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CNBB - 50 anos 
MARIA CARMELITA DE FREITAS, FI 

Neste mês de outubro, a Conferên 
cia Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) completa cinqüenta anos de 
existência. É um acontecimento que 
merece ser comemorado nas comuni
dades eclesiais e religiosas, uma vez 
que a fundação da CNBB, em 1952, 
constitui um marco de singular impor
tância na história recente da Igreja no 
País. 

Existe um consenso entre os conhe
cedores da história da Igreja do Brasil 
em relação com o fato de que a prática 
do episcopado brasileiro, sobretudo a 
partir da segunda metade do século 
XIX, manifesta uma tendência que ca
racteriza os bispos do Brasil, ou seja, a 
tendência a atuar de forma coletiva e 
co-responsável, em âmbito nacional ou 
regional, em determinados momentos 
da vida da Igreja ou da Nação. Essa 
tendência, qualificada de atitude e afe
to colegial, foi considerada como fa
zendo parte da tradição da Igreja do 
Brasil. São vários os momentos em que 
essa prática se manifestou a longo da 
história. Mas é precisamente na CNBB 
que o episcopado brasileiro vai viver 
sua experiência mais rica e fecunda de 
comunhão e co-responsabilidade. Com 

efeito, o surto renovador que começa 
a animar a Igreja do Brasil no final da 
década de 1940, levou o episcopado a 
uma percepção cada vez mais clara da 
necessidade de se chegar a um exercí
cio da colegialidade episcopal não ape
nas episódico, como nas décadas an
teriores, senão mais permanente e, 
mesmo, institucionalizado. O próprio 
momento político-social da Nação re
queria do episcopado tomadas de po
sição e decisões de caráter coletivo. 
Nesse contexto é indiscutível a impor
tância do papel desempenhado por D. 
Hélder Câmara, como mentor e 
articulador da iniciativa de congregar 
os bispos do País numa Conferência 
Nacional, capaz de unir e dinamizar as 
forças vivas eclesiais para uma ade
quada resposta evangelizadora aos de
safios do momento. 

Nesses cinqüenta anos, a CNBB per
correu um fecundo itinerário, a servi
ço do povo de Deus no país, acumu
lando uma incalculável soma de inici
ativas e realizações de notável alcance 
evangelizador. Abriu caminho em meio 
a expectativas e vicissitudes, acertos e 
limitações. Contribuiu de maneira efe
ti va para configurar a nova identidade 
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histórica da Igreja no Brasil, em mo
mentos de particular criatividade e di
namismo eclesial, mas também de ten
sões e conflitos sociais e intra-eclesiais. 
É o fruto da corajosa decisão de uma 
Igreja particular que, em fidelidade ao 
Espírito, soube acolher o desafio de se 
articular e organizar para renovar a pró
pria autocompreensão e as próprias 
práticas, não sem desconhecer os ris
cos de uma tal intuição, aliás, profun
damente evangélica. 

Entre as grandes iniciativas desse iti
nerário histórico é preciso destacar o 
processo de planejamento pastoral, ini
ciado precisamente dez anos depois da 
fundação da CNBB. Com efeito, op
tando pela Pastoral de Conjunto e pelo 
processo de planejamento pastoral, a 
CNBB tomou uma decisão histórica, 
que colocou um fim à fase de repeti
ção de modelos pastorais importados 
de outras igrejas, abrindo um caminho 
próprio para a Igreja do Brasil, com 
desdobramentos de extraordinária im
portância nos anos subseqüentes. 

A fundação da Conferência dos Re
ligiosos do Brasil, em 1954, constituiu 
um passo importante nessa caminhada 
eclesial das últimas décadas. As duas 
Conferências trataram de unir forças e 
trabalhar em comunhão de objetivos e 
metas evangelizadoras, respeitando-se 
sempre a autonomia e peculiaridade de 
cada um desses organismos. 

Um olhar atento à trajetória da 
CNBB nessas cinco décadas de histó
ria faz perceber claramente que a prá
tica de pensar, decidir e atuar conjun
tamente, como Conferência, levou os 
bispos a transcenderem os limites geo
gráficos e jurídicos das próprias 
dioceses, a irem além dos interesses e 
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problemas locaIS, para se abrIrem a 
horizontes mais amplos de missão, e 
se comprometerem coletivamente com 
problemas e desafios maiores, de ní
vel nacional e regional. Dessa manei
ra, passaram a viver um autêntico 
aprendizado do que significa exercer 
colegialmente o múnus episcopal, em 
resposta aos grandes desafios que a 
sociedade moderna e pós-moderna 
coloca para a ação evangelizadora da 
Igreja no mundo. Por outro lado, as 
circunstâncias concretas do contexto 
sócio-político do País, sobretudo em 
determinadas conjunturas, exigiram da 
CNBB, como um todo, tomadas de 
posição verdadeiramente proféticas, 
seja nas suas atuações, seja em seus 
pronunciamentos e documentos. 

Tudo isso explica porque a Igreja no 
Brasil apresenta hoje um paradigma de 
renovação pastoral original e 
abrangente, que transcende os limites 
de suas fronteiras geográficas, susci
tando, em várias Igrejas particulares do 
continente latino-americano e alhures, 
não só admiração, mas também inicia
tivas análogas. 

A atual virada de milênio continua a 
colocar para a CNBB ingentes desafi
os. Num momento em que se vai fir
mando a convicção bastante generali
zada de que uma época histórica está 
para concluir-se e que começa uma 
nova época, de que somos espectado
res e agentes não só de uma época de 
mudanças, mas de uma mudança de 
época, as exigências que se colocam 
para a ação evangelizadora assumem, 
obviamente, proporções inéditas. Tal 
situação requer que a Igreja conside
rada como um todo, esteja extrema
mente atenta aos novos rumos da his-



tória, que seja audaz no repensamento 
e na permanente revisão dos conteú
dos, métodos e estratégias da missão, 

CONVERGÊNCIA deste mês de 
outubro quer unir-se à grande Ação de 
Graças da CNBB e de toda a Igreja do 
Brasil, por ocasião desta data jubilar, 
Quer também prestar sua homenagem 
a todos aqueles e aquelas que, durante 
estes cinqüenta anos, ajudaram a cons
truir e a dinamizar este processo de 
comunhão e de co-responsabilidade na 
missão, a serviço do povo de Deus. 

O artigo de Alberto Antoniazzi - "A 
CNBB e a eclesiologia ao longo de cin
qüenta anos (1952-2002)" - apresenta 
as grandes linhas eclesiológicas que 
influíram mais diretamente na criação 
da CNBB e dinamizaram a caminhada 
dessas cinco décadas de história. Um 
dos maiores conhecedores da vida e da 
história da Igreja no Brasil, particular
mente da CNBB, da qual é assessor há 
muitos anos, Alberto Antoniazzi trata 
o tema com a clareza e a pertinência 
que lhe são características. Percorren
do o itinerário histórico da CNBB, o 
autor faz alguns destaques de grande 
importância para se conhecer a gênese 
da Conferência, compreender suas 
grandes opções teológicas e pastorais, 
e refletir sobre as perspectivas de futu
ro. O texto está escrito com a clarivi
dência de quem não só conhece os fa
tos, mas os viveu, ajudando a abrir ca
minhos e a construir a história. É am
plamente documentado e inspirador. 
Constitui um excelente subsídio para a 
reflexão das comunidades. 

O Cardeal D. Aloísio Lorscheider, no 
seu artigo - "Missão do Superior e da 
superiora na Comunidade" -, oferece 
às comunidades religiosas um texto 

bem trabalhado e sugesti vo, capaz de 
ajudar a repensar o serviço da autori
dade na Vida Religiosa hoje. Confor
me se expressa o Cardeal, "em todo 
esforço de refundação que está sendo 
feito pelos religiosos e religiosas, o 
papel do superior e da superiora é 
indispensável. .. Como existe mística 
para todo e qualquer empenho na Igre
ja, existe também uma mística para o 
superior e a superiora religiosos". Ins
pirando-se nas diretrizes do Vaticano 
lI, o autor traça as grandes linhas teo
lógico-espirituais do exercício da au
toridade na Igreja e na Vida Religiosa, 
no atual momento eclesial e conclui: 
"o modelo da autoridade eclesial é a 
diakollia e kéllosis de Nosso Senhor 
Jesus Cristo ... Por isso, a autoridade não 
pode ser entendida à luz das categori
as puramente humanas do poder, mas 
deve ser vista e aceita à luz da fé". 

O artigo de Antônio Moser - "A gra
ça do escândalo: a propósito de fatos 
recentes" - é um texto de particular 
relevância nas atuais circunstâncias 
pelas quais passa a Igreja católica, so
bretudo em alguns países. O autor tece 
considerações lúcidas e pertinentes 
sobre os escândalos que abalaram a 
vida da Igreja católica nos últimos 
meses, abrindo sugestivas perspectivas 
de reflexão sobre os fatos. Segundo a 
intenção do autor, o artigo apresenta 
"pontos para provocar um grande exa
me de consciência e desencadear uma 
reflexão mais profunda sobre esses e 
outros "escândalos", insistindo na im
portância que tem essa reflexão em ter
mos de formação". A seriedade e a 
pertinência com que o tema é aborda
do fazem do artigo um subsídio indis
pensável para a reflexão de religiosos 
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e religiosas sobre questões que hoje 
vêm se revestindo de particular gravi
dade e pondo à prova a autenticidade 
de vida e testemunho dos servidores 
do Evangelho. 

"O diálogo em tempos de funda
mentalismo religioso", de Faustino 
Teixeira, é um artigo de especial inte
resse no atual momento histórico das 
religiões e das igrejas. O autor lem
bra, no início do texto, que "não se 
pode hoje ocultar a referência étnico
religiosa que acompanha grande par
te dos conflitos vigentes no tempo atu
ai" e que "a presença da religião nes
ses conflitos não constitui um mero 
pretexto, mas parte constituinte de um 
jogo multi variado". Partindo dessa 
premissa, o autor tece considerações 
sobre a religião na sociedade pós-tra
dicional e faz uma pertinente análise 
do fenômeno dos fundamentalismos 
dentro do contexto da globalização e 
do pluralismo. Conclui insistindo na 
importância e no caráter de urgência 
que o diálogo, sobretudo o diálogo 
inter-religioso, tem hoje dentro da "di-
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nâmica de impermeabilidade aos va
lores da alteridade" que marca profun
damente a sociedade atual. 

Johan Konings, no seu artigo "Re
flexões bíblicas sobre a Vida Religio
sa", desenvolve uma reflexão profun
damente inspirada e inspiradora sobre 
temas bíblico-teológicos, básicos na 
compreensão e na experiência da Vida 
Religiosa: - vida no Espírito, - volta 
às origens, - seguimento de Jesus, -
comunhão eclesial, - sacrifício espiri
tual. Para o autor, o cerne da Vida Reli
giosa está na "Vida no Espírito" enten
dida como "viver a vida humana sob a 
contínua iluminação do Deus-Verdade 
que se manifestou em Jesus, presente 
a nós na recordação operada pelo Es
pírito que Ele nos envia". O texto é bre
ve mas apresenta uma notável riqueza 
de conteúdo, capaz de provocar nas 
comunidades um autêntico clima de 
oração e de partilha espiritual. Merece 
ser lido, rezado e aprofundado por re
ligiosas e religiosos desejosos de ali
mentar a graça da própria vocação na 
Palavra de Deus. 
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Mensagem do Santo Padre 
para o Dia Missionário Mundial 2002 

Caríssimos Irmãos e Irmãs 
1. A missão evangelizadora da Igre

ja é essencialmente o anúncio do 
amor, da misericórdia e do perdão de 
Deus, revelados aos homens através 
da vida, morte e ressurreição de Jesus 
Cristo, nosso Senhor. É a proclama
ção da Boa Nova que Deus nos ama e 
deseja que todos estejamos unidos no 
seu amor misericordioso, perdoando
nos e pedindo-nos que perdoemos 
também nós até as ofensas mais gra
ves. Eis a Palavra da reconciliação, que 
nos foi confiada porque, como afirma 
São Paulo, "era Deus que reconcilia
va Consigo o mundo, em Cristo, não 
lhe levando mais em conta os peca
dos dos homens e pondo nos nossos 
lábios a mensagem da reconciliação" 
(2Cor 5,19). Estas palavras são o eco 
e a chamada ao anseio supremo do 
coração de Cristo na Cruz: "Perdoa
lhes, ó Pai, porque não sabem o que 
fazem" (Le 23,34). 

Eis, por conseguinte, uma síntese dos 
conteúdos fundamentais do Dia Missi
onário Mundial, que celebraremos no 
domingo, 20 de outubro próximo, de
dicado ao tema estimulante: "A missão 
é Anúncio de Perdão". Trata-se de um 
acontecimento que se repete todos os 

anos, mas que não perde, na sucessão 
do tempo, o seu significado e a sua 
importância, porque a missão consti
tui a nossa resposta ao supremo man
damento de Jesus: "Ide, pois, ensinai 
todas as nações ... ensinando-as a cum
prir tudo quanto vos tenho mandado" 
(M! 28, 19). 

2. No início do terceiro milênio 
cristão impõe-se com maior urgência 
o dever da missão, porque, como já 
recordei na Encíclica Redemptoris 
missio, "o número daqueles que igno
ram Cristo e não fazem parte da Igre
ja está em contínuo aumento; mais ain
da: quase duplicou, desde o final do 
Concílio. A favor desta imensa huma
nidade, amada pelo Pai a ponto de lhe 
enviar o seu Filho, é evidente a urgên
cia da missão" (n. 3). 

Com o grande apóstolo e evangeli
zador São Paulo, nós queremos repe
tir: "Porque, se anuncio o Evangelho, 
não tenho de que me gloriar pois que 
me é imposta essa obrigação ... é um 
cargo que me está confiado" (1 Cor 
9,16-17). Só o amor de Deus, capaz 
de irmanar os homens de qualquer raça 
e cultura, poderá fazer desaparecer as 
dolorosas divisões, os contrastes ideo
lógicos, as desigualdades econômicas 
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e os violentos vexames que ainda opri
mem a humanidade. 

Conhecemos bem as horríveis guer
ras e revoluções que ensangüentaram 
o século que terminou há pouco, e os 
conflitos que, infelizmente, continuam 
a afligir o mundo de modo quase 
endêmico. Não passa despercebido, ao 
mesmo tempo, o anseio de tantos ho
mens e mulheres que, apesar de vive
rem numa grande pobreza espiritual e 
material, sentem uma grande sede de 
Deus e do seu amor misericordioso. O 
convite do Senhor para anunciar a Boa 
Nova continua a ser hoje válido; aliás, 
torna-se cada vez mais urgente. 

3. Na Carta apostólica Novo 
millennio ineunte realcei a importân
cia da contemplação do rosto sofredor 
e glorioso de Cristo. O centro da men
sagem cristã é o anúncio do mistério 
pascal de Cristo crucificado e ressus
citado. O rosto sofredor do Crucifica
do "trouxe-nos até ao aspecto mais 
paradoxal do seu mistério, que se ma
nifesta na hora extrema, a hora da 
Cruz" (n. 25). Na Cruz, Deus revelou
nos todo o seu amor. É a Cruz a chave 
que dá livre acesso a "uma sabedoria 
que não é deste mundo, nem dos prín
cipes do século", mas à "sabedoria de 
Deus, envolta em mistério" (I Cor 
2,6.7). 

A Cruz, na qual já resplandece o ros
to glorioso do Ressuscitado, introduz
nos na plenitude da vida cristã e na 
perfeição do amor, porque revela a 
vontade de Deus de partilhar com os 
homens a sua vida, o seu amor e a sua 
santidade. A partir deste mistério, a 
Igreja, recordando-se das palavras do 
Senhor: "Sede perfeitos, como é per
feito o Vosso Pai celeste" (cf. Mt 5,48), 
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compreende cada vez melhor que a sua 
missão não teria sentido se não levas
se à plenitude da existência cristã, isto 
é, à perfeição do amor e da santidade. 
Com a contemplação da Cruz apren
demos a viver na humildade e no per
dão, na paz e na comunhão. Foi esta a 
experiência de São Paulo, que escre
veu aos Efésios: "Recomendo-vos, 
pois, eu mesmo, prisioneiro no Senhor, 
que andeis duma maneini:digna do 
chamamento que recebe~tes com toda 
a humildade e mansidão, com paciên
cia, suportando-vos uns aos outros com 
caridade, solícitos em conservar a uni
dade de espírito mediante o vínculo da 
paz" (Ef 4,1-3). E aos Colossenses 
acrescentava: "Pois, como eleitos de 
Deus, santos e amados, revesti-vos de 
entranhas de misericórdia, de benigni
dade, humildade, mansidão e 
longanimidade, suportando-vos uns 
aos outros, perdoando-vos mutuamen
te, se algum tiver razão de queixa con
tra o outro. Como o Senhor vos per
doou, assim deveis perdoar também 
vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da 
caridade que é o vínculo da perfeição. 
Resida nos vossos corações a paz de 
Cristo, para a qual fostes chamados, a 
fim de formar um só corpo" (Cal 3,12-
15). 

4. Caríssimos Irmãos e Irmãs, o bra
do de Jesus na cruz (cf. Mt 27,46) não 
manifesta a angústia de um desespera
do, mas é a oração do Filho que ofere
ce a sua vida ao Pai para a salvação de 
todos. 

Da Cruz, Jesus indica as condições 
para poder praticar o perdão. Ao ódio, 
com que os seus perseguidores o ti
nham pregado na Cruz, responde re
zando por eles. Não só lhes perdoa, 



mas continua a amá-los, a desejar o seu 
bem e, por isso, intercede por eles. A 
sua morte torna-se verdadeira e própria 
realização do Amor. 

Face ao grande mistério da Cruz não 
podemos deixar de nos prostrar em 
adoração: "Para transmitir ao homem 
o rosto do Pai, Jesus não teve apenas 
de assumir o rosto do homem, mas de 
tomar inclusivamente o "rosto" do pe
cado. Aquele que não havia conheci
do pecado, Deus o fez pecado por nós 
para que nos tornássemos n 'Ele justi
ça de Deus (2eol" 5,21)" (Novo 
millennio ineunte, 25). Do perdão to
tal de Cristo também para os seus per
seguidores tem início para todos a nova 
justiça do Reino de Deus. 

Durante a Última Ceia o Redentor 
dissera aos Apóstolos: "Um novo man
damento vos dou: que vos ameis uns 
aos outros; assim como Eu vos amei, 
vós também vos deveis amar uns aos 
outros. É por isto que todos saberão que 
sois Meus discípulos" (10 13,34-35). 

5. Cristo ressuscitado dá aos seus 
discípulos a paz. A Igreja, fiel ao man
damento do seu Senhor, continua a pro
clamar e a difundir a paz. Mediante a 
evangelização, os crentes ajudam os 
homens a reconhecerem-se como ir
mãos e, como peregrinos na terra, mes
mo se por caminhos diferentes, todos 
se encaminham para a Pátria comum 
que Deus, por veredas que só Ele co
nhece, não deixa de nos indicar. A via
mestra da missão é o diálogo sincero 
(cf. Ad gentes, 7; Nostra aetate, 2); o 
diálogo que "não nasce de táticas ou 
de interesses" (Redemptoris missio, 
56), e nem sequer é fim em si mesmo. 
O diálogo, aliás, que deixa falar o pró
ximo com estima e compreensão, afir-

mando os princípios em que se crê e 
anunciando com amor as verdades 
mais profundas da fé, que são alegria, 
esperança e sentido da existência. No 
fundo, o diálogo é a realização de um 
impulso espiritual, que "tende à purifi
cação e conversão interior que, se for 
realizada na docilidade ao Espírito, será 
espiritualmente frutuosa" (ibid., 56). O 
empenho por um diálogo atento e 
respeitador é uma "conditio sine qua 
n011" para um autêntico testemunho do 
amor salvífico de Deus. 

Este diálogo está profundamente re
lacionado com a vontade de perdão, 
porque todo aquele que perdoa abre o 
seu coração ao próximo e torna-se ca
paz de amar, de compreender o irmão 
e de entrar em sintonia com ele. Por 
outro lado, a prática do perdão, a exem
plo de Jesus, desafia e abre os cora
ções, cura as feridas do pecado e da 
divisão e gera uma verdadeira comu
nhão. 

6. Com a celebração do Dia Missio
nário Mundial, é oferecida a todos a 
oportunidade para se confrontar com 
as exigências do amor infinito de Deus. 
Amor que pede fé; amor que convida 
a depor toda a própria confiança n'Ele. 
"Sem fé, é impossível agradar a Deus, 
porque é necessário que aquele que se 
aproxima de Deus creia que Ele existe 
e que é remunerador daqueles que O 
procuram" (Hb 11, 6). 

Nesta celebração anual, somos con
vidados a rezar assiduamente pelas 
missões e a colaborar com todos os 
meios nas atividades que a Igreja de
sempenha em todo o mundo para cons
truir o Reino de Deus, "Reino eterno e 
universal: reino de verdade e de vida, 
reino de santidade e de graça, reino de 
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justiça, de amor e de paz" (Prefácio na 
Festa de Cristo, Rei do universo). So
mos chamados, antes de mais, a teste
munhar com a vida a nossa adesão to
tal a Cristo e ao seu Evangelho. 

Sim, nunca nos devemos envergo
nhar do Evangelho e nunca devemos 
ter medo de nos proclamarmos cristãos, 
silenciando a própria fé. Ao contrário, 
é necessário continuar a falar, alargar 
os espaços do anúncio da salvação, 
porque Jesus prometeu permanecer 
sempre e de qualquer forma presente 
entre os seus discípulos. 

O Dia Missionário Mundial, verda
deira e própria festa da missão, ajuda
nos assim a descobrir melhor o valor 
da nossa vocação pessoal e comunitá
ria. Também nos estimula a ir em aju
da dos "irmãos mais pequeninos" (cf. 
Mt 25,40) através dos missionários es
palhados em todas as partes do mun
do. Eis a tarefa das Pontifícias Obras 
Missionárias, que desde sempre servem 
à Missão da Igreja, fazendo com que 
ela reparta para os mais pequenos o pão 
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da Palavra e continue a levar-lhes o 
dom do amor inexaurível, que brota do 
próprio coração do Salvador. 

Caríssimos Irmãos e Irmãs! Confia
mos este nosso empenho pelo anúncio 
do Evangelho, assim como toda a ati
vidade evangelizadora da Igreja, à 
Maria Santíssima, Rainha das Missões. 
Que ela nos acompanhe no nosso ca
minho de descoberta, de anúncio e de 
testemunho do Amor de Deus, que per
doa e que dá a paz ao homem. 

Com estes sentimentos, envio de 
coração a todos os missionários e 
missionárias espalhados pelo mundo, 
a quantos os acompanham com a ora
ção e com a ajuda fraterna, às comuni
dades cristãs de antiga ou de nova fun
dação, a Bênção apostólica, como pe
nhor da constante proteção do Senhor. 

Vaticano, 19 de Maio de 2002, 
Solenidade do Pentecostes. 



A solidariedade na ótica da justiça 

O Grupo de Justiça e Solidariedade 
(JUSSOL) da CRB/Regional de 

Belém-Pa surgiu em 1998 com dois ob
jetivos: 

I. Incentivar as congregações reli
giosas para resgatar a solidariedade, 
peculiar da vida religiosa, mas na óti
ca da justiça. Isto é, uma solidarie
dade que não se reduza à esmola ou 
ao assistencialismo, mas que se com
prometa pela construção da justiça 
social como mediação do Reino de 
Deus. 
2. Apoiar e articular as/os religiosas/ 
os que atuam na área de conflito 
para que se sintam apoiados e pos
sam desenvolver, juntos com os ou
tros, uma ação transformadora nas 
áreas conflituosas. 
O Jussol, para alcançar estes objeti

vos, tem realizado, desde 1998, a Ro
maria da Solidariedade que é uma ca
minhada, marcada pelos eventos e 
mobilizações anuais da sociedade e 
dos movimento populares, engrossan
do as fileiras das manifestações popu
lares e dos acontecimentos da socie
dade, colocando'se ao lado dos exclu
ídos. Assim, a vida religiosa estará en
volvida e engajada no compromisso de 
trasformação da sociedade, em parce
ria com os movimentos populares e as 
entidades da sociedade civil. 

A romaria da solidariedade é uma 
importante e significativa caminhada 
da vida religiosa, feita ao longo do 
ano, que comporta a participação da 
vida religiosa em várias manifesta
ções. De fato, na agenda da romaria 
da solidariedade, estão vários momen
tos anuais de resgate da cidadania: 17 
de abril, aniversário do massacre de 
Eldorado dos Carajás e dia internaci
onal da luta camponesa; 19 de abril, 
dia Pan-americano do Índio; 12 a 19 
de maio, semana ecumênica; em maio, 
grito da terra Brasil; 25 de julho, dia 
do trabalhador rural; 25 de agosto, 
grande coleta do Movimento Emaús; 
I a 7, semana do Grito dos Excluídos; 
7 de setembro, mobilização do Grito 
dos Excluídos; 12 de outubro, Grito 
Latino-Americano dos Excluídos e dia 
da criança; dias 4 a 10: semana de so
lidariedade com os sem-terra e sem
tetos; 20 de novembro, dia nacional 
da Consciência Negra; 4 a 10 de de
zembro, semana nacional da Justiça e 
Paz; 10 de dezembro, ani versário da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos; 25 de dezembro, Natal, o 
dia da solidariedade de Deus para com 
a humanidade. 

Trata-se de uma caminhada feita com 
os movimentos populares e as entida
des da sociedade civil que estão mobi-
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lizando e conscientizando a população 
para fazer acontecer uma sociedade 
justa e solidária. A vida religiosa não 
pode ficar fora desse compromisso, 
mas deve encarnar-se na história hu
mana e hoje, sobretudo, nesta tentati
va que a sociedade global está fazen
do para realizar alternativa ao sistema 
neoliberal que está destruindo o bem 
comum e a solidariedade. 

A romaria da solidariedade é a vida 
religiosa que está caminhando, junto 
com os movimentos e entidades da 
sociedade, para fazer acontecer o ou
tro mundo que é possível, levantando 
os clamores dos excluídos, reivindi
cando os direitos dos pobres e fazen
do acontecer a globalização da soli
dariedade, contrastando com O mode
lo neoliberal que é altamente 
excludente. 

Através da romaria da solidarieda
de, a vida religiosa se torna presença 
solidária no meio das massas dos ex
cluídos e dos apartados para exercer o 
papel profético: denunciando as injus
tiças e as desigualdades sociais que 
estão massacrando os 50 milhões que 
vivem abaixo da linha de pobreza, mas 
também anunciando e concretizando as 
várias alternativas possíveis e viáveis 
para mudar a sociedade. 

Um momento forte da Romaria da 
Solidariedade é o dia da solidariedade, 
celebrado pela vida religiosa no primei
ro domingo depois da Páscoa. Na nos
sa Regional de Belém, o dia da solida
riedade é promovido pelo Jussol e, 
neste ano, foi celebrado no dia 14 de 
abril, reunindo em tomo de 100 religi
osas e religiosos. Refletiram sobre qual 
solidariedade o nosso mundo está pre
cisando hoje, e também como incenti-
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var as nossas congregações religiosas 
para assumirem uma solidariedade di
nâmica que possa acompanhar a evo
lução da história e se tornar profecia 
para um mundo justo e solidário. O dia 
de solidariedade foi celebrado na ocu
pação urbana dos sem-tetos, em Aura 
de Ananindeua, periferia de Belém, 
para nos solidarizar COm a luta pela 
moradia dos sem-tetos e para refletir e 
celebrar a solidariedade a partir dos 
clamores dos nossos irmãos que sofrem 
as conseqüências de uma política Sem 
compromisso nenhum em favor da 
moradia. 

A reflexão do dia da solidariedade 
começou a partir do relato de Solan
ge, líder do Movimento dos Traba
lhadores Sem-Tetos (MTST), que 
apresentou a caminhada rumo à con
quista da moradia, enfrentando difi
culdades, desafios, sacrifícios e so
frimentos para a organização 
enfrentamento da polícia, como acon
teceu no dia do despejo, onde várias 
pessoas foram feridas e um compa
nheiro perdeu um olho. Solange, 
mulher corajosa e lutadora, salientou 
porém que nunca faltou a esperança 
em conquistar o direito à moradia e, 
por isso, a resistência é grande. Esta 
garra e coragem deram força para en
frentar a violência da polícia durante 
o despejo. De fato, o batalhão do cho
que entrou na ocupação e, sem ne
nhuma tentativa de negociar, come
çou disparar as munições que são 
usadas nos despejos, como as balas 
de borracha, ferindo várias pessoas. 
A única defesa foi a estratégia 
usada pelos palestinos, chamada 
Intifada. Ou seja, a defesa através de 
pedras atirada contra a polícia, con-



segullloo que ela salsse oa ocupaçao 
e acabando com aquela violência po
licial. 

Após o relato emocionante da líder 
do MTST, o dia da solidariedade con
tinuou com a reflexão sobre qual pre
sença solidária a vida religiosa está pre
cisando diante destes desafios tão ur
gentes. Foram tomados vários encami
nhamentos para concretizar uma soli
dariedade dinâmica e profética: estar 
presente na ocupação para se solidari
zar através de visitas nas famílias, par
ticipando de suas assembléias e do cul
to ecumênico semanal; realizar uma 
barraca da CRB com a possibilidade 
de uma presença constante na ocupa
ção a nível intercongregacional; forta
lecer a iniciativa do movimento 
ecumênico, liderado pelo Conselho 
Amazônico das Igrejas Cristãs (CAIC), 
que está realizando um espaço 
ecumênico na ocupação para incenti
var as várias igrejas a se encontrarem 
e celebrarem juntas. 

O dia da solidariedade foi encerra
do com a celebração ecumênica, pre
sidida pelo Pe. Adriano da Igreja Ca
tólica e pela Pastora Cibele da Igreja 
Luterana, alimentando uma espiritua
lidade ecumênica na vida religiosa 
para poder realizar também uma soli
dariedade ecumênica, pois a solidari
edade não pode ser monopólio de ne
nhuma igreja mas é uma exigência 
radical de todos os cristãos, religio
sos e religiosas. 

Os fmtos da romaria da solidariedade 
já estão sendo recolhidos. De fato, hou
ve o crescimento da presença de religio
sas e religiosos nas mobilizações dos 
movimentos sociais, como no dia nacio
nal de luta camponesa do dia 17 de abril. 

lambem no Unto dOS .bXCluidos aumen
tou muito a presença religiosa. 

Recordamos que em 200 I, muitos 
religiosos e religiosas estavam presen
tes na mobilização do dia 7 de setem
bro levantando uma faixa muito signi
ficativa Vida Religiosa = Presença So
lidária, para manifestar que a vida re
ligiosa está ao lado dos excluídos e que 
assume os clamores de quem é vítima 
desse sistema social injusto. Em 1999, 
quando a po1ícia atacou os manifestan
tes do Grito dos Excluídos de Belém 
do Pará, a irmã Lúcia, da Congrega
ção do Sagrado Coração de Jesus, fi
cou ferida por causa da violência da 
polícia, pois o cassetete do soldado 
quebrou-lhe a costela, deixando-a en
ferma por vários meses. Todavia, irmã 
Lúcia não desistiu de lutar em favor dos 
excluídos. Frei Francineto, seminaris
ta dos Franciscanos, foi preso injusta
mente, junto com outros 3 companhei
ros, durante a manifestação de 17 de 
abril em 2000, quando a polícia ata
cou os manifestantes. Frei Francineto 
ficou injustamente na cadeia 3 dias. Frei 
Henri dos Roziers, um frade 
dominicano da CPT de Xinguara, está 
continuamente ameaçado de morte 
porque está combatendo o trabalho 
escravo, denunciando a violência do 
latifúndio no sul do Pará. 

Estas perseguições e tantas outras, 
contra religiosos e religiosas, revelam 
como a vida religiosa está bem encar
nada no meio do nosso povo sofrido, 
excluído e massacrado pela injustiça 
social, lutando junto com os movi
mentos populares para dar uma vira
da à atual situação. Tudo isso está en
raizado no sofrimento da Igreja pri
mitiva que foi muito perseguida por-
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que incomodava o poder, denuncian
do e contrastando fortemente, por 
exemplo, a terrível escravidão do im
pério romano. 

Esta é a vida religiosa com uma sig
nificativa e evangélica presença soli
dária que o Jussol quer promover e 
fortalecer sempre mais nas comunida-
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des religiosas, para que os religiosos e 
as religiosas sejam não somente bom
beiros da solidariedade, mas sobretu
do profetas da solidariedade. 

Pe Adriano Se lia 
Coordenador do 1u5501 da CRB / 

Regional de Belém 
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A CNBB e a eclesiologia 
ao longo de cinqüenta anos (1952-2002) 

PE. ALBERTO ANTONIAZZI 

Na celebração dos cinqüenta anos da 
CNBB, a Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, fundada em 14 de 
outubro de 1952, convida a repensar 
esta caminhada, particularmente signi
ficativa e rica, seja pelas mudanças in
ternas do próprio catolicismo, seja pela 
transformação da sociedade brasileira. 
Basta pensar que, em 1952, o Brasil 
tinha uma população de 55 milhões e 
hoje tem três vezes mais. 

A redação de "Convergência" me 
pediu um artigo sobre a "eclesiologia 
da CNBB", o que é uma tarefa dema
siadamente grande para o tempo e o 
espaço de que disponho. Por isso, pre
firo falar de "A CNBB e a eclesiologia", 
limitando-me a sugerir as opções ou 
orientações eclesiológicas que a Con
ferência Nacional dos Bispos do Bra
sil, a CNBB, foi tomando ao longo dos 
cinqüenta anos. Não tenho a pretensão 

de ser exaustivo, mas apenas procuro 
apontar fatos significativos 1 

1. A fundação da 
Conferência (1952) 

A CNBB foi fundada, como lembrei, 
em 14 de outubro de 19522 O princi
pal autor da idéia e dos passos neces
sários à constituição da Conferência foi 
Dom Helder Câmara'. Ele se inspirou 
na experiência e se apoiou, de fato, no 
pessoal e nas estruturas já existentes da 
Ação Católica, a primeira organização 
católica de cunho realmente nacional. 

Está implícito neste ato uma 
ec1esiologia, que não é a eclesiologia 
"universalista" então predominante, na 
forma da eclesiologia da Igreja "socie
dade perfeita", que se coloca acima dos 
Estados modernos. As Conferências 
Episcopais nascem quando o episcopa
do de um País se acha diante de um Es-

I Uma primeira versão deste artigo foi preparada a pedido da revista "Estudos Teológicos" do ITESC 
(Florianópolis, SC). 

~ Para notícias históricas sobre esta fundação, cf. Gervásio Fernandes de QUEIROGA. CNBB - CO/lllm/u/o e 
C(}rre,~p(}lI.wbilidade, Edições Palllinas, S.Palllo, 1977,503 pp. E, mais brevemente, a conferência de Dom 
Ivo LORSCHEITER, Jubileu de Ollro da CNBB, apresentada na 40" Assembléia Geral da CNBB (Itaici, lO a 
19 de abril de 2002) . 

.1 Cf, Nelson PILEITI - Walter PRAXEDES. Dom Helder Câm(/rll. Entre o poder e li p}'(?(ecia. Ática, S.Paulo, 
1997, p. 178-198;,Marina BANDEIRA, A ft.:reja Católica na Vil'llda da QlleS1Ü(} Sodal (1930-/964). Vozes! 
EDUCAM, Petrópolis/Rio de Janeiro, 2000, p.220 5S. 
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tado liberal, separado da Igreja, que não 
reconhece mais a superioridade desta e 
não admite a religião católica como "re
ligião de Estado". Ao invés, num regime 
de liberdade religiosa, considera a Igreja 
Católica uma das tantas religiões que os 
cidadãos podem escolher. 

A primeira Conferência Episcopal 
foi fundada na Bélgica em 1830, exa
tamente após a revolução "liberal" que 
deu independência àquele País. Segui
ram a Conferência Episcopal da Ale
manha (1848, ano de outras revoluções 
liberais); da Áustria (1849); dos Países 
dominados pela Áustria (mas cujos bis
pos se reuniram separadamente), 
Hungria e Lombardia, seguida esta por 
outras regiões italianas; da Irlanda 
(1854) etc.' 

No Brasil, depois da proclamação da 
República (1889) e da quase imediata 
separação de Igreja e Estado Uaneiro 
de 1890), houve reuniões de Bispos, 
cartas coletivas e até um Concílio Ple
nário brasileiro (1939), mas só em 1952 
se deram as condições para criar a es
trutura estável e permanente de uma 
Conferência Nacional. É significativo 
que isto aconteça num momento em 
que o Brasil reforça sua unidade naci
onal e estabelece de fato relações mais 
intensas entre estados e províncias até 
então bastante afastados. A política de 
Getúlio Vargas (1950-54) e sobretudo 

de Juscelino Kubitscek (1955-60), cujo 
símbolo será Brasília, mostra com evi
dência o ideal nacionalista daquele 
momento. 

Do ponto de vista ecJesiológico, é 
significativo que os Bispos - fundan
do a Conferência - caminhem de fato 
para um exercício da colegialidade 
episcopal, que será fundamentado e 
incentivado pelo Concílio Vaticano II 
(1962- I 965) com a constituição 
"Lumen Gentium", e para uma presen
ça da Igreja na sociedade, que a 
"Gaudium et Spes" orientará. Além dis
so, é claro que a Conferência Nacional 
se volta para a Igreja local, com suas 
próprias especificidades, deixando em 
segundo plano uma visão demasiada
mente abstrata e geral da Igreja, cen
tralizada em Roma. 

Um dos primeiros frutos da organi
zação da Conferência é a adoção da 
"pastoral de conjunto" e do "planeja
mento pastoral", novidades dos anos 
'50 e '60, incentivadas pelo Papa João 
XXIII, mas já de algum modo por Pio 
XII'. No Brasil, a CNBB publica em 
1962 o "Plano de Emergência"." 

2. A "onda" comunitária 
Novas mudanças aparecem nos anos 

'60, uma década particularmente dinâ
mica na história da Igreja Católica, 
mais ainda nu BrasiF. Elas estãu liga-

4 Cf. Giorgio FELICIANI, Le COllferenze Episcopali. Bologna, 11 Mulino, [974,592 p. (cf. especialmenle p. 
15 e $5.) . 

. 1 Sobre os primeiros passos dessas inovações, veja Fr. HOUTART, Pastam/ de COlljUII10 e PiaI/O de Pastoml. 
"Concilium" (cd. portuguesa), 1965/3, p. 21-34. 

~ Publicado no Caderno n° 1 da CNBB, Livraria Dom Bosco, Rio de Janeiro, 1962. Maiores notícias em Maria 
Carmclita de FREITAS, Ul1/a opç{jo rel/ovado}"a. A J!:reja 110 BJ'{/sil e o Planejamento Pastoral. Loyola, 
S.Paulo, 1997,472 p. (cf. p. 95-137). Da mesma Autora, são relevantes as reflexões sobre as implicações 
teológicas do planejamento pastoral, desenvolvidas principalmente no item 4 do "balanço" de duns décadas 
de planejamento (cf. p. 379-401 da mesma obra). 

7 Pararraseando o "slogan" de Juscelino Kubitscek ("cinqüenta anos em cinco"), poder-se-ia dizer que a 
Igreja no Brasil, nos dez anos entre 1960 e 1970, avança cem ... 



das a diversos fatores, mas dois me 
parecem particularmente decisivos no 
amadurecimento de uma nova concep
ção da Igreja. Trata-se de uma mudan
ça interna, da mentalidade dos católi
cos, e de uma mudança externa, do 
quadro político brasileiro, que estimu
la a Igreja a se livrar da "concordata 
moral" e da "aliança tácita" com o Es
tado, para recuperar sua liberdade pro
fética. 

Uma nova orientação eclesiológica, 
que no Brasil adquiriu um relevo mui
to especial e marcante, dá-se nos anos 
, 60, com aquilo que alguém chamou a 
"onda comunitária". Trata-se de uma 
tendência comum ao catolicismo nos 
anos que seguem imediatamente o pon
tificado do Papa PIO XII (1958). Em 
reação à concepção vigente da Igreja, 
estritamente institucional, não poucos 
católicos reivindicam um retorno à 
Igreja das origens, às pequenas comu
nidades fraternas, em que os fiéis são 
ativamente co-responsáveis pelo teste
munho apostólico e pela missão da Igre
ja'. O fenômeno é tanto mais notável 
enquanto não se situa ao nível da re
flexão teológica ou dos documentos 
oficiais, o que poderia expressar ape
nas a tomada de consciência de um 
pequeno grupo de eclesiásticos ou de 
intelectuais da Igreja, mas se difunde 
como uma nova mentalidade no meio 
das massas dos católicos e aparece em 

múltiplas formas de expressão (novos 
movimentos, novas tendências de ve
lhas associações, reinterpretação da tra
dição etc.) da mentalidade e do senti
mento coletivo'" 

No Brasil, como se sabe, isto dará 
origem às comunidades eclesiais de 
base (CEBs). 

Não é o caso de contar aqui a história 
das CEBs, nem descrever sua 
eclesiologia, o que muitos já flzeram lO, 

O importante é ressaltar que, segundo 
pretendem seus promotores, estamos di
ante de um "modo novo de ser Igreja". 

Em linhas gerais, percebe-se naque
les anos um novo anseio por uma Igreja 
"comunidade missionária"", Deseja
va-se uma reaproximação da Igreja às 
suas origens: volta à Igreja do evange
lho e dos pobres, ou ao menos volta à 
Igreja antiga, dos Padres, e a uma Igreja 
não identificada apenas com a hierar
quia, mas com o "povo de Deus". Igre
ja em que todos são sujeitos ativos, que 
participam da missão confiada inicial
mente aos apóstolos. Igreja que 
redescobre e valoriza a dimensão co
munitária, entendida especialmente 
como "comunidade de dimensões hu
manas", onde todos se conhecem e são 
reconhecidos. 

A Igreja espera renovar-se e recons
truir-se a partir de baixo, a partir da 
"base", a partir de sua inserção na vída 
do povo. Este ideal no Brasil é acolhi-

x Uma interessante análise deste fenômeno se encontra na obra de Daniele HERVIEU-LEGER. Le pélerin el 

te L'OI/verti. La religioll ell /J/o/lvel1lenf. Paris, Flammarion. 1999. Mais acessível o artigo da mesma: Du 
pratitjl/(llll {lU péteril1. L' imtitulioll callwlique (/// d~ri de /a relig;osité pélerine. Elements d'wJe rqlexioll 
.wci%gique, Etudes (2000), 392, 55-64. 
~ Sobre esse tema, cf. a obra citada de Daniclc HERVIEU-LÉGER (nota 7) e o sua obra anterior, La Religioll 
pOli/" Mé/l/oil"e. Cerf. Paris, 1993, 273 p. 
111 Cf. especialmente os obras de Faustino Luiz Couto TEIXEIRA, o começar por A gêJ/es~ das CEBs /lO Bmsil. 
Ed. Paulinas, S.Paulo, 1986. 
li Título de uma obra profética de G. MICHONNEAU, já em 1945!. 
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do e assumido não apenas espontane
amente, mas se tornou um objetivo 
explícito do PPC - "Plano de Pastoral 
de Conjunto" (1966-70), o primeiro 
plano assumido oficialmente pela Con
ferência Episcopal". As comunidades 
de base parecem adquirir vida mais 
autônoma nos anos '70, dando origem 
aos "Encontros Inter-ec1esiais" de 
CEBs (Comunidades Eclesiais de 
Base). A meu ver, o extraordinário 
florescimento de CEBs no Brasil, que 
levou à organização de cerca 100.000 
(cem mil) comunidades de base no iní
cio dos anos '90 13 , tem suas origens 
na convergência de ao meuos dois fa
tores: de um lado, a existência de co
munidades católicas tradicionais no 
interior (até então pouco assistidas pela 
Igreja oficial), e, por outro, a ação pla
nejada de uma nova geração de bis
pos, padres e leigos (às vezes, intelec
tuais) inspirada pela Ação católica e a 
eclesiologia do Vaticano lI". 

Se esta hipótese pode ser considera
da verdadeira, ao menos substancial
mente, estaríamos diante de uma atitu
de da Igreja hierárquica que, frente às 

novas tendências comunitárias e mes
mo anti-institucionais, procura não 
combater, mas compreender e valori
zar o novo fenômeno (um pouco como 
a Igreja fez no século XIII com os 
movimentos populares ou dos pobres) 
e nele encontrar um estímulo para a sua 
própria renovação. 

Certamente esta é a intenção dos au
tores do PPC, o primeiro grande instru
mento de planejamento pastoral da 
CNBB. No Plano de Pastoral de Con
junto (PPC) 1966-1970 - redigido ou, 
pelo menos, aprovado na última sessão 
do Concílio Vaticano Il em 1965 - já se 
encontra, entre as atividades propostas 
na chamada "linha I " (que tem por ob
jetivo "promover uma sempre mais ple
na unidade visível no seio da Igreja ca
tólica"), "levar as paróquias a suscita
rem e criarem comunidades de base, 
garantindo-lhes uma coordenação"". 

A CNBB não é, evidentemente, a au
tora das CEBs, mas é significativo o apoio 
que ela lhes deu desde o início até anos 
mais recentes l6 . Um menor entusiasmo 
da hierarquia, hoje, para com as CEBs, 
não deveria ser atribuído principalmente 

l~ Cf. CNBB, P/alio de PlI.\'toral de Conjunto, Rio de Janeiro. Livraria Dom Bosco, 1967, 2a ed., p. 57-58. 
Após 1970, a CNBB não publicou mais planos pastorais, mas conservou as linhas gerais do PPC e, a partir de 
1975, a cada 4 anos, publicou "Diretrizes Gerais da Ação Pastoral" (desde 1995, "Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora"). Sobre o planejamento pastoral no Brasil, o estudo mais completo é o já citado: Maria 
Carmclita de FREITAS, Uma opçt1o renovadora. A Igreja 110 Bmsil e (I Planejamellto pastoral. S. Paulo, 
Loyola, 1997. 471 p. 
l.I Cf. Rogério VALLE - Marcello PITTA, COJllunidades eclesiais catâlicas. Resultados estatúticos. Petrópolis, 
Vozes - Rio, CERIS. 1994, 96 p. 
14 Sobre a história das CEBs foi escrito muito: cf. Raimundo Caramuru de BARROS, A Comunidade Eclesial 
de Bau. Petrópolis, Vozes, 1967; José MARINS, COlllunidade Ec!esilll de Base. São Paulo, 1968; Marcello 
de Carvalho AZEVEDO, Comullidades eclesiais de base e illculwraçllo da fé. S.Paulo, Loyola, 1986, 422 p.; 
Faustino Luiz Couto TEIXEIRA, A Gêlle,~e das CEBs 110 Brasil. S.Paulo, Ed. Paulinas, 1987; IDEM, Os 
Ellcolllros IlIlereclesiajs de CEBs 1/0 Brasil. S.Paulo, Paulinas, 1995,232 p.; Equipe do (SER, As cOllllmida
des de bau em ljlleSlllo. São Paulo, Paulinas, 1997, 326 p. 
I~ Cf. CNBB, Plallo de Pastoral de Conjunto /966-1970, Livraria Dom Bosco, Rio de Janeiro, 1967, 2a cd., 
p.58. Na p. 57 se explica o que seriam as "comunidades de base". 
Ir. O último documento da CNBB dedicado explicitamente às CEBs é a Carla da Assembléia de 1985 (cf. 
Documentos tia CNBB, n° 33). 
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ou apenas a uma mudança de atitude da 
hierarquia, mas a uma complexa trans
formação da sociedade brasileira e do 
mundo católico, afetado ainda mais for
temente por um processo de 
desinstitucionalização da religião, 
privatização e individualismo l7 • 

Por outro lado, o PPC poderia ser cri
ticado justamente porque valoriza, sim, 
a comunidade eclesial, mas permane
cendo numa perspectiva demasiada
mente "eclesiocêntrica", voltada para 
dentro. Em termos de Concílio Vaticano 
lI, poder-se-ia dizer que o PPC dá mais 
importância à "Lumen Gentium" do que 
à "Gaudium et Spes", à unidade interna 
da Igreja que ao diálogo com o mun
do". Mas os anos seguintes mostrarão 
que a CNBB vai empenhar-se fortemen
te nas questões sociais. E o fez também 
estimulada pelas mudanças da socieda
de e especialmente da política. 

3. A mudança do regime político e 
suas conseqüências 

A implantação em 1964 do regime 
autoritário pelas Forças Armadas 
condicionou a ação da Igreja na reali
dade brasileira. Os fatos - ao menos 
em linhas gerais - são conhecidos". 

Após a "Revolução" de 31 de março 
de 1964, os Bispos acolheram com al
guma benevolência o movimento anti
comunista e até substituíram a lideran
ça da CNBB'o em novembro de 1964, 
por ocasião da VI Assembléia da CNBB 
(em Roma, durante a rrr sessão do Con
cílio). Dom Agnelo Rossi e Dom José 
Gonçalves entraram no lugar do Cardo 
Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta 
e de Dom Helder Câmara. Mas o pró
prio endurecimento do regime, sobre
tudo após o AI-5 de 13.12.1968, levou 
os Bispos a posições sempre mais crí
ticas, especialmente após a eleição 
(1971) de Dom Aloísio Lorscheider, 
como presidente, e de Dom Ivo 
Lorscheiter, como secretário. 

No seio do episcopado, as simpatias 
para com o movimento militar e a nos
talgia da aliança com o poder civil fo
ram minguando, na medida em que as 
promessas de "democratização" eram 
desatendidas e, ao contrário, a repres
são se tornava mais violenta e o uso da 
tortura, mais freqüente. Ao mesmo tem
po, amadurecia no conjunto da Igreja, 
a partir de iniciativas pioneiras, depois 
acolhidas por muitos, uma nova opção, 
política e pastoral, que parecia inverter 

17 Aqui se insere n questão - que agora não temos condições de discutir - dos "movimentos". Sob este nome, 
entendem-se - no Brasil desde os anos '80 - os movimentos de tipo espirittml ou carismático, geralmente de 
caráter internacional (o mais conhecido e espalhado, que em meados dos unos '90 chegou a cerca de 4 
milhões de aderentes no Brasil, é a RCC ou Renovação Carismútiça CaLúlica). Nos movimentos se pode ver 
um novo tipo de "comunidade", não mais baseada sobre a vizinhança ou a tradição (como no caso de muitas 
CEBs), mas em vínculo afetivos, emocionais. Sobre a questão das "comunidades afetivas", cf. Danic1e 
HERVIEU+LÉGER, Representam 0.1" surtos emocio//ais mll1emporclneos o fim da secularizaçiio ou o fim da 
religit1o? "Religião e Sociedade". 18/1 (1997), 31-47. 
IR Cf. minhas observações em A. ANTONIAZZI, Planejamento pastoral: reflexiies críticas. "Perspectiva 
Teológica", n° 53 (1989/1), I O 1-11 o. 
1'1 Recentemente, porém, vieram à luz documentos sobre os bastidores das relações entre a Igreja e o Governo 
militar. Cf. especialmente Kenneth SERBIN, Dicílogm n(/ .wmbra. Bispos e Militares. tortura e justiça sodal 
}/(/ Ditadura. Companhia das Letras, S.Paulo, 200 I, 566 p. Também o Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns e 
Dom Waldyr Calheiros, bispo de Volta Redonda, contaram em livros sua participação na luta em defesa dos 
direitos humanos. 
211 Tida como favorável às "reformas de base" e ao governo João Goulart. 
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a tendência predominante desde os 
anos ' 30, de "concordata moral" com 
o poder civil e de apoio às classes diri
gentes. Esta opção - paradoxalmente 
induzida pelo regime militar e pela re
cusa das elites de manter com a Igreja 
o "compromisso tácito" de aliança -
significa que a Igreja enquanto insti
tuição renuncia à aliança com as elites 
e assume mais decididamente a soli
dariedade com o povo". 

A nova consciência dos Bispos e Su
periores Religiosos emerge nos docu
mentos de 1973, publicados por ocasião 
do 25° aniversário da Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos da ONU 
(1948). Destaca-se o documento de al
guns Bispos e Superiores do Nordeste, 
"Eu ouvi os clamores de meu povo", 
assinado entre outros por Dom Helder 
Câmara (6.5.1973). Mas em 1973 não 
todos os bispos estão de acordo com as 
críticas ao regime22 • Devemos esperar 
1976, para que o episcopado inteiro fi
que abalado por vários atos de violência 
e reaja com um contundente "Comuni
cado Pastoral ao Povo de Deus"", assi-

nado pela Comissão Representativa da 
CNBB em outubro e seguido logo de
pois por "Exigências Cristãs da Ordem 
Política", aprovado quase unanimemen
te pela Assembléia de fevereiro de 
197724

. Neste documento, o Episcopa
do toma claramente posição a favor da 
democratização, que será completada for
malmente só em 1985. 

É possível notar uma evolução mais 
profunda na própria posição do Episco
pado: o documento de 1977, Exigências 
Cristãs da Ordem Política, adota o es
quema clássico do Magistério eclesiásti
co, ou seja, a Igreja se apresenta como 
mestra da verdade e da ética e indica à 
sociedade, como "mestra", a verdadeira 
e correta ordem política. No documento 
de abril de 1986, da mesma CNBB, Por 
uma nova ordem constitucionaP\ quan
do o País está discutindo a nova Consti
tuição democrática, os bispos não pre
tendem mais falar como "mestres da ver
dade" no campo ético-político, mas como 
defensores da vontade do povo. 

Ainda, na "transição" dos anos '70 
para os ' 80, devemos lembrar o forte 

21 Desde a "Rerum Novarum" e o fim do século XIX, o redentorista pc. Júlio Maria de Morais Carneiro 
sustentava ardorosamente que a Igreja deveria "mostrar aos pequenos, aos pobres, aos proletários, que eles 
foram os primeiros chamados pelo Divino Mestre, cuja Igreja foi logo, desde o seu início, a Igreja do povo 
[ .. ]; sujeitar o despotismo do capital às leis da eqüidade; exigir dele não só a caridade, mas a justiça ... ; 
dignificar o trabalhador; proclamar bem alto a eminente dignidade do operário na cidade de Deus, que Jesus 
Cristo fundou na Terra, não com as castas, as aristocracias, as burguesias ou as dinastias, mas com o povo e 
para o povo" (Catolicismo 110 Brasil. Memória IIistórÊCa. Rio de Janeiro, Livro do Centenário, 1900). 
~~ Por exemplo, Dom Vicente Scherer, cardeal-arcebispo de Porto Alegre, em 19 de junho, declara que "não 
cabe à Igreja opinar sobre política econômica", referindo-se au dm.:UlIlt:n(u uos bispos do Nordeste. Opinião 
oposta manifesta Dom Fernando Gomes, arcebispo de Goiânia, poucos dias depois (4.7.1973). 

1.1 Cf. coleção DOClImenfo.\· da CNBB, Ed. Paulinas, n° 8. 
~4 Cf. coleção Docl/mentos da CNBB, Ed. Paulinas, n° 10. Se não me falha a memória, só houve 3 votos 
contrários na votação fina\, da qual participaram cerca de 240 bispos. 
,.S Cf. coleção Documentos dll CNBB, Ed. Paulinas, n° 36. Sobre Igreja e política no Brasil há uma ampla 
bibliografia, na qual se destaca Scotl MAINWARING, Igreja Calôlica e Política /lO Brasil: 1916-19R5. 
Brasiliense, S.Paulo, 1989,300 p. (ed. americana, Stanford University Press, 1986). Sobre os anos 70, ver 
também: Paulo KRISCHKE e SeoU MAINWARING, A Igreja IIlI.l' bases elll tempo de lnlllsiçüo (/97.J-19R5). 
LPM, Porto Alegre, 1986, 207 p.; Alberto ANTONIAZZI, Iglesill y Democracia em Braúf. In Sergio 
CORVALÁN (ed.), Iglesia, Estado y Democracia em América Latina. KAAD (Santiago, Chile, 1990), p.345-
365 (com bibliografia até 1988). 
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apoio da Igreja aos sindicatos nas gre
ves de 1979-1980 (as primeiras desde 
1968), especialmente nas grandes fábri
cas de automóveis do "ABC" paulista'" 
e a intervenção das Assembléias da 
CNBB no debate de grandes temas soci
ais, como Igreja e problemas da terra 
(1980) e Solo urbano e ação pastoral 
(1982), temas retomados e ampliados nas 
"Campanhas da Fraternidade" anuais27 • 

Precisaria reler as violentas críticas 
de conservadores e tradicionalistas, tan
to no campo político como religioso, 
dos anos '70, para perceber como a 
nova posição da Igreja foi percebida e 
criticada agressiva e injuriosamente. As 
críticas malévolas e exageradas contri
buíram, por outro lado, para dar à Igre
ja e ao episcopado uma unidade maior 
e a Igreja saiu do tempo da ditadura 
militar como uma instituição confiável, 
uma das mais confiáveis do País". 

4. A opção pelo povo pobre e pelo 
inferior esquecido 

Falta-nos ainda uma boa obra de his
tória da Igreja deste período, para ana-

Iisar com mais profundidade as mudan
ças da Igreja no Brasil nos anos '70'". 
Mas isso não nos impede de ressaltar 
alguns traços característicos daquela si
tuação. Como resultado dos dois fato
res assinalados (a "onda comunitária" e 
a mudança das relações com o Estado) 
e de outros, podemos falar - com ou
tros autores - de uma "mudança de lu
gar" da Igreja na sociedade brasileira'o. 
Certamente a mudança mais importan
te é o deslocamento sócio-político da 
Igreja, da aliança com as elites e o po
der para uma mais nítida e efetiva soli
dariedade com o povo, mudança que 
acenamos falando da situação política. 

Mas existe também uma segunda 
mudança, raramente percebida e res
saltada, que porém não deixa de ser 
efetiva e relevante. A Igreja no Brasil, 
desde o século XIX, se não desde sem
pre, é uma Igreja cujos bispos e padres 
residem nas cidades, mesmo que façam 
anualmente longas viagens de "deso
briga"3I no interior rural e mesmo que 
muitos missionários se dediquem aos 
indígenas e morem em suas aldeias. 

26 Dos sindicatos que lideraram as greves de 1979-1980 saiu também uma nova liderança política, que 
fundou no mesmo ano de 1979 o PT (Partido dos Trabalhadores), cujo líder, Lula (Luiz Inácio da Silva), 
operário metalúrgico, será candidato a Presidente da República em 1990, 1994, 1998 e 2002. 
27 A Campanha da Fraternidade é uma campanha realizada na Quaresma e destinada também a coletar 
contribuições financeiras. Iniciada em 1964, no plano nacional, tratou por muitos unos de temas catequéticos, 
passando decididamente a telllas sociais a pUl1ir de 1978 (trabalho, 1978; ecologia, 1979; migrações, 1980; 
saúde, 1981; violência, 1983; fome, J 985; terra, 1986; menores, 1987). 

lR Uma pesquisa com 5.000 entrevistas do IBOPE, em maio de 1988, considerava a Igreja a segunda 
instituição confiável, logo após os sindicatos (cf. Veja, 20.7.1988, p. 32-36). Nos últimos anos (1999-2000), 
em pesquisas análogas, a Igreja católica continua ocupando o 2° lugar, atrás de Escolas e Universidades. (Os 
sindicato!> perderam muita da confiança de que gozavam nos anos' 80). 

!~ Algumas contribuições encontram-se em José Oscar BEOZZO, A lJ.:reja do Brasil. De Joii.o XXIII li lotio 
Pall/o 11. de Medellín.lI Sal/lo DO/JIil/!W Vozes, Petrópolis, 1994,342 p.; INP, A Pastoral da Igreja !lO Brasil 
nos tll/f),I' 70. Vozes, Petrópolis, 1994, 224 p . 
. 'fl Cf. Carlos PALÁCIO, A Igreja na sociedade, in C.PALÁCIO (org.), Cristianismo e Hürríria. Loyola, 
S.Paulo. 1982, p. 307-350 (sobre o "des-Iocamcnto". cf. p. 326-339) . 

. \1 A "desobriga" indica um co!>hllne típico do Brasil: o padre visita lugarejos e famílias no interior, lima vez por 
ano, para permitir aos fiéis isolados ou afastados das paróquias (urbanas!) que cumpram o preceito da confissão 
e comunhão pascal (esta é propriamente a "desobriga": cumprir a obrigação de confessar e comungar, como 
quer a Igreja desde o IV concílio do Latrão, 1215) ou receber outros sacramentos (batismo, matrimônio). 
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Nos anos '70, dando pross'eguimento 
a esforços iniciados ainda nos anos 
'5032

, a Igreja amplia sua presença no 
rfieio lural e assume vigorosamente, e 
quase sozinha, a defesa dos direitos dos 
"posseiros" e lavradores pobres. A car
ta pastoral de Dom Pedro Casaldáliga, 
"Uma Igreja da Amazônia em conflito 
com o latifúndio e a marginalização so
cial" (10.10.1971), pode ser considera
da o manifesto da nova atitude da Igre
ja. É o mesmo Dom Casaldáliga que 
convence 26 bispos e prelados da Ama
zônia e Centro-Oeste a reunir-se em 
Goiânia em junho de 1975 e a fundar a 
CPT, Comissão Pastoral da Terra33. 

É no mesmo ano que se realiza o I 
Encontro intereclesial das CEBs. Elas 
também representam uma presença 
mais atenta e empenhada da Igreja dos 
bispos e dos padres junto ao povo do 
interior rural, da "roça". 

Em junho de 1975, Dom Tomás 
Balduíno, bispo de Goiás, que também 
será mais tarde presidente da CPT, as
sume a presidência do CIMI, Conse-

lho Indigenista Missionário, fundado 
em 1972. O CIMI representa uma vi
rada na orientação das missões católi
cas e da relação da Igreja com os índi
os, voltando-se corajosamente para a 
defesa dos direitos dos indígenas às 
suas terras e para a defesa de suas cul
turas. 

Todos esses fatos, e as inúmeras 
ações que deles decorreram, contribu
íram para tornar expressiva a presença 
da Igreja no meio rural e no interior do 
País, inclusive nas áreas habitadas por 
povos indígenas ou índios 34

• 

Era um modo de a Igreja se aproxi
mar do povo e de pôr em prática aque
la "opção pelos pobres" que está im
plícita nos documentos de Medellín" 
(1968) e foi explicitada em Puebla'" 
(1979). 

A orientação "progressista" ou "li
bertadora" da Igreja, que emergia -
embora nem sernpre nitidamente - em 
Medellín", no Brasil se afirmou não 
imediatamente, mas através de um pro
cesso que durou alguns anos, e do qual 

.I! Com o movimento de Natal, RN. liderado por Dom Eugênio de Araújo Sales, bispo auxiliar desde 1954, c 
com o MEB, Movimento de Educação de Base (1961), para a alfabetização rural através de escolas radiofônicas. 
Cf. Cândido Procópio Ferreira de CAMARGO, Igreja e Desenvolvimento. São Paulo, CEBRAP, 1971. 218 p. 

J.l Sobre a história da CPT, cf. VVAA., A fI/ta pela terra. A CO/llÊ.wlo PlIstO/"{/! da Terra 20 (II/OS depoü. São 
Paulo, Paulus, 1997,276 p. Um dos heróis da CPT é o Pe. Josimo Morais Tavares, assassinado em 1986. A 
CPT publica até hoje, anualmente, um relatório sobre a violência no campo e os nomes das vítimas úos 
grandes proprietários: sindicalistas, agentes de pastoral e lavradores pobres. 

,l~ Ao mesmo tempo, acontecia uma mudança no recrutamento dos seminaristas diocesanos e religiosos, bem 
como de religiosos c religiosas. No final dos anos '70, apó~ n forte crise de vocações entre 1968 e 1975, o 
recrutamento cresce ao ritmo anual de 15% e leva rapidamente a dobrar o número dos seminaristas, mas 
aumenta a porcentagem de seminaristas e candidatos à vida religiosa de origem rural e de procedência 
popular, enquanto cai o número das vocações das classes médias, particularmente das vocações sacerdotais 
procedentes de escolas e colégios católicos. A documentação do fenômeno está nos relatórios de duas 
pesquisas (a primeira de 1982, a segunda de 1993) sobre Situaçüo e vida dm semil/lIIÚlllS II/a;ore.v /10 Brasil. 
S.Paulo, Ed. Paulinas (hoje Paulus), 1984 e 1995 (coleção E.~t!lt1os da CNBB, n° 40 e 74) . 

. 1.\ É a 11 ConFerência Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada de 24.8 a 6.9.1968 em Medellín 
(Colômbia), conferência que traduziu o Concílio Vaticano 11 em diretrizes pastorais para a América Latina . 

. lfi III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano em Puebla (México), sobre a Evangelização . 

.<7 É sabido que a Conferência de Medellín produziu J6 doculllentos de teor bastante diverso (cf. os estudos 
de E. Dussel e outros). Puebla fez questão de produzir um só documento, bem ou mal costurado, mas a ser 
interpretado como um conjunto, sem isolar afirmações particulares. 
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Ja vimos alguns aspectos. Scott 
MAINWARING chega a dizer que "a 
pmtir de 1976, a Igreja brasileira era pro
vavelmente a mais progressista do mun
do"". Mas ele mesmo foi um dos os pri
meiros a advertir "o declínio da Igreja 
popular", para o qual indica os anos 
1982-85". Ainda em 1983, o teólogo 
João Batista Libânio, com clara intuição, 
percebia que um grande movimento -
"A volta à grande disciplina"40 - estava 

em ato a partir de Roma, para re-orientar 
a interpretação dada ao Concílio Vaticano 
11 e submeter mais claramente as Igrejas 
locais ao poder central. 

5. A explicitação dos fundamentos 
da "evangelização libertadora" 
Durante cerca de dez anos (1965-

1975), a produção teórica da CNBB foi 
escassa". O PPC não recebeu continui
dade imediata, embora tenha sido man
tido como uma referência fundamen
tal. Sobre ele se baseiam as Diretrizes 
Gerais da Ação Pastoral da Igreja no 
Brasil", publicadas pela primeira vez 
em 1975, depois que Dom Aloísio 
Lorscheider e Dom Ivo Lorscheiter as
sumiram seu 2° mandato. 

Estas Diretrizes, destinadas a serem 
renovadas a cada quatro anos, não tra
zem grandes novidades na I' edição, 
válida para o período 1975-78. Limi-

tam-se a atualizar as "linhas fundamen
tais de trabalho" segundo os objetivos 
(e respectivas "linhas") do ppc. A no
vidade virá com a 2' edição das Dire
trizes, elaborada em abril de 1979, na 
17' Assembléia da CNBB, logo depois 
da 3' Conferência do Episcopado Lati
no-Americano, a de Puebla. 

Como foi ressaltado oportunamente43 , 

as Diretrizes Gerais (DG) contêm uma 
reflexão teológica que interpreta o do
cumento de Puebla. "As DG constitu
em uma autêntica releitura de Puebla, 
em função da realidade da Igreja do 
Brasil"". De fato, elas assumem, junto 
com as novidades de Puebla e Mede
llín, também as aquisições fundamen
tais do PPC. E sobretudo desenvolvem 
uma concepção da "evangelização li
bertadora", mais clara e coerente que a 
de Puebla. O núcleo teológico das DG 
pode ser descrito por seis eixos: I) a 
evangelização como missão da Igreja; 
2) prioridade dos pobres na 
evangelização; 3) participação e comu
nhão; 4) articulação entre história e 
escatologia; 5) opções pastorais básicas 
(opção pelos pobres; e os já citados "ei
xos" da evangelização e da comunhão 
e participação, que determinam as es
colhas pastorais concretas); 6) diretrizes 
de caráter prático em continuidade com 
as seis "linhas" do PPC". 

3H Cf. SeoU MAINWARING, Igreja CUlfílica e Palílicf/I/o Brasil, /9/6-1985. Brasilicnse, S.Paulo, 1989, p.265. 

H Cf. ibidem. A ohra de S. MAINWARING foi publicada originalmente nos EUA em 1986. 

~() LIBÂNIO, João Batista, A volla ti gral/de disciplina. Layola, São Paulo. 1983, 182 p. 

41 Um sinal da rctolllad'u da produção intelectual se dá quando Dom Ivo, então Secretário Geral, inicia a 
publicação da coleção "Documentos da CNBB" junlo às Edições Paulinas. O documento n° I é: TesteJllI/llhar 
a.ré viva em purew e unidade (lIovembm de 1973) A coleção dos documentos está agora acessível também 
em CD-ROM: CNBB, Docl/mel/tos. Paulinas Multimídia, S.Paulo, 2000 [documentos 1 (1973) a 62 (1999)). 

42 Cf. Documento da CNBB nO 4, S.Paulo, Ed. Paulinas, 1975, 100 p. 

H Cf. Maria Carmelita de FREITAS, VII/a opç{jo rellovadora, p. 195-244. 
44 Cf. ibidem, p. 206. 

45 Cf. ibidem, p. 215-228 (:::: 3.3.2 - O núcleo teológico). 
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Esta perspectiva da "evangelização 
libertadora" encontrou alguma resis
tência entre os Bispos nos anos seguin
tes. Se, de um lado, no final dos anos 
'70 e início dos anos '80 predomina 
no Brasil - por algum tempo de forma 
quase exclusiva nas Editoras Católicas 
e mesmo nos Seminários - a "teologia 
da libertação""', ela, porém, por outro 
lado, é severamente criticada pela Ins
trução da Congregação para a Doutri
na da Fé, Libertatis Nuntius, de 6 de 
agosto de 1984. Uma posição mais 
equilibrada e um reconhecimento da 
necessidade da Teologia da Libertação 
aparecem com a instrução Libertatis 
Conscientia, de 22.03.1986, e com a 

Evangelizar Evangelizar 

carta do Papa aos Bispos brasileiros em 
abril de 1986, depois do encontro em 
Roma que encerrou as visitas "ad 
Iimina" de 198547 . 

Na redação das Diretrizes Gerais, as 
diferenças aparecem na revisão do "ob
jetivo geral". As diferenças podem pa
recer mínimas e podem até escapar à 
observação de um estudioso menos 
atento. Mas quem conhece por dentro 
a história da CNBB sabe que a discus
são do "objetivo geral" mobilizou as 
Assembléias dos Bispos de 1983 e 
1987. Um quadro sinótico mostra me
lhor e mais rapidamente as alterações 
que foram introduzidas (e que assina
lamos em negrito): 

Evangelizar 
a sociedade brasileira em 
transfOlmação 

o povo brasileiro em pro~ 
cesso de transformação só
cio-econômica e cultural; 

o povo brasileiro em processo 
de transformação social, eco
nômica, política e cultural, 

A partir da opção pelos po- A partir da verdade sobre 
bres Jesus Cristo, a Igreja e o ho

mem, 

à luz da opção preferencial 
pelos pobres, 

Pela libertação integral do Pela libertação integral do 
homem homem, 

Numa crescente participa- Numa crescente participação 
ção e comunhão e comunhão, 

Visando à construção de 
uma sociedade fraterna 

Visando à construção de 
uma sociedade mais justa e 
fraterna, 

Anunciando assim o reino Anunciando assim o reino 
definitivo. definitivo. 

Anunciando a plena verda
de sobre Jesus Cristo, a Igre
jaco homem, 

à luz da evangélica opção 
preferencial pelos pobres, 

Pela libertação integral do 
homem, 

Numa crescente participa
ção e comunhão, 

Visando formar o povo de 
Deus e participar da cons
trução de uma sociedade 
justa e fraterna, 

Sinal do reino definitivo. 

4h Existe ampla literatura a respeito. Para uma orientação básica, cf. J.B. LIBÂNIO, Teologia da Libertaçiio 
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As alterações introduzidas podem 
ser consideradas aperfeiçoamentos da 
formulação original. Esta, contudo, 
perdeu em brevidade e nitidez, como 
se a "evangelização pela libertação in
tegrai do homem" devesse submeter
se a um número sempre maior de con
dições, se não de restrições. De qual
quer forma, a interpretação "libertado
ra" de Puebla prevalece até às DG de 
1987-1990. Em 1991, como veremos, 
aparecerá uma novidade importante e 
uma nova perspectiva. 

6. O povo de Deus como 
"sujeito histórico" 

Do ponto de vista eclesiológico, é 
oportuno acolher as perspicazes ob
servações de Maria Carmelita de 
Freitas, que buscando "o eixo 
eclesiológico do Planejamento Pasto
ral" da CNBB encontra uma das suas 
coordenadas no "povo de Deus como 
sujeito histórico". Mais exatamente, 
ela percebe que "a categoria povo de 
Deus como sujeito histórico começa 
a ser introduzida pelo PPC e pelas 
Diretrizes Gerais da Ação Pastoral de 

1975, afirmando-se com as Diretri
zes Gerais de 1979"". 

Ora, a noção do "povo de Deus" está 
no centro das discussões do Sínodo dos 
Bispos de 1985, convocado para co
memorar os vinte anos da conclusão 
do Vaticano 11. Por ocasião do Sínodo, 
a Comissão Teológica Internacional, 
presidida pelo cardeal Ratzinger, apre
sentou algumas teses eclesiológicas, 
que procuravam reconduzir a 
eclesiologia do Concílio à eclesiologia 
de comunhão. Um teólogo da própria 
Comissão" e outros teólogos e bispos 
defendiam, ao contrário, a centralidade 
da categoria de povo de Deus. As in
tervenções de Dom Ivo Lorscheiter (en
tão presidente da CNBB) e do cardeal 
Aloísio Lorscheider no Sínodo de 
1985, sobre a aplicação do princípio 
de subsidiariedade na Igreja, foram 
criticadas severamente pela revista 
"Civiltà Cattolica", mas o Sínodo de 
1987 sobre a Vocação dos Leigos deu 
novo fôlego à categoria eclesiológica 
do "povo de Deus"50, 

O estudo da eclesiologia da CNBB 
nos anos ' 80 não pode descuidar de 

(roleiro didático). Loyola, S.Paulo, 1987. Do mesmo Autor, um rápido esboço sobre "A caminhada da Igreja 
na América Latina", encontra-se em: Igreja cO/ltemporânea. Encontro CO/li a lIlodemidade. Loyola, S.Paulo, 
2000, p.109-151. 

47 Cf. l.Oscar BEOZZO, A Igrej(/ do Brasil, p. 251e 55. 

~R Cf. ibidem, p. 333 Cc todo o item 2.1.2, p. 320-334), 

4~ Cf. Giuseppc COLOMBO, 11 "pop% di Dio" e iI "lIlislem" del/a Chiaa nelf'ecclesiofogia fJOst-collciliare. 
"Teologia", 10 (1985), 97-169 . 

. 1[, A questão não seria tão importante se, no fundo, não estivesse em jogo a interpretação de todo o Vaticano 
11. Sobre o assunto, cf. o recente livro de José COMBLIN, O povo de Del/S. Paulus. S.Paulo, 2002, e a tese 
doutoral (20.02.2002) de Cleto CALlMAN, JNreja, ?OI"O de Deus. Sujei/o da COlllulllu/o e da Mi.w/o. Pe. 
Cleto CALlMAN antécipara brevemente n questão du interpretação do Vaticano 11 na Igreja do Brasil no 
estudo: A identidade ,,'Útôrica da Jweja JIO Brasil I/OS últimos 20 {I/IOS, apresentado do seminário promovido 
pela CNBB, em agosto de 1985, em preparação ao Sínodo de 1987 sobre os Leigos; cf. Estudos da CNBB 45: 
LeiNo.\· e participllçüo 1/(1 J/{reja. Ed. Paulinas, S.Paulo, 1986, Za ed., p. 17-35. Voltou sobre o assunto em: 
Cleto CALlMAN, Visão eclesiológica do Sínodo, em: J.E. PINHEIRO (org.), O Sínodo e os leiRo.\'. Loyola, 
S.Pnulo, 1987.- Acrescentamos que a ec1esiologia do povo de Deus ilumina ainda o recente documento n° 62 
da CNBB, Mis.w/o e ministérios dos crisliío,Ç leigos e fei/{lIs. aprovado na Assembléia de abril de 1999 
(Paulinas. S.Paulo, 1999, 135 p.). 
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um documento que procura explicita
mente fazer clareza sobre "Igreja: Co
munhão e Missão"51. O tema do povo 
de Deus, porém, não é enfrentado di
retamente. O documento parece nas
cer da vontade de superar, ou ao me
nos diminuir, "tensões internas" (cf. n° 
15-20). Também a introdução justifica 
assim o documento: "Escolhemos este 
tema abrangente na convicção de que 
ele nos ajudará a realizar melhor a Mis
são da Igreja em nosso país e contri
buirá para o fortalecimento da comu
nhão eclesial..." (n° 2). De fato, o do
cumento procura as raízes teológicas, 
trinitárias, da comunhão e missão, ten
tando encontrar uma referência acima 
das divergências e tensões. Uma segun
da parte do documento - não muito 
orgânica, para dizer a verdade - se 
ocupa das "urgências da missão", ou 
seja, de aspectos prioritários e especí
ficos da missão da Igreja no Brasil e 
numa perspectiva também de missão 
"ad gentes"52. 

7. A emergência da "subjetividade" 
e os novos rumos dos anos '90 
Vários sinais apontavam para um 

esgotamento do discurso elaborado nas 
Diretrizes Gerais de 1979, e baseado 
essencialmente, sobre Puebla e a teo
logia da "evangelização libertadora". 
Emergia sobretudo a consciência de 
uma mudança dos tempos, de uma 
nova condição econômico-social e 

política (eleição do presidente Collor, 
dezembro de 1989), de uma nova men
talidade cultural e religiosa, de novas 
formas de comportamento. Sobre es
sas mudanças se debruçou uma nume
rosa equipe de teólogos, sociólogos e 
pastoralistas, reunidos pelo INP (Insti
tuto Nacional de Pastoral), entre no
vembro de 1988 e meados de 199053 • 

A contribuição ficou limitada quase 
exclusivamente à análise da realida
de". A análise foi organizada ao redor 
de quatro eixos: 1) perspectivas sócio
econômicas; 2) cultura e culturas; 3) 
novas formas de emergência da subje
tividade; 4) novos sujeitos históricos. 
O capítulo sobre subjetividade foi o 
mais novo e marcante. 

A partir dessa contribuição e de uma 
avaliação das DGAP anteriores, a 29' 
Assembléia Geral e o sucessivo Conse
lho Permanente da CNBB (junho de 
1991) elaboraram e aprovaram as Dire
trizes Gerais da Ação Pastoral da Igre
ja no Brasil 1991-1994. A estrutura do 
capítulo III (Mudanças na sociedade) e 
do capo IV (Novas acentuações na 
evangelização) revela a mudança de 
enfoque. Em lugar de abordar a 
evangelização do "povo brasileiro em 
processo de transformação" (cf. o Obje
tivo Geral de 1979 e anos seguintes) de 
forma global, e - ao limite - genérica, a 
realidade da sociedade era analisada em 
três níveis: o da pessoa; o das comuni
dades e de suas diferenças culturais; o 

51 Cf. DoeI/mel/lo da CNBB 40, 26" Assembléia Geral (abril de 1987), Ed. PauJinas, S.Paulo, 1988, 127 p. 
$~ A 11 parte, "Urgências da Missão" (p. 49-1 10), trata da evangelização dos povos e da presença da Igreja na 
sociedade brasileira, distinguindo política, trabalho e cultura . 
. ~.l Os relatórios dos diversos grupos de estudo foram reunidos num caderno de cor avermelhada (o "tijolinho"), 
Sociedade brasileira e desq(ios fw,çtorai,ç, Prepa/"{/çüo das Diretrizes Gemi,ç da Açüo Pastoral 91-94, Ed. 
Paulinas, S.Paulo, 1990, 147 p. 
~4 O INP não conseguiu terminar a elaboração de propostas pastorais, como estava previsto. O grupo liderado 
por Pe. João Batista Libânio apresentou um capítulo de "perspectivas eclesiológicas". 
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das grandes estruturas econômico-soci
ais. Analogamente, a ação evangelizado
ra era descrita nos três níveis. 

A reflexão teológico-pastoral de 1991 
não estava muito amadurecida e ela esti
mulou, com outros fatores, o aprimora
mento de 1995, quando as Diretrizes 
passaram a ser chamadas da Ação Evan
gelizadora e o tema da evangelização 
ocupou o lugar central nas novas DG. 
Isso permitia ressaltar a continuidade com 
a "evangelização libertadora" dos anos 
1979-1990, mas sobretudo exigia uma 
abertura da Igreja para fora, face à 
constatação de que a ação pastoral esta
va muito voltada "para dentro"". 

A aquisição fundamental, a meu ver, 
residia, porém, no reconhecimento da 
difusão do individualismo e do 
subjetivismo, o que solapava por bai
xo o esforço comunitário dos anos '70 
e ' 80, e trazia uma verdadeira revolu
ção para a ação pastoral - há séculos 
pensada principalmente na perspecti
va de uma afirmação objetiva e exata 
da doutrina e da disciplina católicas"'. 

8. Problemas não resolvidos e 
perspectivas defuturo 

Entre os problemas eclesiológicos 
não resolvidos, limito-me a citar o do 
ministério presbiteral ou da renovação 
dos ministérios. O problema é antigo. 
Foi discutido no Sínodo dos Bispos de 
1971. Na época, quase 80% dos bis
pos no Brasil era favorável à ordena
ção de viri probati, ou seja, na prática, 
de homens adultos, com boa experi
ência de vida cristã e - ordinariamente 
- casados e com família constituída. O 
Papa Paulo VI consultou os Padres 
Sinodais e a maioria votou contra a 
proposta. 

No Brasil, recentemente, o 9° Encon
tro Nacional de Presbíteros (fevereiro 
de 2002) voltou a suscitar o problema, 
manifestando preocupação com as cer
ca de 70.000 comunidades que se reú
nem semanalmente para uma celebra
ção dominical da Palavra, mas que só 
raramente podem participar da celebra
ção da Eucaristia'7 

Alguns bispos brasileiros levantaram 

" A avaliação de 1994 revelara que os Planos Pastorais Diocesanos (cerca de 150 foram analisados) apresen
tavam como prioridades a dimensão comunitária (75% dos planos) c a catequese (também 75%), mas apenas 
33% priorizavam a dimensão sócio-transformadora, 20% a liturgia, 12% a dimensão missionária e nenhum 
a dimensão ecumênica (estou citando de memória, mas certos mímcros não se esquecem!) . 

. I~ A análise do individualismo está nas Diretrizes Gemis da Açâo Paslol"lll 199/-J994 (documento n" 45 da 
CNBB), n" 114-127, p.59 ss. - A recente pesquisa do CERIS nas seis principais regiões metropolitanas do 
Brasil - publicada agora (abril de 2002) com o título Desafios do catolicismo lia cidade. Paulus, 2002, 298 
p. - confirma essas tendências. No capítulo final deste livro, apontei algumas conseqüências e interrogações 
que a pesquisa levanta para a ação pastoral. 
<'7 A pesquisa mais confiável sobre o número das comunidades eclesiais e suas atividades (inclusive a celebra
ção dominical) é a de Rogério VALLE - Marcello PITTA, Comunidades eclesiais católicas. Resultados 
e.H(/lístico.~. Petrópolis, Vozes - Rio, CERIS, 1994,96 p. (já ciada na nota 13). A pesquisa calcula em cerca de 
100.000 as comunidades católicas, das quais 70% têm celebração dominical da Palavra e raras celebrações da 
Missa. - A hipótese de que as CEBs estejam diminuindo não pode ser acolhida, apesar da diminuição da 
população rural. Além de vibrante artigo dc Luiz AlbcJ10 Gómez de SOUZA, As Cehs \'iio hem, obrif{ado 
[texto disponível no sife www.ceris.org.br_c na REB, n° 237, março de 2000], algumas entrevistas com bispos 
na assembléia de 2000 me permitiram constatar a multiplicação das comunidades em várias dioceses. Cf. 
Alberto ANTONIAZZI, A Igreja e seu lerritârio - 2: COII/unidades do inferior e ,ÚIl/(/çiJe.l' lI/ission(Íri(/s. 
"Jornal dc Opinião", n° 614, 5-11.03.2001, p.6-7. (o artigo faz pmte de uma série de quatro artigos sobre "A 
Igreja e seu território", contendo mais informações sobre dioceses, paróquias e comunidades de base no 
Brasil; cf. JORNAL DE OPINIÃO, n° 613 a 616,26.02 a 19.03.2001). 
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a questão no Sínodo sobre a Formação 
Sacerdotal (1990) e no Sínodo para a 
América (1997), sem resultados apa
rentes, a não ser uma recusa de discu
tir - por enquanto - o assunto. 

Um levantamento de dados nas 
dioceses, no Advento de 1996, para o 
lançamento do Projeto de 
Evangelização "Rumo ao Novo Milê
nio", embora incompleto, revelou a 
presença de muitos ministros leigos 
como animadores de comunidades, 
ministros extraordinários da S. Comu
nhão ou catequistas, líderes de grupos 
de jovens, etc., mas um escasso núme
ro de ministros extraordinários para o 
Batismo (em média, um para cada pa
dre) e de testemunhas qualificadas do 
Matrimônio (uma para cada dois pa
dres). Esquematicamente, pode-se di
zer que os sacramentos são ministra
dos (quase) exclusivamente por 
presbíteros e que os leigos assumem o 
ministério da Palavra e da orientação 
da comunidade. Esse dualismo, ou 
essa di visão, não deixa de ser um pro
blema eclesiológico". 

Finalmente, depois de 50 anos, em 
que a CNBB se manteve fiel à 
eclesiologia do Vaticano Il (e, antes do 
Concílio, de algum modo apontou para 
ela), vem a pergunta sobre o futuro. 
Esta fidelidade continuará? Entre os 
próprios Bispos, está difundida a im
pressão de que estamos diante de uma 
nova etapa. Antes de tudo, geracional. 
Estão desaparecendo (ou aposentando) 
os bispos que fizeram o Concílio ou 
cresceram no clima dos anos '70, dos 
anos "quentes" da Igreja no Brasil. 

Estão assumindo - embora ainda timi
damente - cargos de direção bispos de 
uma nova geração, nascidos entre 1940 
e 1950, às vezes depois, que estão 
marcados por outras experiências, 
muitas vezes formados no âmbito de 
"movimentos", cuja espiritualidade 
parece mais nostálgica do pré-Concí
lio que da eclesiologia do Vaticano 11. 
Que rumos a nova geração dará à 
CNBB? É uma interrogação, por en
quanto, sem resposta. 

O próprio Estatuto da CNBB está 
mudando. Votado pela assembléia de 
julho de 2001, corrigido em alguns 
pontos por Roma, foi aprovado defini
tivamente em abril de 2002 e comple
tado por um novo Regimento. Entrará 
em vigor, de fato, na Assembléia pre
vista para o início de maio de 2003, 
quando será eleita uma nova Presidên
cia, com maiores poderes, respaldada 
por um Conselho Permanente, reforça
do no número dos membros, e apoia
da por uma constelação de dez Comis
sões Episcopais permanentes (e outras 
poucas eventuais), com mandato exe
cutivo, mas pouca autonomia. Trata-se 
de uma organização complexa, que 
pode envolver mais bispos nos traba
lhos da Conferência, mas também ter 
pouca agilidade. 

A reforma do Estatuto quis tornar a 
Conferência mais "episcopal". Tudo 
(ou quase) agora depende diretamente 
dos bispos. Representantes de outras 
categorias do povo de Deus, outros 
organismos e assessores, terão um pa
pel distinto. Resta saber qual 
eclesiologia inspirará o conjunto. Uma 

5~ Como mostra, por exemplo, B. SESBOÜÉ, Neio tenham medo.' Os mjlli.çléri().~ IUI Igreja de hoje. Paulus, 
S.Paulo. 1998, 102 p. 
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eclesiologia em que os bispos preten
dam monopolizar o ministério na Igre
ja ou - o que é bem diferente! - uma 
eclesiologia em que o episcopado seja 
o animador de uma comunidade 
eclesial "toda ministerial", o líder de 
um povo de Deus "sujeito histórico", 

sujeito da sua história, que afunda as 
raízes não apenas na história humana, 
mas no mistério trinitário? 

Endereço do autor: 
ex. Pos1a14/7 
30/61-970 - Belo Horizollte - MG 
E-mail: alberf()@puclllilla.~.br 

QUESTÕES PARA 1 

AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 
2 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 3 

Na sua apreciação, quais são as contribuições mais relevantes da 
CNBB, ao longo. desses cinqüenta anos, seja para a vida da Igreja 
no Brasil, seja em nivel de igreja universall 

Quais os prinCipais traços da eclesiologia que anima e sustenta a 
vida e a atuação da CNBBl 

Que perspectivas de futuro você considera mais importantes e 
mais desafiadoras para a CNBBl 
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Missão do superior e da superiora 
na comunidade 

ALOíSIO CARDEAL LORSCHEIDER 

ARCEBISPO DE APARECIDA-SP 

Introdução 
o objetivo neste artigo é apresentar 

alguns aspectos da reflexão que pos
sam auxiliar a quem é Superior ou Su
periora de uma Comunidade Religio
sa. Em todo o esforço de refundação 
que está sendo feito pelos religiosos e 
religiosas, o papel do Superior e da 
Superiora são indispensáveis. 

Dentro das mudanças havidas no 
modo de exercer este nobre encargo 
de Autoridade dentro de uma Comuni
dade, há pessoas que, além de não se 
sentirem suficientemente aptas, têm 
dificuldade em aceitar esta nobre mis
são. Dificuldades sempre existirão 
onde quer que alguém esteja empenha
do, mas elas podem ser superadas. São 
Bernardino de Sena, referindo-se a São 
José, diz que Deus dá a graça segundo 
o encargo que confia a alguém. Como 
existe mística para todo e qualquer 
empenho na Igreja, existe também uma 
mística para o Superior e a Superiora 
Religiosos. 

O encargo de quem está à frente de 
uma Comunidade Religiosa situa-se no 
conjunto dos ministérios eclesiais. 
Além disso, para um bom governo, 
requerem-se três atitudes psicológicas 
importantes: a entrevista, a consulta, o 
diálogo. 

As convicções básicas do eixo de 
vida de um Superior ou Superiora na 
condução da comunidade partem da 

posição do Superior e da Superiora na 
Igreja, do Governo como serviço, da 
vivência comunitária dos conselhos 
evangélicos assumidos por voto. 

1. Posição do Superior e da 
Superiora na Igreja 

1.1. O Vaticano lI, no decreto 
"Pelfeelae Carilatis", 14, diz que os 
Superiores e as Superioras fazem as 
vezes de Deus e que são os Superio
res e as Superioras os que levam os 
religiosos a servir a todos os irmãos 
em Cristo. 

Diz ainda que os Superiores e as 
Superioras devem prestar contas pelas 
almas a eles confiadas (cf. Hb 13,17). 
No exercício de sua autoridade devem 
exprimir a caridade pela qual Deus ama 
os co-irmãos, as co-irmãs. Devem di
rigir os religiosos e as religiosas a eles 
confiados como filhos e filhas de Deus. 

1.2. Estes dízeres do Vaticano II 
relembram diversos textos evangéli
cos: Jo l7,6ss; 10,14ss-27-30; Lc 
15;10,30-37. 

1.3. Resumindo os dízeres do 
Vaticano II em outras palavras: 

Os Superiores e as Superioras são os 
lugares-tenentes de Deus Pai junto a 
seus irmãos súditos, junto aos filhos do 
Pai Celeste, cujo amor, caridade infi
nita, devem exprimir no exercício de 
sua autoridade, assim como Cristo era 
o lugar-tenente do Pai juntos aos Após-



tolos, junto às ovelhas, exprimindo o 
amor do Pai a ponto de dar a sua vida 
pelas ovelhas do Pai, porque o Pai as
sim o mandara fazer: "para que saibais 
que amo o Pai, faço como Ele me man
dou" (Io 14,31). "Santifico-me por 
eles" (Io 17,19) = consagro-me por 
eles; imolo-me por eles = lema do exer
cício da autoridade. 

Lugares-tenentes de Deus Pai 
(ocupando o lugar de Deus Pai) junto 
de uma parte do rebanho de Deus 
como Cristo lugar-tenente de Deus 
Pai junto de uma parte do rebanho de 
Deus Pai, os Apóstolos: "Pai santo, 
guarda-os em teu nome, que me en
carregaste de fazer conheceI; a .fim de 
que sejam um como nós. Enquanto eu 
estava com eles, eu os guardava em 
teu nome que me incumbiste de lho 
transmitir. Conservei os que me deste 
e nenhum deles se perdeu, exceto o 
filho da perdição, para que se cum
prisse a Escritura" (Jo 17,12). 

2. Qual a conclusão de tudo isto? 
A índole sagrada, sobrenatural do 

Superiorato = lugar-tenente de Deus 
Pai: ir à frente, conhecer as ovelhas. 
dar a sua vida por elas (Jo 10). É o 
episcopein! 
- A índole pastoral, salvífica do 
Superiorato: devem dar contas a Deus 
pelas almas a elas confiadas. Cristo 
na oração sacerdotal refere-se a isto. 
Veja-se a alegoria do Bom Pastor. 
Deus confia aOS Superiores e às Su-

perioras porção"do seu rebanho para 
que esta porção seja salva; confia-lhes 
os seus: "Eram teus e tu mos deste" 
(Jo 17,6) para que eles/elas manifes
tem o nome do Pai (J o 17,6): para que 
sejam salvos e salvem. 

o modelo do Superior e da Su
periora é Cristo (que é também mo
delo do súdito). É o lugar-tenente por 
excelência de Deus Pai! Na luz de 
Cristo o Superior e a Superiora exer
cerão o seu encargo, o seu serviço, 
a sua missão. Cristo é a manifesta
ção do Pai: "Felipe, quem me vê, vê 
também o Pai" (Jo 14,9) - "eu e o 
Pai somos um só" (Io 10,30). Há 
identidade entre o Pai e o Filho 
quanto ao ser (um só Deus I). Por 
isso, diversos títulos: Pastor, Rei, 
Senhor, Pedra, atribuídos no AT ao 
Pai, são atribuídos a Cristo no NT. 

3. Qual o aspecto da vida de Cristo 
que o Superior e a Superiora devem 

ter mais em vista? 
O aspecto de Pastor - Revelador do 

Pai - Guia para o Pai - Manifestação 
do amor do Pai. É a função que na Igre
ja chamamos episcopal: Cristo, Sumo 
e Eterno Sacerdote, Pastor e Bispo de 
nossas almas (cf. I Pd 2, 25; "Lwnen 
Gentium", 41). 

A autoridade é um ministério susci
tado na Igreja pelo Espírito Santo. 
Como todo ministério encontra a sua 
justificativa e também os seus limites 
naquilo que é o seu escopo: a 
"oikonomia", a edificação da Igreja 
como corpo de Cristo, vivendo no 
amor (Ef 4,11-16). Ele/ela são, em 
nome de Deus, responsáveis pela co
munidade. Eles devem conduzir a co
munidade; eles devem ordenar e não 
só coordenar. Eles devem ser cOOl'de
nadores; mas eles são mais do que co
ordenadores. Eles são Superiores. Têm 
a missão de animar a comunidade, de 
solidificar a fraternidade, de escutá-Ia 
e dialogar com ela. 
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Ele/Ela são autoridades. Autoridade 
vem do latim "auctum", particípio pas
sado, de augere, e significa aumentar, 
crescer, fazer crescer. A autoridade 
faz crescer a comunidade. Ela é neCes
sária para a comunidade não apenas 
para coordenar as iniciativas dos mem
bros da comunidade, mas para, com 
responsabilidade, orientar a comunida
de. As decisões tomadas colegialmente 
não são suficientes. Necessita-se de 
alguém que, após maduro 
discernimento, as referende. Não se 
podem privilegiar os projetos individu
ais. A comunidade deve agir sempre 
em conjunto, tendo em vista o espíri
to, o carisma, a finalidade do Instituto. 
A comunidade é uma fraternidade co
locada no coração da Igreja e do Mun
do como luz, sal, fermento evangéli
cos. Essa fraternidade não é só fruto 
do esforço humano; é também e sobre
tudo dom de Deus. Dom que vem da 
obediênci~ à Palavra de Deus e, na vida 
religiosa, também da obediência à au
toridade que recorda e interpreta essa 
Palavra, )igando-a a cada situação de 
acordo com o espírito, o carisma, o 
objetivo do Instituto. 

E o que compete à autoridade numa 
comunidflde religiosa? Ela tem o pa
peI de animação comunitária, espiri
tual e apostólica da comunidade. A 
autoridmje do Superior e da Superiora 
se usa p"ara que a casa religiosa não 
seja simplesmente um lugar de residên
cia, um conjunto de pessoas, cada uma 
com a sua história individual, mas para 
que seja uma comunidade fraterna em 
Cristo dentro do carisma fundacional. 

O encargo do Superiorato deve ser 
exercido no espírito de Cristo, numa 
dedicação total pelo bem espiritual e 
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material da respectiva comunidade re
ligiosa. 

4. O Superior e a Superiora são 
formadores da sua comunidade. 
O duplo encargo se entrelaça, de 

sorte que o governo, de modo geral, 
será direção espiritual e a direção espi
ritual será governo (mando). O gover
no não será dominação nem manipu
lação, nem instrumentalização; será 
serviço no sentido do Servo de J ahvé. 

Encontramo-nos aqui diante do exer
cício da autoridade a ser vista na luz 
do exercício da autoridade divina con
cretizada em Cristo Jesus, Servo de 
Jahvé. 

Pastor que dá a sua vida por suas 
ovelhas. Zelo pelo bem das pessoas; 
zelo pela ordem. 

Bispo que vigia, orienta, governa em 
ordem à eternidade feliz do Reino Eter
no de Deus. 

Encargo sagrado, sobrenatural, 
salvífico, libertador. 

5. Vivência comunitária dos 
conselhos evangélicos assumidos 

por voto 
5.1. O estado religioso é um estado 

especial na Igreja. É uma forma está
vel de viver, pela qual os fiéis, seguin
do mais de perto a Cristo sob a ação 
do Espírito Santo, consagram-se total
mente a Deus sumamente amado, para 
assim, dedicados por título uovo e es
p'ecial à sua honra, à construção da 
Igreja e à salvação do mundo, alcan
çarem a perfeição da caridade no ser
viço do Reino de Deus e, transforma
dos em sinal preclaro na Igreja, 
preanunciarem a glória celeste (cf. cân 
573 § I). A vida religiosa relaciona-se 



com a vida e a santidade da Igreja 
("Lumen Gentium ", 44). 

A vida da Igreja consiste em ser Es
posa de Jesus Cristo, tendendo à união 
total, completa, indissolúvel com Ele, 
na mesma ânsia de glorificação do Pai, 
que animava o Filho, e, por isso mes
mo, na mesma ânsia de congregar os 
filhos de Deus dispersos na unidade: 
"Eu te glorifiquei na terra. Terminei a 
obra que me deste por fazer" (1017,4) 
- "Não o dissera por si mesmo, Caifás, 
o Sumo Sacerdote daquele ano, mas, 
sendo o Sumo Sacerdote daquele ano, 
profetizou que Jesus iria morrer pelo 
povo, e não somente pelo povo mas 
para reunir numa unidade os filhos de 
Deus dispersos" (10 11,51-52). 

A santidade da Igreja não é outra 
coisa do que esta união íntima com o 
Esposo - Cristo e, através dEle, com 
o Pai. É a nova e eterna aliança. 

5.2. Este estado especial, que é o 
religioso, caracteriza-se pela profissão 
pública dos conselhos evangélicos da 
castidade consagrada, da pobreza e da 
obediência. Eles se fundamentam nas 
palavras e no exemplo do Salvador. 

Nas palavras: "Se queres ser per
feito, vai, vende o que tens e segue
me (Mt 19,21). "Se tal é a condição do 
homem a respeito da mulher, é melhor 
não se casar". 

Respondeu Jesus: "nem todos são 
capazes de compreender o sentido des
ta palavra, mas somente aqueles a quem 
foi dado. Porque há eunucos que o são 
desde o ventre 'da mãe; e há eunucos 
tornados tais pelas mãos dos homens; 
e há eunucos que a si mesmo se fize
ram eunucos por amor do reino dos 
céus" (Mt 19,10-12). 

Nos exemplos: obediente até a mor-

te e morte de cruz (FI 2,9); de rico se 
fez pobre por nós, a fim de nos enri
quecer por sua pobreza (2Cor 8,9); (cf. 
tb. Mt 8,20: as raposas têm ... ); a sua 
pureza transparece de todo o Evange
lho. 

Os conselhos evangélicos são um 
dom divino que a Igreja recebeu do seu 
Senhor e por graça dEle sempre con
serva, constituindo vocação especial 
a sua observância. 

5.3. Qual o sentido dos conselhos 
evangélicos ? 

São uma entrega total a Deus su
mamente amado, à imitação de Jesus 
Cristo. 

A castidade consagrada exprime o 
amor total e indiviso do Pai. 

A pobreza, o abandono total na pro
vidência do Pai. 

A obediência resposta atenta total à 
Palavra do Pai (Vontade do Pai). 

Os conselhos evangélicos, embora 
sejam renúncia de alguns aspectos de 
nosso relacionamento com o mundo: 
renúncia à posse dos bens, ao amor de 
um esposo ou esposa, ao uso indepen
dente (o que não = uso responsável e 
livre) da minha vontade-liberdade, são, 
de fato, uma abertura mais ampla de 
todo este relacionamento, já que os 
meus votos de pobreza, castidade, obe
diência, me consagram, me dedicam, 
me tornam mais livres e disponíveis 
para a causa de Deus e do Seu e Meu 
Jesus Cristo no mundo. Os votos não 
limitam, mas ampliam qualitativamen
te minha personalidade. 

Assumindo os conselhos evangéli
cos por voto, eu denuncio o falso se
nhorio do dinheiro, do prazer (= sexo 
sobretudo), do poder, recuperando a 
verdadeira dimensão de seus valores 
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e, com minha renúncia, eu não os 
nego, mas en os transcendo, vou mais 
longe, não me deixo aprisionar (pren
der) por eles. É, em última análise, 
anúncio dos valores evangélicos e de
núncia ou crítica evangélica (proféti
ca) de situações sociais injustas, peca
minosas, ou mesmo situações indivi
duais contrárias ao plano de Deus. 

Os conselhos evangélicos constitu
em libertação de tudo o que possa im
pedir o fervor da caridade e da perfei
ção do culto divin<l e a consagração 
mais íntima ao serviço de Deus 
("Lumen Gentium", 44). 

5.4. Respondendo já à pergunta ini
cialmente posta sobre a vivência co
munitária dos conselhos evangélicos, 
podemos dizer que é o colocar em co
mum as energias mais fundamentais de 
criaturas humanas que, sob a moção 
da graça, se esforçam através da peni
tência, recolhimento, pobreza, pureza 
de vida, humildade, ancorados na ora
ção, por viver inteiramente voltados 
para a construção do Reino de Deus, 
para Deus Pai sumamente amado, sen
do no mundo um sinal vivo do Eter
no. O que caracteriza a vida religiosa 
não é tanto o carismático, é muito mais 
o escatológico. É a partir da eternida
de que o religioso e a religiosa se colo
cam no tempo, para, a partir do tempo, 
ordenar tudo e todos para o eterno. São 
no mundo o sinal do Absoluto! 

Está aqui, no meu modo de ver, o 
sentido fundamental e primordial da 
comunidade religiosa. É este o seu 
apostolado radical (de raiz). Conta mais 
para o Reino de Deus o ser do religio
so e da religiosa do que o fazer dele e 
dela. 

Qual, pois, o lugar, a posição do 
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Superior e da Superiora na Igreja? 
Ele/Ela, em nome de Deus Pai, à 

imitação de Jesus Cristo, são respon
sáveis por uma porção do povo de 
Deus, do rebanho do Senhor, da Igre
ja. Esta responsabilidade define-se bi
blicamente Com termos de: PASTOR -
BISPO das almas (= pessoas) dos fi
lhos (as) do Pai, de seus co-irmãos (as), 
tendo como tarefa concreta revelar o 
Pai - dar ao Pai o verdadeiro culto -
guiá-los (as) para o Pai - dar, se neces
sário for a vida, por eles (as). 

6. O relacionamento do 
Superior e da Superiora com 

a sua Comunidade 
6.1. O que se deve entender por co

munidade religiosa? 
O Vaticano lI, no decreto "Perfectae 

Caritatis", 15: "A vida a ser levada em 
comum, a exemplo da Igreja primitiva 
na qual a multidão era um só coração 
e uma só alma" (Atos 4,32), alimenta
da da doutrina evangélica, da Sagrada 
Liturgia e, sobretudo, da Eucaristia, 
persevere na oração e na comunhão de 
um mesmo espírito (Atos 2,42). 

" ... a comunidade, como verdadeira 
família, reunida em nome do Senhor. .. " 

Na "Vila Consaecrala" o Papa nos 
recorda que a comunidade religiosa é 
um espaço humano, habitado pela 
Ssma. Trindade, que difunde assim na 
história, em nosso hoje, os dons da 
comunhão próprio das três Pessoas 
Divinas. As pessoas consagradas vivem 
"para Deus" e "de" Deus, e por isso, 
podem confessar a força reconciliadora 
da graça, abatendo os dinamismos 
desagregadores presentes no coração 
do homem e em suas relações sociais 
(cf. n. 41). 



6.2. O que deve, pois, ser a comuni
dade religiosa? 

Uma verdadeira família 
(fraternidade), reunida em nome do 
Senhor, que, a exemplo da comunida
de cristã primitiva, reza e se ama, vive 
na comunhão, na fração do pão, per
severa na doutrina dos Apóstolos. 

É a família, a grei do Senhor, em que 
se reza, se medita, se comunga, se ce
lebra, se ama. 

Nela se reza, medita, comunga, ce
lebra: 

- a Palavra de Deus 
a Oração Litúrgica 
a Eucaristia 
a Vida 

Nela se ama: 
Os religiosos e as religiosas, como 

membros de Cristo, antecipem-se uns 
aos outros com atenções na intimida
de fraterna (Rm 12,10), carregando uns 
o fardo dos outros (GI 6,2), lembrados 
de que a caridade é a plenitude da lei 
(Rm 13,10), o vínculo da perfeição (CI 
3,14), ela nos transfere da morte para 
a vida (IJo 3,14), manifesta o advento 
de Cristo (]o 13,15; 17,21), faz ema
nar de si uma grande força apostólica, 
cria uma presença especial do Senhor 
Jesus (Mt 18,19-20). 

Em poucas palavras: a comunidade 
religiosa deve ser neste mundo a expres
são ideal da comunidade eclesial, de
vendo exprimir concretamente (aspecto 
sacramental da comunidade religiosa!) 
a comunidade do Pai, Filho e Espírito 
Santo (comunhão intratrinitária!). 

A comunidade religiosa não é mera 
equipe de trabalho; é, neste mundo, 
vivência palpável da comunidade 
intratrinitária. 

À frente de tal comunidade encon-

tram-se o Superior e a Superiora em 
nome de Deus-Pai. 

Estamos diante de duas realidades 
sagradas, sobrenaturais, formadas tam
bém por elementos humanos. Podería
mos dizer: realidade humano-divina: a 
comunidade religiosa e o Superior e 
a Superiora Religiosos. 

É só na luz do mistério da Igreja que 
se entendem estas duas realidades hu
mano-divinas. 

6.2. A comunidade religiosa deve se 
caracterizar pela oração e pelo amor. 

Por conseguinte, a oração e o amor 
serão as duas características do Su
perior e da Superiora. Ele/ela devem 
ser alma de oração e testemunho de 
amor fraterno para com os seus(as) 
co-irmãos(as), filhos(as) bem amados 
de Deus Pai. 

São as duas características que en
contramos em Cristo Jesus, modelo de 
quem exerce, na Igreja, alguma auto
ridade. Jesus reza e ama. É o exercício 
da autoridade que não reivindica direi
tos de superioridade, não teme humi
lhar-se e se fazer serviço; quer ser um 
leadership no amor mais que uma for
ma de poder - lava-pés - kénosis. "Eu 
não vim para ser servido ... " (Mt 20,25-
28; Lc 22,25-27). 

Isto tudo significa que o Superior e 
a Superiora rezando devem ser aman
tes da Palavra de Deus, amantes da 
Eucaristia, amantes da Oração 
Litúrgica; amando devem exercer a sua 
autoridade em total docilidade à von
tade de Deus, animados pelo Espírito 
do Senhor, pela caridade de Deus Pai 
que tanto amou o mundo que lhe deu 
o seu Filho Único (]o 3,16), decidindo 
e prescrevendo o que deve ser feito 
dentro do respeito devido à pessoa 
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humana e do diálogo que promova a 
submissão voluntária, a obediência 
ativa e responsável (ouvir a comuni
dade - entrevista com as pessoas que 
formam a comunidade - diálogo - con
sulta - discernimento). 

É o ser Pastor e Bispo das almas. 
Ele/Ela se santificam por seus(as) 

co-irmãos(ãs) que estão confiados aos 
seus cuidados: "Santifico-me por eles 
para que também eles sejam santifica
dos pela verdade" (Io 17,19). 

Este "santifico-me /I - agiazo - tem 
o sentido de "consagro-me, ofereço
me, imolo-nu, como hóstia pura, san
ta, agradável a Deus", por meus (as) 
co-irmãos (as) - "Ninguém tem maior 
amor do que aquele que dá a sua vida 
por seus amigos" (Io 15,13), a fim de 
que eles e elas por sua vez de fato se 
consagrem, se ofereçam hóstias santas, 
agradáveis a Deus. 

Ele/Ela guiam os seus(as) co
irmãos(ãs), guardando-os do mal e con
duzindo-os para Deus Pai: "Enquanto 
eu estava com eles eu os guardava em 
teu nome que me incumbiste de lho 
transmitir. Conservei os que me deste, 
nenhum deles se perdeu, exceto o filho 
da perdição ... " (lo 17,12). 

6.4. Baseados na Palavra de Deus, 
podemos afirmar que o encargo do 
Superior e da Superiora como 
animador(a) de comunidade, é duplo: 

- encargo de governo; 
- encargo de direção espiritual, ou 

seja, encargo ministerial e apostólico 
(cf. Partir de Cristo. Instrução da 
SCRIS, n. 14). 

O encargo de governo pede que o 
Superior e a Superiora assumam de fato 
a comunidade, ordene (= dar ordens; 
conservar a ordem, a disciplina) quan-
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do as circunstâncias o exigirem, ordens 
dentro da vontade de Deus, dentro da 
ordem estabelecida por Deus (Rm 
13,2). O Superior e a Superiora não são 
meros coordenadores no sentido em 
que se toma geralmente. Na visão da 
Igreja eles são mais; busca da vontade 
de Deus no discernimento. 

Conclusão 
O modelo da autoridade eclesial (e 

o ser Superior/Superiora é estar reves
tido de uma autoridade eclesial...), é a 
diakonia e a kénosis de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. É preciso carregar as en
fermidades de todos (as), ser manso, 
cheio de compaixão e compreensão 
para com todos. A verdadeira lógica do 
relacionamento autoridade-súditos na 
Igreja é o amor, um amor que aceita a 
função de ordenar como serviço e não 
como ambição de privilégio. Na Cida
de Terrestre "dominandi libido 
dominatur", (domina o desejo de do
minar) ao passo que na Cidade de Deus 
serve-se uns aos outros no amor. Ao 
Superior e à Superiora pede-se amar 
mais. Há uma palavra bonita de São 
Crisóstomo: "Quando aquele que man
da ama aquele que deve obedecer tudo 
está unido" (In Col, homilia 10, pg. 61, 
366). 

A autoridade na Igreja é um fato da 
graça, participa do caráter de mistério 
que é próprio da Igreja, da qual a auto
ridade é um dos elementos essenciais. 
Por isso a autoridade não pode ser 
entendida na luz das categorias me
ramente humanas do poder, mas deve 
ser vista e aceita na fé. 

Na fé explica-se a sua aceitação e 
a obediência às suas ordens; na fé 
deve atuar-se o seu exercício concre-



to; na fé devem se modelar as suas 
estruturas. 

A autoridade na Igreja é essencial
mente vicária, sacramental. A sua ta
refa é tomar presente a Cristo, ser sa
cramento da sua vontade, em comu
nhão com o plano de salvação. Tam
bém a autoridade está sujeita à obedi
ência como aqueles que lhes estão su
jeitos na fé. Para a autoridade obede
cer significa procurar lealmente a von
tade Deus - para a sua Igreja. A garan
tia desta lealdade é o diálogo. Uma de
cisão tomada consultando é já um ato 
de fé no Espírito presente na Igreja. A 
opinião pública na Igreja é um canal do 
Espírito. Somente consultando a comu
nidade, a autoridade pode preservar a 
si mesma de decisões tomadas fora da 
fé. A ausência de canais institucionais 
de discussão priva a Igreja das riquezas 
da sabedoria do Espírito. 

A vontade de Cristo não se identifi
ca, porém, necessariamente com o 
juízo dos súditos, mas com as exigên
cias da fé e da caridade eclesial. É no 
amor que se devem resolver todas as 
tensões entre a liberdade cristã e a au-

toridade pastoral, entre a profecia e a 
instituição. O amor e não a lei é a cons
tituição básica da Igreja. Se o amor vier 
a faltar, não há garantia legal que o 
possa substituir. É preciso partir da 
aceitação e consideração da índole pes
soal do outro para se chegar a um rela
cionamento verdadeiramente cristão, 
relacionamento na fé e no amor. 

Ultimamente foram publicados tex
tos importantes por parte da Santa Sé, 
referentes à vida religiosa. São textos 
muitos atuais e que deveriam estar pre
sentes na vida dos consagrados e con
sagradas. Trata-se dos seguintes: João 
Paulo lI, Exortação Pós-Sinodal "Vita 
Consecrata", 25 de março de 1996, pp. 
204; SCRIS, A Vida Fraterna em Co
munidade, 15 de janeiro de 1994, 
pp.65; SCRIS, Partir de Cristo: Um re
novado compromisso da vida consa
grada no terceiro milênio. Instrução 19 
de maio de 2002, pp. 57). 

Endereço do auto/': 
Rua B{//,(/o do Rio Bral/co, 412 - Centro 
12570-000 - Aparecida - SP 
ex. Postal 82 - 12570-970 
E-ma;/: da!o;s;o@lIol.col1l.bl' 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

1 O que significa o Superior e a Superiora para uma comunidade 
religiosa? 

INDIVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 

2 

3 

4 

5 

6 

Quais os aspectos da vida de Cristo devem ser mais tomados em 
conta para o correto exercício do Superioratol Explique um pou
co as conseqüências desses aspectos. 

Como você vê no mundo de hoje a vivência dos conselhos evan
gélicos dentro da vida comunitária? 

Qual é para você o sentido da comunidade religiosa na Igreja e no 
Mundo de hoje? 

Qual o sentido da autoridade do Superior e da Superiora dentro 
da comunidade religiosa? 

Quais seriam as virtudes Que deveriam resplandecer num superi
or e superiora religiosos? 
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A graça do escândalo: a propósito 
de fatos recentes 

FREI ANTÔNIO MOSER 

os primeiros meses de 2002 foram 
terríveis não só para os afegãos, 

massacrados por bombardeiros norte
americanos; foram terríveis também 
para a Igreja, bombardeada por uma 
série de escândalos, vindos à luz, com 
estardalhaço, através dos mais diver
sos meios de comunicação. 
Estarrecidos com as freqüentes acusa
ções de pedofilia nas fileiras do clero, 
justamente os fiéis mais fiéis sentem
se como que perdidos, sem saber como 
portar-se diante dos fatos. As cenas de 
22 e 23 de abril, jogadas pela mídia 
aos quatro cantos da terra, davam bem 
a imagem do abalo que a Igreja estava 
sofrendo: apresentavam o Papa trêmu
lo, cercado de um grupo de anciãos 
encolhidos em suas poltronas, mais 
parecendo réus sentados diante de um 
tribunal a um nível planetário, do que 
autoridades acostumadas a posições 
mais confortáveis. 

Embora a VR, enquanto tal, não es
teja sendo diretamente atingida, nin
guém pode ficar indiferente quando 
sua mãe e irmãos seus são colocados 
contra a parede. Rasicamente temos três 
opções: a primeira seria a de simples
mente ignorar os fatos e fazer como se 
nada estivesse ocorrendo; a segunda 
seria a de proceder como um grupo de 
monges que, no século V, armados de 
porretes, invadiram Alexandria, atacan
do Nestório com seus partidários. Es
peravam, desta maneira, colocar ordem 
na casa. Isto significaria hoje "sair em 
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defesa", batendo em todo mundo, mas 
sem tirar qualquer lição prática. A ter
ceira opção seria a de reconhecer os 
fatos, deixando-se interpelar por eles, 
e, através de uma análise criteriosa, ti
rar as lições. 

Por razões óbvias, as duas primeiras 
posturas, além de contraproducentes, 
são inaceitáveis para quem verdadei
ramente ama a Igreja e sofre com ela. 
Nem a omissão, nem a exasperação de 
quem julga ser tudo "trama dos inimi
gos da Igreja" são adequadas. Assim, 
só nos sobra a terceira opção: a partir 
da aceitação criteriosa do': fatos, 
discernir no inegável escândalo, os 
apelos da graça. Concretamente isto 
significa saber ler os sinais dos tem
pos, colhendo lições para o futuro, so
bretudo em termos de seleção e forma
ção de nossos religiosos e religiosas. 
O que oferecemos aqui não é somente 
fruto de uma "pesquisa", mesmo por
que as publicações neste nível são ain
da poucas. O que apresentamos são 
pontos para provocar um grande exa
me de consciência e desencadear uma 
reflexão mais ampla e mais profunda 
sobre estes e outros escândalos. 

1. Aceitando e redimensionando 
osfatos 

Já desde finais da década de 80 co
meçaram a aparecer as primeiras de
núncias de pedofilia no clero, particu
larmente no contexto norte-americano, 
com ramificações no mundo anglo-



saxão. Ainda que com muito menor 
intensidade, apareceram acusações se
melhantes no contexto do Brasil'. Ao 
longo da década de 90 essas denúnci
as foram se multiplicando: no Conti
nente norte-americano, sobretudo atra
vés do Semanário National Catholic 
Reporter; e no Brasil, sobretudo atra
vés das revistas Veja e Isto É. A bem 
da verdade é preciso reconhecer que, 
desde o início, algumas destas denún
cias eram bem localizadas e bem do
cumentadas, ainda que carregadas com 
cores bem fortes e fazendo uma espé
cie de "mixed" de vários tipos de abu
sos sexuais. Mas foi só nos inícios de 
2002 que as denúncias, atingindo mui
tas dioceses em várias partes do mun
do, se tornaram cada vez mais freqüen
tes e sensacionalistas. Desta forma, 
chegamos ao ponto em que não é mais 
possível calar: impõe-se a coragem de 
encarar as acusações de frente. Quem 
pensa que o tempo possa resolver os 
problemas, ou apagar as marcas do 
escândalo, está muito enganado. As 
feridas são profundas e requerem tra
tamento adequado. O que o mundo não 
suporta mais é covardia. 

Encarar as acusações de frente com
porta ao menos duas pressuposições 
iniciais: aceitar, com humildade, que, 
infelizmente, certos fatos são inegáveis. 
A renúncia de um certo número de bis
pos, bem como o reconhecimento de 
culpa e a demissão de algumas deze
nas de sacerdotes, nos levam a não 
perdermos tempo com uma eventual 

contestação dos fatos devidamente 
comprovados. O que importa é colocá
los no seu contexto. Não queremos re
petir aqui o que desenvolvemos mais 
amplamente em outro local. Pelas mes
mas razões, também não iremos apre
sentar aqui muita documentação en
contrada naquela outra publicação'. 

1.1. Felizmente são poucos. 
O primeiro elemento a ser levado em 

consideração diz respeito aos números. 
Considerando-se o número de sacer
dotes existentes seja numa Igreja local, 
seja na Igreja católica inteira, percebe
mos logo que os índices de acusações 
são os mesmos encontrados em qual
quer outra categoria social, como é o 
caso de pedagogos, psicólogos, soció
logos, etc .. Ainda que um único caso 
entre o clero já daria razão suficiente 
para ficarmos indignados, é preciso ter 
presente que, se o número de sacerdo
tes acusados é, relativamente, peque
no, menor ainda é o número dos que, 
no dizer do Papa João Paulo n, come
teram este crime e este pecado'. Tam
bém não se pode deixar de considerar 
que, ao lado de fatos lamentavelmente 
verdadeiros, existem muitas denúnci
as "vazias", feitas por pessoas levadas 
pelos mais diversos interesses, inclusi
ve financeiros. Isto sem falar de gru
pos e de correntes ideológicas sempre 
dispostas a jogar lama para cima de 
instituições confiáveis, como é o caso 
da Igreja Católica. Ademais, toda esta 
onda de escândalos tem um mérito, 

I Cf. NASINI, Um espinho na carne. Má c01lduta sexual por parte de clérigos da Igreja Católica do Brasil, 
2' ed. Salltu,írio, Aparccida 2002. Qucm lê cstc livro não pode dcixar dc sentir-sc abalado justamcnte por 
perceber a profundidade e amplitude do problcma. Ali se encontra uma vasta bibliografia. 

1 Cf. MOSER, A., Igreja: desafios illusitados, Pedofilia: primeiras reações, REB, JUNHO 2002 . 

. 1 Cf. COlllunicado final da reunião dos Cardeais dos EUA, cm L'Osservatore Romano, n. 18,4-5,2002,3. 
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também lamentável, mas sempre um 
mérito: o de revelar que a maioria dos 
casos de abuso sexual ocorrem dentro 
dos lares, por intermédio de pais, pa
rentes ou conhecidos4

; é ali, portanto, 
que os pedófilos devem ser procura
dos, e nesta direção importa desenvol
ver um trabalho mais intenso tanto na 
linha da prevenção, quanto na linha de 
recuperação das vítimas e dos 
agressores. É um triste consolo. 

1.2. A pedofilia é uma das 
expressões da exasperação do sexo. 

O segundo elemento a ser levado em 
consideração diz respeito ao clima de 
pansexualismo no qual todos nos en
contramos hoje mergulhados. Na prá
tica, das mais diversas fonnas, são jus
tificados todos os tipos de relaciona
mentos, em qualquer condição e em 
qualquer idade. O sexo, nas suas ex
pressões mais aberrantes, tomou-se um 
lugar comum, e a busca do orgasmo, 
um troféu a ser conquistado a qualquer 
preço. No que se refere mais especifi
camente ao problema em questão, to
dos sabem que existe um forte e bem 
organizado turismo sexual que tem 
como objetivo crianças e adolescentes, 
e que através de certos sites da internet 
se criou uma verdadeira rede de per
versão'- Claro que nada disto justifica 
os casos de pedofilia, muito menos no 
clero. Mas tudo isto nos faz entender 
que vivemos num mundo onde as mais 
diversas patologias são cultivadas e 
que, de uma forma ou de outra, vão 
afetando a todos. Num contexto tão 

"carregado", qualquer predisposição já 
é suficiente para a emergência de des-

. . 
VIOS maIS graves. 

1.3. A pedofilia é uma das 
expressões da cultura da morte. 

O terceiro elemento que não pode 
ser perdido de vista, aponta para a 
acentuada perda da consciência da dig
nidade humana. Para entender esta co
locação convém recordar a teoria do 
Freud, segundo a qual, nossa sexuali
dade se estrutura a partir de uma du
pla pulsão: uma de vida, que ele de
nominou de "eras", e outra de morte, 
que ele denominou de "thanatos". Se
gundo esta teoria, vida e morte, amor 
e ódio não são tão opostos assim como 
parecem. Pelo contrário, são realida
des que se articulam nos subterrâneos 
do inconsciente. É assim que alguém 
pode sentir prazer sexual infringindo 
sofrimento ao outro, e até mesmo num 
assassinato. Assim se compreende que 
os massacres ocorridos no 
Afeganistão e em Israel, em represáli
as recentes, são a expressão de um 
mundo que perdeu o senso de respei
to à diversidade e que "goza" com os 
estertores da morte infringida aos ou
tros. As aberrações dos genocídios são 
parentes próximos das aberrações 
ocorridas em qualquer outro ângulo 
da vida humana. As crianças não são 
violentadas apenas através de lamen
táveis abusos sexuais: elas também 
são violentadas quando condenadas a 
morrer de fome, ou então quando são 
estraçalhadas por sofisticadas bom-

44 Cf. D. NOGUEIRA, Pedofilia. Desejo do mal. em Caderno especial do Jomal do Brasil, Domingo 12 de 
maio de 2002, 23. 

-~ A título de exemplo, Cf. o jornal O Globo. 10 de agosto de 2002, 38. 
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bas. Os dois tipos de traumas se apro
ximam muito. 

2. Saber ler os sinais dos tempos, 
mesmo nas contradições 

Entre as grandes conquistas teológi
cas oriundas do período do Concílio 
Vaticano II coloca-se, indiscutivelmen
te, a redescoberta dos sinais dos tem
pos. Fundamentada biblicamente, esta 
leitura exige todo um processo de 
discernimento. O pressuposto é que 
Deus nunca falou tão claro à humani
dade, quanto através da pessoa, dos 
gestos e palavras de Seu Filho (Hb 1,1-
2), mas que também sempre falou atra
vés de outras pessoas e fatos. À luz de 
Cristo é que muitas outras pessoas e 
acontecimentos se tornam porta-vozes 
de Deus e de sua vontade. 

2.1. Há males que vêm para o bem. 
Entretanto, o discernimento dos si

nais dos tempos nem sempre é fácil, 
muito menos quando eles vêm revesti
dos de um manto de negatividade. As
sim. por exemplo, uma guerra, os re
centes massacres aos quais aludimos 
acima, certamente não se constituem 
apenas numa "fala" como brisa suave 
de Deus: são verdadeiros brados, no 
sentido de alertar-nos que este é o ca
minho da morte. Da mesma forma, a 
compreensão alucinada de certos man
datários, que concebem as relações 
entre as nações como nos filmes de 
caubóis, onde existe um único moci
nho, naturalmente acompanhado de 
alguns ridículos "galhofas", e o restante 
dos personagens são bandidos que de
vem ser eliminados, pode se constituir 
num sinal dos tempos. Só que este si
nal vem carregado de ambigüidade: é 

uma espécie de sinal que deve ser lido 
às avessas, como que num espelho. É 
o que acontece também, por exemplo, 
com a Aids, que se constitui num aler
ta: cuidado, que certos comportamen
tos levam à morte. 

À luz destas reflexões é que pode
mos começar a entender aquilo que São 
Paulo já sinalizou há dois mil anos atrás: 
"tudo concorre para o bem dos que 
amam a Deus" (Rm 8,28). Se tudo con
corre para o bem dos que amam a Deus, 
então devemos concluir que até os ma
les e o pecado também podem concor
rer para o bem, na medida em que nos 
fazem perceber onde se encontra o fun
do do poço e onde se encontra a salva
ção. É também à luz disto que pode
mos entender que certos escândalos se 
constituem num verdadeiro sinal dos 
tempos: a negatividade se apresenta car
regada de alertas, exigindo mudanças 
de IUmo, não só das pessoas, mas tam
bém das instituições. É ainda à luz disto 
que a pedofilia nas fileiras do clero pode 
ser considerada um sinal de Deus: eis 
para onde certos erros educacionais e 
estratégicos podem conduzir. .. Precisa
mos detectá-los, reconhecê-los humil
demente e corrigi-los. 

2.2. A questão básica localiza-se no 
campo da afetividade ... 

Sabidamente o racionalismo, que é 
um dos componentes maiores da 
modernidade, não apenas dominou o 
pensamento filosófico, como influen
ciou também, e fortemente, o pensa
mento teológico. Nesta pressuposição, 
fé e moral remetem, pura e simples
mente, para a reta compreensão de uma 
doutrina. Acontece que, na medida em 
que as ciências humanas foram crian-
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do credibilidade, foram lançando luz 
sobre os porões da humanidade. Em 
outros termos, as raízes mais profun
das da pedofilia não devem ser busca
das numa eventual concepção liberal 
da moralidade, particulannente no cam
po sexual, mas nas profundezas do in
consciente, mergulhado nas sombras. 
Pois é nestas profundezas que se elabo
ram os desejos e os sentimentos. Claro 
que, de alguma forma, até o inconsci
ente pode ser trabalhado. Mas, segura
mente, não pode ser ignorado. Como 
não pode ser ignorado o fato de, em 
certo sentido, toda pessoa carregar con
sigo um anjo, mas também um demô
nio. Todos somos capazes de grandes 
atos de virtude, mas também de gran
des atos de maldade. Como São João e 
São Paulo tematizam muito claramen
te, em cada um de nós se trava uma luta 
de vida e de morte entre o bem e o mal. 
Isto não aCOITe só no plano pessoal, mas 
também no plano social. 

Não é aqui o lugar de fazennos lon
gas considerações sobre a afetividade. 
Entretanto, não podemos perder de vis
ta que nossa sexualidade se articula com 
um corpo psíquico e afetivo, que, natu
ralmente, influi nos comportamentos. 
Claro que não é fácil mergulhar neste 
mundo um tanto fluido das emoções e 
dos sentimentos, tantas vezes contradi
tórios. Como também é claro que a 
afetividade, à primeira vista uma ener
gia passiva, acumulada nos porões do 
inconsciente, dentro de certos pressu
postos, pode irromper como um vul
cão6

. E este parece ser o caso da 
pedofilia: ela se esconde por trás de ros-

tos aparentemente tranqüilos, de pesso
as "de bem", que criam, ainda que in
conscientemente, uma máscara para 
acobertar suas investidas criminosas" 

Uma coisa é certa: a onda de pedofilia 
e de outros abusos e desvios sexuais, 
nos alertam que é preciso investir mui
to mais na educação da afetividade de 
nossos candidatos. Isto é tão mais ver
dadeiro quando se sabe que, ainda que 
nós religiosos não estejamos na linha 
de fogo no caso das acusações de 
pedofilia, todos corremos o risco de 
entrar na linha de fogo em direções 
muito próximas. Embora poucos ou
sem admitir, todos sabemos que há se
tores, tanto na vida clerical, quanto re
ligiosa, contaminados por atitudes que 
nada têm a ver com a missão de men
sageiros do Reino. Traduzindo: não se 
trata apenas de resguardar nossa ima
gem, mas de cultivar a coerência de 
vida, e isto só é possível através de 
um investimento muito maior, tanto na 
linha da seleção, quanto na linha de 
acompanhamento, não só dos candi
datos e candidatas à VR, como tam
bém dos já professas. Pois, 
sabidamente os pedófilos do clero não 
são neófitos, mas pessoas muito vivi
das. A educação afetiva e sexual é um 
imperativo que não cessa nunca, nem 
para os casados, muito menos para os 
celibatários. 

2.3. Também colocam-se 
interrogações sobre as estruturas 
sociais e eclesiais. 

Uma das grandes tentações em situ
ações como estas, é a de culpabilizar 

h Cf. MOSER, A., o elligma da esJillge. A sexualidade, Vozes, Petrópolis 2001. 55-59: Integração afetiva e 
compromisso social lia América Latilla, CRBIVOZES, Petrópolis, 1987. 

7 cr. MOSER, A, Igreja: desafios inusitados, REB 62 Uulho), 2002, 5255. 
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as pessoas, para salvar a imagem das 
instituições: entregam-se os dedos para 
salvar as mãos e o restante do corpo. 
Entretanto, como vimos acima, no caso 
da sociedade, fica muito claro que esta 
tem muita culpa no cartório. Isto todos 
admitem com certa facilidade. Mais 
difícil é que instituições como a Igreja e 
a VR se deixem interrogar. Entretanto, 
esses episódios lamentáveis não nos 
deixam mais muita escolha: ao lado da 
indefectível perenidade da Igreja, en
quanto Instituída pelo próprio Cristo, é 
preciso admitir a necessidade de algu
mas de suas estruturas serem repensa
das de tempos em tempos. Traduzindo: 
é a própria fidelidade à sua vocação di
vina que exige dela cultivar a consciên
cia da necessidade de uma vigilância e 
de uma conversão contínuas. Não ama 
a Igreja quem se nega a assumir esta 
atitude evangélica fundamental. A 
fortiori, o mesmo se deve dizer de cer
tas estruturas da VR. Claro que estas 
interrogações não dizem respeito à es
sência, mas a componentes humanos, e 
portanto, sujeitos a todo um processo 
dialético de luta entre graça e pecado. 

Na linha institucional, vem logo à 
tona a questão dos Institutos de Teolo
gia e das casas de formação. Eis algu
mas interrogações: até que ponto os 
muitos Institutos que se multiplicaram 
com uma rapidez incrível a partir dos 
anos 70 apresentam condições favorá
veis para uma formação adequada para 
a VR e para o sacerdócio? Onde se 
encontram os grandes teólogos? Ou ao 
menos: onde se encontram as vocações 
teológicas? Por que um bom número 

de sacerdotes e religiosos prefere sair 
com um violão nas costas em vez de 
carregar um livro debaixo do braço? 
Na mesma perspectiva: quais são as 
condições reais, no sentido de infra
estrutura, particularmente no que diz 
respeito a livros e revistas? O quê res
ponder a um grupo de gerentes de li
vrarias que pergunta: "por quê os pa
dres e religiosos(as) compram tão pou
cos livros mais empenhativos"? Afinal, 
qual é a leitura preferida do clero e dos 
religiosos? É claro que tudo isto virá à 
tona na provável concretização de " ... 
uma séria Visita Apostólica aos semi
nários e instituições de formação reli
giosa"'. Como também, com certeza, 
cabem perguntas sobre o funcionamen
to das Conferências, tanto Episcopais, 
quanto de religiosos/as, que em outros 
tempos exerciam uma função muito 
mais decisi va em termos de inspiração 
e de mística concretas. 

3. Tirando lições para a VR 
Num momento tão crítico quanto 

este, para todos os que se identificam 
com a Igreja, fica claro que não con
vém buscar bodes expiatórios: o que 
importa é tirar lições de vida. Concre
tamente isto significa: as interrogações 
são apenas um ponto de partida, ne
cessário, para que se possa tomar mai
or conhecimento da realidade e, con
seqüentemente, assumir as medidas 
cabíveis, seja numa linha corretiva, seja 
numa linha prospectiva. E neste senti
do emergem, de imediato ao menos, 
três tarefas importantes, além da evi
dente necessidade da vida de oração: 

x Cf. Comunicado final da Reunião intcrdicasterial dos Cardeais dos EUA, em L'Osservatore Romal/o, n. 18, 
4-5-2002, p. 3. 

CONVERGÊNCIA 489 



recuperar a mística do celibato; recu
perar o amor aos estudos; resgatar os 
corpos intermediários. 
3.1. É preciso recuperar a mística 
do celibato "por causa do Reiuo". 

No fogo das denúncias e debates 
referentes à pedofilia nas fileiras do 
clero, emergiam, continuamente, inter
rogações sobre o vínculo deste, e de 
outros desvios, com o celibato. Natu
ralmente, poucos são os que sabem 
distinguir o que significa o celibato 
para um padre diocesano e o que sig
nifica o celibato para um religioso(a). 
Em ambos os casos se trata do celibato 
"por causa do Reino". Só que no pri
meiro caso ele se encontra vinculado 
ao ministério, e no segundo caso à uma 
vocação religiosa, que independe do 
sacerdócio, embora possa estar asso
ciada a ele. E aqui já aparece um pri
meiro saldo positivo dos debates: como 
a maioria absoluta dos casos de 
pedofilia encontram-se vinculadas com 
pessoas casadas ou em estado livre, fica 
claro que o celibato, em si mesmo, não 
é responsável por nenhum desvio. 
Como no matrimônio, assim também 
no celibato, tudo depende como ele é 
abraçado e vivido. Se for vivido como 
"imposição" e a contragosto, então se 
transforma num peso quase insuportá
vel. Mas, se for abraçado com a místi
ca da liberdade evangélica, então pode 
ser fonte de vida para si e para os ou
tros. 

Um pouco na mesma linha, num pri
meiro momento, se tentou vincular a 
pedofilia no clero com "aquele tipo de 
formação" dada nos seminários meno
res, ou em instituições religiosas que 
aceitam vocacionáveis muito jovens. 
Mas também esta suspeita logo caiu no 

490 CONVERGÊNCIA 

descrédito. E isto por duas razões: a 
primeira delas aponta para o fato de 
hoje praticamente haverem desapare
cido tais casas de formação; a segunda 
para o fato de o contexto ter sido com
pletamente diferente. O período em que 
os seminários menores se apresenta
vam como o caminho normal para o 
sacerdócio, era dominado por um cli
ma "sacral". Ademais, ainda que não 
se possa negar que havia um certo iso
lamento, este era relativo e compensa
do por inúmeras atividades 
socializantes. Por outro lado, quem tra
balhou por algum tempo na formação, 
sabe que as denominadas "vocações 
adu ltas", comprovadamente, nem sem
pre são de melhor qualidade: se elas 
podem trazer muitas virtudes, também 
podem trazer, embutidas em si mesmas, 
muitos vícios. Isto vale particularmen
te para o campo afetivo. A denomina
da "experiência" é muito relativa, uma 
vez que em geral vem carregada de 
muita negatividade, resultante de todo 
o clima de sexismo erótico. Ademais o 
quadro familiar, no passado sempre 
apontado como responsável pelas 
"boas vocações", também mudou de 
maneira muito acentuada. Ou seja, 
muitas vocações vêm de famílias aba
ladas por todo tipo de problemas, de 
novo, mais acentuados no campo 
afetivo. 

Entretanto, quer se trate de vocações 
mais jovens, quer se trate de vocações 
mais adultas, quer se trate do celibato 
vinculado ao sacerdócio, quer se trate 
do celibato vinculado à vocação reli
giosa, o que nunca pode faltar é uma 
forte mística. E talvez aqui esteja o 
grande problema. Ninguém vive só de 
obrigações: ou se abraçam as decor-



rências de uma vocação com alegria, 
ou então dificilmente se conseguirá 
carregar o peso das obrigações. Místi
ca tem a ver com mistério, com uma fé 
profunda, que mergulha no transcen
dente, mas também tem a ver com en
tusiasmo, nascido de quem encontrou 
um tesouro. O fato é que sem mística 
não existe verdadeira consagração, 
nem verdadeiro celibato. E talvez aqui 
esteja a raiz mais profunda de tantos 
desvios afetivos e sexuais. A mística 
deveria ser disciplina obrigatória em 
qualquer casa de formação. 

3.2. É preciso recuperar o amor ao 
estudo. 

Com certeza este item pode parecer 
completamente fora de propósito: o que 
tem a ver o estudo com a formação 
afetiva e com o equilíbrio ou 
desequilíbrio de uma pessoa? E mais: 
o que tem a ver com desvios de com
portamento? Aparentemente nada. 
Contudo, quando se mergulha um pou
co mais profundamente nos desvios 
sexuais se percebe que nem sempre 
estes resultam de impulsos incontrolá
veis do inconsciente, por mais impor
tantes que estes possam ser. Também 
não são muito convincentes os apelos 
para o plano genético, como se este 
fosse o último responsável por todos 
os comportamentos. Sempre admitin
do que possa haver exceções, é preci
so trabalhar com ao menos três coor
denadas evangélicas: o evangelho da 
responsabilidade (que não fica inocen
tando todas as pessoas e todos os com
portamentos); o evangelho da graça 
(que acentua a força de Deus, mesmo 

~ Cf. MOSER, A, o e1ligma da esfinge, op. cit., 179s. 

nas piores situações) e o evangelho da 
cruz (para pessoas absolutamente in
capazes de controlar seus instintos"' 
Assim, ao mesmo tempo que se evita 
o moralismo fácil, se evita a 
desculpabilização igualmente fácil. 
Com isto estamos querendo dizer que, 
mesmo em meio a todo tipo de dificul
dades, pessoas mais ou menos normais 
vão construindo suas vidas, tanto para 
o bem, quanto para o mal. Se este raci
ocínio for correto, tanto nos casos de 
abusos, quanto nos casos de desvios, 
estas pessoas não souberam construir 
suas vidas. E é nesta altura que o amor 
ao estudo pode se constituir num ele
mento importante, embora não exclu
sivo, para a formação de uma perso
nalidade equilibrada. 

Com efeito, ligando esta assertiva 
com a que fizemos acima sobre o se
xismo que todos respiramos, se perce
be que a paixão pelo estudo não ape
nas vai moldando o pensamento, mas 
vai moldando igualmente a personali
dade. Já há muito se conhece o poder 
das idéias: somos e agimos em decor
rência do que pensamos. Nossos pen
samentos, por sua vez, são resultantes 
daquilo que absorvemos no dia a dia. 
Uma comparação pode ajudar a escla
recer melhor esta tese um tanto inusi
tada: quem vive na superficialidade, 
alimentado-se de revistas e programas 
de TV mais ou menos picantes, e se
guramente nada científicos, acaba ab
sorvendo este clima. Na vida acontece 
como com um computador: tudo de
pende do que se coloca dentro dele. 
Se quisermos uma comparação mais 
antiga, mas não menos elucidativa: se 
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colocamos trigo num moinho, o resul
tado será farinha de trigo ... se colocar
mos milho ... e .assim por diante. Se vi
vemos nos alimentando de programas 
de TV e leituras de revistas "munda
nas", não podemos esperar outro re
sultado. Já os antigos místicos sabiam 
que a preguiça é a mãe de todos os ví
cios. Quem não se empenha a fundo, 
seja no trabalho, seja no estudo, acaba 
construindo para si o vazio intelectual 
e existencial. E é ali que mora o peri
go: na medida em que espiritualidade 
e cultivo intelectual perdem densida
de, a genitalidade ganha, infalivelmente 
terreno. 

3.3. É preciso recuperar os corpos 
intermediários, 

Quem estuda os Ensinamentos So
ciais da Igreja sabe que esta, em seus 
documentos, sempre insistiu sobre a 
importância dos denominados "corpos 
intermediários". No período em que o 
mundo ainda se dividia em dois blo
cos, o denominado mundo livre (que 
ironia ... ) e o mundo marxista, os COf

pos intermediários floresciam nas so
ciedades e na Igreja. Mas, por mais 
paradoxal que isto possa parecer, bas
tou que ocorresse a queda do muro de 
Berlim para que o mundo neoliberal, 
pretensamente democrático, chegasse 
ondc sempre pretendeu chegar: a con
trolar melhor do que o marxismo os 
mecanismos da política e da economia. 
A centralização das decisões não ape
nas matou todo tipo de associações, 
sindicatos, partidos, mas produziu efei
tos maléficos poucas vezes encontra
dos na história. Estes efeitos se escon
dem por trás de uma passividade e imo
bilidade social que concede a um gru-
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po de tecnocratas, normalmente da área 
econômica, poderes maiores do que os 
conhecidos pelos czares ou pelos reis 
absolutistas. Conseqüentemente as pes
soas foram se isolando num mundo 
fechado; no máximo se comunicam 
com quem mora sob o mesmo teto. 
Tudo isto apresenta reflexos negativos 
no sentido do ensimesmamento, do 
mundo virtual, do videotismo, todos 
passos certos para o mundo incerto dos 
desvios de toda ordem. Na absoluta 
solidão assim criada, as pessoas não 
encontram Deus, porque não encon
tram irmãos e irmãos, que mutuamen
te se estimulam na busca de algum ide
al. A falta de uma mística social tem 
muito a ver com o quadro de decadên
cia moral, tanto no plano social quan
to das pessoas. 

Diante disto se compreende que uma 
das missões mais urgentes da Igreja 
esteja exatamente na linha daquilo que 
sempre constituiu um ponto importan
te dos seus Ensinamentos sociais. Ser 
um exemplo de instituição que abre 
espaço para a participação e comunhão 
(lema da Conferência de Puebla), in
centivando os corpos intermediários, se 
apresenta como parte importante da 
missão evangelizadora da Igreja no 
mundo de hoje. Concretamente isto 
pode e deve se traduzir ao nível das 
Conferências de religiosos, religiosas, 
bispos. Mas também pode e deve se 
traduzir ao nível das Ordens e Congre
gações, das Dioceses, das paróquias, 
até a menor das comunidades de fé. Se 
há alguns anos atrás a "aceleração" 
destes processos participativos pode
ria assustar, por se constituírem numa 
ameaça de democratismo de grupinhos 
aguerridos, hoje o que assusta é a pas-



sividade letárgica que se apoderou do 
corpo eclesial. As poucas manifesta
ções de entusiasmo se confundem com 
gritos e gestos mais ou menos estra
nhos de grupos de carismáticos que, 
imitando igrejas de cunho 
neopentecostal, tentam, desesperada
mente, espantar o grande demônio do 
passivismo e do individualismo. Mas 
são gritos e gestos que não "selam" 
vínculos mais profundos e mais com
prometedores em termos de pastoral 
evangélica. Diante disto tudo também 
se compreende a decrescente influên
cia da Igreja em termos das grandes 
decisões sociais, que se dão no silên
cio de gabinetes que tramam sempre 
novas medidas para a consecução de 
seus objetivos nada solidários. 

Conclusão 
Todos temos muita consciência de 

que de tempos em tempos as institui
ções precisam de uma "sacudida" para 
tirá-las do marasmo de uma falsa se
gurança cultivada numa ilha de fanta
sias. Só que esta sacudida bem que 
poderia provir de fatos menos humi
lhantes, que revelam em público o que 
ninguém ousaria nem pensar no silên
cio do seu coração. O choque, que lan
çou uma onda de descrédito, 
injustificado, é claro, sobre largos se
tores da Igreja, arrastados para tribu
nais não para dar testemunho de fé 
como os mártires, mas para serem jul
gados por crimes nefandos, é simples
mente traumatizante, sobretudo para 
"os pequeninos" do Evangelho. Bem 
que Jesus diz que melhor fora que os 
autores diretos e indiretos destes escân
dalos amarrassem uma pedra ao pes
coço e se lançassem ao mar. 

Entretanto, apesar do choque e das 
poucas medidas concretas, que só 
poderão aparecer depois de algum 
tempo (ninguém vai reconstituir um 
telhado durante a tempestade), algu
mas linhas de ação já transparecem, 
tanto no que se refere aos "predado
res" que lançam suas armadilhas para 
surpreender crianças e jovens, quan
to no que se refere aos processos 
formativos. No que se refere aos pre
dadores, já deixamos claro que a sus
pensão do uso de ordens e outras 
medidas corretivas, não nos podem 
fazer esquecer as três faces do evan
gelho: da responsabilidade, da graça 
e da cruz. Por mais tentador que isto 
possa ser, não podemos armar-nos de 
pedras e simplesmente lançá-las con
tra os pecadores. O mundo quer san
gue; Jesus quer que os pecadores se 
convertam e vivam. No que se refere 
às vítimas, impõem-se medidas de 
amplo alcance, não apenas no senti
do de reparar os danos causados nos 
vários níveis. mas também no senti
do de reanimar na fé as próprias víti
mas e seus parentes. 

Contudo, é no nível da formação que 
nos sentimos mais interpelados. Tam
bém neste particular já sinalizamos al
guns passos, ao lembrarmos uma série 
de "místicas" a serem cultivadas. Mas 
gostaria de insistir ainda num ponto 
muito importante: para ser formador 
não basta ter boa vontade: é preciso ter 
competência, ou/ e buscar profissio
nais. da área das humanas, sintoniza
dos com os valores evangélicos. Isto 
não apenas para uma mais adequada 
"seleção" de candidatos e candidatas, 
mas também para acompanhar-nos ao 
longo de toda a vida. A auto-suficiên-



cia é um dos pecados mais graves en
contrados justamente nos meios dos 
clérigos e dos religiosos(as). É o peca
do que Jesus denuncia com mais for
ça, de acordo com o evangelista São 
João. E no mais, não podemos esque
cer a importância de pessoas das co
munidades de fé, que ajudem a criar 
um clima propício, onde floresçam 
amizades como aquelas de Jesus em 
relação às Marias e às Martas. Só as
sim podemos ter fundadas esperanças 
de que a Igreja não seja mais tão forte-

mente abalada por este tipo de crimes 
e pecados. 

Por fim, neste contexto, convém lem
brar um antigo livro de Bernarnos, 
intitulado "Diário de um pároco de al
deia". Depois de descrever as lutas e 
as quedas de um sacerdote, o autor ter
mina com uma frase que traduz bem a 
mensagem deste nosso artigo: "Tudo é 
graça" . 

Endereço do autor: 
RI/a Comnel Veiga, 550 
25655-/51 - Petrópolis - Ri 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 

1 Qual foi e está sendo a repercussão em sua comunidade religiosa 
e de fé no que se refere às denúncias de pedofilia no clero? Politica 
de avestruz? politica dos monges de Alexandria? Discernimento 
sereno? 
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2 No seu entender, que medidas deverão ser tomadas a nivel de 
Igreja e a nivel de cultivo das vocações religiosas e sacerdotais 
para que tais escândalos não mais ocorram? 

3 Há na sua comunidade um trabalho na linha da integração afetiva 
e sexual? 



o diálogo em tempos de 
fundamentalismo religioso 

FAUSTINO TEIXEIRA 

Introdução 
A questão da religião voltou a eco

ar de forma substantiva após os vio
lentos atentados terroristas de II de 
setembro de 2001 nos Estados Uni
dos. Este acontecimento não signifi
cou um episódio isolado, mas parte 
de uma realidade sombria mais am
pla, marcada pelo espectro do fana
tismo religioso no mundo contempo
râneo. Não se pode hoje ocultar a 
referência étnico-religiosa que acom
panha grande parte dos conflitos vi
gentes no tempo atual. A presença da 
religião nestes conflitos não consti
tui um mero pretexto, mas parte cons
tituinte de um "jogo multivariado"'. 
O "fator Deus", como assinala o prê
mio Nobel José Saramago, tem mui
tas vezes acionado a dinâmica letal 
dos inúmeros sofrimentos, violênci
as e morticínios que pontuam o ce
nário histórico atual. É por causa e 
em nome dele "que se tem permitido 
e justificado tudo, principalmente o 
pior, principalmente o mais horren
do e cruel"'. A crueldade de chaci
nas comunitárias acontecidas na Ín
dia, e de crimes cometidos em nome 

da religião, acionam a revolta de in
telectuais como Salman Rushdie: 
"Quão bem a religião erige totens, 
com que resultados fatais, e com que 
facilidade nós nos dispomos a matar 
por eles! E, depois que o tivermos 
feito suficientes vezes, o entorpeci
mento resultante tornará mais fácil 
fazê-lo ainda outras"'. 

A história religiosa da humanida
de vem, de fato, marcada pela pre
sença de uma ambigüidade específi
ca. Há um enigma envolvendo esta 
questão. Em situações particulares, 
pode-se observar a presença da vita
lidade religiosa favorecendo o cres
cimento da afirmação do humano, a 
dinâmica da solidariedade e da com
paixão. Mas há igualmente, em ou
tros casos, a justificativa da violên
cia, opressão e morte em nome de 
"Deus" ou do sagrado. Trata-se aqui 
de uma instrumentalização da religião 
para afirmar um poder particular com 
respeito aos outros. Nenhuma religião 
está livre das disfunções institucio
nais, dos enrijecimentos particularis
tas e insulamentos dogmáticos. Mui
tos conflitos e violências provocados 

I Picrre SANCHrS. Religiões no mundo contemporâneo: convivência c conflitos. Belo Horizonte, 2001, 
mimeo .. p. 2. Para Sanchis, a presença da religião nos atuais connilos fi nível mundial é muito mais do que 
'ideológica', Ela é parte constituinte dos conjuntos em presença, articulada a outras dimensões que, segundo 
os casos e segundo os momentos se revezam com ela nos planos mais visíveis ou mais ocultos da relação": 
Ibidem, p. 2. 

1 José SARAMAGO. O fator Deus. Folha de Selo PlIll!O, 19 de setembro de 2001, p. 8 (Especial Guerra na 
América). 
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pelas religiões são decorrência de 
uma forma peculiar de testemunhar 
a verdade. 

Embora o cenário religioso atual 
esteja marcado por esta presença ine
gável dos acirramentos identitários e 
pela violência, vislumbram-se alguns 
esforços e gestos bem significativos 
que marcam um empenho alternati
vo no sentido da maior convivência, 
comunhão, solidariedade e paz. A 
recente jornada de oração em favor 
da paz, realizada em janeiro de 2002 
na cidade de Assis (Itália), reunindo 
representantes de diversas religiões 
mundiais, significou um grito de pro
testo contra a violência, a guerra e o 
terrorismo. Na expressão polifônica 
e diversificada dos testemunhos dos 
religiosos presentes no evento ecoou 
a consciência viva de que toda reli
gião deve ser portadora de justiça, 
amor e paz sobre a terra. 4 Para que 
isto ocorra, é necessário, entretanto, 
o empenho em favor do diálogo en
tre as religiões. Trata-se de algo com
plexo e difícil, mas que permanece 
hoje como um dos desafios essenci
aIs para a paz e a sobrevivência do 
mundo. 

1. A religião na sociedade 
pós-tradicional 

a. A nova vitalidade da religião 
Apesar do prognóstico moderno 

em favor das teses da secularização, 
o que se verifica hoje em dia é uma 
presença viva do fenômeno religio
so e uma nova vitalidade da religião. 
Como sublinha Peter Berger em re
cente trabalho, "não há razão para 
pensar que o mundo do século 
XXI será menos religioso do que o 
mundo atual"'. Esta revitalização 
religiosa ou retomada do impulso 
religioso revela a existência de 
um problema agudo no mundo 
atual. Na base desta nova motivação 
religiosa encontra-se o estado de 
inquietação que acompanha a 
premência de riscos globais, sem 
precedentes na história da humanida
de. Segundo Gianni Vattimo, esta 
retomada do interesse religioso 
revela sobretudo a presença de um 
"limite" da potencialidade humana 
e da aparente insolubilidade de 
seu instrumental técnico na resolução 
de muitos problemas que afligem 
a humanidade. Difunde-se o medo 
e a ansiedade diante das ameaças 
diversificadas que pesam sobre o 
futuro do planeta, mas também a 
insegurança face à carência de hori
zontes e à perda de sentido da exis
tência. Há uma relação entre este 
novo impulso religioso e a recusa de 
uma modernização que vem abafan
do ou destruindo as "raízes autênti
cas da existência"ó. 

I Salman RUSHDIE. o nome do problema é Deus. Folha de Süo Pau/o, [7 de março de 2002, p. A29. 

4 Giomala di prcghicra di Assisi. Impegno per la puce. 11 Regl/o·doclIl1Iemi, n. 3, p. 65-80, 2002. 

:; Peter L. BERGER. A dcssccu!urização do mundo: uma visão global. Religiüo e Sociedade, v. 21, n. 1, p. 18, 
200 I. 
r, Gianni VÁTTIMO. Acreditar em {/creditar. Lisboa: Relógio D'água, 1998, p. 12-13; Id. O vestígio do 
vestígio. In: Jacqucs DERRIDA & Gianni VATTIMO (Org.) A relil:iüo. São Paulo: Estação Liberdade, 2000, 
p. 92·93. 
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b. Uma nova fisionomia da 
tradição 

No contexto da influência 
transformadora da globalização ve
rifica-se a emergência de uma "or
dem social pós-tradicional". Para 
Anthony Giddens, esta nova ordem 
não significa o desaparecimento da 
tradição, mas a mudança de seu 
status. No novo momento da 
globalização intensificadora, as tra
dições "têm de explicar-se, têm de 
tornar-se abertas à interrogação ou ao 
discurso"'. Na origem latina da pala
vra tradição, tradere, vigora a idéia 
de transmissão de algo a alguém. A 
tradição é portadora de uma memó
ria, de um código de sentido e gera
dora de uma continuidade. O seu pa
pel fundamental é "atualizar o pas
sado no presente, de restituir, no 
'mundo vivido' de um grupo huma
no ou de uma sociedade, a memória 
viva de uma fundação que a faz exis
tir no presente"'. Enquanto na socie
dade pré-moderna a tradição possi
bilitava a continuidade de uma me
mória, no tempo moderno esta situa
ção se altera. Não mais se consegue 
garantir com a regularidade anterior 
a manutenção individual de uma con
tinuidade da memória coletiva. Ins
taura-se, assim, uma "crise de trans
missão" ou de "elaboração da cadeia 
da memória". Isto não ocorre sem 
problemas. Com a perda de referên-

cia do código de sentido garantido 
pela tradição, inúmeras pessoas pas
sam a viver uma situação de incerte
za estrutural. 

É a mudança no desenho da tradi
ção na sociedade pós-tradicional que 
provoca tantas dificuldades em seto
res mais conservadores. Há uma gran
de dificuldade em compreender que 
o elemento de continuidade entre o 
passado e o presente deve ser sem
pre dinamizado pela incorporação 
das inovações e reinterpretações em 
função dos dados do presente. Não 
ocorre uma ruptura da preservação do 
código de sentido anterior, mas há 
uma mudança no mesmo. Entender a 
tradição de forma estática é esvaziá
la de seu conteúdo de reinvenção 
permanente. Com a mudança do pa
pel da tradição, uma nova dinâmica 
social vem introduzida, e com ela, a 
exigência de um modo de vida mais 
aberto e reflexivo'. No mundo cos
mopolita e plural torna-se muito difí
cil a preservação de identidades iso
ladas e estanques. Torna-se inevitá
velo contato e a relação de umas 
pessoas com outras, a percepção da 
diversidade plural de formas de pen
samento e ação e o imperativo da 
reflexividade. 

Esta nova situação terá um influxo 
importante no campo religioso. Com 
a crescente mobilidade, verifica-se o 
contato entre pessoas de crenças di-

7 Anthony GJDDENS.' Para além da esquerda e da direita. São Paulo: Uncsp, 1995, p. 13. Segundo este 
autor, "no contexto de uma ordem cosmopolita e globalizadora, as tradições são constantemente colocadas 
em contato umas com as outras e forçadas a 'se declararem"': Ibidem, p. 99. 

H Daniclc HERVIEU-LÉGER. Religirme e l1Iemoria. Bologna: 11 Mulino, 1996, p. 138. 
9 O conceito de reflexividade é de grande importância na obra de Anthony Giddens. Para ele, "a reflexividade 
da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reforma
das à luz de informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim constitulivamenle seu 
caráter": As conseqüênôa.\" da I/lodemidade. São Paulo: Unesp, 1991, p. 45. 
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ferentes. Instaura-se, de fato, uma 
realidade de pluralismo religioso mais 
imediata, mas não menos tensa: "as 
diferenças de crenças, às vezes mui
to radicais, são mais diretamente vi
síveis, com freqüência crescente, e 
mais diretamente encontradas: pron
tas para a suspeita, a preocupação, a 
repugnância e a altercação" 111. Esta 
mesma diferença pode, entretanto, 
propiciar um espaço para a afirma
ção de um novo entendimento e soli
dariedade mútuos. Na base de mui
tos dos conflitos religiosos em cur
so, hoje na humanidade, encontra-se 
a busca ou construção da identida
de. Enquanto no passado esta identi
dade era mais garantida e unificada, 
ela passa no mundo moderno "para 
um regime plural"", mas diante de 
tal regime o sujeito fica dividido en
tre duas possibilidades: o diálogo 
cosmopolita ou a redução fundamen
talista. Trata-se de duas possibilida
des concretas de reagir ao desafio da 
globalização. A ameaça da segunda 
possibilidade está muito patente no 
momento atual, ou seja, da "recusa 
do diálogo num mundo cujo ritmo e 
continuidade dependem dele"''. 

2. A ameaça dos 
fundamentalismos 

a. Fundamentalismo, globalização 
e pluralismo 

O fundamentalismo é um fenôme
no marcadamente moderno, expres-

são de uma reação às influências da 
globalização e do pluralismo. Ao 
acentuar dissonâncias cognitivas, o 
pluralismo provoca em indivíduos ou 
grupos um sentimento de inseguran
ça significativamente ameaçador 
para a plausibilidade de sua inserção 
no mundo. Como sublinha Peter 
Berger, "o pluralismo cria uma con
dição de incerteza permanente com 
respeito ao que se deveria crer e ao 
modo como se deveria viver; mas a 
mente humana abomina a incerteza, 
sobretudo no que diz respeito ao que 
se conta na vida. Quando o 
relativismo alcança certa intensidade, 
o absolutismo volta a exercitar um 
grande fascínio"". Ao sentimento de 
insegurança responde-se com uma 
redução cognitiva defensiva ou ofen
siva. Diante do risco dissolvedor da 
dúvida, reage-se com a afirmação or
todoxa. No primeiro caso, ocorre um 
fechamento comunitário, é a estraté
gia do gheto. No segundo caso, mais 
ameaçador, adota-se a estratégia da 
cruzada, ou seja, o caminho da re
conquista da sociedade em nome da 
tradição religiosa particular. Todo fun
damentalismo vem circundado de 
uma potencialidade de violência. Há 
na sua base uma "espiral degenerada 
de comunicação" e uma recusa ex
plícita a qualquer polenciamento 
dialogal. O que "originalmente é ape
nas um isolacionismo, ou talvez a 
insistência na pureza de uma tradi
ção local, pode se essa for a tendên-

10 Clirford GEERTZ. N(J\'o olhar sobre li (/lItmpologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 158. 

II Pierre SANCHlS. Religiões no mundo contemporâneo ... Art.cit., p. 4. 

12 Anthony GIDDENS. Mllndo em descontrole. Op.cit.,p. 59. 

1.1 Peter L. BERGER. UI/li gloria remota: avere fede nell'epoca dei pluralismo. Bologna: 11 Mulino, 1994, p. 48. 
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cia das circunstâncias, transformar
se em um cicIo vicioso de animosi
dade e rancor"14. 

O fenômeno do fundamentalismo, 
como bem acentuou Giddens, deve 
ser analisado "contra o pano de fun
do do surgimento da sociedade pós
tradicional"". Ele implica, de fato, a 
realidade de uma "tradição sitiada", 
Diante da ameaça globalizadora, ele 
reage com a afirmação tradicional da 
tradição. Rejeita-se todo e qualquer 
engajamento dialogal com a 
modernidade, bem como qualquer 
possibilidade de reflexividade da tra
dição. Na raiz do fundamentalismo 
há o sentimento de insegurança, de
sorientação ou anomia resultantes de 
uma dinâmica modernizadora. Torna
se intolerável para os 
fundamentalistas a possibilidade de 
esvaecimento de seus valores tradi
cionais. Reagem ao abalo provoca
do pelas crises do mundo moderno 
em suas comunidades de fé e em 
suas convicções básicas. Como me
didas de contra-ataque, recusam to
dos os vetores associados à lógica 
moderna: a hermenêutica, o 
pluralismo, o relativismo, a evolução 
e o desenvolvimento; e reforçam os 
canais de solidariedade grupal. 

Com sua capacidade de recriar ne
xos de solidariedade grupal, de do
tar a vida de sentido e finalidade, de 

inventar um passado mítico em que 
não existiam as tensões e as incerte
zas do mundo contemporâneo, de 
alimentar a esperança numa vida fu
tura que possa compensar todas as 
humilhações do presente e de fazer 
da religião uma trincheira de 
resistência cultural, capaz de enfren
tar as pressões niveladoras 
provocadas pela globalização, o fun
damentalismo parece constituir uma 
resposta para todas as frustrações da 
vida moderna J(i. 

b. As religiões e o 
fundamentalismo 

O fundamentalismo é uma realida
de recorrente nas religiões nos tem
pos modernos, surgindo sempre 
como uma reação aos problemas da 
modernidade. Com respeito ao con
texto religioso, este termo foi aplica
do pela primeira vez por volta da 
passagem do século XIX para o sé
culo XX, referindo-se a um movimen
to teológico de origem protestante. 
Este movimento nasce nos Estados 
Unidos como reação ao modernismo 
e liberalismo teológico, e assume 
como bandeira as idéias de inerrância 
bíblica, de escatologia milenista e 
anti-ecumenismo]7. 

Sobretudo após os episódios vio
lentos de II de setembro de 200 I, a 
questão do fundamentalismo foi mUl-

14 Anthony G1DDENS. Para além da esquerda e da direita. Op.cil., p. 277. 
1.1 Ibidem, p. 14. 

I~ Sérgio Paulo ROUANET. Os três fundamentalismos. Folha de Süo Pwt/o - Caderno Mais, 21 de outubro 
de 2001, p. 13. Mas apesar das aparências, "a identidade fundamentalista é uma identidade ameaçada, 
amedrontada. cheia de incertezas c, por isso, uma identidade que reage agressivamente. É uma identidade 
que não tem consciência de si mesma, mas se define pela delimitação Oll negação de inimigos reais ou 
supostos": Jurgen MOLTMANN. Fundamentalismo e modernidade. Concililflll, v. 241, n. 3, p. 146, 1992. 

17 Antônio Gouvên MENDONÇA & Prócoro VELASQUES FILHO. Intmduçüo ao pmtestalltismo J/O lJrasil. 
São Paulo: Loyoln, 1990, p. 120-129. 
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to enfatizada pelos diversos meios de 
comunicação. Há uma tendência na 
mídia ocidental, fortalecida após esta 
data, de identificar e/ou reduzir o fe
nômeno do fundamentalismo à ques
tão islâmica." Trata-se na realidade 
de um grande equívoco. Na verda
de, a tendência fundamentalista irá 
marcar presença no Islã bem mais 
tarde do que a verificada nas outras 
duas grandes tradições monoteístas, 
ou seja, o judaísmo e o cristianismo. 
Esta tendência irá ocorrer no Islã so
bretudo por volta dos anos de 1960 
e 1970, em reação ao enraizamento 
da cultura moderna em solo muçul
mano,ll) 

Há que sublinhar a questão espe
cífica da terminologia. O termo fun
damentalismo está intimamente liga
do à sua origem no contexto cristão, 
assumincl,o uma conotação bem de
terminada. Afirma-se como uma ten
dência do conservadorismo protes
tante americano, tendo como base 
fundamental uma interpretação 
literalista e estreita da Bíblia. Para 
evitar distorções problemáticas, a 
aplicação deste termo a outras desig
nações religiosas deve ser realizada 
de forma mais matizada. Alguns au
tores preferem utilizar outras desig-

nações quando tratam do fenômeno 
análogo que ocorre em outras tradi
ções: integrismo, conservadorismo 
etc. O fenômeno atual do fundamen
talismo marca presença em várias tra
dições religiosas, envolvendo tam
bém aquelas caracterizadas por pers
pectiva inclusiva, como o hinduísmo 
e o budismo. 20 

No âmbito do judaísmo, a resposta 
aos desafios da modernidade ocorreu 
seguindo trajetórias diferentes. Ao 
lado de posições reformistas e aber
tas ao processo de assimilação da di
nâmica moderna, houve igualmente 
o reforço de tendências ortodoxas, 
rigidamente críticas a toda e qualquer 
contaminação cognitiva provinda 
dos ideais iluministas. Há que reco
nhecer a importância do lugar con
cedido à interpretação no judaísmo. 
Trata-se de um povo com "vocação 
hermenêutica". Na linha do espírito 
de abertura do Talmude, Deus não 
pode ser encerrado numa perspecti
va petrificada, pois é um Deus infi
nito. Resguarda-se um espaço livre 
para a interpretação e o horizonte 
aberto para a apreensão de novos sen
tidos. Segundo uma importante pas
sagem do Talmude: "Palavras de uns 
e de outros, palavras do Deus 

I~ A questão do medo do Islã, afirmada em território europeu c atualmente disseminada por outros lugares. 
tem uma longa história. Está relacionada ao impressionante crescimento do Islã desde fi morte de seu profeta, 
em 632. Como bem sublinhou Edward Said, "o Islã passou a simbolizar o terror, a devastação, o demoníaco, 
as hordas de odiosos bárbaros. Para a Europa, o Islã era um trauma duradouro": Orientalismo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 200[, p. 69. Este temor vem acentuado hoje no espaço americano, com a afirmação 
de teses como fi de Samuel Huntington, para o qual o ressurgimento islâmico significa um risco concreto de 
choque civilizacional. Cf. Samuel P. HUNTlNGTON. O choque de civilizaçlJes. Rio de Janeiro: Objetiva, 
1997. 
I~ Karen ARMSTRONG. O lslii. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 219-220. 

lO Para uma abordagem sintética dos fundamentalismos etno-religiosos na Índia contemporânea e no neo
hinduísmo cf. Enzo PACE. 11 regime del/lJ )'erità. Bolognu: 11 Mulino, 1990, p. 120-131. Neste trabalho nos 
restringiremos à abordagem do fenômeno nas tradições judaico, cristã e islâmica. 
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vivo"21. Este espírito de abertura não 
encontrou, porém, espaço em formas 
particulares do Judaísmo Ortodoxo 
atualmente florescente. Verifica-se 
nestes casos pontos de concordância 
bem precisos com a nebulosa funda
mentalista. Deve-se sublinhar, em par
ticular, a "concepção segregacionisa" 
que toma forma nestas expressões 
concretas do judaísmo, marcada por 
traços bem característicos, sobretudo 
a rejeição de todo intercâmbio com o 
mundo circunstante e a concepção 
exclusivista da verdade." Afirmam-se 
no atual cenário judaico não apenas 
os núcleos ultra-ortodoxos, mas tam
bém os grupos sionistas religiosos, que 
vêm marcando presença de forma ar
ticulada desde 1902. Como indica 
Bernard Sorj, "o sionismo, primeiro 
como movimento social e depois 
como ideologia de um Estado que 
devia criar uma nova cultura homo
gênea, participou dessa tendência 
excludente. Centrado no dogma de 
que a diáspora era a origem de todos 
os males do povo judeu, o sionismo 
desvalorizava todas as outras expres
sões do judaísmo moderno"". O que 
se verifica atualmente em Israel é uma 
expressão do triunfo político do sio
nismo, cujos resultados estão bem vi
síveis no atual conflito com os pales
tinos. Os desdobramentos conflitivos 
desta realidade são questionados por 
José Saramago em impressionante de
poimento: 

É nisto que consiste, desde 1948, 
com ligeiras variantes meramente tá
ticas, a estratégia política israelita. In
toxicados mentalmente pela idéia 
messiânica de um Grande Israel que 
realize finalmente os sonhos 
expansionistas do sionismo mais ra
dicaI; contaminados pela monstruo
sa e enraizada 'certeza' de que neste 
catastrófico e absurdo mundo existe 
um povo eleito por Deus e que, por
tan to, es tão au tomaticamen te 
justificadas e autorizadas, em nome 
também dos horrores passados e dos 
medos de hoje, todas as ações pró
prias resultantes de um racismo ob
sessivo, psicológica e patologicamen
te exclusivista.24 

Com respeito ao catolicismo, o tra
ço do fundamentalismo estará mais 
evidenciado nos procedimentos mo
dernos com os quais a tradição ecle
siástica busca resguardar as decisões 
doutrinais obrigatórias. Enquanto os 
protestantes sublinham a infalibilida
de da Escritura, os católicos acentu
arão a infalibilidade do magistério. 
Uma dinâmica mais conservadora 
diante dos tempos modernos irá pau
latinamente ganhando espaço no 
campo católico com o tridentinismo. 
Trata-se aqui da afirmação de um sis
tema e de um espírito, constituídos a 
partir do Concílio de Trento (1545-
1563), que envolverão diversos se
tores do mundo católico: teologia, 
ética, prática religiosa, liturgia, orga-

21 Marc-Alain QUAKNIN. O lJeus dos judeus. In: Jean BOTTÉRO & Marc-Alain QUAKNIN & Joseph 
Moingt. A mais bela hiJliÍria de Deus. São Paulo: Difel, 2001, p. 64. 
n Jacob NEUSNER. O desafIO do fundamcntalismo judaico contemporâneo. Co//{:ililllJl, v. 241, n. 3, p. 67-
71. 1992. 
B Nilton BONDER & Bernardo SORJ. Judaísmo pam o século XXI. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, p. 56. 

24 José SARAMAGO. Das pedras de Davi aos Ianques de Golias. O Globo, 14 de abril de 2002. p. 44. 
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nização eclesiástica etc. Este 
tridentinismo irá favorecer uma re
presentação particular do catolicismo 
romano, reticente e crítico face aos 
desafios da modernidade. Uma ex
pressão viva de tal representação irá 
ocorrer por ocasião da "controvérsia 
modernista", no início do século XX. 
Em reação ao espírito do tempo, o 
Papa Pio X lançará em I 907 a 
encíclica Pascendi, que em nome da 
infalibilidade do magistério, condc
nará em sua globalidade os "erros" 
do modernismo. Instaura-se, assim, 
um elemento singular no campo ca
tólico, caracterizado pelo zelo 
doutrinaI e pela perseguição aos que 
se desviam do "caminho reto"." 
Embora tais forças conservadoras te
nham encontrado um importante con
tra-ponto no Concílio Vaticano II 
(1962-1965) e nos movimentos 
eclesiais renovadores que o antecipa
ram e sucederam, elas voltarão a 
exercer o seu influxo a partir da dé
cada de 80, durante o pontificado de 
João Paulo II. Na atual conjuntura 
eclesiástica, estão presentes e ativas 
forças conservadoras e articuladas 
em favor de uma restauração, enten
dida como a busca de um novo equi
líbrio, depois dos "exageros" da aber
tura conciliar. 2(j 

A afirmação fundamentalista no 
Islã ocorrerá sobretudo como uma 

reação ao laicismo coerciti vo que 
acompanha a sedução modernizado
ra. Nasce como fruto de uma inse
gurança e apreensão face à dinâmi
ca secularizadora, ao temor da per
da da tradição e da exclusão do di
vino da vida pública. Depois de vi
ver um período de grande floração 
e expansão, cujo apogeu encontra
se no século XIII", o Islã viverá um 
momento de crise. Este período co
incidirá com a dinâmica de afirma
ção colonialista européia. O desgaste 
sofrido pode ser atribuído tanto ao 
processo de devastação resultante 
das várias ondas de invasão dos 
mongóis, como ao declínio econô
mico e político-militar dos países 
muçulmanos. 

Com a crise de plausibilidade ins
taurada, haverá espaço para um novo 
rearranjo e interrogações alternativas 
sobre o destino do Islã. O contato 
com a Europa colonialista possibili
tou um processo de abertura ao mo
dernismo. A busca de renovação da 
comunidade (umma) muçulmana se
guirá o modelo ocidental: o novo 
imperativo será de reforma (islâh), de 
busca do novo e de esforço 
interpretativo (ijtihâd). Um dos gran
des inspiradores para tal reforma foi 
Jamâl ad-din al-Afghânl (m. 1897), 
que atuou no Cairo em defesa do re
torno às fontes da Escritura islâmica, 

~5 Giuseppe ALBERIGO. Instituições cclesiais para a salvaguarda da ortodoxia. COllcililllll. v. 212, n. 4, p. 95-
96, 1987; Hans KÜNG. Contra o fundamcntalisillo romano-católico hodierno. COl1cili/lm, v. 241, n. 3, p. 
151, 1992; Picrre LATHULlERE. Le fondll/JIell/lllisme clIlho/iqlle. Paris: Cerr, 1995. 

21> Os exemplos mais vivos podem ser encontrados nos diversos documentos produzidos pela Congregação 
para a Doutrina da Fé, a partir dos anos 80, c outros a ela relacionados, elaborados pelo Prcfeito da mesma 
Congregação, o cardcal Joseph Ratzinger. 
!1 Algulls autores como Roger Arnaldc7. sublinham a crucialidade deste momento histórico, cuja contribuição 
foi fundamental para a gênese da Europa e do Ocidenle moderno. Cf. Roger ARNALDEZ. A la croisée des 
trois IIIOJ/Otheúmes: une communauté de pcnséc au Moycn-Age. Paris: Albin Michel, 1993, p. 7-8. 
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contra a exegese tradicional em cur
so. Deixou uma leva de discípulos, 
entre os quais Muhammad 'Abduh 
(m.1905). Os dois propunham a bus
ca de uma nova e revitalizadora lei
tura do Carão." O processo de secu
larização ganhou, porém, um acento 
particular e radicalizado em determi
nados países muçulmanos como a 
Turquia, Egito e Irã. No caso da Tur
quia, o processo foi bem agressivo, 
e ocorreu durante o governo de 
Ataturk, que em 1924 abole o 
califado otomano, instaura uma repú
blica nacionalista turca e dá início a 
um processo de "ocidentalização do 
islamismo". Dentre suas iniciativas, 
pode-se mencionar a abolição das or
dens sufis, o fechamento das escolas 
de ensinamento do Carão, a obriga
ção do uso de trajes ocidentais e a 
proibição do véu para as mulheres". 
Um similar processo de moderniza
ção ocorre no Egito e no Irã. Neste 
último país, o programa de moderni
zação levado a efeito por Reza Shah 
foi igualmente implacável.'" 

As reações ao processo seculariza
dor vieram em seguida. O primeiro 
movimento fundamentalista no Islã, 
os Irmãos Muçulmanos, nasce no 
Egito em 1928, como reação crítica 
à dinâmica modernizadora e 
secu larizadora em curso, acusada de 
ocasionar a desestruturação da comu
nidade islâmica. Lançam um slogan 
que .estará se~pre presente nas cor-

rentes islamitas: "A nossa constitui
ção é o Corão"". A mesma reação ao 
laicismo usurpador do Ocidente pre
sidiu a formação do movimento 
Jamaat-i-Islami em 1948 no 
Paquistão. O seu grande ideólogo foi 
Mawdudi (1903-1979), que defende 
um novo caminho de islamização do 
Estado, que possibilite uma sobera
nia exercida em nome de Allah. Aos 
cinco tradicionais pilares do Islã, ele 
acrescentará um sexto, a jihad, en
tendida como luta contra as forças 
que provocam o aniquilamento cul
tural e religioso do Islã. A influência 
deste ideólogo se fará sentir em ou
tro grande nome do fundamentalis
mo islâmico, Sayyid Qutb (1906-
1966). Este reformador exercerá uma 
forte oposição ao laicismo e "paga
nismo" de aI-Nasser no Egito, em 
nome da criação de um verdadeiro 
Estado muçulmano. Na base do fun
damentalismo sunita está a influên
cia da ideologia de Qutb, que pon
tuou igualmente a afirmação do po
der dos talibãs em J 994 no 
Afeganistão. 

Para estes e tantos outros movi
mentos fundamentalistas que estarão 
presentes no campo islâmico, sobre
tudo a partir dos anos 70, a solução 
para os problemas políticos dos mu
çulmanos não pode encontrar sua 
resposta em valores exógenos, mas 
na afirmação efetiva de um Estado 
islâmico que aplique concretamente 

lH Carla SACCONE. Allora l.wUlele s'al/OIltal/r} /leI de,çerto ... I percorsi dell'Islam da Maomctlo ai naslri 
giorni. Padava: Editricc Messaggero Padava, 1999, p. 287-297. 
2Y Karen ARMSTRONG. Em nome de Dells: o fundamcntalismo no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. 
São Puulo: Companhia das Letras, 200 I, p. 220-22l. 
11) Ibidem, p. 249-250 e 257-258 . 
. 11 Gilles KEPEL. .Ii1/(1d Asce.w e declino: sloria dei fondmncntalismo islamico. Roma: Carocci, 2001, p. 28. 
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a lei muçulmana (shari'a). A revolu
ção iraniana de 1978-1979 foi um 
divisor de águas importante, e a par
tir dela a ofensiva fundamentalista 
ganhará expressão mais decisiva. Ela 
não surgiu, porém, do nada, mas foi 
longamente gestada numa contra cul
tura religiosa. O sucesso e prestígio 
deste empreendimento revolucioná
rio acabaram alimentando uma série 
de fenômenos aproximativos seja nas 
zonas diretamente marcadas pelo 
xiismo iraniano, como o Líbano e os 
Estados do Golfo, bem como em ou
tras partes." 

Não há como desconhecer a pre
sença do fenômeno fundamentalista 
em curso no Islã. Mas seria incorreto 
e equivocado concluir que todo o Islã 
é fundamentalista, como afirmou ul
timamente o historiador inglês Paul 
Johson33 Na verdade, "a atual explo
são integralista, nas suas várias for
mas e facetas, significa certamente 
um fenômeno profundo e 
preocupante mas claramente 
minoritário (e se espera não duradou
ro) da secular tensão entre tradição e 
modernidade, entre sabedoria divina 
e sabedoria humana que caracteriza 

o Islã desde suas origens". 34 As for
mas mais "explosivas" e contunden
tes dos movimentos islamitas acabam 
prevalecendo e abafando a realidade 
mais ampla e complexa do fenôme
no do Islã. A exigência de uma 
relativização não invalida a importân
cia de um trabalho crítico e científi
co que deve ser feito em favor da 
compreensão da tradição islâmica 
para além das transgressões que ela 
sofreu ao longo da história". Não se 
pode, entretanto deixar de acentuar 
a difícil e dolorosa situação que vem 
provocando a.insurgência e afirma
ção fundamentalista no Islã. Embora 
seja difícil diagnosticar com precisão 
as causas deste fundamentalismo, 
não há como negar sua realidade de 
"efeito objetivo de fatores cuja eli
minação requer nada menos que uma 
correção de rumos na estrutura de 
nossa modernidade". 36 

3. O desafio do diálogo 
Para quem quer que esteja acom

panhando a situação mundial, não há 
dúvida sobre a realidade tensa, deli
cada e ameaçadora que paira como 
um horizonte sombrio sobre o desti-

.12 Dentre os movimentos Fundumcntalistas surgidos a partir da década de 70 no mundo islâmico podem ser 
assinalados os seguintes: jihad al~islami (Egito-1970), Fronte de salvação islâmico (Algéria-1989), Fronte 
nacional islâmico (Sudão-1978), Heshotlah (Líbano-1982), Hamas (Palestina-1987), 

.1.1 Em entrevista à revista Veja, de 26 de setembro de 200 I, p. 9. 
,\4 Carla SACCONE. Aliara Ismaclle ... , Op.eit., p. 306. 

,l.I Vale registrar o esforço que vem sendo feito por islamólogos como Mohammad Arkoul1, no sentido da 
construção de lima teologia da tradição islâmica, bem como de abertura para a investigação antropológica e 
semiótica com respeito ao Corão e aos Hadith. Cf. Mohammed ARKOUN. L'islam actuel devant sa tradition. 
In: Joscph DORÉ (Ed.) Christitmi.ulle judaisme ef ishul/: fidelité ct ouverture. Paris: Cerr. 1999, p. 126-140 . 
. \~ Sérgio Paulo ROUANET. Os três fundamentalismos. Art.cil., p. 13. Conhecendo a triste e dolorosa situação 
de delerminados campos de refugiados, como os de Sabra e Chatila, verdadeiro "holocausto dos vivos", 
pode-se compreender, como indica Saramago, as razões que levam "um ser humano a transformar-se em 
bomba". Em impressionante romance do escritor afegão Atiq Rahimi, há uma passagem que descreve esta 
realidade: "A dor é assim, ela derrete ou escorre pelos olhos, ou ela se torna afiada como uma lãmina brotando 
da boca, ou então ela se transforma em bomba dentro do peito, uma bomba quc explode num belo dia e faz 
explodir também ... ": Terra e cil/za.~: um conto afegão. São Paulo: Estação Liberdade, 2002, p. 30. 
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no da humanidade. A imagem que 
hoje vigora, corno acentuou Cliffort 
Geertz, não é a da celebração e soli
dariedade inter-cultural, mas de "um 
mundo repleto de pessoas que glori
ficam alegremente seus heróis e 
diabolizam seus inimigos"37. 
O etnocentrismo ganha hoje 
urna fisionomia problemática, lançan
do uns povos contra os outros e 
afirmando a dinâmica de urna 
"incomunicabilidade" letal. Nesta di
nâmica de impermeabilidade aos va
lores da alteridade, torna-se mais que 
urgente o desafio do diálogo e, em 
particular, do diálogo inter-religioso. 

Os acontecimentos de setembro de 
2001 acabaram provocando o acirra
mento de ânimos em favor de teses 
como a do "choque de civilizações". 
Falou-se em cruzada, em luta do bem 
contra o mal, da liberdade contra o 
medo etc. Vem ganhando cada vez 
mais cidadania um pensamento e prá
tica agressivos e violentos contra o 
outro, motivados pelo mote da caça 
aos terroristas. A reformulação da ide
ologia da guerra fria, agora tempera
da com a tensão paradigmática do 
Ocidente contra o resto do mundo, 
ganha terreno em corações e mentes. 
A afirmação das teses que buscam 
opor as civilizações acaba favorecen
do a hostilidade e impedindo o fo
mento de melhor compreensão do 
momento atual. Defender posturas 
que limitam o lugar e o sentido das 
identidades culturais, é ocultar um 
dado fundamental da realidade atu-

aI: a passagem da identidade no mun
do moderno para um "regime plural". 
Não se pode mais limitar o alcance 
das identidades, e o sentido de sua 
pertença. A defesa de um "choque de 
civilizações" acaba por revelar, na re
alidade, um "choque de ignorâncias", 
ou seja, querer transformar 'civiliza
ções' e 'identidades' em algo que elas 
não são, entidades estanques e fecha
das, destituídas das múltiplas corren
tes e contracorrentes que animam a 
história humana e que, ao longo dos 
séculos, tornaram possível que essa 
história não apenas contenha guerras 
de religião e conquista imperial, mas 
que também seja feita de intercâmbi
os, fertilizações cruzadas e parti
lhas". 

Embora a perspectiva de paz 
no século que se inicia seja ainda 
bem remota, permanece o desafio es
sencial da abertura ao outro, da mú
tua compreensão e do recíproco en
riquecimento. O novo século come
ça marcado pela presença inquietan
te e desafiadora do outro, do dife
rente, daquele que não pode ser ne
gado em sua peculiaridade; do 
outro como realidade irreversível e 
irrevogável. Como sublinha 
Sanchis, "o mundo mexeu: desloca
mentos, divisões, expansões. En
contros, encaixes, recobrimentos"39, 
A globalização encurtou o mundo, 
mas instaurou o impacto da presen
ça da diversidade. Esta presença tão 
numerosa de outros tão diversos é 
um dado característico deste século 

.17 Cliffort GEERTZ. Nova luz .wbre a alltropologia. Op.cil., p. 84 . 

.I~ Edward SAID. O choque de ignorâncias. Folha de Süo Pau/o, 17 de outubro de 200[, p. A16. 

W Picrre SANCHIS. Religiões no mundo contemporâneo ... ArLcit., p. I. 

CONVERGÊNCIA 505 



xx!.,,) Diante desta realidade, "o que 
é intolerável não é a diferença, mas a 
indiferença", ou seja a incapacidade 
de reagir ao "desgaste da compai
xão" que cresce a cada momento. O 
grande perigo que ronda o tempo atu
aI é o da afirmação dogmática de co
munidades humanas que funcionam 
como "mônadas semânticas, quase 
sem janelas", especializadas em cul
tivar a arte do solilóquio e da surdez. 
As religiões podem estar envolvidas 
neste círculo isolacionista e imobili
zadas pela incomunicabilidade 

dogmática, ou pela heresia maior do 
descompromisso com o outro, mas 
podem exercer sua influência em fa
vor de um encontro renovador e 
enriquecedor, direcionadas à solida
riedade mútua, à paz e bem da hu-' 
manidade. É nesta segunda direção 
que se encontra a aposta dialogal, .e 
a possibilidade única das religiões 
poderem adquirir sua credibilidade: 
dialogar para não morrer. 

Faustitlo Teixeira· PPCIR-UF1F / /SER+Assessoria 

40 Há hoje uma presença viva da diversidade cultural dentro das sociedades, e não mais simplesmente entre 
elas. "As fronteiras sociais e culturais têm lima coincidência cada vez menor - há japoneses no Brasil, turcos 
às lnmgens do Main e nativo.~ das índias Ocidentais c Orientais encontrando-se nas ruas de Binningham -
num processo de baralhamento que já vem acontecendo há um bom tempo C .. ), mas que em nossos dias, 
aproxima-se de proporções extremas c quase universais"; Clifford GEERTZ. Nova luz sobre {/ wllmpo!ogia. 
Gp.cit., p. 76. O mesmo vale para a questão da presença "inquietante" dos muçulmanos, que não mais se 
encontram na periferia do Ocidente, mas que hnbitam o seu eentro nevrálgico: em toda a Europa e nos 
Estudos Unidos. 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 
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1 Como trabalhar o desafio essencial de manter equilibradOS o em
penho em favor da identidade religiosa e a abertura ao outro ? 

Quais os empecilhos que nos dificultam perceber a riqueza do 
pluralismo religioso e reconhecer o valor do aprendizado com a 
diferença? 

3 Quais os riscos que acompanham o crescimento do fundamenta
Iismo nas diversas tradições religiosas? 



Reflexões bíblicas sobre a vida religiosa 

J. KONINGS 5J 

1 - Vida 110 Espírito 
O cerne da Vida Religiosa parece

me ser a "Vida no Espírito", termo pre
ferível a "vida espiritual", porque "es
piritual" pode ser entendido no senti
do de "desligada da matéria". Pois o 
"espírito" segundo a Bíblia não é o es
pírito como oposto à matéria do 
dualismo grego. O espírito na Bíblia é 
a força/o sopro de Deus - agindo so
bre o cosmo, a carne, a vida, o cora
ção, o espírito humano etc. 

Deste Espírito, Jesus diz na despe
dida: "Ele vos guiará em toda a verda
de" (J o 16,13). "Em toda a verdade" 
(segundo a preferível leitura textual de 
Jo 16,13) é o âmbito no qual o Espíri
to-Paráclito nos faz penetrar. A expres
são aplica-se, no Antigo Testamento, à 
Lei (SI 25,5; 86, 11). O Espírito não 
apenas nos encaminha para uma ver
dade futura, p. ex., no além (tradução 
corriqueira de Jo 16,13: "vos conduzi
rá à plena verdade"). Ele é nosso guia 
no âmbito da verdade plena, sempre, 
dia após dia. 

A verdade plena é a compreensão 
"espiritual", ou "pelo Espírito" de 
Deus, de todas as coisas que se apre
sentam em nossa vida. É compreender 
as coisas em Deus. Por isso chama-se 
o "Espírito da Verdade", isso é, de 
Deus-em-manifeStação. Mas ao mesmo 
tempo ele recorda as palavras e gestos 
de Cristo, nos faz entendê-los. É a me
mória de Cristo iluminando nosso dia
a-dia. 

A "vida no Espírito" deve ser isso 

aí: viver a vida humana sob a contínua 
iluminação do Deus-Verdade que se 
manifestou em Jesus, presente a nós na 
"recordação" operada pelo Espírito que 
ele nos envia. 

Dessa "recordação" fazem parte a 
leitura bíblica "espíritual" (no sentido 
de C. Mesters e a coleção "Tua Pala
vra é Vida"), o memorial da Eucaris
tia (cf. a epiclese ou invocação do 
Espírito) etc. 

Essa realidade não é privilégio dos 
religiosos. Jesus falou para seus discí
pulos como tais, sem restrições. Se a 
vida religiosa é chamada "vida no Es
pírito", poderia ser no sentido de ser 
um modo mais consciente de viver 
essa recordação que ilumina a vida em 
plena verdade, toma a vida diáfana da 
Verdade que é Deus presente em Jesus 
Cristo (observe-se a dimensão 
trinitária). 

2 - Volta às origells 
No fundo, todas as fundações reli

giosas sérias pretendem ser uma volta 
às origens, a primeira comunidade cris
tã e, antes dessa, o discipulado de Je
sus. Devemos entender isso não so
mente de maneira formal (um modo 
exterior de viver, o que seria macaque
ar. .. ), mas como conteúdo: reviver o 
que viveram os primeiros discípulos e 
a comunidade primeva. 

Em outros termos, é dar forma ao 
"espírito da recordação". Forma ade
quada a nosso tempo. A volta às ori
gens não significa fazer uma reprodu-
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ção literal daquilo que o Novo Testa
mento descreve, mas captar' seu "espí
rito" e encarnar esse espírito de maneira 
fiel hoje. 
• Novamente, é algo que vale para a 

Igreja como um todo, mas a Vida Reli
giosa pode ser um âmbito em que isso 
se faz de maneira mais consciente e 
expressa, de modo que se transforma 
num testemunho para todos: comuni
dade-testemunha do discipulado de 
Jesus e da fraternidade dos primeiros 
cristãos. 

A volta às origens não é para se dis
tinguir dos cristãos comuns - suposta
mente meio degenerados -, mas para 
tornar as origens presentes numa for
ma compreensível hoje. Para isso a lei
tura orante à luz do Espírito é indis
pensável. 

A refundação da Vida Religiosa não 
deve apenas ir até às intenções do fun
dador, mas até as de Jesus. 

3 - O "seguimento" de Jesus1 

A Vida Religiosa tem sua origem no 
seguimento de Jesus, de que os evan
gelhos nos dão o testemunho mais ori
ginário. 

3.1 - Comunidades procurando o 
seguimento radical de Jesus existiram 
desde o início da Igreja - inclusive 
comunidades de leigos casados, comu
nidades mistas, aceitando casais (em 
alguns casos, com abstinência absolu
ta, em outros, só nos dias de penitên
cia e festa ... ). As formas são muitas, em 
todas as Igrejas cristãs. A inspiração é 
o seguimento radical de Jesus. 

3.2 - A dinâmica dessas comunida
des, ao modelo do evangelho, consis-

te em descobrir o Messias, o Senhor, e 
constituir um grupo solidário para ir em 
seu seguimento. O modelo por exce
lência é o grupo dos primeiros discí
pulos. Tais tentativas constituem sem
pre um fator de renovação na Igreja. 
Temos assim, hoje, pequenas comuni
dades que arriscam ~ radicalidade evan
gélica (mas não aqueles pequenos 
feudos acomodados dentro das congre
gações ... ). 

3.3 - Nesta dinâmica situam-se os 
chamados "conselhos evangélicos", 
que na realidade não são senão ex
pressões da radicalidade do segui
mento. 

Em primeiro lugar vem a pobreza: 
abandonar tudo. Não é sem mais a po
breza das bem-aventuranças; pois essa 
é a pobreza que, desejada ou não, com 
a chegada de Jesus é transformada em 
posse do Reino. A pobreza do segui
mento é mais específica: é a pobreza 
no sentido do sermão missionário (Mt 
10). O seguidor de Jesus está tão en
volvido com ele que as posses atrapa
lham. Espírito semelhante respira o tex
to das exigências do seguimento (Lc 
9,57-63). Não são coisas específicas da 
vida religiosa; valem, de maneiras di
versas e de modo difuso, para todos os 
seguidores de Jesus (cf. a parábola do 
tesouro do campo, da pérola etc.). Mas 
a vida religiosa deu a isso forma 
institucional reconhecível (com o pe
rigo de se tornar mais aparente que 
real). 

Também a obediência vale para to
dos os cristãos. No caso da Vida Reli
giosa, além de uma maneira de "sentir 
com a Igreja'" é vivida como um sÍm-

I Cf. J. M. R. Tillard, Dimlfe de Dells c para os hmlJerIJ. São Paulo: Loyola, 1975, 190-269. 
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bolo visível da obediência a Cristo. O 
que não quer dizer que os superiores 
se devam identificar com Cristo ou 
Deus na terra! Cf. as mulheres que de
vem obedecer aos esposos como a 
Cristo, mas estes não são Cristo [Ef 
5,22]; e devem amar as esposas como 
Cristo à Igreja [5,25]. 

A virgindade só se entende numa 
abordagem místico-simbólica. É um 
gesto simbólico de disponibilidade to
tal para Deus (mas o sacramento do 
matrimônio mostra que o casamento 
também pode ter um sentido semelhan
te). A virgindade deve ser sustentada 
por uma inspiração pessoal, não só por 
exigências da organização. A virgin
dade realiza seu sentido só quando vi
vida por carisma. Senão, vira 
solteiragem. Se os textos sobre Maria 
Virgem (sobretudo em Lc 1-2) trans
mitem essa intuição, apenas um texto 
nos evangelhos fala sobre o celibato 
masculino: Mt 19,10-12. Parece res
ponder à crítica dos judeus 
"procriacionistas"; revela um sentido 
messiânico: no reino de Deus os 
eunucos recebem plena estima como 
os outros (Is 56,4). A virgindade ma
ternal de Maria pode significar que essa 
disponibilidade para Deus recebe dele 
fecundidade: o que o/a virgem faz deve 
aparecer como obra de Deus, não de 
carne e sangue. 

3.4 - O seguimento radical de Jesus 
se dá necessariamente em comunida
de, melhor, em comunhão irmanada. 
Mesmo no caso dos monges do deser
to. Comunhão (também) de bens ma
teriais (At 2,45; 4,34-35). Aliás, ISSO 

l O.c., p. 2205. 

J Ibid., p. 221. 

combina bem com a virgindade: nem 
patrimônio nem matrimônio ... 

Sem diminuir a importância da par
tilha material, convém insistir na comu
nhão de alma (= de vida, de coração, 
de inspiração: At 23,44.35; 5,12). Esta 
é a base da comunhão material, que é 
a conseqüência daquela (Ex. Barnabé 
19,8; Didaqué 4,8). Aparece o sentido 
escatológico: somos co-participantes 
dos dons de Deus, da "herança" (Rm 
8,16-17; lIo 1,3). De seu amor. Amor 
que vem do Pai através de Jesus e se 
espalha entre os irmãos/as irmãs como 
testemunho para o mundo (10 15,1-17; 
13,34-35). 

É o "mistério" de Cristo (participar do 
seu dinamismo), comunhão com Cristo 
em abertura aos outros (nada de misti
cismo ciumento). Participar de sua cruz, 
também (Mc 8,34ss). "Significativamen
te", o religioso procura afastar-se o mais 
possível daquilo que o pode afastar de 
Deus (os "votos" como "distância segu
ra" do ter, do poder, do prazer). 

3.5 - As formas de koil1ol1ia-comu
nhão apresentam-se como segue': 

a) koil1onia como valor próprio, atra
vés do qual se vislumbra o culto do ab
soluto de Deus. A comunidade religio
sa aparece assim como uma célula 
ecJesial em busca do "único necessá
rio"; 

b) koinonia vista em relação aos 
membros: "Só pode considerar-se ver
dadeiramente evangélica a comunida
de que permite a cada membro encon
trar o seu Senhor numa relação pesso
al"'; isto é típico do monasticismo 
contemplativo; 
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c) koinonia vista na perspectiva 
apostólica (institutos missionários etc.). 

Em nenhuma dessas óticas a comu
nhão/irmandade é apenas um meio; ela 
é a realização mesma do projeto da 
comunidade de seguimento de Cristo. 

3.6 - "Eles eram unânimes" (At 
2,46). Aqui pensamos no valor da ami
zadelirmandade, encarnação psico
afetiva da comunhão. Não homogenei
dade fácil, mas relação de tu a tu. Não 
-fraternidade-igualdade da revolução 
francesa, e sim: consciência de que o 
outro é mais importante. Trata-se 
decentramento, assimetria no sentido 
de Lévinas, alteridade. O outro é mai
or, mais importante para mim, que o 
meu eu ... 

Assim, Vida Religiosa exige romper 
o anonimato, mas com respeito para a 
interioridade pessoal de cada um/a. 
Comunicação, mas o silêncio pode ser 
um meio de comunicação melhor que 
o palavreado. 

3.7 - Presença fraterna junto aos mais 
pobres. Depois de S. Francisco, o me
lhor exemplo é provavelmente Charles 
de Foucauld. 

3.8 - A comunhão eucarística, que 
significa que Cristo é quem nos reúne, 
é referência por excelência da práxis 
de Cristo. Daí a importância da euca
ristia de todos os fiéis no "dia do Se
nhor", páscoa semanal. Se é costume 
celebrar a eucaristia cotidiana, deve 
referir-se a isso. Mas muitas vezes a 
celebração diária será a celebração da 
Palavra, com ou sem comunhão de 
hóstias pré-consagradas. Esta remete 
por sua natureza ao ato em que Jesus 
confirmou em amor até o fim a sua 
palavra: o dom de sua vida. A celebra
ção da Palavra remete implicitamente 
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à Eucaristia como realização da Pala
vra. Seja qual for a forma da celebra
ção, o importante é que Jesus esteja 
sempre presente na comunidade e seja 
sempre reconhecido na fração do pão 
(Emaús, Lc 24,18-35). 

4 - Ainda a comunhão eclesial 
Comunidades religiosas não são 

conventículos, mas comunidades-pi
loto em relação à Igreja toda e comu
nidades-testemunha em relação ao 
mundo. 

4.1 - Comunidades-piloto em rela
ção à Igreja. Sendo tentativas de viver 
o discipulado de Jesus e o espírito da 
comunidade primeva, o que anima as 
comunidades religiosas é o que deve 
animar todas as comunidades eclesiais. 
A comunhão com as comunidades em 
geral é anterior aos traços específicos 
(carisma próprio etc.). As comunida
des de vida religiosa são uma espécie 
de comunidades de base, e como se 
disse a respeito destas, deve-se dizer 
das comunidades religiosas: um modo 
de toda a Igreja ser. Não exteriormen
te, mas interiormente. 

Comunidade-piloto, guia: percorre o 
mesmo caminho que os outros, mas 
com consciência explícita. Nada de 
mais contrário ao espírito da vida reli
giosa que a alienação, o não querer 
saber ... Questione-se a "simplicidade" 
de alguns religiosos! 

4.2 - Comunidade-testemunha para 
o mundo. "Nisto todos conhecerão que 
sois meus discípulos: se vos amais uns 
aos outros". Comunidade de vida reli
giosa não é para aconchego mútuo, 
nem só para "puxar" a Igreja, mas para 
visibilizar o amor de Deus em Cristo 
comunicado aos discípulos e, por es-



tes, ao mundo. "Vossa amabilidade seja 
conhecida de todos" (FI 4,5). E não só 
a amabilidade, também a severidade, 
quando preciso. E a contestação, quan
do preciso. 

5 - O "sacrifício espiritual" 
Tradicionalmente as pessoas acham 

que vida religiosa é vida sacrificada. 
Por isso enchem as casas religiosas de 
presentes e doces nas festas ... 

5.1 - Que sacrifício? 
Sacrifício não é necessariamente 

imolação (isso só em alguns casos: o 
holocausto etc.). É "tornar sagrado", 
sacrum facere, hebr. qôdesh. Em al
guns casos implica aniquilação (p.ex. 
o "interdito de cidades, rebanhos etc. 
na guerra santa: a "presa" de Deus!). 
Mas o sentido primeiro do sacrifício -
imolando ou não - é em todo caso: 
oferenda, dedicação ao Santo. 

O Novo Testamento, assim como 
considera realizada em Cristo a "nova 
Aliança" anunciada pelos profetas (Ir 
31,31 ss), considera realizada em Cris
to também a idéia veterotestamentária 
do "culto/sacrifício espiritual/adequa
do", ou seja, o sacrifício oferecido 
segundo o espírito de Deus e segundo 
o reto espírito do ser humano. Este 
pode ser o sacrifício de louvor, como 
retribuição de tudo o que Deus fez, ou, 

função eclesial 
laicos estado de vida 

secular maioria dos fiéis 

consagrado religiosos/as e 
assemelhados 

sobretudo, a alerta a Deus da propna 
vida justa e santa. 

Textos do Antigo Testamento para 
ilustrar essa idéia são: SI 50,7-23; 
51,18-20; Is 1,13; 58,6-8; Eclo 34,22-
35,13 etc. O Novo Testamento aplica 
isso a Jesus (Hb 10,5-7 = SI 40,7-9) e 
aos fiéis (Rm 12,1; I Pd 2,5). 

5.2 - Idéias associadas: 
a) O sacerdócio de todos os fiéis: se 

o sacrifício espiritual "pneumático", ou 
seja, no sentido novo realizado por 
Cristo é a própria vida santa, todos os 
fiéis são, pelo batismo, "sacerdotes" 
como o povo eleito para celebrar o 
nome de Javé, Ex 19,5-6. "Aproxi
mam-se" (= apresentam-se) em servi
ço cultuaI/sacerdotal e exercem o sa
cerdócio dos fiéis (= da vida) (lPd 2,4). 

Como a vida religiosa, propria
mente, faz parte da dimensão "Iaical" 
da estrutura eclesial (à diferença da 
Ordem/Hierarquia), inscreve-se no 
sacerdócio comum dos batizados. 
Mas, como acima dito, de modo mais 
consciente, "piloto". Por isso é indi
ferente ocupar um posto na hierar
quia - nem sequer como diácono/a. 
A articulação laicato/hierarquia não 
diz respeito à Vida Religiosa, que se 
situa na articu lação sagrado/profano, 
consagrado/secular, como aparece 
neste esquema: 

hierarquia 

diác./presb./bispo secular 

diác./presb./bispo de 
instit. relig. 
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Religioso pertencer à hierarquia é 
mero acidente. Mas todos os religiosos 
exercem, juntamente com os demais fi
éis, o sacrifício/culto "espiritual" (l Pd 
2,5 = "no Espírito" = na nova interpre
tação expressa no Novo Testamento) e 
"racional" (Rm 12,1 = coerente, adequa
do) da vida santa; e isso, de um modo 
que arraste os demais fiéis. 

b) Nesta perspectiva deve-se com
preender do termo "perfeição". "Per_ 
feito" é o que serve para o sacrifício: 
"oferenda perfeita" (Or.Eucar. IlI; 
cf.Lv; Nm): primeira cria do rebanho 
(e macho!), primícias de frutos, "sem 
mancha" (= sem defeito; também o sa
cerdote cf. LvINm: não caolho, aleija
do etc.). É da ordem do simbólico, não 
(primeiramente) da ordem moral. Nem 
é a perfeição das idéias platônicas, mas 
o melhor do rebanho, o melhor que se 
tem para dar em agradecimento ao 
Doador. Seria interessante fazer uma 
releitura da "perfeição" sob este ângu
lo: oferta digna de Deus, "aceita", como 
se diz na liturgia (também a respeito 
dos sacrifícios do Antigo Testamento). 
Ordem do simbólico, não do psicoló
gico, moral ou intelectual. Mas a per
feição moral casa muito bem com a 
perfeição cultuaI... 

c) "Eu me consagro por eles, afim de 
eles sejam consagrados na verdade" (10 
17). É o dom da vida de Jesus. O acen-

to não está na destruição, mas no dom 
de si. "Ninguém tira minha vida; eu a 
dou. Tenho o poder de dá-la como te
nho o poder de retomá-la" (10 10,18). 
Participação da auto-doação de Cristo 
como dedicação a Deus que é Amor. A 
vida religiosa pode realizar isso de ma
neira "simbólica", i.é, representando o 
conjunto dos fiéis ("símbolo" como 
parte remetendo ao conjunto). 

d) Tal abordagem ajuda a compre
ender a Vida Religiosa não a partir da 
eficiência, mas a partir de seu signifi
cado "simbólico" como consagração 
da Igreja (e do mundo: dimensão cós
mica) a Deus. Religiosos/as não preci
sam ser "úteis" (basta que não atrapa
lhem), mas sempre serão "sinais". 

5.3 - Fica como tarefa repensar o 
sacrificalismo e a representação de 
Deus se fazendo homem para pagar 
com seu sangue a ofensa infinita 
(Anselmo). Deus não quer sacrifício 
sangrento, não precisa disso. Mas o ser 
humano em imitação da fidelidade de 
Jesus até à morte pode dar sua vida em 
oferta como testemunho de amor. 

questões para ajudar aleitura indivi
dual ou o debate em comunidade 

Endereço do autor: 
AI'. DI; Cristiano GI/imarlies. 2127, PIaI/alto 
3 I 720·300 . BELO HORIZONTE· MG 
Tel.: (31) 499-/600 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

1 A experiência da "vida no Espírito" é de fato uma experiência 
fundamental na sua maneira de compreender e viver o seu com
promisso de religioso, religiosa! 

INDIVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 
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2 

3 

4 

Que significa para você seguir Jesus na Vida Religiosa hoje! 

Que dimensões do seguimento precisam ser mais enfatizadas nas 
nossas comunidades? 
Como viver hoje a dinâmica da volta às origens! 
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