenas constroem e re

constroem sua esperança dos modos 
mais diversos e surpreendentes. 

Hoje, o projeto de vida de um povo 
indígena consiste em uma proposta
resposta a múltiplas situações que pe
dem ou impõem mudanças de todo 
tipo. Em todo esse processo, aconte
cem rupturas às vezes bastante defini
tivas assim como volta às raízes muito 
significativa. 

O Povo Myky, de apenas 30 anos de 
contato com a sociedade nacional, 
exemplifica bem essa construção de um 
projeto de sociedade, de uma esperan
ça de vida em que valores e desafios se 
entrelaçam ao longo do tempo. 

A construção de um projeto de vida 
é sempre a conquista de um espaço de 
esperança, de um espaço de mais vida, 
de um espaço significante para as ge
rações vindouras. 

Construir a esperança é traçar ao 
mesmo tempo o esboço de uma casa e 
os rumos de um caminho. Uma casa 
que abrigue e dê consistência ao so
nho de viver e um caminho que vis
lumbre incessantemente novos hori
zontes de vida. 

A casa é um espaço delimitado, o 
caminho é um espaço aberto. 

E vamos exatamente escolher os 
símbolos da CASA e do CAMINHO 
para i lustrar a reflexão sobre a propos
ta de sociedade que é o Povo Myky. 

Casa (Kju 'ui e caminho (/fã) são, a 
meu ver, os dois grandes núcleos da 
cultura myky. A palavra CASA define 
muito bem o espaço de convívio, con
ceito fundamental para esse povo. E o 

termo CAMINHO se identifica com o 
conceito de história. 

Vamos ver mais adiante que o povo 
Myky, que se autodenomina GENTE 
(ou seja: HUMANIDADE), saiu da 
Casa da Pedra na origem dos tempos e 
pôs-se a caminho ao longo da história. 

Hoje, os Myky continuam constru
indo a sua casa, sua identidade como 
povo, não mais com os mesmos mate
riais de construção, não mais com a 
mesma planta de casa porque a identi
dade original toma novas expressões. 
E continua percorrendo a história cer
tamente por novos caminhos, mesmo 
que por trilhas às vezes perigosas. Sa
bemos que "cultura é um processo di
nâmico de re-invenção contínua de tra
dições e significados".' 

Certamente, cada povo possui um 
potencial, uma força de sabedoria e de 
pedagogia que permite essa construção 
e reconstrução de sua identidade e essa 
capacidade de abrir espaços rumo à 
utopia, apesar e, quem sabe, justamen
te por causa da crise que eventualmen
te vi venciam. 

Vamos então por partes: 
1. O que significa construir a casa, 

habitar um espaço. Como a casa sinte
tiza para os Myky os valores de convi
vência, partilha e construção da iden
tidade, e como se modificou o modo 
de nela habitar. 

2. O que significa abrir caminhos, 
desbravar espaços. 

Como o caminho simboliza para os 
Myky a memória do antigo e a busca 
do novo: construção da história, e 
quais as trilhas por onde pretendem 
caminhar hoje. 

_\ THOMAZ. Ornar Ribeiro. "Antropologia e mundo contemporâneo: cultura e diversidade", Em: Telluític:(I 
Il1díMell{/ I/{/ Escola. MECIMARIIUNESCO, 1995. 
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Poderemos então dizer que o Povo 
Myky assim como outros Povos Indí
genas constroem e reconstroem o seu 
habitat e a sua utopia. 

1. O que significa construir a casa: 
Habitar um espaço 

1.1. Construir é um verbo eminen
temente ativo. Designa um sonho que 
se projeta no espaço e, ao projetar-se, 
se concretiza por etapas e momentos 
que se modificam, se ampliam, se 
complementam e dão corpo ao esboço 
inicial. 

A construção é lúdica porque brin
ca com o pre-visto e com o ainda-não
visto. Só o dinamismo do projeto evi
dencia o sonho. 

Um sonho que se estende por espa
ços que encerram e revelam a dialética 
do grande e do pequeno, do dentro e 
do fora, da altitude e dos fundamen
tos. 

Construir exige idéia e matéria; su
põe, na maioria dos casos, trabalho e 
mutirão. 

Ao tornar visível o sonho, a cons
trução adquire a dimensão de "estar em 
determinado espaço" e "ser espaço para 
determinada finalidade". 

Isso é a CASA. 
Não se trata de uma casa de tijolo 

ou de pedra, parede, teto e chão. A 
"casa para ser habitada" é algo vivo. É 
uma construção que continuará sem
pre sendo construída porque uma casa 
onde se vive é sempre parte do projeto 
de vida de quem nela mora. A história 
da casa material inicia-se por seu pro-

jeto e termina com a sua construção. 
Mas aqueles que moram na casa cons
troem uma história cujo projeto está 
sempre acontecendo. Um projetar-se 
permanente. 

A casa é feita para seus habitantes, 
mas são eles que fazem a sua casa, que 
dão rosto à sua casa. 

Há pessoas para quem a casa mater
na é especialmente significativa. Aque
la casa tem um rosto, reflete uma vida, 
simboliza uma hist6ria. 

A casa-origem é o início da história. 
1.2. A mitologia de alguns povos 

indígenas do Mato Grosso conta que a 
humanidade vivia dentro de uma gran
de pedra, a Casa da Pedra, caverna e 
útero.' Ali não havia tristeza, não ha
via doença, nem briga, nem morte. 

Mas, diz o mito:' 
Um homem pensou: "Eu vou sair 

desta pedra e dar uma olhada lá fora". 
Tomou a forma de um urubuzinho e 
saiu por um vãozinho que havia por 
cima da pedra. Andou pelo campo lim
po e viu muita coisa bonita. Mas o que 
achou mais bonito foi uma florzinha. 
Colheu uma, escondeu debaixo da asa 
e levou para dentro da pedra. Ficou na 
forma de gente de novo. Por dentro 
estava muito alegre, mas por fora fazia 
cara de triste. Os outros perguntaram: 
Que foi? Por que você está triste? 

Aqui dentro desta pedra é feio. Lá 
fora, sim, é bonito, muito bonito mes
mo! E contou que tinha saído e mos
trou a florzinha. 

E os outros começaram a dizer: 
Eu quero sair! Eu quero sair! 

4 A Casa da Pedra a que se refere o mito dos povos Myky, lrantxe, Paresi, Enawenê Nawê situa-se geografi
camente na região de Ponte de Pedra, território Paresi em Mato Grosso. 
S PEREIRA. Adalberto Holanda. "O pensamento Mítico dos lranxe". Pesquisas. Em: ANTRüPOLGIA 39. 
Porto Alegre: Instituto Anchietano de Pesquisa, 1985. 
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Um velho disse: 
Vocês precisam pensar bem! Aqui 

dentro a gente não briga, não pega 
doença e não morre. É um lugar bom. 
Lá fora a gente briga, pega doença e 
até morre. É um lugar ruim. 

Ninguém quis escutar o velho. To
dos foram saindo. Cada povo ficou 
debaixo de sua árvore. 

E, só então, os povos começaram a 
pegar doença, brigar e morrer e tive
ram de trabalhar. 

Essa é, em resumo, a história da ori
gem da humanidade para esses Povos. 
Para eles, a Casa da Pedra é a Casa
ongem. 

Diz Bachelard que "as moradas do 
passado são imperecíveis dentro de 
nós"." Que dizer então da morada ori
ginaI, desse útero materno onde se 
gestou um povo, de cujo parto surgiu 
uma história? 

Cada povo foi assim gerado em uma 
casa-projeto de vida, esboço de um tipo 
de sociedade. 

Podemos então dizer que o espaço 
da Casa da Pedra, o espaço território 
ancestral, o espaço aldeia ou o espaço 
da casa familiar se identificam no 
ideário myky. É certo que todos esses 
espaços são prolongamento e varia
ções do espaço original. "Espaços que 
retêm o tempo comprimido", como 
também diz Bachelard. 

Espaços que retêm a essência do pro
jeto inicial de sociedade descrito na 
mitologia. Na casa da origem não ha
via doença, nem briga, nem morte. 
"Saudade ou esperança?", pergunta 
Carlos Mesters. 

A Casa da Pedra e o Paraíso perdido 
são projetos a serem re-construídos in
cessantemente ao longo da história. Diz 
o ditado que "levamos para casa nos
sos deuses domésticos", nossos sonhos 
do paraíso perdido. 

A casa é símbolo de resistência, de 
perenidade, de conversão à seiva inte
rior. Algo assim como a frase do evan
gelho: "Se você não entrar de novo no 
seio materno ... " (lO 3,3-5). 

Analisando as habitações indígenas, 
Aracy Lopes da Silva diz que para mui
tos povos indígenas, "a placenta enter
rada no chão da casa sela seu compro
misso com esse espaço de vida". 7 

Esse chão da casa onde a placenta é 
enterrada é apenas a miniatura do es
paço-território e torna-se como que o 
sacramento daquele espaço original 
que é a Casa da Pedra. 

Estamos procurando entender o sen
tido, o simbólico de determinados es
paços culturais. É a linguagem do povo 
que melhor expressa esses significados. 

Na língua myky, o conceito espaci
al é expresso pelo sufixo kanã. 

Encontramos kanã traduzindo o es
paço físico e geográfico: opakanã = 
alto; wãkanã = longe; o espaço geo
métrico: mykanã = redondo; espaços 
temporais: nãtjekanã = hoje (o espaço 
do agora); espaços metonímicos: 
mitakanã = ninho (o espaço do ovo). 

Pode designar ainda o espaço psi
cológico: parikanã = alegria (espaço 
do riso). E até mesmo o que podería
mos chamar de espaço vivencial ou de 
âmbito social, como tikãtakanã = com 
o chefe (espaço da chefia). 

~ BACHELARD, Gaston, A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
7 SILVA, Aracy Lopes. Em: HlIbilaçiies lndí}:enas (vários autores). São Paulo: Nobel Universitária,1987. 
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Não há dúvida de que a CASA não 
é mero espaço geográfico, mas aquele 
lugar de parikanã, de pããkanã: espa
ço de alegria e de tranqüilidade, lugar 
de wátuhokanã, ou seja, da convivên
cia de todos. 

Também para muitos outros povos, 
como para o povo Zuruahá, por exem
plo, "a casa é o espaço da cotidianidade, 
onde se desenvolve a pedagogia da con
vivência.( ... ) É também na casa que os 
produtos da roça ou o resultado da caça 
têm seu destino final, ali onde são pre
parados e repartidos".' 

Nessa casa, a mulher tem um papel 
significativo que ela assume constru
indo e reconstruindo a dinâmica social. 
Na casa, seu existir e seu agir estão di
retamente relacionados à vida e à fes
ta. E é, de dentro da casa, ao despontar 
da madrugada, que, durante o ritual da 
yéta, as mulheres fazem determinadas 
invocações aos Espíritos e "acordam a 
humanidade" para o novo dia, para a 
continuidade da história.' 

É certamente a mulher, a educadora 
de seu povo, que melhor percebe, tam
bém hoje, os espaços de vida e as ame
aças de morte que rodeiam a existên
cia myky, que pretendem invadir a 
"casa" e destruir a identidade de seu 
povo. 

Não seria ela, já em seu corpo e em 
sua psiqué, uma simbologia da habita
ção como espaço de proteção e ternu
ra, nascimento e vida? 

É significativo o grito de Elisa 
Makuxi durante a Marcha Indígena em 
Porto Seguro, em abril de 2001. Ela 

dizia: "Nós somos mães, somos terra e 
de nós saem as nossas crianças". 

1.3. Vamos então abordar mais dire
tamente a descrição da casa na cultura 
myky como espaço paradigmático de 
seus valores fundamentais. 

Nessa descrição, o ontem e o hoje 
se encontram, se complementam, mas 
podem também se contrapor. 

Ao longo da trajetória de 30 anos, 
desde o momento do contato com a 
sociedade nacional até hoje, a casa 
myky e o modo de nela habitar mudou 
consideravelmente. 

Podemos então nos perguntar: A pro
posta de sociedade do Povo Myky se 
retrata ainda hoje na construção das 
casas e no jeito de nelas morar? 

De 1971 a 1980, moravam todos 
(eram 28 pessoas) em uma única casa, 
toda de palha segundo o modelo tradi
cional. A palha de inajá era trançada 
cuidadosamente e duas pequenas aber
turas laterais serviam de porta. 

Para entrar, era preciso se curvar, se 
encolher. Alguém disse que, para entrar 
no convívio myky, era necessário des
pojar-se, fazer-se pequeno. Dentro da 
casa, o claro-escuro do ambiente onde 
2 ou 3 fogos sempre acesos eram a úni
ca luz e fonte de calor. Algumas mulhe
res estariam cantarolando cantigas de 
ninar, outras cozinhando a chicha, fian
do algodão ou debulhando milho. Se os 
homens não estavam caçando, estariam 
provavelmente fazendo flechas ou tran
çando xires. As crianças, por sua vez, 
se entretinham observando os pais e fa
zendo seus ensaios de aprendizagem na 

M AZEVEDO, Jcmerson Higino. "Pedagogia Tradicional Surunha". Em: Textos e pretextos. Ano I, março! 
200!. 

'J AMARANTE, Elizabelh. A MlIlher Myky /lU e.\]Jeriêm;ill reli!{irwl de seu "OVO. Brasília: CIMI-ANDRI, 
1994. 
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fiação do algodão ou na confecção de 
uma armadilha. 

Uma casa que prolongava o espaço 
harmônico da Casa da Pedra onde to
dos conviviam juntos. 

Em 1981 eram ainda uma socieda
de em que os espaços se conservavam 
fechados: os da casa, da aldeia ou do 
território ainda não violado pela pre
sença do não-índio. Espaços que pro
tegiam o viver-conviver. 

No início da década de 80, foi 
construída uma casa de lascas de pau 
fei tas por eles mesmos, e a cobertura 
continuava sendo o trançado de palha 
de inajá. Ainda moravam todos juntos 
numa só casa. Logo depois, por in
fluências externas, as paredes passaram 
a ser de tábuas compradas nas serrari
as da cidade. Na década de 90, aos 
poucos, aparecem várias casas abrigan
do as famílias extensas (avós, tios ... ) 
e, rapidamente, inicia-se o processo de 
cada casal querer a sua casa. E ... sur
gem os telhados de eternit, provocan
do, aliás, uma situação desastrosa em 
termos de saúde. 

Também o desenho da aldeia se mo
dificou nos últimos anos. Hoje, as ca
sas já não estão dispostas em torno do 
pátio dos rituais, mas se agrupam irre
gular e desordenadamente. 

Na casa tradicional, todo o material 
era proveniente da natureza, pois ape
nas palha, caibros, esteios e cipós fa
ziam parte de sua estrutura. 

Uma casa comunitária onde todos 
conviviam partilhando e socializando 
afazeres, conversas, objetos de uso, ale
grias e tristezas. 

Uma casa sem divisões internas, as
sim como a sociedade myky. 

Em 1981, quando escrevi As bem
aventuranças do Povo Myky'O eu regis
trava essa mansidão, essa paz e equilí
brio interior, a alegria simples de um 
povo que nos ensina que a paz é tecida 
lentamente, no dia-a-dia da vida, sem 
alarde, na perfeição de cada gesto de 
bem-querer, vivendo quase que rotinei
ramente a socialização de seus bens. 
Um povo para o qual toda a organiza
ção social está baseada no princípio de 
partilha, na economia de reciprocidade. 

Nesse sentido, o Povo Myky podia 
ser designado como profeta de uma 
nova sociedade. 

E hoje, 30 anos depois? Como so
brevive esse modelo de sociedade na 
experiência de um povo ameaçado 
pelo consumismo, pelo individualismo, 
pela ganância ... por toda a miragem do 
mundo da técnica e do poder... o mun
do do mercado? 

1.4. Novamente vamos observar a 
casa myky. Vamos analisar como esse 
povo hoje habita o espaço de sua casa, 
como ele se situa no espaço de sua al
deia. 

Sylvia Caiuby diz que a concepção 
que um povo tem de si está ligada à 
estrutura da aldeia." O fator que deci
de a forma de uma habitação, modela 
espaços e relações, é a visão que o povo 
tem sobre a vida, o ideal de vida que 
ele se faz. Nesse caso, toda a organi
zação espacial reflete sua concepção 
de sociedade. 

Na situação atual dos Myky, é evi
dente que a proximidade de vida com 

10 AMARANTE, Elizabelh. As Bem-Avemunmçlls cio POI'O Myky. Petrópolis: CIMI - Vozes, 1983. 

11 NOVAES, Silvia Caiuby. Em: HlIbifllçiies IlldfRenlls. op. dt. 
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a nossa sOCIeaaae e os nossos valOres 
pode ocasionar um "processo de dete
rioração, uma desorganização comu
nitária" na expressão de Carmen 
Junqueira,12 

Conseqüência inevitável. Ninguém 
pode impedir a vida de ser vida, Nin
guém pensaria em colocar um povo 
dentro de uma redoma, O ar poluído é 
respirado por todo o universo. Os po
vos indígenas não estão imunes a esse 
contato. 

Mesmo assim, muitos antropólogos 
(as) afirmam que a modificação na dis
posição das casas e no modo de habitá
las não altera a forma pela qual os po
vos concebem a sua sociedade e a re
lação entre seus membros. 

Na análise acerca do povo Myky 
também constatamos que o fato de as 
paredes serem de tábua não afetou o 
clima interior da casa. O visual da al
deia com as casas agora dispersas 
desordenadamente não destruiu o re
lacionamento social de parentesco, 
mas, sem dúvida, exigiu um outro tipo 
de comunicação entre as famílias, uma 
outra dinâmica de participação nem 
sempre tão evidente como era antiga
mente e outro método de circulação de 
bens, pois o dinheiro não entra tão ob
viamente no sistema de partilha. 

Também o atrativo da cidade afasta 
a juventude do universo de uma tradi
ção fechada e o aceno do trabalho as
salariado é uma armadilha capciosa 
visto que atualmente todo o trabalho 
de agentes de saúde, professores e todo 
tipo de atendimento nas aldeias com
porta salário. 

Há momentos em que nos pergun-

tamos perplexos: HOJe, o t'ovo MyKy 
ainda significa alternativa de uma nova 
sociedade ou já se deixou contaminar 
totalmente pelo vírus que corrói nosso 
mundo? 

Mas é exatamente nesse momento 
que o povo nos surpreende com algo 
que parece vir do mais fundo de sua 
identidade: os Myky resolvem construir 
uma casa tradicional. Uma casa que 
seja, no meio da aldeia atual, entre te
lhados de eternit e tábuas de madeirei
ras, a memória do antigamente. 

E explicam o motivo da construção 
dizendo que é "para as crianças conhe
cerem como era a vida dos antigos e 
para ser uma casa da comunidade". 

As duas expressões são fortes: que 
as novas gerações entrem em contato 
com a seiva vital de seu povo e que a 
comunidade reencontre seu centro e 
seu motivo de união. 

Em pouco tempo, o que estava dis
perso pareceu se concentrar num es
paço-símbolo. Rapazes que 
perambulavam de bicicleta, armam sua 
rede e param como que no recinto do 
seu mundo primordial. Jovens mães 
recomeçam a cantarolar as cantigas de 
suas mães e avós. Foi interessante esse 
fenômeno, mas foi real e deve certa
mente apontar para algo novo, desper
tar uma vida adormecida ou abafada. 

Paralelamente à construção da casa, 
outros fatos expressam esse momento, 
como, por exemplo, a preocupação 
pelo plantio de roças que produzam 
safras mais abundantes e a tentativa de 
se reorganizarem internamente diante 
dos novos desafios. Pequenos gestos 
que estavam esquecidos ou rejeitados 

U JUNQUEIRA. Carmen. Alltropologia Indígena. uma illtroduçtio. São Paulo: EDUC, 1999. 
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no cotidiano da vida são retomados sig
nificativamente: crianças pequenas fa
zem arcos e flechas, as mulheres fabri
cam novamente chocalhos de pequi, as 
mães recomeçam a furar a orelha de 
seus filhos ... 

"É o resgate da memória histórica 
que aponta para a resistência contra os 
poderes da morte e fortalece as lutas 
atuais", diz Paulo Suess." 

Que esse novo espaço da casa tradi
cional implantado no mundo myky do 
ano 200 I signifique, de verdade, be
ber da seiva primordial para melhor 
prosseguir o caminho! 

2. O que significa abrir caminhos: 
lJesbravarespaços 

2.1. Abrir caminhos é, obviamente, 
partir de determinado ponto em vista 
de um objetivo mais além. 

Quem abre caminho está em busca 
de um novo espaço e, para isso, se 
propõe a vencer obstáculos, eliminar 
barreiras, decidir rumos e trilhas, sem
pre seguindo em frente, sempre em vis
ta de descortinar um novo horizonte. 

Abrir caminho é um exercício de 
esperança! 

Desistir de caminhar é um ato de 
acomodação e por isso mesmo de de
sesperança. 

Por isso, o CAMINHO é um sím
bolo. 

O ser humano é, intrinsecamente, 
caminhante, inquieto, insatisfeito, ca
paz de projetar-se no tempo e fazer his
tória. 

Mas o ato de caminhar não é um ato 
descontínuo. Traçar um caminho su-

põe deixar um rastro, registrar o per
curso, sinalizar as encruzilhadas. 

Sem memória esvai-se o objetivo, 
dilui-se a intencionalidade. O caminhar 
histórico é um processo coletivo. 

N o projeto histórico de uma socie
dade entram em jogo identidade e mu
tação. A seiva circula da raiz à folha. A 
esperança alimenta o impulso para par
tir e a coragem de caminhar. "O que a 
vida quer da gente é coragem", nos diz 
Guimarães Rosa, esse mestre da traves
sia existencial. 

Os povos indígenas são, por nature
za, povos andarilhos, continuamente 
em perambulação abrindo caminhos e 
desbravando espaços em territórios an
tigamente sem fronteiras e hoje irreme
diavelmente limitados, cercados, ames
quinhados. 

São povos que vivenciam a esperan
ça na incessante busca de uma "Terra 
sem males". 

Desde as origens primordiais de cada 
povo, iniciou-se a caminhada conquis
tando novos espaços, descortinando 
novos horizontes, fazendo história, 
sempre pagando o preço dessa esco
lha, desse ato de liberdade. 

A voz indígena que nos vem das 
montanhas zapatistas diz: "Nossa pro
fissão é a esperança, a esperança já é 
um vício entre nós". 14 

É exatamente porque a esperança é 
a única capaz de vislumbrar e conquis
tar novos espaços de vida, que a des
truição da esperança tornou-se um ob
jeti vo estrutural dos sistemas opresso
res, conforme analisa Pablo Richard, 
teólogo latino-americano, ao designar 

Ll SUESS, Paulo. Apolltamell/os para uma leilllrll teolâgica dos 500 (lIIOS. Brasflia: XIII Assembléia Geral do 
CIMI, 1999 (mimeo). 

I~ DI MASSIMO, Felice; MURIOZ. Cristobal. A Revo!uçüo invencível, Boitempo, 1998. 
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a Teologia da Libertação como teolo
gia da vida e da esperança. 

2.2. Como o caminho simboliza para 
os Myky a memória do antigo e a bus
ca do novo, ou seja, a construção da 
história. 

O mito da origem dos povos conta 
que o motivo da saída da Casa da Pe
dra foi conhecer o "lá fora" porque "lá 
fora é bonito". A flor foi a provocação 
para essa saída, algo muito efêmero em 
comparação com a imortalidade exis
tente no interior da caverna. No entan
to, foi esse efêmero, foi a capacidade 
de sonhar mais além, que decidiu a 
partida, o êxodo, com todas as conse
qüências de doenças, brigas e morte. 
Mas também com toda uma infinita 
carga de esperança. 

Quando os povos saíram da Pedra 
começaram a caminhar, e já vimos que 
esse caminho, ijã, para os Myky, é o 
mesmo que história. 

Cada povo foi, portanto, traçando 
sua trajetória, escrevendo sua história. 

O povo Myky executa uma dança 
que representa essa caminhada. É 
ajakuwy acompanhada pelo toque da 
flauta katétiri. Homens, mulheres e cri
anças dançavam antigamente do pôr
do-sol ao amanhecer do dia seguinte. 
Hoje o tempo foi reduzido e dança-se 
só parte da noite. 

Essa dança simboliza a história, as 
diversas fases de uma mesma história. 
Cada momento de intervalo anuncia 
uma nova etapa. 

Trata-se do ciclo da vida, de uma 
construção existencial onde há perío
dos, sequencias, contínuos e 
descontínuos. A própria dança tem 
avanços e recuos significativos marca
dos no chão da vida. 
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Já o ritual da yéta conta com a pre
sença dos Espíritos, dos antepassados 
que vêm ao terreiro da aldeia acompa
nhar a vida aqui na terra e ajudar o 
povo a continuar "fazendo caminho" 
da Casa da Pedra até a Casa de Cima, a 
casa de Nahi, o grande Espírito. Um 
trajeto que passa por espaços e tempos 
existenciais. 

O ato de partir não aconteceu ape
nas nos primórdios, uma única vez e 
de uma vez por todas. 

É todo dia que se sai à procura do 
novo, é todo dia que se parte por um 
novo motivo. 

Hoje, a saída da Casa da Pedra é 
apenas a referência de muitas outras 
partidas que vão se sucedendo ao lon
go do tempo e das circunstâncias, um 
partir incessante e contínuo. Um afas
tar-se de estilos de vida, costumes tra
dicionais, valores antigamente sagra
dos. Um buscar exigente de novos ele
mentos e novos significados para situ
ações antes desconhecidas. Uma fas
cinante invenção de novas formas de 
vida, de relações e conhecimentos. 

Caminhar supõe sair e chegar, afas
tar-se do que ficou atrás e aproximar
se do que ainda vai chegar. 

Desde as eras primevas, a humani
dade enveredou por essa ânsia de se
guir em frente e se apropriar do novo. 
Buscar é constitutivo do ser humano, 
inquieto, curioso e conquistador. 

Assim, para todos os povos indíge
nas foi acontecendo a descoberta de 
outros povos, outras sociedades, outros 
valores e realidades. 

Um contexto em que o real, no dizer 
de Guimarães Rosa, "não está nem na 
saída nem na chegada, mas se dispõe 
para a gente no meio da travessia". 



Assim estão os Myky: NO MEIO DA 
TRAVESSIA! 

Se a casa apresentava a dialética do 
dentro e do fora, o caminho traz a 
dialética do antes e do depois, do já 
vivido e do ainda por-vir, do conheci
do em face do desconhecido. A passa
gem do "nós" na sua simplicidade para 
o "outro" na sua complexidade; 

Um processo irreversivelmente proje
tado para fora. Um processo em aberto. 

O presente assemelha-se a um nó que 
liga e entremeia o passado e o futuro. 

Em 1991 aconteceu um episódio 
aparentemente sem importância, mas 
que demonstra esse nó no corriqueiro 
da vida. 

Nessa época, os Myky já possuíam um 
toyota, iam constantemente à cidade e 
um dos motoristas comprou um toca-fi
tas para o carro. Música de rock aos 
berros, orgulho de possuir tal tecnologia 
e conhecer música "de branco". 

Mas, no meio do caminho, voltando 
para a aldeia, desviaram por um atalho 
em plena mata, e a cena foi inusitada: 
jovens de botas ou de tênis, empunhan
do sacos plásticos, todos ao redor de 
uma imensa árvore onde subiam e se 
retorciam lagartas pretas, os famosos 
corós, vermes comestíveis muito apre
ciados. Lá se achavam homens e mu
lheres, todos ao som estridente do rock, 
disputando aquela massa informe. 

Apenas um pequeno exemplo de 
como o hoje e o antigamente não se 
excluem mutua;l11ente, mas como, ao 
contrário, os dois mundos subsistem 
misturados, amalgamados em um úni
co contexto. Desse encontro está nas
cendo um futuro complexo, sim, mas 
certamente rico em experiências 
imprevisíveis. 

Trata-se de um projeto de vida que, 
entre erros e acertos, busca sempre mais 
abrir e desbravar espaços. 

Acreditamos ser significativo que um 
povo indígena esteja sempre andando, 
percorrendo a área de seu território, 
desco brindo lugares desconhecidos, 
usando novos espaços para seu susten
to, passando de acampamento em 
acampamento, subindo e descendo 
no ... 

A área de perambulação de um povo 
indígena não pode ser um espaço exí
guo, acanhado, "apertadinho" como 
dizem os velhos Myky. Seus caminhos 
vão longe, percorrem quilômetros, não 
conhecem limites. Por isso, as "fron
teiras" das reservas indígenas 
estabelecidas e impostas a esses povos 
contrariam tão radicalmente sua com
preensão. 

Mas essa amplitude não se refere 
apenas a seu habitat geográfico: cami
nhar é preciso! Abrir espaços entre o 
ontem e o amanhã é tão necessário 
quanto urgente para esses povos. 

Evidentemente, é a juventude que 
com mais insistência deseja abrir esses 
espaços e desvendar novos horizontes. 
É a nova geração que explicita esse "lá 
fora é bonito!" Mas é também a nova 
geração que tem melhores condições 
para tomar consciência do contexto 
desse "lá fora", de suas atrações, de 
suas armadilhas, de seus valores e de 
seus males. 

Para essa geração, os inúmeros con
tatos com outros povos e a necessida
de de se unirem para abrir caminhos 
viáveis vai fazendo compreender que 
os novos conhecimentos devem ser 
usados como instrumentos de luta. 

Seja o treinamento das mulheres 
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agentes de saúde, seja a técnica de api
cultura desenvolvida agora por alguns 
homens, ou o empenho da aprendiza
gem escolar, todo esse novo horizonte 
é fator de descoberta da dimensão po
lítica de sua vida, na atual conjuntura. 

2.3. Na cosmovisão myky, ijâ é es
paço quando significa caminho e é tem
po quando se traduz por história. Esse 
duplo significado torna muito densa e 
muito rica essa palavra: ljãnpjaha ao 
longo do caminho, ao longo da histó
ria. Ao longo da travessia! 

Como os Myky entendem hoje esse 
percurso entre o passado tradicional e 
esse novo mundo? 

Como eles pretendem hoje fazer a 
sua história, traçar o seu destino, reve
lar a sua proposta de sociedade indí
gena? 

É certo que o Povo Myky se carac
teriza pela ternura que brota no cotidi
ano da vida e se expressa na convivên
cia. Um povo que irradia alegria e cuja 
esperança projeta a história no amanhã. 

É sempre importante entender os con
ceitos a partir das conotações da lingua
gem. Na língua myky, o futuro, o ama
nhã, é expresso pelo vocábulo maromy, 
ou seja: a "claridade que vai ser". 

A história deve desembocar na cla
ridade, é um devir, um por-vir, portan
to, um ato de esperança. 

Também Rigoberta Menchu se refe
re a essa força de resistência de seu 
povo, dizendo: 

"Virá a claridade 
Vai chegar o amanhecer 

Vastos os meus sonhos, vasta a 
minha esperança!" 

Assim também falam muitos outros 
povos, como afirma o Encontro Lati
no-Americano das Organizações Indí
genas, realizado em Bogotá no ano de 
1998: "Temos o direito de existir, de 
falar e de escolher nosso caminho. 
Apesar de tudo, a vida emerge de nos
so continente Continuamos a lutar e 
resistir para chegarmos a ser povos 
autônomos" . 

Mais recentemente, o documento fi
nal da Conferência dos Povos Indíge
nas do B:tas' declara, referindo-se ao 
contexto d s 500 anos: "Refizemos 
este cami o de luta e de dor, para re
tomar ajHistória em nossas próprias 
mãos y. .. ) uma história firmemente 
agarrada por nossas mãos coletivas ( ... ) 
e apontar novamente um futuro digno 
para todos os povos indígenas". 

É verdade que nem sempre esse ca
minhar para a luz parece muito eviden
te na caminhada myky ... 

Acontece escolherem trilhas obscu
ras, becos sem saída, túneis interminá
veis. 

É a miragem da cidade, da técnica, 
do consumo ... e a vida envereda por 
rumos discutíveis, sinais verdes dados 
pelas madeireiras, pelos falsos ami
gos ... Um relacionamento desigual en
tre duas sociedades, onde a cultura in
dígena minoritária se confronta com um 
sistema dominador que, não só desres
peita e marginaliza, mas também ma
nipula, explora, oprime e massacra. 

Hugo Assmann nos diz que: "vida e 
aprendizagem são, no fundo, a mesma 
coisa".15 

Se viver é caminhar, ser caminhante 
é ser aprendente. 

IS ASSMANN, Hugo. Reencantar a Educaçiio, Petrópolis: Vozes, 1998. 
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Todos nós conhecemos os versos de 
Antonio Machado: "Caminante no hay 
camino, se hace camino aI andar", 

Assim podemos definir o atual mo
mento myky. 

Novos rumos, novas aprendizagens! 
Tempo de construir e reconstruir 

novas experiências e conhecimentos 
entrelaçando a memória do antigo e a 
sedução do novo no decorrer de uma 
vida história-aprendizagem. Também o 
documento da Conferência Indígena 
afirma com lucidez: "queremos estar 
sempre acompanhando a evolução do 
tempo sem perder nossa verdadeira 
identidade". 

Eunice de Paula, que há tantos anos 
convive com os Tapirapé, costuma di
zer que "os povos Tupi se relacionam 
com os diferentes para continuarem 
sendo eles mesmos". 

Trata-se de um tempo em que as 
novas situações trazem também novas 
exigências nos campos da saúde, da 
educação, da economia. 

Um tempo em que ser "aprendente" 
é uma experiência que nasce das pró
prias raízes seculares de cada povo a 
partir de sua alteridade, ou seja, da pro
posta de vida que projeta para si mes
mo. 

Permito-me, aqui, citar Bartolomeo 
Meliá: "Os povos indígenas mantive
ram sua alteridade graças a estratégias 
próprias, das quais uma foi precisamen
te a ação pedagógica. Em outros ter
mos: continuou' havendo nesses povos 
uma educação indígena que permite 
que o modo de ser e a cultura venham 
a se reproduzir nas novas gerações, e 

que esses povos encarem com sucesso 
as situações novas e às vezes inteira
mente inéditas" .16 

Acaso não é exatamente esse tempo 
de novas aprendizagens, de novas ex
periências de vida, novos riscos e no
vas audácias que se constitui no tem
po da esperança, tempo da andança
esperança característica de todo viver? 

Também na vida myky, esse cami
nhar "aprendente" tem proposto novas 
formas e novas interpretações para va
lores e costumes antigos, do mesmo 
modo como andavam quilômetros a 
pé, descalços, e hoje percorrem as es
tradas na carroceria de um toyota. 

Mas é difícil para eles entender como 
funciona o nosso mundo! Numa socie
dade não acumulativa, não previdente 
e não competitiva, toma-se um dilema 
vivenciar a lógica da reciprocidade e 
ser literalmente assaltado, se não ab
sorvido, pela lógica do mercado. Vi
ver tão intensamente a dinâmica do 
provisório e ser surpreendido pela ne
cessidade de reservar, armazenar, pre
ver e prevenir-se. Ter, desde criança, a 
experiência de uma convivência har
moniosa e deparar-se com o mundo do 
poder e da competição. 

Se, antigamente, a grande preocupa
ção era a fartura da roça a fim de parti
lhar mais abundantemente e festar com 
generosidade, hoje, um outro tipo de 
organização interna coesa e coerente 
assim como "relações exteriores" cri
ticamente estabelecidas são exigênci
as imprescindíveis. 

É o que diz Iara Bonin: "Decifrar este 
mundo e as regras nas quais se estru-

l~ MELIÁ. Burtolomeo. "Ação pedagógica e alteridade" Em: Ameríndia ~ tecendo os camÉllllOs da ed!/cuçâo 
e.H..'o{tI/: Cuiabá: CEI, 1998. 
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tura o sistema de dominação é, então, 
estratégia de resistência". 17 

E, muito adequadamente, referindo
se ao papel dos professores indígenas 
em suas comunidades, ela fala em: 
"Professores indígenas: resistência em 
movimento", 

Resistência e esperança sustentadas 
e incessantemente revitalizadas pelo 
dinamismo religioso do povo. O mun
do sobrenatural é objeto de uma expe
riência constante, inseparável da expe
riência ordinária. Tudo está animado a 
partir do universo religioso, que con
fere sentido ao conjunto das práticas 
sociais, políticas e econômicas. A reli
giosidade percorre todos os caminhos 
da vida e se vive como uma unidade. 

É no nível religioso, é na vivência 
dos rituais próprios que o povo encon
tra, hoje como ontem, o sentido de vi
ver. e a certeza de cimentar sua resis
tência para construir sua esperança. 

O povo Myky tem momentos espe
cíficos de rituais religiosos: a derruba
da, a plantação e a colheita são tempos 
fortes de vivência religiosa, época em 
que os meninos são iniciados nos se
gredos da yéta. Vemos o quanto a ati
vidade religiosa está intimamente rela
cionada à terra e à produção do alimen
to. Uma religiosidade que se concen
tra e se traduz na festa. Em vista da festa 
se planta, se colhe, se caça ou se pesca 
e é sobretudo durante a festa que se 
processa e se reparte o alimento. É na 
festa e pela festa que se estabelece mais 
fortemente a relação com o sagrado. 

Quando, à noite, as yetá (os Espíri
tos) vêm cantar no terreiro da aldeia, a 
presença dos antepassados acompanha 

o caminhar myky no espaço e no tem
po. Cada noite de ritual estabelece, 
pois, uma misteriosa comunicação en
tre os que vivem aqui na terra e os que 
habitam a Casa de Nahi. Então, o ama
nhecer torna-se mais convidativo ao 
trabalho, ao convívio, à capacidade 
coletiva de "construir a vida". 

E é nessa relação com o sagrado, que 
os Myky também podem dizer, junta
mente com os Guarani e tantos outros 
povos: 

"Os pobres desta terra 
queremos inventar 

essa Terra-sem-males 
que vem cada manhã". 

Uma invenção que percorre espaços 
e caminhos acidentados, uma incessan
te reinvenção de significados e tradi
ções, um caminhar aprendente 
dificultoso e muitas vezes lento diante 
da urgência de respostas adequadas. 

Mas, oxalá os Myky possam sem
pre acreditar e vivenciar o que diz a 
canção: 

"'Não faz mal que amanheça 
devagar! 

Não faz mal que devagm: 
O dia vença a noite em seus redutos. 
O que nos cabe é ter enxutos os olhos 

E a intenção de madrugar", 

Certo dia, ao romper da madrugada, 
um dos velhos Myky abriu a porta da 
casa e disse: "Atxo maromy", o que 
significa: Chegou o amanhã. 

Que o povo myky, no meio da tra
vessia, encarando de frente o amanhã, 

17 BONIN. Iara Tatiana, "Professores indígenas", Em: Ameríndia, Cuiabá: CEI, 1998. 
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saiba construir e reconstruir sua identi
dade abrindo caminhos de esperança. 

Conclusão 
Partimos da reflexão sobre a socie

dade Myky na vivência de seus valo
res e desafios. 

Analisamos a simbologia da casa e 
do caminho, no espaço do ontem e do 
hoje, no contexto de seu habitat origi
nário e dos novos horizontes atuais. 

Estamos conscientes de que, nem 
esgotamos o tema, nem o 
aprofundamos suficientemente. Ape
nas tentamos entrever melhor a propos
ta de sociedade que é o Povo Myky. 

Mas é também nossa intenção alar
gar sempre mais essa VIsão para, com 
ela, abarcar grande número de povos 
indígenas. Sem generalizar, sem englo
bar e descaracterizar a diversidade e 
alteridade cultural desses povos, pode
mos dizer que seus projetos de vida, 
suas propostas de sociedade se identi
ficam sob muitos aspectos. 

Sociedades que se organizam rene
gando status ao poder, desconhecen
do a ânsia do ter mais, sociedades em 
que a comunhão de bens é sobretudo 
partilha de saberes, con-vivência har
mônica e trabalho em mutirão. 

Diz Meliá que esse tipo de socieda
de é uma tendência da humanidade. E 
sublinha o quanto a alteridade indíge
na pode contribuir para a construção 
de um mundo mais humano. 

Estamos todos buscando como re
construir esse nosso mundo dilacera
do, como construir alternativas de so
ciedade e sociedades alternativas. 

Os povos indígenas nos acenam para 
uma sociedade igualitária e nos pedem 
para, todos juntos, nos empenharmos 

por um ecossistema harmônico, um 
mundo justo ... uma terra sem males. 

"No próximo milênio nós queremos 
viver a solidariedade", diz Augusto 
Kaingang. E Maninha Xukuru Kariri 
nos assevera que os problemas "não 
poderão ser resolvidos se não forem 
vistos como um todo, se forem isola
dos do contexto". 

O que os Povos Indígenas nos tra
zem de novo é exatamente a capacida
de de, a tempo e a contratempo, cons
truir e reconstruir espaços de esperan
ça. 

No momento dos "500 anos", esses 
povos nos mostraram o que lhes é exi
gido hoje como luta e resistência na 
conquista de seus direitos e na defesa 
de seu território. Mas também nos en
sinaram o que significa, para todos nós, 
no atual momento político, construir 
uma consciência crítica e estabelecer 
alianças. 

Porto Seguro foi cenário de muitos 
rituais religiosos inspirando e orientan
do discussões e decisões de sérias con
seqüências para o futuro dos povos e 
das Organizações Indígenas. 

Diz o relatório da Marcha e Confe
rência Indígena: "Todas as noites eram 
realizadas manifestações culturais e 
religiosas em vários locais, à beira do 
mar, ao redor da Cruz, em torno das 
fogueiras acesas no terreiro ... " Um tes
temunho que se tornou, para toda a 
nação, um marco de esperança. 

O texto-base da Semana dos Povos 
Indígenas de 200 I afirma: "A presen
ça forte desses povos no cenário na
cional ( ... ) lança um desafio a todos 
nós, nos questiona sobre que país, que 
sociedade, que Estado queremos 
construir, em suma, qual o projeto 
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político que queremos para o Brasil. 
( ... ) Se queremos continuar constru
indo uma sociedade excludente, de
pendente, que tudo transforma em 
mercadoria ( ... ) ou se, pelo contrário, 
queremos passar a construir uma so
ciedade justa e solidária, que, respei
ta e valoriza sua diversidade étnica e 
cultural, garantindo a vida e a liber
dade de todos"." 

No contexto de aldeia global em que 
vivemos, imersos em conjunturas na
cionais e internacionais, importa criar
mos redes de solidariedade e organi
zarmos um mutirão capaz de transfor
mar sonhos em realidades. 

O mutirão dos pequenos, dos povos 
à margem, dos "restos de Israel", aque
les a quem Jesus afirma também hoje: 
A resistência de vocês é semelhante à 

IR PORANTIM.Ano XXII. N° 233, março12001. 

da mulher nas dores da esperança, mas 
essa luta se transformará em festa, a 
festa da libertação de todas as minori
as, a festa da autonomia dos Povos In
dígenas. E essa alegria ninguém lhes 
poderá arrancar do coração (cf. J o 
16,21-22). 

Também o pequeno e frágil mutirão 
da vida religiosa vivencia uma resistên
cia semelhante a da mulher nas dores do 
parto, na gestação de um mundo novo. 

Embora "amanheça devagar", a nós 
também compete "ter enxutos os olhos 
e a intenção de madrugar" a fim de 
preparar a FESTA. 

Elldereço da autora: 

Caixa Postal 07 

Bramorle - MS 7R350-000 

E-maU: cimj@el1lbratel.lIet.br 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

1 Que povos indigenas você conhece ou sobre os Quais já leu ou 
ouviu falarl Que traços de sua cultura lhe parecem ser uma 
proposta para a nossa sociedadel 

INDIVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 
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2 

3 

4 

Por Que a causa dos povos indígenas necessita e merece apoio e 
solidariedade de nossa partel Que argumentos você encontra 
para lutar pela demarcação das terras indígenasl 
Qual a importáncia da mulher na vída mykyl O Que isso provoca 
em nós em relação à nossa sociedadel 
E nós, estamos abertas/os para o novo, ousamos desbravar novos 
caminhos, ou preferimos a segurança e o refúgio da pedra-casal 



Cidadania e vida religiosa 

J. B. LIBANIO 

O tema da cidadania na vida reli
giosa deixa-se compreender na 

sua relevância, ao situarmo-lo no mo
mento atual. Tendências novas atraves
sam o edifício religioso na sua irradia
ção diferenciada. Viver numa realida
de pluralista, que não poupou nenhum 
rincão geográfico ou cultural, signifi
ca conviver com correntes de pensa
mento e de vida convergentes, contrá
rias e contraditórias simultaneamente. 
Já não é possível impor um itinerário 
único para as pessoas. E quando isso 
acontece, vive-se freqüentemente uma 
dualidade camuflada ou um 
autoritarismo insuportável. 

As experiências de vida religiosas 
aqui esboçadas têm uma sucessão his
tórica, em dado momento, em sua for
ma hegemônica, para hoje misturar-se 
no interior das pessoas, comunidades 
ou congregações. A ótica escolhida é 
sociopolítica que corresponde ao tema 
da cidadania. Como os religiosos en
tendem e praticam sua cidadania? 

1. Experiências diversas de 
cidadania do religioso 

Há recantos no coração do religioso, 
na comunidade ou na congregação, nos 
quais a consciência e a prática da cida
dania ainda se definem a partir do sa
grado. O termo "religioso" que lhe qua
lifica a vida decide fundamentalmente 
sobre a consciência. A origem, o exer· 
cício, a finalidade da cidadania relaci
onam-se com os interesses da religião, 
da Igreja, da própria congregação. 

Essa vinculação visibiliza-se hoje de três 
formas diferentes. Na sua materialidade 
parecem iguais. As práticas apenas se 
distinguem. Mas a consciência da práti
ca varia grandemente. 

Para distingui-las, chamá-las-ei de 
"sagrado conservador", "sagrado rea
cionário", "sagrado restauracionista". 
Em todos prevalece o traço sagrado na 
concepção de cidadania e de seu exer
cício. Tal traço teve sua manifestação 
histórica mais fenomenal na cristanda
de medieval, na neocristandade 
tridentina e em todas as cristandades 
menores que pipocam por todos os la
dos. O termo cristandade significa que 
a natureza constitutiva da cidadania é 
a identidade entre católico e cidadão, 
entre religioso e cidadania, sem nenhu
ma autonomia do cidadão à face da 
profissão de fé. Esta decide sobre tudo 
o que se faz na sua materialidade, 
intencionalidade, significado. 

O religioso do "sagrado conserva
dor" guarda ainda uma inocência pri
meira. Nunca duvidou da identidade 
entre sua cidadania e sagrado. Assim 
aprendeu culturalmente em sua famí
lia, paróquia c vida religiosa. Consciên
cia compacta como mármore de 
Carrara. Sem nenhuma fissura, perse
vera tranqüilo, feliz, seguro na sua con
duta cidadã, dirigida direta e exclusi
vamente pelos interesses religiosos. Na 
prática significa que valoriza pessoas 
e projetos políticos pelo que eles afi
nam com a doutrina e interesses da 
Igreja. Nem mais nem menos. 
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Essa inocência permitiu que muitos 
engrossassem partidos de bandeira ex
ternamente cristã, votassem em políti
cos, cuja moral pessoal e social fosse 
mais que duvidosa, mas que se apre
sentavam como defensores da moral 
católica e da Igreja. 

O/a religioso/a do "sagrado reacioná
rio" acrescenta a essa inocência primei
ra e simples um ranço neurótico. Não 
defende o sagrado por ingenuidade e 
ignorância das artimanhas e dos verda
deiros interesses da política, mas por 
uma posição fechada e reativa contra 
tudo e contra todos que discordam de 
sua posição. O outro, o diferente, o di
vergente é o demônio, seja ele quem for. 
Não se deixa abalar em nada. Soma-se 
ao conservadorismo a carcaça proteci
onista que fez E. Fronllll suspeitar de que 
se trata de personalidade neurótica que 
teme a liberdade). E assume como de
fesa contra sua liberdade e a do outro 
uma posição intransigente de rejeição a 
tudo o que ameaça a identidade criada 
com o objeto defendido: os interesses 
cridos como sagrados e inquestionáveis. 
É um componente ainda atuante que 
afeta pessoas, comunidades e até con
gregações, se não no conjunto de suas 
ações e concepções, ao menos em al
guns setores. 

Mais presente e com maior incidên
cia no quadro atual da vida religiosa é 
o religioso do "sagrado restaurado
nista". Sua característica principal é a 
de quem perdeu a primeira inocência. 
Não tem mais condições de sustentar 
diante de si e dos outros aquela posi
ção anterior de identidade entre sua 
cidadania e o sagrado. Já foi tocado 

I E. Fromm, o Medo à liberdade, Rio, Zahar, 1960. 
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pela criticidade social suficiente para 
perceber a ingenuidade de tal posição. 
Teme, porém, lançar-se numa cidada
nia crítica. Talvez até o tenha feito du
rante algum tempo. Agora não conse
gue manter-se psicológica e coerente
mente na posição crítico-social, nem na 
ingenuidade primeira, nem simples
mente fazer-se um reacionário. Busca 
uma nova posição. Tenta convencer a 
si mesmo que a fase crítica foi um mo
mento real na sua vida, quem sabe ne
cessário, mas que já passou. Confessa 
total descrédito diante do social, do 
político. Só o sagrado é capaz de sal
var. Todos os partidos, até aquele que 
julgava mais coerente e que apoiara, 
são farinha do mesmo saco. 

Dessa consciência restauracionista 
vale analogamente o que a epístola aos 
hebreus fala dos relapsos: "Porque 
aqueles que foram iluminados uma 
vez, já saborearam o dom celestial, já 
participaram do Espírito Santo, já ex
perimentaram a doçura da palavra de 
Deus e os prodígios do mundo vindou
ro e apesar disso caíram na apostasia, 
é impossível renovar outra vez pela 
conversão (Hb 6,4-6)". Os que já ex
perimentaram um dia a consciência 
crítica e agora caíram de novo na alie
nação antiga, dificilmente acordarão de 
novo para a criticidade. 

Essa onda tem-se fortalecido espe
cialmente depois da crise do socialis
mo, com o império solitário do neoli
beralismo e com o surto carismático por 
todos os lados. O sagrado torna-se ex
celente proteção em lugar de ter-se que 
criar algo diferente, já que as antigas 
esperanças e utopias desfizeram-se. 



Aqui pretendemos defender a pos
sibilidade de uma nova consciência de 
cidadania que não seja nem a conser
vadora, nem a retrógrada nem a res
tauracionista, nem também uma 
reedição literal do momento crítico
social dos tempos de Medellín e 
Puebla. 

As novas gerações chegam à vida 
religiosa, já não vindas de setores com
prometidos, mas das bandas 
carismáticas e espiritualistas. E aque
les grupos que andavam mais 
engajados ou morreram, ou envelhe
ceram ou arrepiaram caminho, ou min
guaram muito. Como então pensar uma 
retomada do social em nível de cons
ciência e prática na vida religiosa uma 
vez que se instalou violenta crise no 
seio da militância, dos religiosos inse
ridos e comprometidos no campo 
sociopolítico? 

O futuro da vida religiosa está nas 
mãos das novas gerações. Conforme 
forem formadas numa direção ou nou
tra, a vida religiosa assumirá essa li
nha. A solução de qualquer mudança 
na consciência de cidadania só vem de 
uma séria e crítica formação para a ci
dadania. 

2. Conceituação de Cidadania 
Pertence à boa didática acercar-se a 

um conceito pela via primeira da 
etimologia. Esta remete à experiência 
originária que cavou o sulco do COn
ceito. Por ele transita a palavra na sua 
aventura semântica. 

Cidadania tem, na sua base, a pala
vra civitas que em português deu a 
palavra cidade'. Cidadania tem a ver, 

portanto, com a cidade e não com a 
experiência rural. Aqui já temos uma 
luz importante para clarear o sentido 
de cidadania. Por que a cidadania se 
desenvolve na cidade? No campo, as 
pessoas vivem dependentes do ritmo 
da natureza. Na cidade, elas mesmas 
decidem mais sobre a maneira de vi
ver. São mais livres, autônomas. Por
tanto, cidadania relaciona-se com liber
dade, com autonomia. A cidade, real 
ou aparentemente, parece permitir 
exercer a cidadania. Por meio dela, 
participa-se da vida da cidade, da civi
lização que aí se gesta. No campo, so
bretudo quando se morava, seja no in
terior da fazenda do proprietário, seja 
em pequenas aldeias, a vida transcor
ria numa monotonia enorme, sem no
vidade e sem campo para escolhas. 
Cidadania conota possibilidades dife
rentes de conduzir a própria vida em 
comum com outros. Numa palavra, ci
dadania é a ação pela qual alguém se 
torna civil, habitante de uma cidade, 
fazendo parte de uma "civilização". 

Numa discussão, é-se "civilizado" 
quando se buscam o diálogo, o enten
dimento. Comportar-se "civilizada
mente" significa aceitar as regras da 
convivência social. Todas essas expe
riências se fazem mais comumente na 
cidade, já que as proximidades e pen
dências aumentam. 

Esse conceito remonta à vida na ci
dade grega. Esta termina uma evolu
ção cultural e religiosa, que começou 
nas famílias com seus deuses domésti
cos, passou para cultos de um deus 
comum a um conjunto de famílias 
[fratria] para terminar na cidade, onde 

2 Tratei de maneira simples e didática desse tema em: Ideologia e cidadania. São Paulo, Moderna, '2000. 
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várias tribos se associavam, sob a con
dição de o culto de cada uma delas ser 
respeitado. Elas acendem o fogo sagra
do e cultivam a religião comum. 

A cidade nasce sob a égide do culto 
religioso. O conceito de cidadania 
paga, logo no seu início, tributo religi
oso inegável. Por isso, não andavam 
muito errados os religiosos que enten
diam a sua cidadania de maneira sa
grada. Só que o culto lá na Grécia era 
o vínculo da cidade. O jovem assumia 
a cidadania com 16 ou 18 anos quan
do era admitido ao culto dos deuses da 
cidade num ritual muito belo em que 
trocava a toga infantil pela toga do ci
dadão. Subia até o altar da cidade onde 
se ofereciam sacrifícios e se fazia o ju
ramento de respeitar a religião da ci
dade. Então já era cidadão. Inserido na 
vida pública da cidade. 

A cidadania, como ser em cidade, não 
aboliu nem negou os vínculos sociais e 
religiosos anteriores. Ela começa, porém, 
a ser exercida realmente quando se inse
re na vida pública da cidade. 

A criação da cidadania implica a 
existência de vínculo social que ligue 
as pessoas entre si segundo regras co
muns sob determinado poder com con
seqüente obediência a ele. Para isso a 
paixão deve submeter-se à razão, a ra
zão e os interesses individuais à razão 
pública e aos interesses coletivos. Que 
força consegue este milagre? A crença 
religiosa, apesar de ser em muitos de 
seus aspectos criação humana, impõe
se como sobrenatural, divina na sua 
totalidade. Daí sua importância no nas
cimento da cidadania. 

Na primeira percepção de cidadania 
existe a idéia, não de conquista, mas 
de iniciação, de introdução num mun
do já existente e regulado pela religião, 
a que o jovem acede pela via do rito. 
Outorga-se a cidadania ao membro da 
cidade por meio do juramento no altar 
do deus da cidade. À sua providência 
estão entregues os cidadãos. 

O conceito de cidadania vai ampli
ar-se para além da cidade e ligar-se ao 
Estado. Nasce na cidade e toma-se mais 
amplo e vasto em seus direitos e deve
res. Os romanos, com sua mentalidade 
jurídica, vão dar a este conceito um 
sentido mais preciso. 

"A cidadania (o status civitatis dos 
Romanos) é o vínculo jurídico-po
lítico que, traduzindo a pertença 
de um indivíduo a um Estado, o 
constitui perante este num parti
cular conjunto de direitos e obri
gações [ ... ] .. A cidadania exprime 
assim um vínculo de caráter jurí
dico entre um indivíduo e uma en
tidade política: o Estado"'. 

A concepção de cidadania na 
modernidade abre ainda mais seu le
que semântico. A cidade já é o Estado, 
a sociedade que o cidadão é chamado 
a construir. Seus direitos e deveres con
figuram-se em quadro jurídico, marca
do profundamente pelas três ondas dos 
direitos humanos e civis4

• São eles que 
definem secularmente a consciência e 
prática da cidadania. 

A primeira onda veio da barulhenta 
Revolução Francesa. O lema "liberda-

-~ Moura Ramos, Cidadania, Enciclopédia Verbo, Lisboa, Verbo, 1983, p. 824s. 
~ X. Echeverria, EI reto de los Derechos Humanos, MadrilSantander, FySISal Terrae, 1994. 
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de, igualdade e fraternidade" já indi
ca os rumos por onde caminhar a cida
dania. Toda revolução levanta-se con
tra uma situação concreta histórica. No 
interior dela desvenda valores, princí
pios e verdades para além dela. Por isso 
ficam na história. É o universal que 
nasce em momento particular 

Lá no século XVIII triunfava o ab
solutismo dos monarcas. Como expri
me bem a etimologia de monarca -
monh + arch- o princípio do poder é 
uno -, um só o detinha e quem estava 
fora do seu círculo, construído pela 
nobreza e pelo alto clero, sofria o peso 
de seu autoritarismo. Cidadãos eram 
somente os que conduziam os rumos 
da política e economia a seu bel-pra
zer e em seu interesse. Os outros, no 
caso, a classe burguesa, que se forma
va, carregava o ônus quase escravo de 
sustentar o poder. 

Essa classe acorda para seus direi
tos. O longo processo de muitas rebe
liões, que tingiram de ódio e sangue o 
século XVIII, terminou na mega-revo
lução francesa. Os alicerces da nova 
cidadania estavam definitiva e 
irreversivelmente lançados. Não há ci
dadania sem participação política no 
reconhecimento da igualdade dos di
reitos e deveres. Ela implica instituições 
que garantam a liberdade de todos no 
exercício desses direitos. Qualquer coi
bição arbitrária viola essas conquistas. 

A igualdade e a liberdade passaram 
a ser o pivô da· cidadania. A toda ame
aça a elas surgiam protestos, novas re
beliões. Até hoje as movimentações 
sociais e políticas reivindicam-nas. 

No entanto, a fraternidade ficara 
menos valorizada. Restringira-se aos 
interesses internos da classe vitoriosa. 

Os outros, aqueles que ainda andavam 
nos campos ou no trabalho proletário, 
não gozavam fraternalmente dos direi
tos burgueses. Faltando a fraternidade, 
as próprias igualdade e liberdade 
claudicavam. Ironicamente se diz que 
"alguns são mais iguais que outros", 

Preparava-se a segunda onda dos 
direitos humanos e civis. As classes 
proletárias movimentam-se, organi
zam-se, iniciam suas batalhas nos paí
ses em que reinavam estruturas econô
micas arcaicas ou as do capitalismo 
emergente. Lá na Rússia, onde menos 
se previa, segundo as análises de K. 
Marx, eclode violentamente a segun
da revolução maior da modernidade: a 
revolução socialista. 

Estendem-se os direitos humanos 
para novos horizontes sociais. Na pri
meira onda, insistia-se no caráter uni
versal da natureza humana individual. 
Toda vez que o universal se vincula 
demasiadamente à dimensão do indi
víduo, embora universal, termina favo
recendo os indivíduos que têm condi
ções de fazer valer seus direitos. Ora, 
estes habitam as classes dominantes e 
excluem os outros. 

A segunda onda inclui direitos so
ciais, políticos, sem perder os anterio
res. Ela consubstanciou-se na Decla
ração dos Direitos Humanos das Na
ções Unidas de 1948. Parecia que se 
tinha chegado a um patamar tão alto 
de cidadania que não restava outra coi
sa senão descortinar daí sua floração. 
Esqueceu-se que estamos no interior de 
uma história humana. Nela nada exis
te de absolutamente irreversível. Há 
memórias e amnésias. As conquistas 
enferrujam-se. Avanços se perdem em 
recuos. Memórias se esfumam. Pesam 
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outros interesses maiores que deslocam 
a história para bandas julgadas defini
tivamente deixadas para trás. 

Na Inglaterra de Mrs. Thatcher e nos 
EE. UU. de R. Reagan começou um 
desmonte da cidadania social, recrudes
cendo o individualismo liberal da pri
meira onda. Direitos sacramentados 
nos papéis são rasgados e lançados no 
lixo neoliberal. O Leviatã do capital 
internacional devasta as fronteiras po
bres. Mais tristeza, mais morte, mais 
destruição da natureza. A ganância não 
encontra as barreiras que a tensão Les
te-Oeste ainda levantava. 

Estamos na aurora de uma terceira 
onda dos direitos humanos e civis. De 
todos os lados surgem grandes movi
mentos sociais que ultrapassam o con
flito das classes, das nações, dos inte
resses ideológicos, para abarcar a tota
lidade da humanidade. Cresce a cons
ciência de uma cidadania planetária'. 
Os nacionalismos, os poderosos aglo
merados econômicos, as potências do 
10 Mundo ameaçam com sua vista curta 
levar o barco da humanidade para um 
naufrágio geral. É esta consciência que 
é nova. 

Aí dentro o religioso é chamado a 
formar-se à cidadania. A consciência 
ecológica, étnica, de gênero, inter-re
ligiosa, ética constitui a base da nova 
cidadania polftica. E como então for
mar no contexto de Brasil essa nova 
cidadania? 

3. Formação para a cidadania 
Estamos, enquanto maioria do povo, 

do lado de cá da história. Não a escre
vemos com a tinta da hegemonia do 
capital. Situamo-nos no reverso da his
tória, na expressão de Gustavo 
Gutiérrez". É verdade que uma fatia, 
estatisticamente pequena, mas ganan
ciosa na partilha do bolo da riqueza 
nacional, macaqueia lucrativamente a 
trajetória das classes dominantes mun
diais. 

Essa parcela restrita detém o mono
pólio das idéias, da escrita, dos bancos 
de dados da história. De lá retira so
mente sua moeda. Deixa corroerem-se 
na escuridão dos arquivos históricos os 
fatos e feitos das camadas populares. 

Um primeiro momento da formação 
da consciência da cidadania é outra 
leitura da história'. Já há historiadores 
no Brasil que começaram a encetar tal 
empreendimento. Os livros oficiais das 
escolas repetem os velhos refrães dos 
poderosos. É a história dos "viri 
illustres" da tradição romana. E diga
se de passagem que nessa galeria da 
história romana houve lugar para im
peradores e generais, mas não para 
Aquele homem de Nazaré que nem 
sequer mereceu uma linha. Só indire
tamente se escreveu sobre ele por cau
sa da ação de cristãos que questiona
ram os valores do império. Assim são 
as histórias dos poderosos. 

No caso do Brasil, ainda sofremos 
um golpe de acréscimo com a devas
tação que o regime militar produziu na 
nossa consciência nacional, cujos efei
tos sobre a geração jovem até hoje sen
timos. Substituíram-se lentamente os 

-~ E. Balducci, L'uomo planetario, S. Domenico di Fiesole, Cultura della Pacc, 1990. 

~ G. Gutiérrcz, Teología desde el reverso de la história, Lima,CEP, 1977. 

1 L. Bofr, Depois de 500 anos; que Brasil queremos? Petrópolis. Vozes, 2000. 
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valores maiores da nacionalidade por 
importados e enlatados americanos de 
tal modo que muitos se julgavam 
atualizados e modernos, ao policopiar 
desbotadamente as matrizes estrangei
ras. 

Cabe recuperar a memória nacional 
nas suas expressões originárias e ori
ginais, Montada na globalização eco
nômica, atravessa todos os cantos do 
país uma cultura de massa globalizada, 
O adjetivo globalizado refere-se à ex
pansão, mas não à origem, Ela é a úni
ca cultura propriamente produzida no 
século XX', Nasceu nos EE. UU, e de 
lá irradia para todos os países, Respon
de às condições de industrialização, de 
urbanização e de avanço tecnológico 
no campo da comunicação de massa, 
as quais se deram, em primeiro lugar, 
nos EE. uu. Nutriu-se da dupla coor
denada do sonho americano e do coti
diano, Realismo e ilusão, Nem tanto 
realismo que seja a pura verdade, Nem 
tanta ilusão, que seja inverossímil. 

O padrão Globo encarna, em nosso 
meio, essa cultura, Ela tem a originali
dade de não criar um espaço próprio 
onde circula de tal modo que só se 
nutre dela quem o freqüente, Ela pe
netra os interstícios de todas as cultu
ras e subculturas, Invade a cultura ur
bana e rural, a dos jovens e a das mu
lheres, a das diversas religiões, a de 
praticamente quase todos os países, 
Isolar-se dela é cair na exclusão total. 
Fora dela ninguém se faz entender. 

Mais: ela dissolve-se em todas as 
águas culturais de modo que dificil
mente se torna alvo de ataque concen
trado, Só por meio de catálise perfeita 

se consegue isolar seus ingredientes, 
Contrapomo-nos a tal cultura, afirman
do os elementos originais da própria 
cultura, recuperados do fundo de nos
sa memória histórica, Aí encontramos 
as lutas do povo, as culturas dos opri
midos, negra e indígena, as tradições 
populares com a imensa riqueza do 
folclore, do mundo da arte autóctone, 

Torna-se aí possível um encontro 
com os valores religiosos tradicionais 
populares, Assim nos aproximamos 
criativamente da atitude de muitos re
ligiosos que conservam os valores an
tigos, Já não o fazemos com consciên
cia "conservadora", mas com uma 
consciência pós-crítica, Não nos pren
demos a uma crítica elitista e iluminista 
da religiosidade popular, mas resgata
mos seus valores numa reação de re
cuperação do patrimônio histórico, 

Assistindo ao final da copa, vimos 
uma cena comovente, A festa do fute
bol é eminentemente secular. No en
tanto, muitos jogadores brasileiros não 
se envergonharam de revelar traços 
religiosos profundos, Alguns poderiam 
ser criticados como supersticiosos, so
bretudo quando feitos antes dos jogos 
na espera de que eles causassem efeito 
positivo, Mas duas cenas me impressi
onaram, Depois da vitória contra a Ale
manha, três jogadores evangélicos ajo
elham-se juntos, envolvidos pela ban
deira e rezam um certo tempo, Só pode 
ser a oração da gratidão, Mais surpre
endente foi o gesto de todos os joga
dores e de a equipe técnica brasileira 
se porem de joelhos, dando-se as mãos, 
num gesto de oração em pleno grama
do, São sinais da presença religiosa que 

~ E. Marin, Cultura de massa no século XX: o cspíril0 do tempo, Rio, Forense, ~ 1969. 
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habita uma cultura cada vez mais 
ameaçada pela cultura de massa 
secularizante. 

A consciência de cidadania manifes
ta-se no apoio aos projetos populares, 
expressos nos discursos políticos e nas 
práticas concretas. Evidentemente se 
impõe cautela crítica diante de lobos 
vestidos com peles de cordeiro, que não 
poupam palavras demagógicas. Mas há 
possibilidade de filtrar um pouco essa 
enxurrada verbal e descobrir os filetes 
éticos e verdadeiros. 

Já existem no horizonte político da 
atualidade brasileira muitas iniciativas 
no campo econômico e político que 
correspondem a novo tipo de cidada
nia. Participando delas, formam-se as 
consciências. Paulo Singer, numa pa
lestra que fez num Encontro de CEBs, 
dizia que a consciência se transforma 
por meio de pequenas práticas com 
sucesso. 

Ora estas práticas cogumelam depois 
da chuva da vitória de prefeituras po
pulares, como os orçamentos 
participativos, educação de base, arte
sanato popular, etc. V árias dioceses 
ensaiaram experiências de economia 
popular e em muitos lugares multipli
caram-se experiências culturais popu
lares. 

A geração jovem da VR, em vez de 
freqüentar unicamente reUnloes 
carismáticas, onde certamente não de
senvolverá muito sua consciência de 
cidadania, tem a possibilidade de en
trar em contacto com práticas de cu
nho social. 

O deslocamento do acento da for
mação para a participação em ações 

concretas pede um movimento interno 
de motivação e de horizonte. A psico
logia social conhece a arma 
motivadora da utopia. As forças do 
imobilismo social também sabem mui
to bem disto. Por isso, andam anunci
ando há décadas a morte da utopia. O 
seu último anúncio veio pela pena do 
nipo-americano F. Fukuyama, que vê 
na realização da democracia liberal 
americana o fim da história'. Já não se 
necessita forjar nenhuma outra utopia, 
porque a "topia" da realização da his
tória aconteceu lá no Norte ianque. 

A formação para a cidadania exige 
acordar nas novas gerações aquele cli
ma de mudança, de esperança, de uto
pia que na década de 60 as envolveu. 
Agora amortecidas pelo enferrujado 
neoliberalismo, não conseguem refle
tir nenhum brilho de esperança. 

O Brasil enseja aos jovens, por cau
sa de seu patrimônio cultural e religio
so inexplorado, possibilidades que 
alhures estão fechadas. Um país conti
nental, ainda jovem, embora já com li
nhas apontando para rápido envelhe
cimento, conserva reservas de vida 
para muitas utopias. 

A utopia só motiva quando desce até 
o coração. Enquanto fica no papel e 
no palavreado dos intelectuais, cum
pre, em termos psicanalíticos, função 
compensatória ineficaz. Em termos 
marxistas, não passa de alienação, que 
satisfaz as inteligências, mas deixa a 
realidade intocada. Quando ela atinge 
as mentes e corações, torna-se força 
motriz de transformações. E a Vida re
ligiosa sempre foi, na sua história, fon
te generosa de utopias. E quando lhe 

9 F. Fukuyamn, o fim da história e o último homem, Rio, Rocco, 1992. 
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seca essa mina, rasteja na vulgaridade 
de um cotidiano comodista. 

4. A formação ética 
Não há formação para a cidadania 

sem uma séria consciência ética. Fa
cilmente se incorre no equívoco de 
pensar que o religioso, por escolher a 
"vida de maior perfeição", está isento 
de uma formação ética. Acredita-se no 
simplório pensamento matemático de 
quem tem o mais necessariamente tem 
o menos. Ora o Evangelho é mais que 
toda ética humana, logo quem o tem, 
já não necessita dela. 

Mas a prática das pessoas mostra o 
equívoco desse raciocínio. A ética es
tabelece princípios e valores, que a ra
zão humana elabora a partir de uma 
análise aprofundada dos costumes, 
comportamentos humanos. Procura 
encontrar o que há de universal, váli
do para todos e para sempre, naquilo 
que o ser humano vai vivendo nas suas 
culturas e épocas. A verdadeira mora
da do ser humano. Permite-lhe convi
ver com os outros humanos. 

Há descobertas éticas que os cristãos, 
por causa de certo encurtamento de sua 
compreensão do evangelho, não só 
não perceberam como até rejeitaram. 
E o seu juízo de apreciação no refe
rente à distinção de bem e mal não con
seguia concretizar-se por causa da tra
ve que lhe tapava o olhar. O enorme 
valor ético da liberdade religiosa, p. ex., 
foi rejeitado durante muito tempo até 
por papas. Hoje nos aparece um valor 
ético inquestionável. 

A vida religiosa permanecera duran
te muito tempo fechada no campo so
cial. Por isso o comportamento de reli
giosos/as destoava altamente de uma 

conduta éhca socIal. Uma tormaçao 
para ética social torna-se imperativo. 
Fonte excelente para tal é o estudo do 
Ensinamento Social da Igreja nas suas 
últimas formulações. Houve neste atu
al pontificado enorme progresso nesse 
campo, possibilitando assim ao religi
oso com segurança e sem medo 
embrenhar-se nele. 

A educação ética visa a criar uma ati
tude ética a modo de uma segunda na
tureza a pontu de as pessoas reagirem 
espontaneamente de acordo com os di
tames éticos. Ser religioso não isenta 
ninguém de ser uma pessoa de bem, 
cujos agir e caráter sejam qualificados 
pelo bem. Assim todas as qualidades se 
tomam perniciosas, quando não são éti
cas. Inteligência, disciplina, força de 
vontade, laboriosidade e, enfim, tantas 
qualidades incentivadas na vida religi
osa perdem o valor, se não respondem 
à condição ética fundamental. 

A ética tem dois momentos. Há um 
momento de formação teórica em que 
se aprendem os critérios de discerni
mento do bem e mal nos diversos cam
pos. Volto a repetir a importância da 
formação para a ética social, já que na 
vida religiosa se cultiva precipuamente 
a ética individual. 

O outro momento é a interiorização 
desses princípios teóricos. Eles tor
nam-se a voz interna da consciência na 
pessoa a ponto de submeter sua ação a 
ela. A ética ensina a agir e a escolher 
sempre o bem. Faz das pessoas cida
dãos conscientes do bem comum, ca
pazes de promoverem a ordem social 
baseada na justiça. 

A ética social trabalha a relação com 
a sociedade e o Estado. Não se trata de 
pura perfeição moral do indivíduo, de 
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cultivar "belas almas", como acontece 
numa vida religiosa tradicional. Impli
ca justiça na perspectiva da cidade, da 
polis. O cidadão se realiza na cidade, 
lutando pela justiça através das leis jus
tas. A vida pública é a suprema expres
são da ética, qual luz acendida pela 
razão para iluminar toda a comunida
de política. Todos os seres humanos 
possuem a razão. Porque a cidade reú
ne num único espaço indivíduos raci
onais, torna-se o lugar do diálogo, da 
troca de idéias, do convencimento re
cíproco. Aperfeiçoa a razão. E a ética 
rege essa sinfonia urbana. Aí aparece 
a dimensão pública e política da justi
ça na formação dos cidadãos. 10 

A formação para ética social leva
nos ao último ponto do artigo. A for
mação para a participação na socieda
de. A natureza dessa participação é 
democrática. Implica, portanto, uma 
formação para a democracia. Ponto que 
freqüentemente está ausente na teoria 
e na prática no interior da vida religio
sa. Como pensar a formação democrá
tica? 

~. Formação democrática 
A democracia formal representativa, 

que conhecemos no mundo político 
atual, está longe de realizar o ideal da 
democracia. Acrescente-se que ela se 
tem tornado refém da midiática. Não 
se elegem partidos ou pessoas, mas 
imagens de pessoas e partidos que os 
marqueteiros produzem. 

No final da década de 80, quando o 

Brasil retomava o caminho da 
redemocratização depois de mais de 20 
anos de regime militar, a CNBB publi
cou um documento excelente sobre as 
exigências éticas da ordem democráti
ca. Aí oferece uma definição bastante 
ampla e substanciosa de democracia. 

"organização da convivência dos 
homens entre si ... que consiste na 
simultânea realização e valoriza
ção da liberdade da pessoa huma
na e da participação de todos nas 
decisões econômicas, políticas, 
sociais, culturais". J I 

Democracia associa-se à descentra
lização e ao reconhecimento da dife
rença, da diversidade como meios mais 
eficazes de mudança ". Ela funda-se em 
cinco princípios concretos: igualdade, 
liberdade, diversidade, participação e 
solidariedade". O pressuposto último 
ético-filosófico é a dignidade da pes
soa humana. Ponto fulcral da Doutrina 
Social da Igreja. O ser humano é valor 
em si e por si. Qualquer afronta a sua 
dignidade é imoral, antidemocrática, 
como a fome e a miséria. Ambas são 
imorais e antidemocráticas. Falar da 
existência de democracia num país, 
como o Brasil, em que milhões vivem 
na faixa da miséria absoluta segundo 
estatísticas oficiais, não passa de uma 
mentira. 

O ser humano é um ser social para 
viver com os outros e em sociedade. A 
sua verdade se encontra na participa-

\0 P. Meneses, Universidade c sociedade. in Síntese Revista de Filosofia 27 (2000) n. 87, p. 5-15. 
1\ Documentos da CNBB, Exigências éticas da ordem democrática, n. 42. São Paulo, Paulinas, 1889: n. 66. 

12 Betinha: Herbert de Souza, Revoluções da minha geração. Depoimento a François Bougon, São Paulo, 
Moderna, 1996; coleção Polêmica. 

13 Id., p. 125. 
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ção efetiva, livre. Livre enquanto res
ponde a apelo ético vindo do outro. A 
essa sua estrutura ontológica 
corresponde o princípio de solidarie
dade. Ela é alicerce da convivência hu
mana. Exige condições materiais, es
pirituais e religiosas. É solidariedade 
pelo bem de todos e de cada um em 
oposição ao liberalismo egoísta. 

Aprender a lição da democracia é 
respeitar as minorias e não instituir o 
massacre da maioria, obtida, não rara
mente, por meios espúrios midiáticos, 
econômicos. De uma concepção auto
ritária, muito comum na vida religiosa 
tradicional, passa-se não raramente 
para o império da maioria. Algo, em
bora democrático formalmente, não o 
é na essência mesma da democracia. 
Esta consiste na capacidade de convi
ver com o diferente. 

Existem condições sócio-culturais e 
éticas para viver uma democracia. 
Aprender a conhecê-las e respeitá-las 
faz parte da formação democrática. 
Torna-a impossível o império do indi
vidualismo, do utilitarismo lucrativo, 
da técnica sem ética. A luta para ga
nhar no grito ou mesmo no voto, inde
pendentemente do valor em questão, 
não forma ninguém no espírito demo
crático. A democracia exige criar con
dições de igualdade, fora das quais a 
democracia é um jogo dos mais fortes. 
Implica que se superem as desigualda
des sociais e se ofereçam as mesmas 
oportunidades na organização da so
ciedade, máxirÍle na do processo pro
dutivo. Pede transformação profunda 
das relações sociais, das estruturas em 
vista de efetiva participação. 

Democracia é mais que um sistema 
político. É cultura. Alimenta-se dos va-

lores: verdade, liberdade, amor, justi
ça, solidariedade, paz. Não se chega lá 
sem conversão das pessoas. A educa
ção para a democracia implica o culti
vo desses valores. 

6. Ação da cidadania 
A formação se orienta para a ação e 

se alimenta dela. O primeiro passo na 
consciência e prática da cidadania é 
reivindicar e defender os próprios di
reitos ao lado do respeito dos direitos 
dos outros. Só há direito onde há tam
bém dever. São termos correlativos. 
Pois meus direitos são dever do outro 
a respeito de mim e os direitos dos ou
tros exigem de mim dever em relação 
a eles. 

A cultura da cidadania muda a con
cepção de Estado, que não existe para 
a defesa de grupos de interesse. Antes 
está como instrumento de defesa dos 
indefesos até com o uso da coerção, 
quando necessário. 

Na formação acadêmica dos/as reli
giosos/as, que fazem filosofia e teolo
gia, estão previstos cursos de ética so
cial, de moral social, de doutrina so
cial, de filosofia política. Aí se passam 
os conteúdos que formam a consciên
cia cidadã. Mas acontece que nem to
dos os Institutos se administram tais 
cursos. Além disso, muitos/as religio
sos/as não seguem os currículos nor
mais de filosofia e teologia. Nesse 
caso, o estudo dos direitos humanos, 
do Ensinamento Social da Igreja se faz 
absolutamente necessário para um mí
nimo de embasamento teórico para cri
ar uma consciência de cidadania. 

A CRB promoveu, com freqüência, 
cursos de formação da consciência crí
tica durante muitos anos. Atualmente 
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o faz mais raramente. Não visavam di
retamente à formação da cidadania, mas 
serviam de base para ela. Pois eles per
mitiam criar uma visão crítica dos pro
blemas políticos. Superava-se uma lei
tura ingênua e a-política da realidade. 
No fundo, o apolitismo, a despolitização 
são atitudes políticas, só que conserva
doras e reforçadoras do status quo. 

É difícil medir a dose e escolher as 
formas de participação consentâneas 
com a vida religiosa nas diferentes eta
pas da formação. Hoje se abre enorme 
campo nos novos movimentos sociais. 
Têm a vantagem de não ser partidários 
e defender causas humanistas, que não 
entram em choque com os valores da 
vida religiosa. Há muitas religiosas que 
participam do movimento feminista 
com proveito para sua vivência huma
na, cidadã e religiosa. 

O movimento ecológico, certos mo
vimentos de libertação oferecem tam
bém excelente campo de atividade po
lítica compatível com a vida religiosa. 
A notória e escandalosa situação de in
justiça exige uma formação na justiça 
social. Ela implica um nível de infor
mação sobre a situação a fim de perce
ber-se-lhe o absurdo. E a partir daí nas
ce a motivação para as pessoas empe
nharem-se na mudança da situação. 

7. Base teológica 
A formação para a cidadania acon

tece especialmente no campo das idéi
as e práticas sociais. No entanto, há 
toda uma teologia que a fundamenta. 
Aqui não cabe desenvolvê-la. Indicar
se-ão somente os capítulos envolvidos. 

No frontispício está a teologia bíblica 
da criação e da redenção. No princípio, 
não cronológico, mas conceitual de onde 
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decorre a compreensão do ser humano, 
está a narração do Gênese. Aí aparece, 
sob forma simbólica, de muitas manei
ras, a dignidade inconfundível e incom
parável do ser humano. Só o ser huma
no foi criado à imagem e semelhança de 
Deus, a quem foi dado o domínio sobre 
os animais e sobre a terra. Foi ele que 
deu nome a todos os animais. No meio 
dos animais não encontrara uma auxili
ar que lhe fosse semelhante até quando 
se deparou com a mulher c exclamou: 
"Esta sim, é osso de meus ossos e carne 
de minha carne!" (Gn 2,23). 

O Novo Testamento eleva ainda mais 
a dignidade da natureza humana. Se 
maravilhosamente Deus a criou, mais 
maravilhosamente ainda a redimiu. O 
mistério da Encarnação selou definiti
vamente a grandeza do ser humano, 
dando-lhe um valor infinito. 

A teologia trinitária faz remontar à 
comunidade divina a natureza social do 
ser humano. Não nascemos da solidão 
de um Deus unipessoal, mas da comu
nidade infinita, comunhão originária de 
um Deus tripessoal. A nova lei do amor, 
que é perdão dos inimigos, que é dom 
de si, que é encolhimento de si para que 
o outro cresça, traduz a resposta cristã à 
desigualdade, ao ódio, à injustiça. 

É verdade que a tentação da evangeli
zação pela via do poder levou os cris
tãos a esquecerem o valor da liberdade, 
da reciprocidade, do respeito ao diferen
te. Moveram guerras contra os inimigos 
religiosos, adotaram o colonialismo na 
pregação do evangelho e sucumbiram a 
mil formas de racismo e escravização. 

A atual consciência teológica rejeita 
todas essas formas deformadas de cris
tianismo. J. Delumeau resumia a lição 
do período medieval e pós-tridentino 



com a convicção de que não se 
evangeliza desde o lugar da força, do 
poder. 

Esta consciência cristã permite formar 
um tipo revolucionário de cidadania 
numa sociedade que ainda proclama o 
império da força bruta. Basta ver a polí
tica externa americana da atual adminis
tração. É o império da arbitrariedade. 

A Igreja católica nos anos escuros da 
repressão deu excelente testemunho de 
verdadeira consciência cidadã, quando 
se postou intemerata ao lado dos perse
guidos políticos, das classes oprimidas. 
Fundamentava-se na dimensão intrinse
camente libertadora e política da fé. Dei
xava-se para trás, como definitivamen
te superada, a posição paralela entre fé 
e política, para assumir a articulação 
dialética assimétrica. A fé na sua uni
versalidade de tempo e espaço encarna
se nas contingências concretas de cada 
momento, sern perder sua força trans
cendente. 

Conclusão 
A situação presente da vida religio

sa é preocupante sob o aspecto da 
consciência de cidadania. Prefere-se a 

sonolência religiosa e carismática à vi
gilância crítica do compromisso. Não 
basta reconhecer a tendência. Nem 
mesmo diagnosticar-lhe as causas. 
Ambas parecem mais ou menos 
identificáveis. A dificuldade consiste 
na pedagogia. Como despertar essa ge
ração pós-moderna, desiludida da po
lítica e dos políticos, para um novo tipo 
de cidadania? Indicamos o duplo ca
minho do encontro com um pensa
mento crítico social e das pequenas 
experiências sociais. A teoria desper
ta a curiosidade para a ação. A ação 
provoca as perguntas existenciais. De 
um lado ou dos dois surge um novo 
desejo de retomar o itinerário que tan
tos/as religiosos/as percorreram em 
décadas anteriores até a entrega de sua 
vida. Que tanto heroísmo não tenha 
sido em vão! 

J. B. Liballio. Teólogo. Professor de Teologia /lO 

Centro de Estudos Superiores da Companhia de 
Jesus de Belo Horizonte. Assessoria teológica em 
nível nacional e internacional. Várias obras 
publicadas. 
Endereço do autor: 
Caixa Postal 5047 CEP; 31611-970 
Belo Horizolite - MG 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

1 Como você percebe a sua experiência de cidadania como religio
sa, religioso? Você se situaria, predominantemente, em alguma 
das três formas apresentadas pelo autor? Em qual delas! 

INDIVtDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNtDADE 

2 

3 

Que pode ser feito na sua comunidade para dinamizar o processo 
formativo, na busca de uma nova consciência de cidadania que 
não seja nem a conservadora, nem a retrógrada, nem a restaura
cionista, nem também uma reedição literal do momento crítico
social dos tempos de Medellín e puebJa! 

Que espaço ocupa no conjunto do processo formativo da sua 
provincia a formação para a cidadania, particularmente na suas 
dimensões ética e de democracia! 
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A vida religiosa e o desafio do 
macro-ecumenismo 

MARCELO BARROS 1 

Durante o 2" Fórum Social Mundial, 
em Porto Alegre, (31/ 01/ 2002), 

uma jornalista francesa me interroga
va se nós, "religiosos e religiosas lati
no-americanos, inseridos na caminha
da da Igreja dos pobres", não tínhamos 
abandonado a radicalidade da profe
cia, a luta pela terra e em defesa do 
povo marginalizado para atuar mais em 
campos que estão na "moda" como 
ecologia e diálogo inter-religioso'. Res
pondi convictamente, por mim e por 
meus irmãos e irmãs, que, ao contrá
rio, não só não abandonamos a causa 
dos excluídos, como é fundamental
mente por ela que nos engajamos na 
defesa da vida do planeta Terra e na 
busca do diálogo e comunhão entre as 
culturas e entre as religiões. De fato, 
na década de 70, um problema social 
podia ser enfrentado localmente. Bas
tava entrar na luta pela terra, ou na soli
dariedade aos pobres da cidade. No 
mundo "globalizado" deste início de 
milênio, os indígenas de Chiapas têm 
de envolver a internet na sua luta pela 
vida, o MST do Brasil tem de garantir 
apoio de movimentos internacionais. A 
raiz da exclusão e também sua saída não 
dependem mais apenas da luta local e 
sim da articulação de vários fatores que 
vão além do aqui e agora. O pobre pas
sou de "empobrecido" a totalmente ex
cluído. A exclusão é pior que a explo-

ração. Antes lutávamos contra o salário 
baixo e o trabalhar mais horas do que a 
proporção justa. Agora, os próprios tra
balhadores pedem para ganhar menos 
contanto que não percam o seu empre
go. A luta não se dá mais apenas por 
emprego justo e pela propriedade da 
terra, embora estas lutas continuem e 
sejam importantes. O desafio novo é 
como ligar estas lutas à caminhada das 
categorias culturais. A pessoa excluída 
é negra, indígena, ou mulher pobre. E 
este fato intelfere no seu modo de tra
balhar pela inclusão e pela vida. A ex
clusão, hoje, toma a forma da margina
lização do migrante do terceiro mundo 
na Europa ou Estados Unidos. Ou de 
uma religião oprimida no mundo glo
balizado. Mais do que nunca, hoje, não 
conseguiremos paz e justiça para um 
povo ou grupo social sem desenvolver 
o diálogo e a integração entre as cultu
ras e especificamente entre as religiões. 
Mas, este tipo de raciocínio não explica 
tudo. Não diz a razão mais profunda 
porque o macro-ecumenismo é ineren
te à vocação religiosa ou consagrada. A 
razão principal é de caráter espiritual. 
Diz respeito à nossa fé. Ela, em si mes
ma, é dialogal e referencial ao outro. 

Neste artigo, quero conversar com 
vocês sobre isso a partir da minha ex
periência de vida e a história de minha 
vocação de monge beneditino. Posso 

I Marcelo Barros, monge beneditino, autor de 26 livros, dos quais o mais recente é "O Espírito vem pelas 
Águas" (A crise mundial da Água, a Bíblia c a Espirituulidade Ecumênicn) Ed. CEBI- Rede. Fnx: 062-
3721135. Email: mostecum@cultura.com.br 
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dizer que fui reconduzido ao eixo cen
traI da minha vocação pelo diálogo 
com irmãos e irmãs de outras religiões 
e tradições espirituais. 

1 - A vida religiosa e o "julgamento 
de Deus" no mundo atual 

No cristianismo, a vocação religio
sa é simplesmente uma renovação do 
batismo para viver a radicalidade da fé 
e do testemunho do Reino de Deus. 
Ora, se somos religiosos e religiosas 
para testemunhar Deus, como poderí
amos nos manter indiferentes quando 
o que mais caracteriza o mundo atual 
é a proliferação de guerras e violênci
as em nome de Deus? 

Todas as guerras têm sua base em 
interesses sociais e econômicos dos 
colonialismos de ontem e de hoje. En
tretanto, nas últimas décadas, tem ocor
rido um surpreendente surto de violên
cia que aparece na mídia como sendo 
condicionada pela religião. De fato, 
são situações sociais nas quais o fator 
religioso é invocado como pretexto 
para esconder as estratégias imperia
listas ocultas sob o véu do sagrado. Em 
todos os continentes surgiram confli
tos étnicos, nacionais ou sociais, onde 
a religião desempenhou um papel de 
provocadora de conflitos e violência"'. 

Embora ninguém desconheça os fa
tores sociais e econômicos por trás dos 
conflitos entre judeus e palestinos, ou 
entre fundamentalistas islâmicos e o 
colonialismo ocidental, muitos intelec

, Cf. DJENANE KAREH TAJEH . 

tuais afirmam não acreditar na possi
bilidade de uma aproximação dos se
res humanos através das religiões. Li
gam estruturalmente religião e 
violência.Após o fatídico 11 de setem
bro, José Saramago publicou o artigo 
"O Fator Deus", criticando duramen
te: "as religiões, todas elas, sem exce
ção, nunca serviram para aproximar e 
congraçar os homens. Pelo contrário, 
foram e continuam a ser causa de so
frimentos inenarráveis, de morticínios, 
de monstruosas violências físicas e es
pirituais que constituem um dos mais 
tenebrosos capítulos da miserável his
tória humana. O "fator Deus" ou as 
violências que ocorrem "em nome de 
Deus", abrem corações e mentes para 
as intolerâncias mais sórdidas"4. 

Há quem ligue a fé monoteísta à cul
tura arrogante e prepotente que pensa: 
"Se existe um só Deus, é claro que é o 
meu e este tem o direito de se impor 
como verdade absoluta". Na direção 
oposta a este dogmatismo, cresce no 
mundo inteiro, a consciência de que 
Deus se revela nas mais diferentes cul
turas e quem o procura e quer 
encontrá-lo de forma mais profunda e 
mística não pode não entrar em conta
to com a diversidade das culturas onde 
ele se revela e, ao mesmo tempo, se 
esconde. 

Um documento da Federação dos 
Bispos Católicos da Ásia declara: 
"Deus se dá e sobre isso, nós, seres 
humanos, não podemos ter nenhum 

. 1 Cf. K·J.KUSCHEL & W.BEUKEN, "Editorial - A violência assusta - como superá-Ia", COllcilill1ll (81') n. 
272 (1997) 5. Ver também: F.HOUTART, "O culto da violência em nome da religião", COl1ciliwlI (Br) n. 272 
([997) 7·[7. 

4 J.SARAMAGO, "O fator Deus", Folha de S{io Pau/o, 19 de setembro de 2001, p. 8 - Especial Guerra na 
América; S.RUSHDIE, "O nome do problema é Deus", F,llIw de Süo Paulo, 17 de março de 2002, p. A 29; 
U.GALlMBERTI, "Quando gli dei prcndono Ic anui", La RepubbliclI, 06 novembrc 2001. 
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controle. Para nós, Cristo é o centro 
universal do diálogo de Deus com a 
humanidade. Por isso, devemos conhe
cer o que Deus disse e continua a dizer 
de mil maneiras e formas nas mais di
versas culturas humanas. Consagrar-se 
a isso com toda a nossa atenção é uma 
forma de prestar homenagem à graça 
divina. Podemos compreender as reli
giões como respostas ao encontro com 
o mistério divino ou com a realidade 
última. Por isso, as tradições religiosas 
da humanidade têm um lugar no pro
jeto divino da salvação"'. 

A vida religiosa ou consagrada está 
essencialmente implicada neste pro
cesso de descobrir Deus no pluralismo 
religioso e no diálogo, tanto para vi
ver uma espiritual idade de busca ra
dical do amor divino, como também 
para testemunhar ao mundo de que 
Deus é sempre fator de paz e não 
motivo de violência e guerra. Então, 
podemos concluir dizendo que se a 
raiz da vida consagrada é buscar a 
Deus, hoje, esta busca tem de se dar 
nas mais diferentes formas e expres
sões pelas quais Deus se manifesta à 
humanidade. Por isso, o pluralismo 
religioso e o diálogo entre culturas e 
religiões é inerente e essencial à espi
ritualidade cristã e especificamente à 
mais profunda vocação religiosa. 

2 - O Diálogo inter-religioso e os 
consagrados da história 

Quase todas as religiões apresentam 
a Deus como sendo amor e compaixão. 
Entretanto, contraditoriamente, elas têm 
tido dificuldade em dialogar e conviver 

com o diferente. Muitas vezes, atadas 
ao poder político, as religiões não sou
beram dialogar com outros modos de 
crer. Graças a Deus, mesmo inseridos 
em culturas intolerantes, no decorrer da 
história, nas diversas tradições, sempre 
houve pessoas que viveram o diálogo e 
a relação amorosa com o diferente. E 
foram, justamente, as pessoas místicas 
e de vida consagrada. 

Durante séculos e até os tempos atu
ais, as religiões de matriz africana no 
Brasil têm sido vítimas de intolerância, 
perseguição religiosa e condenação por 
parte de líderes eclesiásticos e comu
nidades, inclusive de setores da pró
pria Igreja Católica. Entretanto, apesar 
disso, Ialorixás e Babalorixás, represen
tantes destas tradições têm sempre 
aceitado acolher e dialogar com pes
soas e grupos eclesiais. Isso só pode 
estar acontecendo por uma profunda 
espiritualidade destas pessoas e pelo 
fato de estarem convictas de cumpri
rem um desígnio de Deus. Nos anos 
80, em Salvador - BA, Mãe Stella de 
Oxossi, Ialorixá do Axé Opô Afonjá, 
liderou um movimento contra o 
sincretismo que confundia santos com 
orixás e mantinha as pessoas de can
domblé dependentes da intolerância 
eclesiástica de padres e bispos que ne
gavam a comunhão a quem freqüen
tasse terreiros. Até hoje, ela mantém as 
mesmas posições daquele tempo, mas 
nunca se negou a participar de diálo
gos com cristãos e tem aberto um ca
minho de profunda amizade e comu
nhão com a comunidade do Mosteiro 
da Anunciação do Senhor em Goiás, a 

S FEDERAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS EPISCOPAIS DA ÁSIA, O que o Espírito diz às Igrejas, Documen
to de Síntese, feito na ocasião do Sínodo sobre a Ásia, publicado pela FASe em 1999. Tradução brasileira in 
SEDOC 2811 julho-agosto de 2000, cop 111, I, pp. 39 5S. 

432 CONVERGÊNCIA 



qual pertenço. Creio que esta abertura 
espiritual está na base da vocação de 
quem é verdadeiramente consagrado a 
Deus, desde os tempos bíblicos. 

3 - O chamado bíblico de Deus e o 
aprendizado ao diálogo 

De acordo com a Bíblia, Abraão co
meça sua vocação escutando o chama
do de Deus. Há muitas histórias que o 
povo bíblico conta dele, mas, nas di
versas tradições, aparece um elemento 
comum: no início, Abraão não sabia 
dialogar. Logo depois que o Gênesis 
nan-a o chamado que recebeu de Deus, 
ele desceu ao Egito e, para escapar com 
vida, apresenta sua esposa ao faraó 
como sendo sua irmã. Nem dialoga 
com ela sobre o que ela pensa disso 
nem com o rei (Gn 12,10 ss). Esta tra
dição é recontada por outras fontes, 
seja sobre Abraão (Cf. Gn 20), seja 
sobre Isaac (Gn 26). Com o aprofun
damento da sua relação com Deus, 
Abraão aprende a dialogar. Dialoga 
com o sobrinho Lot para evitar confli
tos (Gn 13) e é exemplo de acolhida 
dos estrangeiros (Gn 18). 

Moisés, de quem o texto bíblico diz 
que era "o mais manso dos homens que 
já apareceu na terra" (Nm 12,3), enfren
tou oposição política de seus irmãos e 
sempre os defendeu diante de Deus. Do 
mesmo modo, o profeta Elias, no início 
de sua vida era intolerante e poderoso 
contra os profetas de Baal (\ Rs 18). 
Quando faz a experiência mística do 
Horeb, descobre Deus não nos elemen
tos fortes da natureza, mas na voz do si
lêncio. E aprende a ser mais humilde e 
discreto. Deus ensina os profetas a dia
logarem com o diferente (lRs 19). 
Jeremias teve de dialogar com pessoas 

de vários partidos e posturas políticas 
diversas e assim como o 2" Isaías tinha 
percebido em Ciro, rei estrangeiro e pa
gão, um instrumento nas mãos de Deus. 
Jeremias também salienta o mesmo de 
N abucodonosor, rei da Babilônia e por 
isso é perseguido pelo seu próprio povo. 

O Novo Testamento surgiu em um 
contexto de polêmica e pouco diálogo 
entre os diversos grupos do Judaísmo. 
Apesar disso, muitos midrashim do 
Talmud são feitos de diálogo entre rabi
nos e discípulos. Paulo é muito duro com 
seus adversários e esta linguagem se 
explica pela cultura comum de sua épo
ca. Mas, dialoga com os não crentes em 
Atenas (At 17) e fundamenta sempre sua 
missão no diálogo. Todo o ensinamento 
de Jesus nos Evangelhos é feito a partir 
do diálogo com os discípulos e com o 
povo. Momentos nos quais Jesus subli
nha a fé e a espiritualidade de pessoas 
individuais são geralmente encontros 
que ele tem com pessoas de outras cul
turas e religiões, como o seu encontro 
com o oficial romano, com a mulher 
sírio-fenícia e com os samaritanos. 

4 - O diálogo em uma Igreja com 
dificuldade de dialogar 

A Igreja cristã começou como dissi
dência do Judaísmo, cujo grupo dirigente 
a excomungou. Cresceu em um tempo 
do Império Romano no qual, persegui
da e proscrita, tinha de se defender se 
quisesse sobreviver. Entre os primeiros 
documentos cristãos, um gênero muito 
importante e espalhado foi o das Apolo
gias e Defesas do cristianismo que com
batiam en-os da Gnose, en-os do Judaís
mo, erros do Paganismo Romano e as
sim por diante. Tais escritos polêmicos 
se explicam pelo contexto histórico, tem-
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po 00 qual a Igreja era perseguida e dis
,rimi..-da. Mas. assim mesmo. 0$ pais 
da Ig~ja ruli ...... m um diillogo inter
WINIlII e inln--reli&io&o impressionante 
no c:ontIIto com a ""ttun. greco-romana 
e alguns com OUlras <:\llturu. r0SSC5 es
,riIO! de diálogo apa~cem menos do 
que os pol~micos, mas $e conhecem 0$ 

livros de ditlogo entre o criStianismo e a 
Gnose (Ju!Jino de Ro .... , Clemeflle de 
AlelI;andria e 00I1'OJ), entre a r~ eriIlA e a 
<:\lll1lra grega (Iriroeu de Lyon. Origenes 
e WlIOS 0011'0$) e lodo o IrJlbalho de um 
AgoSlin ho no Ocidente e dos pais da 
Igreja do Oriente. 

Como eslamos falando de vida reli
,ion. t bom lembrar que O 
Monaquismo, primeira fo~ de vida 
consagrada na Igreja ,ósll, pMSOII do 
Orienle ao Ocidente atravh das 
CoJaç6e1i ou Colóquios dos monges 
contado, por Joio Cauiano (s~c ul o 
IV). NIo t exagerado dizer que a vida 
religiosa critll nMCW do ditlogo en
Ire o (riuiani.mo e llS espiritllalidade$ 
orientais das qUlis v;elllm os primei_ 
ros monges cristãos . Desde RIa origem. 
, vida religiosa conheceu o diálogo 
cnl~ religiõcs e cntre culturDlI. 

Nas mais diversas tradiçõcs espiri
tU.il, o di'logo ~ sempre uma atitude 
de espi ritullidade. No " i. tianis mo, 
mesmo em tpocas nas quais a Ig reja 
queimavI na fogueira OI heregcs e con
denavI as c ismáticos ~ morte. mfslicas 
e mfsticu se abriam ao di Alogo Ct)m o 
diferente. Em plena Idade MM ia. 
Raimundo Lune com o seu "Li vro do 
Amigo e d. Amada" ( 1271), Calarina 
de Scna com o " Li bro della di vi na 
dour;n," (1378) c principalmente os 

di~ l ogos inter- religioso. fietfcios escri-
101 por Abe lardo (Dialogus inter 
phi losophum, judaeum CI chrislianum 
(1 141) C por NicoIas de Cusa ··Dialogu.s 
de Deo abscondito enlre Chrislianlls et 
Gent il ;s" (1453) reve lam isso. 

Hoje. OI exegetas descobrem n(}~ cs
crilOS de místicos como TCR:7,1 de Ávila 
c Joio di! Cruz muitas passagens copi
adas de místicos muçulmanos medie· 
vail que Terna e 1010 da Cru z nlo 
podem citar. mas signifiCII que leram e 
absorveram. 

sao Francisco Xavier (1506-1552) 
escreveu em uma carta do Japllo: "Fre
q!lentemenle falei com bonzos eruditos, 
em pan icular um deles me marcou c ° 
tenho em altil ~ma. INllO por sua sabe
doria. sua vida c posiçlo, quanto por seul 
90 anos. Ele se chama Nins!li1$U. (} que. 
em japooes. ~ignifo<;a "O coraçAo da ver
dade". Entre e les, ~ como um bispo e i. 
YUdadeiramcme um homem bendito. (.,.) 
J! maravilhoso a que pon!O este homem 
~ para mim Um amigo pró~imo"'. 

Infeli~menlc. alt o * ulo XX. eSI. 
espirilualidade do ditlogo ficou restri 
la às pcuoa.s místicas. Só enuou ofici
al mente nO univel'$O religioso depois 
da 2' guemo mundial. Em 1947. I Igre
ja RcfOlll'lllda dos pafses ba ixos o em
prega para designar O que devc ser a 
relllÇio entre a Igreja e a Sinagoga. Em 
1948. o pa!JQr $lIiço Nussl~ o aplica As 
relaç6es ent re cristAos c islamitllS. 

De$de () inkio deste novo proceuo, 
as pessoas que mais se interessam c 
la"*,, • iniciativa do di'logo inter-re
ligi060 do justamente as que se de5ta
cam por ser refcltoci. de espirilua li
dade pessoal e profunda. 

• BoI, O. $OlURHAMMElt .. J. W IC~ t. /iJ/<"Ju S. Ff<o",~" Xooori(, R .... I~S. ..... 1. ,. 1""190._ 
po< /IlAN.ClJIUDf; BASS6T . ... DIoIo&l>o 1 ...... IIpru. IIt_,. .. A ...... EoI. di> Caf. 1996.,. 73. 
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Thomas Merton, monge beneditino, 
escritor e místico, faleceu durante um 
encontro entre monges cristãos e mon
ges orientais budistas e hinduístas em 
Bombay (1969). Neste encontro, ele afir
mou: "O ponto sobre o qual quero insis
tir é a necessidade de uma comunicação 
séria, de uma verdadeira comunhão en
tre pessoas consagradas de tradições, de 
disciplinas e de religiões diferentes. Isso 
pode ter uma enortne influência sobre o 
futuro do ser humano neste momento 
crucial de sua história. De fato, estamos 
mergulhados em uma crise e vivemos um 
tempo de opções vitais"'. 

Foi a espiritualidade do diálogo que 
sustentou os monges trapistas de 
Thibirine, na Argélia a dar a vida pelo 
Reino de Deus. Christian de Chergé, 
prior do mosteiro, todo ele assassinado 
pelos fundamentalistas islâmicos, escre
veu previamente que perdoava o faná
tico que o mataria e encerrou o seu tes
tamento espiritual orando: «Tu és o 
Outro que nós esperamos! O direito à 
diferença é uma boa nova para o mun
do inteiro. Este é o nosso Evangelho ». 

5 - O Diálogo Inter-religioso se 
torna Macro-ecumenismo. 

Na América Latina, por ocasião do 
5" centenário da conquista, represen
tantes de grupos afro-americanos, co
munidades indígenas e cristãos de di
versas Igrejas se reuniram no 1 U encon
tro continental da "Assembléia do Povo 
de Deus" (APD). A proposta era 
aprofundar não ·só o diálogo inter-reli-

gioso, mas também inter-cultural e fun
damentado no serviço aos oprimidos e 
injustiçados do povo. Ali nasceu a ex
pressão "macro-ecumenismo" para 
designar um ecumenismo não só entre 
cristãos, mas também entre religiões e 
principalmente com grupos religiosos 
populares e autóctones. Esta intuição 
já existia em outros lugares do mundo. 
"Hans Küng propôs um "ecumenismo 
abraâmico" entre judeus, cristãos e 
muçulmanos. J ohn Hick e Paul Knitter 
aludem a um ecumenismo das religi
ões"K. Macro-ecumenismo é uma ex
pressão imprópria no sentido de que 
todo ecumenismo deveria ser univer
sal ou não é ecumenismo. E o risco da 
expressão macro-ecumenismo é deixar 
a impressão de que existiria um micro
ecumenismo. Entretanto, como na his
tória o termo "Ecumenismo" ficou res
trito para designar o movimento pela 
unidade dos cristãos, fomos obrigados 
a inventar um termo para expressar a 
abertura a um ecumenismo inter-reli
gioso e inter-cultural. O macro
ecumenismo propõe mais do que ape
nas o diálogo inter-religioso. Quer ser 
instrumento de unidade mesmo no ser
viço à libertação e à vida de todos"' 
Além disso, o ecumenismo mais am
plo se une ao de concepção mais estri
ta porque, na América Latina, muita 
gente vive esta unidade na própria vida 
pessoal, sendo, ao mesmo tempo, de 
uma religião afro-brasileira e da Igreja 
ou desta e de uma religião indígena. 
Não se trata de sincretismo grosseiro 

7 THOMAS MERTON, L'cxpéricnce monastique ct le dialogue entre l'Orient ct I'Occidcnt, (Notes préparées 
em vue d'une communication à la conférence de Calcutta cn octobre 1968), Jouma] d'Asie, Paris, Albin 
Michel, 1995, p. 490. 
8 Cf. PETER NEUNER, Teologia Ecumenica, Bologna, Ed. Queriniana, 2000, p. 16. 
Y Cf. MARCELO BARROS, O Sonho da Paz, A Diversidade Religiosa, o Diálogo e a Paz, Vozes, 1995, 2" 
capítulo. 
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no sentido de que muitas destas pesso
as não misturam as coisas nem confun
dem Iemanjá com Maria, mãe de Je
sus. Simplesmente vivem uma integra
ção das duas tradições em sua vida. E 
também não se deveria chamar de "du
pla pertença", como se fossem perten
ças justapostas. Para muitos, é como 
cristão que ele ou ela é de umbanda ou 
de candomblé e se pode dizer que é 
como membro de tal religião negra ou 
indígena que ele ou ela é cristão/ã. 

O Documento de Quito justifica a 
proposta do Macro-ecumenismo, afir
mando que: I - Deus é sempre maior 
do que nossas Igrejas, religiões e pro
jetos humanos. 2- Deus tem um sonho: 
"a unidade da família humana, dentro 
da lei suprema do amor ( ... ). "As cris
tãs e cristãos presentes neste encontro 
nos sentimos profundamente chama
dos à conversão ( ... ). Queremos, atra
vés do testemunho da unidade, cola
borar com os processos através dos 
quais os nossos povos estão constru
indo a outra democracia, a das filhas e 
filhos de Deus, irmanados entre si"'''. 

A APD toma como opções funda
mentais a "Espiritualidade Macro
ecumênica" e a resistência ao neo-li
beralismo. Apesar de todas as dificul
dades, a APD realizou três encontros 
continentais, mas tem dificuldade de se 
realizar no processo cotidiano nas co
munidades e movimentos populares. 

6 - O Macro-ecumenismo contribui 
com a Vida Religiosa. 

A Vida Religiosa chegou no limiar 
do terceiro milênio com dificuldades e 
desafios de uma instituição que nasceu 

em outra época e não teve suficiente 
liberdade interior e jurídica para se 
transformar e se adequar a um tempo e 
cultura totalmente diversos daquela na 
qual cada instituto se originou. 

Desde o Concílio Vaticano lI, mui
tos institutos quiseram viver certa "in
culturação". Mas, como, em geral, a 
referência era apenas a própria experi
ência eclesial, as normas canônicas e 
as constituições da congregação, este 
processo acabou se limitando a adap
tações superficiais e externas nas rou
pas, hábitos, gestos e linguagem. Pou
cas vezes, atingiu o conteúdo mais pro
fundo da vida consagrada. Não tocou 
no "espírito". 

Quando os religiosos ou religiosas 
assumem o desafio de entrar em diálo
go e aprofundar a comunhão com pes
soas e grupos de outras culturas e ou
tras religiões, especialmente com as tra
dições ancestrais do nosso povo, co
nhecem melhor religiões e tradições 
profundamente místicas, nas quais exis
te uma espécie de vida consagrada, às 
vezes, até com formulação de votos. 
Quanto mais tenho contato com o can
domblé ketu, mais me convenço de 
que há muito de tradição monástica ou 
consagrada na iniciação (noviciado) e 
na vida de uma Iaô, "filha ou filho de 
santo". Em culturas andinas como a 
Aymara, os Yatiris são Xamãs que vi
vem uma vida consagrada com 
conotações semelhantes à nossa vida 
religiosa. Mesmo no Catolicismo po
pular, podemos aprender muito de 
rezadores e rezadeiras que vivem es
pontaneamente uma consagração de 
tipo religiosa, profunda e radical. Esse 

UJ la. ASSEMBLÉIA DO POVO DE DEUS. Manifesto, p. 2-3. 
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contato com formas menos 
institucionais de vida religiosa é impor
tante para o que estamos chamando de 
"re-fundação" da vocação consagrada 
como a conhecemos e a vivemos. 

Falando em termos de ecumenismo 
cristão, Thomas Merton escreveu: 

« Se eu posso unir em mim mesmo 
o pensamento e a devoção do cristia
nismo do Oriente e do Ocidente, dos 
irmãos gregos e latinos, dos místicos 
russos e espanhóis, então eu poderei 
preparar em mim mesmo a reunião dos 
cristãos divididos. Desta unidade secre
ta e inefável em mim mesmo, pode 
eventualmente nascer uma unidade vi
sível e manifesta de todos os cristãos 
( ... ) Nós devemos conter em nós mes
mos todos os mundos divididos e os 
transcender no Cristo» II . 

Esta experiência de integrar espiri
tualmente no coração o que Deus nos 
diz através da cultura e da religião de 
outro povo, vários monges europeus 
como Bede Griffis, Henri le Saux, 
Cornelius Tollens, viveram na relação 
com o hinduísmo e o budismo. No Bra
sil, as irmãzinhas de Jesus vivem com 
o povo Tapirapé, há muitos anos. Ou
tras religiosas vivem com diversos po
vos indígenas. O padre Bartolomeu 
Meliá viveu anos com o povo Salumã. 
O padre François de I'Épinay viveu 
com uma comunidade de Candomblé 
na Bahia. De uma forma ou de outra, 
com a intensidade que cada pessoa e 
comunidade puder viver, nós todos 
podemos viver 'este mesmo caminho. 
Isso daria nova vitalidade à nossa vida 
de oração e à identidade de nosso ser 
consagrado. 

7 - A vida religiosa pode contribuir 
com o Macro-ecumenismo. 

O caminho do macro-ecumenismo e 
do diálogo inter-religioso é difícil por
que não pode se basear nem se limitar a 
relações diplomáticas e jurídicas. Exige 
um cuidado maior do que apenas com 
a figura que cada ministro fará ou como 
ele projetará sua própria instituição. Se 
ficar nisso, será apenas uma 
instrumentalização do diálogo e da re
lação a serviço do narcisismo religioso 
de cada chefe. A proposta macro
ecumênica supõe muito mais. Precisa de 
uma espiritualidade muito viva e pro
funda. Só um diálogo espiritual pode 
quebrar barreiras e criar confiança mú
tua para se avançar juntos. Por isso, é 
necessário contar com pessoas que vi
vam isso por opção de vida, de voca- . 
ção e não sejam meros funcionários das 
instituições que promovem o contato. 

Pessoas em crise ou em ruptura com 
sua própria instituição terão mais difi
culdade de, mesmo com a maior boa 
vontade, criar um clima necessário para 
a relação macro-ecumênica. Ninguém 
pode viver este desafio simplesmente 
como emprego ou porque pertence a 
uma determinada ONG. É preciso mais 
do que isso. Só comunidades de vida 
podem garantir uma experiência de 
relação que não se limite a encontros 
de cúpula e momentos extraordinári
os. É importante que o diálogo se con
cretize em um modo de viver a fé e em 
relações verdadeiramente comunitári
as e não apenas institucionais. 

Na África, são as religiosas as pesso
as mais adequadas e preparadas para vi
ver o diálogo cotidiano com as famílias 

II THOMAS MERTON, Reflexões de um Espectador Culpado, Vozes, 1971, p. 12. 
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muçulmanas. Na relação com as 
espiritualidades orientais, quem mais tem 
aprofundado o diálogo espiritual é um 
organismo da ordem beneditina que se 
chama DIM: Diálogo inter-monasterial 
que promove e apóia os contatos e en
contros espirituais entre monges e mon
jas das diversas espiritualidades. A partir 
daí, tem-se conseguido viver um cami
nho de comunhão que vai muito além 
dos mosteiros e conventos de uma e ou
tra tradição. 

A proposta que as regras monásti
cas an tigas fazem aos monges e mon
jas de viverem a humildade como base 
do caminho espiritual torna-se de uma 
atualidade gritante quando o assunto é 
a relação com outras religiões e cami
nhos espirituais. 

8 - Desafios para o Macro-ecumenismo 
e para a Vula Religiosa 

Tanto o macro-ecumenismo como a 
vida religiosa se propõem a ser mais 
do que simplesmente uma experiência 
em si mesma. Têm vocação de ser tes
temunho. Se fosse para simplesmente 
viver a consagração a Deus, a pessoa 
não precisava ser religiosa. Poderia fa
zer isso como cristã em sua casa parti
cular e sem nenhum vínculo instituci
onal. Se a pessoa entra em uma ordem 
ou congregação, é porque quer ser tes
temunha pública do amor de Deus pela 
humanidade. É exatamente a mesma 
proposta de fundo dos que promovem 
e vivem o diálogo inter-religioso e o 
macro-ecumenismo. A espiritual idade 
macro-ecumênica diz que a convivên
cia com o modo de crer do outro enri
quece a minha fé. É verdade. Mas, o 
macro-ecumenismo é urgente por ou
tro motivo: começamos esta conversa 

438 CONVERGÊNCIA 

dizendo que Deus está em questão, está 
sendo acusado de promover guerras e 
violência. É preciso testemunharmos 
Deus como fonte de paz, de respeito 
ao outro e de liberdade para todos. Ora, 
infelizmente, esta compreensão da re
ligião a serviço da paz ainda é de uma 
minoria e, do mesmo modo como acon
tece na vida religiosa, de vez em quan
do, os condicionamentos institucionais 
e a cultura canônica limita e, às vezes, 
dificulta este caminho profético, tanto 
para o macro-ecumenismo como para 
a vida religiosa. 

Muita gente começa a perceber que 
é preciso inventar um novo estilo para 
o evento macro-ecumênico, uma rela
ção de vida que vá além dos gestos 
diplomáticos de cúpulas e envolva as 
comunidades de cada religião e Igreja. 
Na vida religiosa se fala em re-funda
ção, mas dificilmente o novo surgirá 
dos que detêm o poder e, de várias for
mas, dependem das atuais formas es
truturais. 

Tanto na vida religiosa, como na rela
ção macro-ecumênica, é preciso privile
giar um espírito, uma mística. Penso que 
esta mística poderia ser da aliança. 

Mística de aliança não é a mesma 
que busca uma identificação 
confusionária. Muitos grupos espiri
tuais falam de Deus como energia cós
mica que nos envolve a todos; como 
útero no qual somos todos gerados e 
assim por diante. São imagens nas 
quais Deus e nós nos identificamos a 
tal ponto que nos confundimos com a 
divindade. Evidentemente, há uma 
verdade na mística de identificação. 
Todo amor é assim. Há uma música 
romântica no Brasil em que o amado 
diz à amada: "Eu não sei mais quem 



sou eu e quem és tu". Santo Agosti
nho dizia que Deus é mais íntimo a 
nós do que nós mesmos". Muitas ve
zes, a fé cristã, o caminho de vida re
ligiosa, como o processo macro
ecumênico tornaram-se tão racionais 
e objetivas que as pessoas sentem ne
cessidade de sublinhar um elemento 
mais místico e fusional. Diante da des
truição ecológica, teólogos como Leo
nardo Boff resgatam uma antiga com
preensão, comum em diversas tradi
ções sobre a presença de Deus em to
dos os elementos do universo. Falam 
não de panteísmo, mas de 
panenteísmo. Não é que tudo seja 
Deus, mas tudo está em Deus e Deus 
está em tudo e somos chamados a 
contemplá-lo e testemunhá-lo assim 
presente em tudo e principalmente em 
nós mesmos e nos outros. Alguns gru
pos iniciam a oração, com as pessoas 
dizendo umas às outras: "O Deus que 
está em mim saúda o Deus que está 
em você". 

Louis Massignon nos fez conhecer 
a Hallaj, místico islâmico medieval, 
que afirmava: "Eu vi o meu Senhor 
com o olhar do coração e lhe pergun
tei: 'Quem és Tu?' e ele me respondeu: 
'Eu sou Tu'. 

As religiões ancestrais do nosso 
povo são de caráter mais místico do que 
explicitamente ético. Aprendemos mui
to com elas. É importante valorizar este 
caráter espiritual como fonte e raiz da 
dimensão sócio-política da fé. Não são 
duas realidades desligadas ou justapos
tas. Uma se expressa na outra. Tanto a 
vida religiosa, como o processo macro
ecumênico, nem podem restringir-se a 
uma agenda social e se caracterizar 
pelas atividades externas, nem tão pou-

co sublinhar apenas o elemento cultuai 
e religioso. 

Para todos um desafio certamente 
atual e profundo é que não fomos, em 
nossa fé, educados/as para dialogar e 
para nos deixar guiar pelo outro para o 
encontro com Deus. Neste caminho, 
tanto para as congregações em seu pro
cesso de adaptação ao mundo do ter
ceiro milênio, como nas relações inter
culturais e inter-religiosas, eis algumas 
condições indispensáveis: 

I - As regras religiosas mais antigas 
e a própria Bíblia insistem: acolher o 
diferente que vem a nós é sempre re
ceber o próprio Senhor. O hóspede da 
nossa espiritualidade ou que freqüenta 
o nosso culto é, sempre e de qualquer 
jeito, mensageiro/a de Deus. O que ele 
nos disser a partir de sua experiência 
própria é importante para a nossa con
versão. Para ser profundo, o diálogo 
com o outro instaura um diálogo intra
pessoal no mais íntimo de mim mes
mo onde eu acolho o outro. 

2 - Para compreender o outro, é 
preciso colocar-se no seu mundo. É 
preciso a gente empreender uma ver
dadeira peregrinação mística para ele/ 
ela. É peregrinação para encontrar a 
Deus no outro, ou melhor, na sua for
ma de orar e de viver a fé. Para isso, 
somos convidados/as a peregrinar
mos ao coração do pensamento e da 
fé do outro. Não se trata de fazermos 
mínimo denominador comum das tra
dições, ou cair numa espécie de 
esperanto de diplomacia religiosa, 
mas de assumir mesmo a pluralida
de. É preciso não mascarar as dife
renças, mas abordar a diversidade e 
mesmo as possíveis incompatibilida
des em um contexto de reconheci-
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mento comum do essencial que nos 
ultrapassa. 

3 - Para ser capaz de reconhecer uma 
verdadeira experiência de transcendên
cia e espiritualidade no outro e assim 
aprofundar a convivência com ele, é 
essencial viver a nossa própria experi
ência espiritual e de modo profundo. 
Mas não de qualquer modo. Às vezes, 
as pessoas entendem isso como se sig
nificasse um apego aos costumes e 
tradicionalismo próprio que nem é es
sencial à minha própria fé, quanto mais 
ajudaria a relação. Assumir a própria 
identidade exigirá aprofundar o que é 
essencial e profundo no meu modo de 
crer e isso de forma, como dizia o papa 
João XXIII que não corte o outro da 
relação, mas ao contrário possa expres
sar a minha fé em forma de diálogo e 
que se abra ao diferente. 

Em 1968, em uma assembléia de 
monges cristãos, budistas e hindus, em 
Calcutá, Thomas Merton afirmou: "O 
nível mais profundo da comunicação 
não é a comunicação, mas a comunhão. 
Ela é sem palavras. Ela está além das 
palavras, além dos discursos, além dos 
conceitos. Nós não estamos descobrin
do aqui uma unidade nova. Descobri
mos uma unidade antiga. Queridos ir
mãos e irmãs, nós já somos Um. Mas 
imaginamos não ser. O que temos de 
reencontrar é nossa unidade original. O 
que temos de ser é o que nós somos"l2. 

Marcelo Barros, Monge beneditino, teólogo e escrirm: 
Endereço do autor: 
Mos/eif(} da AllllllCillÇÜO 

Caixa Posta!: 5 
Goiâs - GO 
Fax: 062- 372 J 135. 
Email: mos/(lIIulI@cu!fllra.Col1!. h/' 

I~ Extempornneous Remarks by Thomas Merton, citado por JEAN-CLAUDE BASSET, Le Dialogue 
Intcrrcligieux, histoire et avenir, Paris, Ed. du Cerf, 1996, p.122. 
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1 Na maioria dos casos, a história e o carisma de nossas ordens e 
congregações foram expressas em uma cultura particularista e 
etnocêntrica. Não podemos julgar o passado com critérios de 
hoje. Mas, devemos relê-los à luz deste novo paradigma da espiri
tualidade contemporânea e do desafio atual da paz do mundo. 
Como reler os documentos básicos e o estilo de nosso Instituto 
de modo a incorporar e desenvolver esta espiritualidade do 
pluralismo e do diálogo inter-cultural e inter-religiosol 

2 O caminho para a Unidade e para o Diálogo com o diferente supõe 
necessariamente uma renovação interna de cada instituto e da 
própria vida da gente. O papa João XXIII gostava de lembrar que 
quando convidamos alguém para vir à nossa casa, primeiramen
te, devemos limpar a casa e ornamentá-Ia para receber a pessoa. 
Como anda em nossas casas e na nossa própria mente e coração 
o processo de abertura e de renovação permanente das estrutu
ras e do nosso modo de serl 

3 Como, no Brasil, testemunhar esta espiritualidade da Paz e da 
Unidade em meio às pastorais populares e à inserção no meio dos 
pobresl 



o impacto da transição 
A experiência da transição para o missionário: Uma viagem interior/exterior 

BÁRBARA HENDRICKS, M.M. 

I. Preparar-se para a missão 
intercultural 

Um dos maiores desafios que as co
munidades missionárias enfrentam 
hoje é o de preparar as pessoas para 
uma missão intercultural. através de 
uma orientação que capacite o missio
nário para ser participante ativo na 
transmissão de significado através de 
barreiras culturais. O missionário cru
zará a barreira cultural somente atra
vés de uma passagem que se poderia 
descrever como um deserto árido ou 
"terra de ninguém". O chamado para 
continuar a missão de Jesus no mundo 
de hoje implica a transmissão do sig
nificado, o sentido da vida em seu ní
vel mais profundo. 

Há um paradoxo neste chamado à 
missão. A própria pessoa que é cha
mada a participar ativamente na trans
missão do sentido deve atravessar um 
processo no qual experimenta uma cri
se profunda que invade seu próprio 
mundo de identidade pessoal. Para res
ponder à missão em seu nível mais pro
fundo, eu, como missionário, devo es
tar disposto a atravessar um período de 
crise de sentido, um tempo de "sem 
sentido". A cruz da barreira cultural 
começa para o' missionário quando, 
como Abraão, parte ao chamado de 
Deus, para uma terra que lhe será 
indicada. É preciso cruzar um deserto 
estéril na fronteira da missão. 

O período inicial de uma orientação 
missionária, no momento do contato 
com gente de uma nova cultura, e com 
o idioma dessa cultura, é um convite a 
uma conversão profunda. Convida o 
missionário para entrar em um lugar 
deserto, um lugar de desperdícios, onde 
a falta de apoio familiar e a incapaci
dade de atuar como adulto produz o 
vazio e a possibilidade de abrir-se para 
um mundo novo e um horizonte am
pliado. Pode ser uma conversão real, 
uma metanóia, na qual o missionário 
comece a perceber mais clara e pro
fundamente o que o poder criativo de 
Deus está fazendo no mundo e, tam
bém, comece a perceber o que Deus 
está fazendo dentro dele mesmo. 

Em seu livro "O Caminho de toda a 
Terra", o teólogo John S. Dunne des
creve um fenômeno que ocorre hoje, 
que ele chama de "páscoa" e que me 
parece ser exatamente igual à experi
ência que o missionário tem que atra
vessar. Dunne escreve: "A Religião está 
nascendo em nosso tempo?" Poderia 
ser. O que parece estar ocorrendo é um 
fenômeno que poderíamos chamar de 
"a· páscoa", a passagem de uma cultu
ra para outra, de uma forma de vida 
para outra. Passar para o ponto de vis
ta de outra cultura, outra forma de vida, 
outra religião. Segue-se um processo 
igual e oposto que poderíamos chamar 
de "o regresso", regressar com uma 
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nova visão da própria cultura, da pró
pria forma de vida e da própria reli
gião" . 

A páscoa é, em essência, um assun
to de compreensão empática; uma pes
soa deve ter dentro de si mesma, de 
algum modo, aquilo que encontra em 
outra. Mas parece que conseguimos 
visualizar nosso ponto de vista apenas 
se estamos dispostos a penetrar na vida 
dos outros, pois é somente no momen
to de nos introduzir na vida dos outros 
que se pode ter um indício do que se
ria a iluminação plena. Pois neste mo
mento especial, de acordo com Dunne, 
a própria pessoa e seu ponto de vista 
habitual desaparecem, e o indivíduo 
percebe o que é preocupar-se com os 
outros e seus direitos, ao invés de pre
ocupar-se com eles somente quando 
tenham uma função em nossa própria 
vida. 

Ao passar para o ponto de vista do 
outro, a pessoa toma consciência da 
unidade com outras pessoas e com 
Deus. Finalmente, fica claro que toda 
pessoa' é uma encarnação de Deus. Ao 
regressar a si mesmo, toma-se cons
ciência da singularidade e da diversi
dade, mas é preciso retroceder e am
pliar o próprio horizonte anterior. A 
visão limitada faz-se ilimitada porque 
o limite está mudando constantemen
te. Aqueles que escolhem esta peregri
nação de descobrimento como forma 
de vida, na realidade estão escolhendo 
ir de um para outro horizonte, o que 
está muito perto da experiência de con
versão e é outra forma de falar da 
"páscoa" para Deus. A passagem para 
a posição do outro é comparável à ex
periência de passar para Deus. 

Parece-me que a descrição de Dunne 
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de como se consegue e se compartilha 
a intuição durante o processo de pene
trar na vida das outras pessoas é apli
cável intensa e diretamente à vocação 
do missionário intercultural. Para cru
zar as fronteiras de uma cultura para 
outra, de uma forma de vida para ou
tra, requer-se a disposição e o compro
misso do missionário para ir além do 
familiar, da pátria, através do deserto 
árido, o "não eu", como descreve 
Dunne. Na fronteira da nova cultura, o 
peregrino, o missionário neste caso, 
encontrará um mundo novo de senti
dos e valores, que muitas vezes parece 
uma ameaça por sua aparente 
impenetrabilidade e, entretanto, ofere
ce a possibilidade não somente de am
pliar o próprio horizonte, mas também 
de transcendência de si mesmo. 

Pôr-se a caminho na peregrinação de 
descobrimento chamada "páscoa" é 
fazer novos descobrimentos sobre a 
pessoa humana e a comunidade huma
na e sobre o poder criativo que atua 
universalmente na vida humana. O 
missionário autêntico é aquele que as
sume a experiência de passar para ou
tras vidas e descobrir sempre alguma 
base em sua própria vida para compre
ender o outro, e que regressa a si mes
mo com a perspectiva de que o mes
mo poder criativo parece estar atuan
do no tempo em que a humanidade vai 
da pré-história à história, quando sur
gem as religiões do mundo, e quando 
a humanidade no tempo presente vai 
da história à história do mundo. 

O missionário de hoje deve ser aque
le que escolhe e se compromete com 
uma viagem de penetração na vida dos 
outros e para outras culturas, regres
sando a si mesmo com um horizonte 



novo e com um sentido novo de quem 
é ela/ele e de quem é Deus. O missio
nário intercultural é um cristão que opta 
e se compromete com um processo de 
passar, pela compreensão empática, a 
outras vidas, culturas e religiões, até o 
ponto de poder compreender os inte
resses dos outros, o que os atrai, o sen
tido de seus modos e em que ele/ela 
possa encontrar afinidade com eles 
dentro de si mesmo. Neste ponto, o 
missionário pode começar a se sentir 
como "em casa" na "terra estrangeira". 

Dunne chama esta compreensão 
empática de "experiência de compai
xão universal". Sua explicação é que 
quando alguém passa para outras vi
das e, por meio de outras vidas, para 
outras culturas e outras religiões regres
sa com novas percepções de sua pró
pria vida e, por meio de sua própria 
vida, para a própria cultura e a própria 
religião. No momento de passar, a pes
soa vê a própria solidariedade com 
outras pessoas e com Deus, e, no mo
mento de regressar, vê sua própria 
concretização e individualidade. 

Talvez os maiores frutos da vocação 
missionária vivida em profundidade 
sejam o crescimento em compaixão 
universal e o reconhecimento da obra 
de um poder criativo, tanto dentro da 
vida do próprio missionário como den
tro do mundo em geral, nos. corações, 
mente e espírito de todas as pessoas. 

lI. Que acontece com o missionário 
no curso desta "páscoa" para outra 

cultura? 
Os behavioristas falam da experiên

cia de transição e, usando sua própria 
linguagem, descrevem a passagem de 
uma cultura para outra em termos mui-

to concretos que nos ajudam a com
preender o que a psique humana tem 
que atravessar. Toda pessoa experimen
ta o mundo através de seus próprios 
valores, suposições e crenças influen
ciadas culturalmente. Esses valores, 
suposições e crenças são questionados 
quando a pessoa se enfrenta com ou
tra cultura. O encontro com uma cul
tura nova aparece como uma ameaça 
à forma de vida de alguém. 

Geralmente implica o que se chamou 
de "choque cultural". O choque cultu
ral, em primeiro lugar, é um conjunto 
de reações emocionais diante da perda 
de reforços perceptíveis da própria cul
tura, diante de novos estímulos cultu
rais que têm pouco ou nenhum senti; 
do e diante da incompreensão das ex
periências novas e diversas. A experi
ência do choque cultural muitas vezes 
vai acompanhada da sensação de in
segurança, irritabilidade e temores de 
ser enganado, contaminado, prejudica
do ou ignorado. Pode ser reconhecido 
como uma forma de alienação. Mas 
também sugere a tentativa de compre
ender, sobreviver e crescer através da 
imersão em uma segunda cultura. Essa 
é a opinião de Peter S. Addler que assi
nala que o choque cultural é muito sig
nificativo para compreender as expe
riências de mudança e movimento. Ele 
se refere a elas como "experiências de 
transição" que têm grande potencial de 
crescimento e desenvolvimento. 

Em tais situações de tensão psicoló
gica, social e cultural, cada pessoa se 
vê forçada a redefinir algum nível de 
sua existência. Muitos estão relativa
mente incgnscientes de seus próprios 
valores, crenças e atitudes. A experi
ência de transição, em que a pessoa 
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muda de um ambiente para outro, ten
de a levar as predisposições culturais à 
percepção e ao conflito. Isso implica 
uma mudança psicológica em novas 
dimensões de percepção e novos am
bientes da reorientação da personali
dade para um nível mais alto da cons
ciência e integração psíquica. Desse 
modo, o conflito e a confusão do mo
vimento e troca de experiências são 
momentos críticos, mas repletos de 
possibilidades de crescimento pessoal. 

A experiência da transição, segun
do Adller, é um movimento desde um 
estado de pouca consciência de si mes
mo e cultural até um estado de muita 
consciência de si mesmo e cultural. 
Pode-se ver que uma pessoa passa por 
cinco etapas de adaptação à nova cul
tura: contato, desintegração, reintegra
ção, autonomia e independência 

1. CONTATO: Distingue-se a pri
meira etapa pela excitação e eu
foria. A pessoa geralmente é cati
vada pela nova cultura e seu apa
rente contraste com as experiên
cias anteriores. A pessoa perma
nece funcionalmente integrada 
com sua própria cultura. Na etapa 
de contato, a pessoa está mais em 
contato com as semelhanças e 
menos com as diferenças. 

2. DESINTEGRAÇÃO: A segunda 
etapa caracteriza-se por um perío
do de confusão e desorientação. 
As diferenças tornam-se mais no
táveis na medida em que diferen
tes condutas, valores e atitudes 
irrompem na percepção do recém
chegado. Aumentam a tensão e a 
frustração. Há uma sensação cres
cente de ser diferente, isolado e 
não adequado às demandas 
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situacionais. A confusão sobre a 
identidade pessoal aumenta com 
experiências de alienação, depres
são e retrocesso que produzem 
desintegração da personalidade. 

3. REINTEGRAÇÃO: A terceira eta
pa carateriza-se pela forte rejeição 
da segunda cultura. A pessoa tor
na-se hostil com relação àquilo 
que experimenta, mas que não 
entende. Os problemas pessoais 
podem ser vistos projetados para 
a segunda cultura enquanto a pes
soa se retrai para a segurança fa
miliar. A expressão de sentimen
tos negativos pode ser um sinal 
significativo de sã reconstrução na 
qual existe uma consciência cul
tural em crescimento e uma cres
cente capacidade de atuar nos sen
timentos. A pessoa agora faz uma 
opção por uma dessas três possi
bilidades: a) voltar à conduta su
perficial da etapa de contato; b) 
aproximar-se mais da solução das 
dificuldades e frustração, ou c) 
voltar à cultura nativa. A opção 
que a pessoa vai fazer poderá de
pender da intensidade das experi
ências, das características da pes
soa e da interpretação e direção 
que lhe possam ser dadas por ou
tras pessoas relevantes. 

4. AUTONOMIA: A quarta etapa 
caracteriza-se por uma nascente 
sensibilidade e pela aquisição de 
destreza e compreensão da segun
da cultura. A pessoa relaciona-se 
e é capaz de se entender com os 
outros de forma verbal e não ver
bal. Experimenta-se o sentido de 
autonomia porque a pessoa é ca
paz de sobreviver sem interferên-



cias ou apoios da cultura nativa e 
pode experimentar novas situa
ções. A pessoa é alguém que está 
atuando plenamente em sua fun
ção e está cômoda e segura com 
seu status como insider/outsider 
em duas culturas diferentes. 

5. INDEPENDÊNCIA: Na quinta 
etapa da experiência de transição, 
as semelhanças e diferenças va
lorizam-se e são significativas. O 
recém-chegado pode dar e rece
ber um alto grau de confiança e 
sensibilidade e é capaz de ver-se 
a si mesmo e aos demais como 
seres humanos que estão influen
ciados pela cultura e pela educa
ção. Pode dar sentido às situações. 
. A pessoa atualiza-se a si mesma, 
exercitando tanto a opção como a 
responsabilidade, enquanto tam
bém se experimentam outros esta
dos emocionais e comportamentais 
e de atitude, mencionados nas eta
pas anteriores. 

A experiência de transição começa 
com O encontro com outra cultura e se 
estende para um encontro consigo 
mesmo. A seqüência de mudanças que 
acontecem entre o contato e a indepen
dência são indicativos de um desenvol
vimento progressivo da personalidade. 
A etapa independente neste modelo de 
Adller não é concebida como culmi
nância. É mais um estado de tensão 
dinâmica em que os descobrimentos da 
personalidade e culturais abriram a 
possibilidade de outras experiências em 
profundidade. 

Numa série de situações intensivas 
e evocativas, a pessoa se move através 
da experiência de transição, perceben
do e experimentando outras pessoas 

numa forma claramente nova e desse 
modo, experimenta novas facetas e di
mensões de existência. 

O modelo de Adller da experiência 
de transição pode estar relacionado 
com o modelo de Dunne da "passa
gem" para outras religiões e outras for
mas de vida. O uso dos dois modelos 
proporciona-nos um possível marco da 
orientação dos missionários para a mis
são em culturas opostas hoje. Tanto 
Adller quanto Dunne confirmam que 
o processo de inculturação é sempre 
uma peregrinação para dentro de si 
mesmo. Quanto mais capaz de experi
mentar novas e diferentes dimensões 
da diversidade humana, mais a pessoa 
aprende de si mesma. O processo de 
entrar em outra cultura requer a dispo
sição para partir numa viagem, tanto 
interior como exterior. 

A passagem para a vida de outras 
pessoas por meio da compreensão 
empática é uma experiência de simpa
tia e afinidade. Deve-se descobrir den
tro de si mesma algo que corresponda 
ao que vê no outro. Leva a descobrir 
que a pessoa tem dentro de si mesma 
tudo que existe em cada ser humano. 
Cada um de nós é o que é a pessoa 
humana, mas devemos descobrir den
tro de nós mesmos o reino de sentimen
to, imaginação, pensamento e ação que 
corresponde àquele na vida dos de
mais. 

No processo de inculturação, de atra
vessar o período de choque cultural, 
enquanto a pessoa passa de etapa em 
etapa, o que no princípio parecia ex
traordinário, ou sem interesse, ou re
pulsivo, pode provocar ressonância 
dentro do missionário que está dispos
to a passar. Passar para a vida de ou-
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tros através da compreensão empática 
requer desprender-se da segurança, da 
certeza e das relações familiares, mas 
conduz o viajante que assim o deseja a 
um novo horizonte, além do seu estrei
to ponto de vista. Quando se começa a 
perceber um horizonte mais amplo, o 
ponto de vista começa a mudar. Faz-se 
mais amplo e mais profundo. Através 
da simpatia e ressonância, a pessoa 
começa a mover-se para uma vida de 
compaixão universal. 

Aquilo que começou como uma vi
agem externa em direção a outras pes
soas e outras culturas chega a ser uma 
viagem interior para urna personalida
de mais profunda e mais autêntica. Os 
valores, suposições, atitudes e cren
ças se esclarecem, se modificam ou 
se descartam, e novas perspectivas 
desafiam os antigos moldes 
comportamentais. Quanto mais uma 
pessoa aprende sobre si mesma, mais 
descobre que as barreiras para a 
fraternidade universal são muros de 
papel que obstruem a construção do 
Reino de Deus, lançando sombras em 
vez de intensificar a luz no mundo. 
Passar para outra cultura é irromper 
através dos muros de papel do isola
mento e entrar na vida em outro nível 
profundo. À medida em que os mu
ros se desmoronam, aparece a luz. À 
medida em que o horizonte retrocede 
e se alarga, a compreensão e a com
paixão crescem; à medida em que a 
intuição se desenvolve, chega-se a ser 
mais verdadeiramente humano. O 
compreender e chegar a ser verdadei
ramente humano leva-nos a perceber 
e a amar o que é Deus e o que Deus, 
através de Jesus Cristo, está fazendo 
em nosso mundo. 
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lII. O desenho programático para a 
passagem 

À luz do que foi dito até aqui, está 
claro que é muito mais que estudar o 
idioma o que se deve realizar no pe
ríodo inicial de inserção na cultura. O 
desenho programático para este pri
meiro passo na cultura nova deve in
cluir fortes elementos de orientação 
pastoral e cultural, o que facilitaria o 
processo mediante o qual o missioná
rio possa adaptar-se através de adequa
da inculturação. 

É necessário que o missionário te
nha sido exposto à compreensão con
temporânea da cultura, ao processo 
mesmo de inculturação e que tenha 
feito uma reflexão crítica sobre as for
ças e debilidades, os valores e contra
valores, as estruturas cheias de graça e 
as pecaminosas de sua própria cultura 
e nação. 

O missionário deve ter um bom sen
tido do que ele/ela é. A chave para a 
atividade missionária de hoje são as 
relações. Portanto, um adequado grau 
de identidade própria é necessário para 
que se possa entrar em relação sadia e 
duradoura com outros. Todo o proces
so de inculturação, de páscoa, seria 
impossível sem a capacidade de viver 
e atuar em comunhão e solidariedade 
com outros e a capacidade de fazer 
frente ao conflito e às frustrações de 
forma criativa. Um missionário deve 
estar em contato com sua própria 
interioridade, até o ponto em que ele/ 
ela possa mostrar habilidade, e, ao 
mesmo tempo, estar consciente dos 
moldes egocêntricos pessoais que apa
gam o autêntico falar e escutar, dar e 
receber, amar e ser amado. A missão 
intercultural exige uma readaptação 



radical da qual depende a autenticida
de e o crescimento tanto da missão de 
Jesus como daquela do missionário. É 
um momento em que o missionário se 
enfrenta com um convite, com uma 
conversão profunda. 

O objetivo do período de inserção 
inicial na cultura já não se formula nos 
termos super simplificados de "apren
dizagem do idioma". De acordo com 
os especialistas lingüísticos, é mais 
exato falar do "desenvolvimento das 
destrezas de comunicação". Implícita 
nesta última frase há uma aproxima
ção mais holística ou contextualizada 
ao período de estudo do idioma como 
parte de um processo total de penetrar 
numa cultura nova. As escolas de idio
mas de Maryknoll descrevem agora 
suas metas em termos do desenvolvi
mento das destrezas de comunicação 
para a missão contemporânea no con
texto de uma igreja particular ou regi
onal. As habilidades técnicas necessá
rias para aprender a falar um novo idi
oma devem estar unidas a um cuida
doso e intuitivo salto para uma reali
dade totalmente nova. 

O idioma provê um conjunto de sím
bolos que o introduzem numa cultura 
nova, mas, para entrar em uma nova 
cultura, necessita-se muito mais que a 
simples verbalização. Nós, como mis
sionários, estamos diante de outros ti
pos de habilidades necessárias para unir 
culturas: escutar, observar, questionar, 
classificar, imaginar, escolher, intuir 
reflexivamente, adaptar etc. Deve-se 
ajudar O missionário para que pratique 
as destrezas em uma situação comple
tamente nova, aplicando consciente
mente essas operações à tarefa em ação. 
Mas, além de praticar habilidades, está 

envolvida a realidade mais profunda: 
os horizontes devem ser ampliados, as 
atitudes devem mudar, as crenças de
vem ser esclarecidas, as convicções 
aguçadas e assim liberada uma nova 
energia. Esse é o processo de conver
são que se está produzindo. 

Parece-me que durante este período 
inicial de inculturação deve haver tem
po e espaço para a reflexão e a oração 
pessoal e em comunidade. A orienta
ção cultural I pastoral dos missionári
os recém-chegados deveria ter lugar 
simultaneamente com o período de es
tudo do idioma. As diversas partes que 
compõem os programas de orientação 
trabalhados nas escolas de idioma para 
missionários devem sempre manter seu 
ponto de concentração no crescimen
to pessoal do missionário e na força da 
comunidade de missionários durante o 
período inicial. Quaisquer que sejam 
os estilos de reflexão pessoal e comu
nitária que se estabeleçam durante o 
período de estudo do idioma, esses 
deveriam ser realizados no contexto de 
uma comunidade enviada em missão. 
A reflexão pastoral/teológica, as con
versações, leituras, visitas pastorais e 
ministérios de meia jornada, as discus
sões e as sessões de orientação pasto
ral, todas deveriam ter como objetivo 
principal o crescimento pessoal do mis
sionário e a construção de uma comu
nidade de fé, esperança e amor. 

Há necessidade crucial de apoio e 
desafio da comunidade cristã, quando 
o novo missionário parte em peregri
nação de descobrimento. Na realida
de, é a experiência comunitária, neste 
momento crítico, a que determinará a 
forma em que o missionário integra (ou 
não) as dimensões pessoais oil sociais 
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de uma espiritualidade contemporânea 
para a missão. Enquanto o missionário 
recém-chegado atravessa as diversas 
etapas da experiência de transição e 
avança para uma adequada incultura
ção, a necessidade de apoio afetivo, 
percepção teológica, desafio cristão e 
cuidadosa escuta/resposta de parte dos 
outros relevantes é imperativo. Deve 
haver um compartilhar honesto, confi
ado e cheio de fé entre os missionários 
recém-chegados e aqueles que já es
tão comprometidos com a missão no 
estrangeiro; aqueles que tiveram a ex
periência de ter feito a peregrinação de 
descobrimento muitas vezes antes. 

A pessoa que está passando pelo 
processo de inculturação deve chegar 
a nomear as pressões sob as quais está 
atuando. Isso requer uma atmosfera de 
segurança e confiança. 

IV. A missão é uma viagem de 
descobrimento 

É um descobrimento para a Igreja 
que é fortalecida e enriquecida com a 

multiplicidade de culturas que abraça 
e informa, descobrimento para o mis
sionário que alcança novos níveis de 
consciência e profundidades de fé e 
descobrimento para aqueles que abrem 
seus corações para a mensagem, sem 
se importar com quão estranhamente 
seja dito ou quão rudemente seja ofe
recido. 

O período de transição, de passagem 
para uma nova cultura é um tempo crí
tico de peregrinação. É também uma 
viagem ao exterior e ao interior. Quer 
o descrevamos psicológica, sociológi
ca ou geologicamente, implica vida, 
morte e ressurreição. Requer opção 
pessoal e a disposição para suportar 
pacientemente. Necessita de uma co
munidade de fé, esperança e amor que 
esteja disposta a dar apoio e desafio. 

Tradução de Eliana Teles Horta 

Ir. Bárbara Helldricks é Teóloga efoi 
orientadora dos missionários em transição na 
escola de idiomas de Coclzabamba, Bolívia. 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 

Temos consciência de que o missionário/a deve estar disposto a 
atravessar um periodo de crise do sentidol 
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2 Como passar a outras vidas e descobrir sempre alguma base em 
sua própria vida para compreender o outro/al 

3 O que nos querem dizer as cinco etapas de adaptação a outra 
cultural 

4 como você entende que a experiência missionária seja um pro
cesso de entrar em outra cultura, que requer a disposição para 
partir em uma viagem tanto interior como exteriorl 
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