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Celebrar a Páscoa é celebrar a Vida 

IR. MARIA CARMELITA DE FREITAS, FI 

Nesta época do ano, a liturgia da Igreja 
coloca diante de nós toda a riqueza doutrinaI 
e de vida do mistério pascal de Cristo, pro
pondo-o como que plasticamente à nossa fé 
e convidando-nos a mergulhar nas águas 
dessa inesgotável fonte de salvação e de vida. 
Ao longo dos dias do tríduo pascal, as dife
rentes dimensões desse sacrossanto mistério 
são evocadas e celebradas no seu profundo 
sentido unitário, levando-nos a interiorizar 
e a integrar em nossa experiência de vida a 
realidade primordial da fé cristã. Estas cele
brações constituem a culminação de todo o 
ano litúrgico, a solenidade por excelência 
no itinerário espiritual das comunidades da
queles que seguem Jesus. 

A evocação dessas três dimensões do mis
tério pascal de Cristo - paixão, morte e 
ressurreição, na sua unidade indissociável 
- ao mesmo tempo que constitui um espa
çoprivilegiado de contemplação e de cele
bração, coloca em evidência a importância 
de determinadas atitudes para os que crêem 
no Ressuscitado e fazem dele a "pedra an
gular" da sua existência. 

O sofrimento de Cristo e sua morte na 
cruz, evocadas na cerimônia da sexta-feira 

santa, sinalizam para a urgência de saber so
lidarizar-se com os crucificados de hoje, 
aqueles que são vitimas de situações de vio
lência, de exclusão e de pobreza extrema. 
Sinaliza para a "lei fundamental" do cristia
nismo: a capacidade de superar o ódio com 
o amor, o egoísmo com a solidariedade, as 
divisões com a trabalhosa tarefa de cons
truir unidade. O simbolismo do "sepulcro 
vazio" do sábado santo, ensina a esperar con-
tra as evidências, decanta e purifica essa es
perança dos riscos que hoje a tornam mais 
vulnerável: o afã de certezas fáceis e o fascí-
nio da eficácia imediatista. Ensina a acredi-
tar no que não é tangível nem decodificável 
seja pelos parâmetros da lógica racionalista, 
seja pelas leis do mercado erigido em abso
luto. A solene vigília pascal da noite do sá
bado centraliza as celebrações da semana. É 
a festa da luz e da vida, da alegria e da vitó-
ria. É a renovada confissão de fé da comuni
dade eclesial no poder do Ressuscitado, da
quele que "morrendo destruiu a morte e res- "" 
suscitando restaurou a vida". É a reafirmação ~ 
da aliança com o Deus da Vida, a celebração ~ 
do compromisso iniludível com a defesa ~ 
Vida, contra as múltiplas forças que hoje 8 



ameaçam o direito inalienável da pessoa 
humana a ter vida digna. 

Reconfortados com a celebrações deste 
Mistério inefável, os religiosos e religiosas 
são re-convocados a ser suas testemunhas 
em todo a face da terra. São re-enviados 
para continuar anunciando o Reino de Deus 
em todos os areópagos de hoje. Para dizer a 
seus irmãos e irmãs que Jesus ressuscitou 
para esperança do mundo. 

Na Convergência deste mês de abril, as 
comunidades encontrarão um rico material 
de reflexão e de oração. Encontrarão subsí
dios valiosos para ajudá-las a levar adiante 
seu compromisso de seguidoras do Ressus
citado e testemunhas do Deus da Vida. 

"Testemunhar o Evangelho com o povo 
rural" - de Bernardino Leers, OFM - é um 
texto de caráter testemunhal que versa so
bre a presença evangelizadora de religiosos/ 
as no meio do povo rural. O artigo é expres
são da própria experiência de vida do autor. 
Por isso, não é um texto meramente teóri
co. Está emaizado no chão da vida e do com
promisso com o Evangelho de Jesus e com 
os preferidos de Jesus que são os pobres. O 
testemunho do evangelho no meio do povo 
rural, conforme a experiência do autor, in
tegra cinco dimensões fundamentais: - vi
ver com o povo rural; - agir com o povo 
rural; - evangelizar e se evangelizar; - soli
darizar -se como processo e virtude. Cada uma 
dessas dimensões é focalizada no texto com 
sabedoria, nas suas múltiplas formas de ex
pressão. "Na história da CRB, lembra o au
tor, há dois fatos que servem para introdu-

« zir uma caracteristica real das testemunhas 
~ do evangelho: - as pequenas comunidades 
~ inseridas de religiosos/as que procuram vi
~ ver com o povo pobre e participar da vida e 
8 convivência dele; - e a opção de certos reli-

130 

giosos/as de seguir o caminho de migrantes 
de sua região, que foram para outras áreas, 
passando do Rio Grande do Sul para Mato 
Grosso, por exemplo". No contexto do "Ano 
Jubilar" da CRB, o testemunho de Frei 
Bernardino é estimulante e pro-vocador para 
toda a Vida Religiosa do Brasil. Tem a ener
gia e a ternura de quem dedicou boa parte 
da própria vida a evangelizar e se evangelizar 
junto aos pobres do meio rural. Para ele, 
evangelizar nesse contexto "não é dar a so
bra de pão novo ou murcho a uma turma 
de mendigos que morrem de fome. É distri
buir o pão da vida, quente, de hoje, porque 
é vivido e praticado por quem prega, 
catequiza, e comunica a Palavra que rece
beu do Senhor e do seu Espírito". 

Bernardo Lestienne, SJ, no seu artigo -
"Além de Mumbai, Índia, o Fórum traz a es
perança" - é um testemunho eloqüente so
bre o IV Fórum Social Mundial, acontecido 
em janeiro deste ano na Índia. Na introdução 
o autor afirma: "a nossa leitura do Fórum 
fica marcada pelas emoções cravadas nos nos
sos sentidos, mentes e corações. Esse encon
tro com outra cultura e outro mundo foi um 
choque. Ainda vou integrando aos poucos, 
emocional, intelectual, e espiritualmente as 
duras imagens dos rostos e corpos de tanta 
gente vivendo na pobreza e miséria, a ani
mação das ruas efervescentes e barulhentas 
de Mumbai, a exuberância do recinto do 
Fórum, mas, sobretudo, as qualidades de de
licadeza, fineza, e gentileza que percebi na 
cultura indiana". Depois deste testemunho 
inicial, o autor trata questões relevantes do 
Fórum. Tratando de responder à pergunta" o 
Fórum: por que e para quê?" evoca as origens 
e os grandes objetivos do Fórum Social Mun
dial, bem corno a história dos três Fóruns de 
Porto Alegre, com sua repercussão em nível 



mundial. A parte mais extensa do texto versa 
sobre o IV Fórum Social Mundial. Nela o au
tor descreve com riqueza de dados o cenário 
do Fórum, a cidade indiana de Mumbai, com 
suas peculiaridades e seus grandes desafios, 
lembrando a frase de um participante: "O 
Fórum precisava pisar o chão de terra batida, 
respirar essa poeira, sentir o cheiro do povo"; 
fala da questão do diálogo inter-religioso e 
do espaço que esta questão ocupou no Fórum, 
e apresenta os grandes desafios e perspectivas 
que esse evento abre para toda a humanida
de. O autor conclui afirmando que "o Fórum 
continua a traduzir a aspiração de todos os 
povos da terra à justiça e à paz. Davos e o 
Fórum se opõem como Babel e Pentecostes". 

O artigo da Profa. Maria Clara Luchetti 
Bingemer - "Crer depois do 11 de setem
bro de 2001" (atualidade da violência nas 
três religiões monoteístas) - discorre so
bre a atualissima questão da violência no 
seu viés religioso, que preocupa hoje não 
só os cristãos e cristãs, mas a própria po
pulação mundial. O assunto passou a ser 
objeto de peculiar interesse nos diversos 
campos da ciência e da experiência huma
na. Segundo a autora, "deve estar no cen
tro do pensamento teológico cristão oci
dental". O artigo focaliza as três religiões 
monoteístas, tratando, em primeiro lugar 
da sua identidade enquanto possível gera
dora de violência; busca, em seguida, situá
las no tempo e no espaço, fazendo uma 
breve incursão na história da sua origem e 
do seu passado; expõe os princípios que as 
regem e, finalmente, se pergunta sobre o 
futuro dessas "religiões e sobre o papel que 
poderão vir a desempenhar, seja na condu
ção da humanidade à sua autodestruição, 
seja na construção da convivência na paz. 
Maria Clara trata cada um desses aspectos 

com notória competência. O texto é 
instigante, muito bem documentado e es
crito com a elegância de estilo que carac
teriza a autora. A conclusão que o texto 
sugere é um novo ponto de partida na ex
periência religiosa dos monoteísmos: "Con
servando toda a sua riqueza, haverá que 
desativar o potencial explosivo que carre
gam em si essas religiões. E dispor-se elas 
próprias a converter-se a si mesmas". 

Luis Stadelmann,SJ, no seu texto -
"Água na Bíblia" - apresenta uma boa fun
damentação de caráter bíblico-teológico para 
o tema da Campanha da Fraternidade de 2004 
- "Água, fonte de vida". Na introdução, o 
autor lembra que os textos do Antigo Testa
mento têm sua origem em regiões de clima 
semi-árido, árido e desértico, o que explica 
porque nessa literatura a água é citada am
plamente como fonte indispensável de vida. 
Para esses povos, ela tem uma importância 
fundamental. Analisando textos do Antigo 
Testamento, como os Salmos 1 e 46, o autor 
tece comentários interessantes sobre a água 
que corre na Terra Prometida e fora da Terra 
Prometida, e seus efeitos benéficos e 
destrutivos. Sobre o uso da imagem da água 
no Novo Testamento, o autor observa que é 
freqüente e cheio de simbolismo, comen
tando para várias passagens do Evangelho 
onde essa imagem aparece. O autor conclui 
apontando para uma questão candente na 
sociedade atual: "O aspecto ecológico do 
mundo de hoje chama a atenção sobre as 
causas do esgotamento das fontes renováveis 
de água potável e adverte a sociedade rural, 
industrial e urbana que se conscientize da < 

responsabilidade pela preservação não só do ~ 
ecossistema, mas também da implantação ~ 
de medidas eficazes contra o risco de escas- ':;! z 
sez de água doce". 8 
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Mensagem do Papa João Paulo 11 
em perspectiva do 41 Q dia mundial de 

orações pelas vocações 
2 de maio de 2004 

Venerados Irmãos no Episcopado 

Caríssimos Irmãos e Irmãs 

1. "Por isso, pedi ao Senhor da 
messe que mande trabalhado
res para a sua messe" (Lc 10,2) 

De'stas palavras de Jesus, dirigidas aos 
Apóstolos, sobressai o primor que o Bom 
Pastor sempre manifesta pelas suas ovelhas. 
Ele realiza tudo isto, para que elas "tenham 
vida e a tenham em abundância" (Jo 
10,10). Depois dasua ressurreição, o Se
nhor confiará aos discípulos a responsabi
lidade de dar continuidade à sua própria 
missão, para que o Evangelho seja anuncia
do aos homens de todos os tempos. E são 
muitos os que, com generosidade, respon
deram e continuam a responder ao seu con-

o( vite constante: "Segui-me!" (Jo 21,22). 
~ Trata-se de homens e de mulheres que acei-
~ 

:;l tam colocar a existência totalmente ao ser-
w 

j; viço do seu Reino. 
S Por ocasião do próximo 41 0 Dia Mun-
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dial de Oração pelas Vocações, tradicio
nalmente marcada para o N Domingo de 
Páscoa, todos os fiéis se unirão em oração 
ardente pelas vocações ao sacerdócio, à 
vida consagrada e ao serviço missionário. 
Com efeito, o nosso primeiro dever con
siste em pedir ao "Senhor da messe", por 
quantos já seguem Cristo mais de perto 
na vida presbiteral e religiosa, e por aque
les que Ele, na sua misericórdia, não ces
sa de chamar para estes importantes 
múnus eclesiais. 

2. Rezemos pelas vocações! 
Na Carta Apostólica Novo millennio 

ineunte observei que "se verifica hoje, não 
obstante os vastos processos de seculariza
ção, uma generalizada exigência de espiri
tualidade, q1}e em grande parte se exprime 
precisamente numa renovada carência de 
oração" (n. 33). É nesta "carência de ora
ção" que se insere o nosso pedido coral ao 
Senhor, a fim de que "mande trabalhado
res para a sua messe". 



Constato com alegria que, em muitas 
Igrejas particulares, se fonnam cenáculos 
de oração pelas vocações. Nos Seminários 
maiores e nas Casas de fonnação dos Insti
tutos religiosos e missionários já se reali
zam encontros com esta finalidade. Nume
rosas famílias são pequenos "cenáculos" de 
oração, que ajudam os jovens a responder 
com coragem e generosidade ao apelo do 
Mestre divino. 

Sim! A vocação ao serviço exclusivo de 
Cristo na sua Igreja constitui um dom ines
timável da bondade divina, dom este que 
se há de implorar com insistência e humil
dade confiante. O cristão deve abrir-se-lhe 
cada vez mais, permanecendo atento a fim 
de não desperdiçar "o tempo da graça" e "o 
tempo da visita" (Ic19,44). 

A oração ligada ao sacrifício e ao sofri
mento se reveste um valor particular. O 
sofrimento, vivido como cumprimento da
quilo que falta à sua própria carne, "aos 
sofrimentos de Cristo, a favor do seu Cor
po, que é a Igreja " (a 1,24), torna-se uma 
forma de intercessão mais eficaz do que 
nunca. Muitos doentes, em todas as partes 
do mundo, unem os seus sofrimentos à 
Cruz de Jesus, para implorar vocações san
tas! Eles acompanham-me espiritualmen
te também a mim, no ministério petrino 
que Deus me confíou, e oferecem à causa 
do Evangelho uma contribuição inestimá
vel, embora muitas vezes de modo total
mente oculto. 

3. Oremos pelas pessoas que são 
chamadas ao sacerdócio e à 
vida consagrada! 
Formulo votos cordiais, a fim de que se 

intensifique cada vez mais a oração pelas 
vocações. Que esta oração seja adoração do 

mistério de Deus e ação de graças pelas 
"maravilhas" que Ele realizou e não cessa 
de levar a cabo, apesar da debílidade dos 
homens. Oração contemplativa, impregna
da de admiração e de ação de graças pela 
dádiva das vocações. 

No cerne de todas as iniciativas de ora
ção encontra-se a Eucaristia. O sacramen
to do Altar tem um valor decisivo para o 
nascimento das vocações e para a sua per
severança' para que do sacrifício reden
tor de Cristo as pessoas chamadas possam 
haurir a força para se dedicarem totalmen
te ao anúncio do Evangelho. À celebra
ção eucarística, é bom que se una a ado
ração do Santíssimo Sacramento, prolon
gando de certa maneira o mistério da San
ta Missa. Contemplar Cristo, presente real 
e substancialmente sob as espécies do pão 
e do vinho, pode suscitar no coração de 
quem é chamado ao sacerdócio ou a uma 
missão especial na Igreja, o mesmo entu
siasmo que levou Pedro, no monte da 
Transfiguração, a exclamar: "Senhor, é 
bom ficarmos aqui" (Mt 17,4; Mt 9,5; Ic 
9,33). Trata-se de um modo privilegiado 
de contemplar o rosto de Cristo, com Ma
ria e na escola de Maria que, com a sua 
atitude interior, pode qualificar-se como 
"mulher eucarística" (Carta Encíclica Ec
c/esia de Eucharistia, 53).· 

Possam todas as comunidades cristãs se 
tornarem "autênticas escolas de oração", 
onde se reze a fim de que não faltem tra
balhadores no vasto cam po do trabalho 
apostólico. Além disso, é necessário que 
a Igreja acompanhe com constante pri- "' 
mor espiritual as pessoas chamadas por ~ 
Deus e que "seguem o Cordeiro por onde ~ 
quer que Ele vá" (Ap 14,4). Refiro-me aos ~ 
sacerdotes, às religiosas, aos religiosos, aos 8 



eremitas, às virgens consagradas, aos 
membros dos Institutos seculares, em sín
tese, a todos aqueles que receberam o dom 
da vocação e trazem "este tesouro ... em 
vasos de barro" (2Cor 4,7). No Corpo mís
tico de Cristo existe uma grande varieda
de de ministérios e carismas (1 Cor 12,12), 
etodos têm como finalidade a santifica
ção do povo cristão. Na aspiração recípro
ca à santidade que deve animar todos os 
membros da Igreja, é indispensável rezar 
a fim de que "as pessoas chamadas" per
maneçam fiéis à sua vocação e alcancem 
a mais alta medida possível de perfeição 
evangélica. 

4. A oração das pessoas chamadas 
Na Exortação Apostólica pós-sinodal 

Pastores dabo vobis, ressaltei que "uma 
exigência insuprimível da caridade pasto- . 
ral à própria Igreja particular e do seu ama
nhã ministerial é a solicitude que o sacer
dote deve ter para encontrar, por assim di
zer, alguém que o substitua no sacerdó
cio'" (n. 74). Portanto, consciente de que 
Deus chama quem Ele quer (Me 3,13), cada 
ministro de Cristo deve procurar rezar com 
perseverança pelas vocações. Ninguém 
melhor do que ele é capaz de compreender 
a urgência de uma substituição geracional 
que garanta pessoas generosas e santas para 
o anúncio do Evangelho e a administração 
dos Sacramentos. 

Precisamente nesta perspectiva, é mais 
necessária do que nunca "a adesão espiri
tual ao Senhor e à própria vocação e mis

'" são" (Vita Consecrata, 63). É da santida
~ de das pessoas chamadas que depende a 
~ força do seu testemunho, capaz de impelir 
::; outros indivíduos a confiarem as suas pró
o 
u prias vídas a Cristo. Este é o modo de se 
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opor à diminuição do número de vocações 
à vída consagrada que ameaça a existência 
de muitas obras apostólicas, sobretudo nos 
Países de missão. 

Além disso, a oração das pessoas cha
madas, sacerdotes e consagrados, reveste
se de um valor especial, porque se insere 
na oração sacerdotal de Cristo. Através de
las, Ele pede ao Pai a fim de que santifique 
e conserve no seu amor aqueles que, não 
obstante vívam neste mundo, não perten
cem a este mundo (Jo 17,14-16). 

O Espírito Santo faça de toda a Igreja 
um povo de orantes, que levantem a sua 
voz ao Pai celestial, em ordem a implo
rar vocações santas para o sacerdócio e a 
vida consagrada. Oremos a fim de que, 
aqueles que o Senhor escolheu e cha
mou,sejam testemunhas fiéis e alegres 
do Evangelho, ao qual consagraram a sua 
existência. 

5. Dirigimo-nos confiantes a Vós, 
ó Senhor! 
Filho de Deus, 
envíado pelo Pai para junto 
dos homens de todos os tempos 
e de todas as partes da terra! 
Invocamos-vos por meio de Maria, 
vossa e nossa Mãe: 
fazei com que na Igreja 
não faltem vocações, 
em particular as de especial 
consagração ao vosso Reino. 
Jesus, único Salvador do mundo! 
Pedimos-vos pelos nossos irmãos 
e pelas nossas irmãs, 
que responderam "sim" 
ao vosso apelo 
ao sacerdócio, 
à vída consagrada 



e à missão. 
Fazei com que 
as suas existências 
se renovem no dia-a-dia, 
tornando-se Evangelho vivo. 
Senhor misericordioso e santo, 
continuai a enviar 
novos trabalhadores 
para a messe do vosso Reino! 
Ajudai aqueles 
que Vós chamais 
para o vosso seguimento 
neste nosso tempo: 
fazei com que, 

contemplando o vosso rosto, 
eles respondam com alegria à 
maravilhosa missão, 
que lhes confiais para o bem 
do vosso Povo 
e de todos os homens. 
Vós, que sois Deus, 
viveis e reinais 
com o Pai e o Espírito Santo, 
nos séculos dos séculos. 
Amém! 

Vaticano, 23 de novembro de 2003 

" ... se verifica hoje, não obstante os vastos 

processos de secularização, uma generalizada 

exigência de espiritualidade, 

que em grande parte se exprime precisamente 

numa renovada carência de oração" 

" ü z 
~ 

:;l 
~ 

> z 
8 
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o Fórum Social Mundial 
Símbolo da Esperança 

"Antes de vir aqui eu acreditava que 
ninguém se importava com os dalits. 
Agora eu sei que há pessoas que se im
portam conosco". Manju, 35 anos, mu
lher da/it (intocável) do Rajasthan, da 
Índia, falando a uma jornalista euro
péia, expressou dessa forma seu senti
mento sobre o clima sobre o Fórum de 
Mumbai. Ela talvez estivesse expressan
do o sentir da maioria dos 30.000 párias 
e nômades presentes ao Fórum Social de 
Mumbai, Índia, realizado de 16 a 21 de 
janeiro de 2004. Os pobres da Ásia, so
bretudo da Índia, tomaram conta desse 
Fórum. Aos milhares, em grupos orga
nizados, manifestavam suas demandas, 
marchando ao ritmo de tambores, repe
tindo palavras de ordem, carregando 
banners, encenando pantomimas, numa 
variedade fascinante de cores e trajes 

'" ~ típicos de cada grupo cultural. O grito 
~ por justiça e a busca de solidariedade, a 
~ 

~ fé num outro mundo possível, era o sen-
8 tido comum de uma imensa babel de lín-
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guas e culturas (a Índia, além do inglês 
e do hindi, tem 18 línguas oficiais e 
uns 700 dialetos). O Fórum definiu 13 
línguas oficiais, para a quais havia 180 
tradutores. 

Mumbai reuniu 80.000 delegados de 
132 países. Falou-se em até 120.000 pre
senças. Foram propostos 1039 eventos no 
programa oficial. A maior parte desses 
eventos eram auto-gestionados por maís 
de 2.000 entidades. A presença de gru
pos de base organizados foi uma carac
terística que diferenciou esse Fórum em 
relação aos anteriores, realizados em Por
to Alegre. Outra diferença foi que todos 
os eventos (fora o show final realizado 
na Azad Maidan - Praça da Paz) se de
senrolaram no mesmo local, o Bombay 
Exibition Center (Nesco Ground). As 
grandes conferências, organizadas pela 
Comissão oficial do FSM, enfocaram os 
temas centraís desse Fórum, que se arti
culou em torno de três grandes eixos: 
a) o desenvolvimento de uma outra or-



dem socioeconômica e política; b) a luta 
pelos direitos humanos e por uma cul
tura da paz; e c) a defesa e promoção das 
minorias e de grupos marginalizados -
especialmente os povos indígenas. A ade
são a essas lutas foi o denominador co
mum que ajudou a criar pontes entre 
uma enorme variedade de demandas, 
culturas e tradições religiosas, represen
tadas por hindus e muçulmanos, cris
tãos e budistas, siks e janaistas, que, na
quele espaço, conviviam pacificamente. 
Chamou atenção um grupo de monges 
budistas do Tibet, que, num protesto si
lencioso, recitou suas preces, pela liber
dade em seu país. O temário desse FSM 
se ampliou com a inclusão de questões 
como o patriarcalismo, o fundamenta
lismo religioso, o regime de castas, os 
direitos das crianças e dos portadores de 
necessidades especiais. 

O centro das críticas era a globaliza
ção neoliberal e seu poder opressivo e 
seus efeitos deletérios sobre os pobres 
no mundo, que adquiriam feições con
cretas no imperialismo americano e na 
presença econômica e militar dos EUA 
no Iraque e no Afganistão. Outras for
mas de opressão tinham feição mais lo
cal: a chacina de muçulmanos por 
hindus fanáticos (fundamentalistas) em 
Gujarat, as vítimas de Bophal, os refu
giados do Bhutão e de Sri Lanca, as di
taduras no Nepal e em Burma. A rejei
ção ao sistema de castas da Índia foi 
igualmente forte. Teoricamente abolido 
pela Constituição, o casteísmo persiste 

na prática, sobretudo no campo, onde 
vive 70% dos indianos. De um total de 
mais de um bilhão de habitantes, 360 
milhões vivem na miséria. Na outra pon
ta, há uma massa de consumidores de 
400 milhões que puxam a economia do 
país, que cresce a uns 7% ao ano. 

A delegação brasileira foi uma das 
mais numerosas (umas 500 pessoas), ao 
lado das delegações japonesa, francesa e 
italiana. Na sua fala por ocasião da aber
tura, Chico Whitaker deu as grandes co
ordenadas do evento, apontando para o 
sentido da utopia de um outro mundo 
possível, o respeito ao pluralismo e para 
a força das articulações que dão voz aos 
pobres e sustentam suas demandas. Ao 
lado do Cândido Grzybowski, do Ibase, 
Chico foi um dos mais procurados pela 
mídia para entrevistas. Na mesa de con
trovérsias sobre relações entre partidos, 
governos e movimentos sociais falou 
Olívio Dutra. O Prefeito de Porto Alegre, 
João Werle, presente ao Fórum, confir
mou a disposição de sua cidade a aco
lher o FSM de 2005. A Cáritas Brasileira, 
o Fórum da Economia Solidária com ou
tras ONGs apresentaram seminários e ofi
cinas, sobre produção alternativa e coo
perada, a defesa da água, do ambiente e 
dos territórios indígenas. Também o 
CONIe, o !brades e o Mutirão de Supera-
ção da Fome da CNBB se fizeram presen
tes. A América Latina se fez ouvir na d 
sessão final através da líder indígena do .'5 

~ 
Equador, Blanca Chancoso. Mandela man- ~ 
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contra o apartheid, mostrando o que a 
força do povo pode conseguir quando 
comprometido na luta contra todo tipo 
de discriminação. Vadana Shiva, cientis
ta e militante indiana, ganhadora do 
prêmio Direito pela Vida, que conhece o 
Brasil, disse que "a luta entre os povos e 
o capital é, agora, uma luta de propor
ções épicas entre a vida e a morte". 

O governo central da Índia mandou 
mensagem para o Fórum, mas não com
pareceu ao Centro de Exposições. Ausen
te também a hierarquia católica, embo
ra fosse expressiva a presença de leigos 
(as) e religiosos (as) católicos (que na 
Índia são uma minoria de 2,5%). O~je
suítas, através de seus mais de 20 cen
tros sociais, mobilizaram 1.600 da/its e 
adivasi, representando milhares de gru
pos de base. Presença constante foi a fi
gura de M. Gandhi, citado e recordado 
como profeta da não violência. Como 
sinal da vontade de reconciliação entre 
os povos, foi constante a presença de 
representantes do Paquistão no palco dos 
eventos, lado a lado com os hindus. Na 
abertura sobressaiu a Banda Sufi Junoon 
na abertura. ASjl\a Jehangir, ativista de 
direitos humanos do Paquistão, condu
ziu o ato de conclusão, no qual brilhou 
Gilberto Gil e a energia de um grupo de 
dança africano. 

"Carnaval dos marginalizados" foi a 
~ expressão de ironia com que o influente 
z 
~ The Times of India se referiu à cerimô-
~ nia de abertura ao Fórum, na qual a ira
S niana Shirin Ebadi, prêmio Nobel de paz 
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2003, chamou o FSM de "Símbolo da Es
perança". A grande mídia deu pouco des
taque ao FSM, que desta vez não coinci
diu com a realização do Fórum de Davos. 
Por outro lado, um dos melhores comen
tários do Fórum foi feito pelo mesmo The 
Times of India, edição de 20.01.04 e que 
atribuía o desinteresse da mídia a qua
tro mal-entendidos, que era preciso es
clarecer: 1) o Fórum como um todo não 
se opõe ao mercado mas ao "fundamen
talismo do mercado"; 2) vê como alter
nativa não um retorno a uma economia 
centralizada e controlada pelo Estado, 
mas uma combinação de normas e insti
tuições (governance) que possibilitem 
uma participação efetiva dos pobres; 3) 
não se contrapõe à globalização, mas 
propõe uma globalização de valores; 4) 
quer um empenho decisivo por uma 
"economia da esperança", onde a renda 
e os benefícios possam incluir no seu 
cálculo o bem-estar humano e a preser
vação de equilibrio ecológico. 

O maior resultado desse Fórum pode 
ser visto no próprio fato de sua realiza
ção na Índia, um país emergente e de 
cultura muito diferente' da nossa, que 
soube dar uma feição toda própria ao 
evento, com a presença maciça dos mar
ginalizados. Diversas ações foram pro
postas em Mumbai pelos participantes do 
evento: elaborou-se uma proposta de 
reforma da ONU e de organismos com ela 
relacionados (OMC e FMI), apoiada por 
dezenas de entidades e a ser entregue ao 
Secretário Geral da ONU em junho pf .. 



Josepf Stiglitz, Prêmio Nobel de Econo
mia de 2001, em sua fala sobre o tema 
da globalização e segurança social e eco
nômica, cobrou uma mudança de pos
tura dos países mais desenvolvidos e 
apoiou a criação de um Fundo Contra a 
Pobreza, proposto por Lula (em visita 
oficial à Índia logo após Forum). Surgi
ram novas redes e articulações. Uma des
sas redes se chamou de "Iniciativas do 
Povo da Ásia do Sul", South Asian 
Peoples Iniciatives - SAPI, um guarda
chuva que reúne movimentos de dalits 
e adivasi, mulheres, trabalhadores não 
organizados e sem-terra, uma articula
ção criada em Função do FSM e que se 
constituiu em rede permanente. Um gru
po da Inglaterra propôs a data de 20 de 

março de 2004, primeiro aniversário do 
início da guerra contra o Iraque, como 
dia mundial de protesto contra a guerra 
e de manifestações a favor da paz. O pró
ximo FSM será em Porto Alegre, em 2005, 
em data a ser ainda definida. Será nova
mente precedido de Fóruns regionais, 
continentais e temáticos. Foram inicia
das as gestões para viabilizar a realiza
ção do VI Fórum Social Mundial na Áfri
ca. O FSM está se convertendo, sempre 
mais, num espaço de articulação e glo
balização da solidariedade a partir dos 
cidadania organizada. 

Matias Martinho Lenz, SJ 
Secretário Executivo do Mutirão da CNBB para a Su
peração da Miséria e da Fome 

"a luta entre os povos e o capital é, 
agora, uma luta de proporções épicas 

entre a vida e a morte" 
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Testemunhar o Evangelho com 
o Povo Rural 

BERNARDINO LEERS 

o termo "povo rural" é um gesto gene
roso que abraça uma multidão de pessoas, 
famílias, moradias e lugares espalliados pelo 
imenso espaço geográfico do Brasil. Sob a 
capa da unidade, as diferenças e distáncias 
em níveis de vida, condições econômicas, 
culturais e climáticas e graus de bemjmal
estar são muito variadas e muito grandes, 
Nem a separação entre rural e urbano é cla
ra. Muita gente que mora nas favelas das 
cidades é de procedência rural recente e 
enfrenta mais problemas, frustrações e vio
lências do que seus antepassados no inte
rior. Em geral as Igrejas evangélicas dão 
mais presença ativa nestes ambientes do 
que a Igreja Católica. 

A serviço deste povo muitos religiosos 
traballiam e mantêm vivas a fé e suas prá
ticas entre a população tradicionalmente 
católica, Umas equipes de missionários via-

'" jam e pregam por vários estados. Mas a 
~ maioria tem sua morada fixa em determi-
~ 

~ nado lugar e procura testemunhar o evan-
;Z gellio de Nosso Senhor Jesus entre e com o 
8 povo local. 
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1. Viver com o povo rural 
O evangelho não é monopólio de nin

guém, nem dos religiosos nem do povo 
leigo de Deus. É universal e implica uma 
procura constante de pô-lo em prática em 
comunhão com os outros. Durante cinco 
séculos o evangelho foi pregado dos púl
pitos, na liturgia e na catequese, com as 
interpretações e limitações das épocas e 
espaços sociais. Na vivência eclesial um 
certo distanciamento cresceu entre as prá
ticas e idéias religiosas e morais populares 
e a doutrina oficial das autoridades da 
mesma Igreja. Apesar de precisar do clero 
para receber os sacramentos e celebrar a 
eucaristia, o povo criou o que costuma ser 
chamado, sua religiosidade popular. Este 
distanciamento aumentou na medida em 
que o poder eclesiástico se centralizou nas 
mãos do clero que se isolou mais em sua 
posição de mando e tornou o povo um 
auditório em silêncio, 

Além desta herança histórica, o proces
so de aprendizagem entre o clero e os reli
giosos de um lado e o povo devoto, do 



outro, é bem diferente. Candidatos à vida 
sacerdotal e à vida consagrada passaram 
geralmente durante anos por cursos de re
ligião, moral e espiritualidade, além de boa 
educação intelectual e cultural urbana. 
Nem de longe o povo rural costuma rece
ber esta carga de conhecimentos. Aprende 
a viver em seu ambiente do interior, de
senvolvendo desde o berço suas habilida
des e talentos, idéias e atitudes pela edu
cação informal de suas casas e vizinhan
ças. O povo rural vive em outro mundo e 
enfrenta outros desafios diferentes daque
les do povo urbano que, infelizmente, for
ma com facilidade um certo senso de su
perioridade para com estes roceiros, cabo
clos, caipiras e outros atrasados. 

Diante das diferenças de experiência e 
estilo de vida entre zonas urbanas e zonas 
rurais, testemunhar o evangelho supõe nos 
religiosos que vão conviver com o povo do 
interior a modéstia do aprendiz. Quando 
Jesus começou sua vida pública, tinha uns 
trinta anos de vida rural nas costas e apro
veitou em suas parábolas desta experiência 
abundantemente em contato com o povo. 
Seja qual for o planejamento pastoral, feito 
nos gabinetes dos entendidos, a primeira 
condição prática é conhecer as pessoas. Sa
ber seus nomes, suas relações sociais, seus 
desejos e necessidades, a estrutura de sua 
convivência, seus costumes e opiniões, tam
bém na área de sua religiosidade e atitudes 
morais. Sem esta lenta aprendizagem, o pas
tor corre o risco de colar no rebanho - povo 
rural- o rótulo de ignorância, que ele de
via colar em si mesmo. 

O Brasil prestou um bom serviço ao mun
do pela exportação de Paulo Freire e seu sis
tema educacional. Ou quem quer uma 
diretiva mais simples, pode praticar o que o 

humorista e filósofo inglês Gilbert 
Cherterton afirmou: quem quer ensinar in
glês ao João, precisa conhecer primeiro o 
João. Isso diz mais do que aprender a lin
guagem do povo, palavras, expressões, ges
tos, símbolos, pois leva a penetrar sempre 
mais no mundo religioso dele, onde passam 
Deus, os anjos, os santos, os demônios, o 
céu e a terra, a vida comunitária da fé, o 
código dos valores, normas e expectativas 
para com a conduta pública e particular. 

Na atualidade, o universo vivencial ru
ral é eminentemente móvel. Os bastidores 
da natureza e do clima são mais ou menos 
estáveis: o sol, a lua, a chuva e a seca, as 
terras, pastos e matas. Mais do que envol
vidos numa onda de mudanças são o pró
prio homem, a mulher, as famílias, as rela
ções de trabalho, as técnicas, o mercado 
dos produtos, a política agrária. A eletrifi
cação rural, rádio e televisão trazem novos 
exemplos de vida, novas idéias e maneiras 
de viver, que se divulgam dos centros ur
banos para lugares que parecem um fim de 
mundo. Idéias modernas sobre o tamanho 
da família, a posição da mulher, o divór
cio, a convivência entre rapazes e moças 
estão mudando as tradições rurais por to
dos os lados. 

Quanto mais rapidamente as transforma
ções sociais se processam, tanto mais a per
cepção e sensibilidade dos religiosos preci
sam ficar abertas no intercâmbio com o povo 
local com que vivem. O ser humano está 
sempre diante do dilema de se fixar em suas 
interpretações e atitudes que deram certo 
em seu passado e a folha seca que se deixa < 

levar por qualquer vento novo. O "já sei" g 
significa muitas vezes o "já era". Por isso, os ~ 
contatos e trocas de idéias e atitudes com o ~ z 
povo local estimularão o processo da apren- 8 
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dizagem e manterão viva a conversão cons
tante, peça evangélica de primeira. 

2. Agir com o povo rural 
Antes de ocupar qualquer posição de 

poder ou liderança, as pessoas de vida con
sagrada formam com os fiéis locais uma 
parcela do povo de Deus e participam com 
o mesmo povo do Sacramento da Igreja. 
Localizada em algum lugar do Brasil, uma 
comunidade rural possui suas próprias ca
racteristicas e vinculos sociais, culturais e 
produtivos, mas também está congregada 
pelo Espírito Santo em redor de Cristo, a 
luz dos povos. 

Na profunda reflexão sobre a Igreja, o 
Concílio Vaticano TI deixa claro que na his
tória do Deus conosco, o primeiro plano 
não é ocupado por padres ou religiosos, 
mas pelo povo de Deus em sua globalidade, 
unificado pela mesma fé, por um só batis
mo e uma só eucaristia. Em seu habitat 
rural, cada parcela deste povo está centrada 
em Cristo Jesus, sua cabeça, que si entre
gou por nossos pecados e ressuscitou para 
nossa justificação (Rm 4,25). Talvez as di
ferenças econômicas e de status social se
jam grandes entre os moradores, mas diante 
de Deus, o Pai comum, todos são seus fi
lhos, cada um responsável conforme suas 
condições e talentos a colaborar na vinda 
do reino que se expressa historicamente 
pela justiça, a fraternidade e a paz da re
conciliação na comunidade local. 

Na medida em que esta visão vira vida e 
realidade na consciência coletiva da Igre

o( ja, a força criativa do testemunho do evan
~ gelho crescerá pelo mundo. O povo de Deus 
§ não é "establishment" parado; está em 
~ movimento constante para irradiar a luz 
8 de Cristo e fermentar a massa com espe-
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rança e vida. O convite "convertei-vos e 
crede no evangelho" (Mc 1,15) não é sim
plesmente uma decisão tomada no passa
do, mas um processo vital permanente de 
mudança e implantação mais arraigada do 
evangelho na vida pessoal e comunitária. 

Conviver com o povo rural costuma in
cluir culto, oração, catequese, procissão, 
festa. Todas estas formas de ação recebem 
seu valor da interiorização do evangelho, 
dos sentimentos do Senhor Jesus (Fl2,5) 
nos próprios religiosos e em todos os fiéis 
da comunidade eclesial. Pela inspiração do 
Espírito de Jesus, é o coração, a intimidade 
responsável do cristão, religioso ou leigo, 
que há de transbordar no que fala a boca e 
comunicam o gesto e a atitude fraterna para 
com os outros. Se não se levar óleo na lâm
pada, não haverá festa na comunidade. 

Um obstáculo à caminhada e à realiza
ção das comunidades é o tradicional "libi
do do poder". Na sociedade o clero e os re
ligiosos obtiveram um status mais impor
tante do que o povo comum. Receberam 
tratamento privilegiado nas repartições 
públicas, na assistência médica; eram res
peitados pelos "menores"; tinham influ
ência e poder, até dispensa em multas e 
isenção de impostos, lugar de honra em 
reuniões; eram cercados por admiradores e 
bajuladores; inspiraram medo e piadas que 
eram só contadas longe deles. Até hoje fa
cilmente ocupam lugares de liderança nas 
construções, assistência social e projetos 
de desenvolvimento e são considerados 
pelo povo simples como se soubessem tudo 
e pudessem tudo. 

Jesus colocou uma criança no meio de 
seus discípulos que estavam distribuindo 
entre si os ministérios do reino. E falou de 
servos inúteis, mesmo depois do trabalho 



feito. Orgulho está no sangue humano 
desde Adão e Eva, enquanto a humildade é 
uma virtude que não se verifica a si mes
ma. Para remodelar a posição histórica dos 
religiosos na linha evangélica, eles preci
sam se revestir de coragem para mudarem 
seu lugar tradicional e ajudarem os leigos 
a restaurar sua dignidade, posição e missão 
na Igreja e no mundo. 

A exposição teórica do Concílio Vaticano 
TI (LG 75-99) forma uma riqueza compac
ta a ser explorada muito melhor na 
conscientização do laicato rural. a fim de 
ocupar como fiéis maduros seu lugar na 
evangelização eficiente e prática da socie
dade. Quando o público rural das igrejas, 
capelas e festas vivenciará sua linhagem 
de filhos de Deus, seu sacerdócio régio e 
seu testemunho responsável de cristãos? 
De fato, o andor destes santos vai muito 
devagar e encontra ainda muita resistên
cia do passado ainda ativo. 

3. Compartilhar os bens 
Como nas primeiras comunidades cris

tãs, o espírito da partilha e participação 
pertence ao testemunho do evangelho. O 
povo devoto vive a expectativa de que os 
religiosos rezem e sejam homens e mulhe
res de oração e de comunhão mais íntima 
com o mistério de Deus, o Pai de Nosso Se
nhor Jesus Cristo. Porque a vocação à san
tidade é universal da parte de Deus, é lógi
co que eles participam das tradições religi
osas do povo local. dos cultos, celebrações 
eucarísticas, festas, novenas, procissões, 
formando com a comunidade uma oferenda 
viva e agradável ao Pai de todas as bênçãos 
e graças. Que sejam mais do que funcioná
rios e administradores da empresa edesial. 
comunicadores do evangelho, façam com-

preender melhor a Sagrada Escritura e dêem 
uma presença religiosa ao povo em suas 
alegrias e tristezas. Com isso a metade do 
princípio tradicional de "reza e trabalha" 
está encaminhada. 

O evangelho de Jesus fornece uma vi
são universal da caminhada de Deus 
conosco e da caminhada do gênero huma
no para Deus, unindo a terra e o céu numa 
totalidade do ser, viver e agir. O homem 
não vive só de pão (Mt 4,4); também não 
vive só de religião. As necessidades, dese
jos e responsabilidades humanos ultrapas
sam o espaço da capela e a reza do terço. O 
pouco que o cristão sabe do último juízo 
de Cristo Jesus está condensado na sua pa
lavra: o que fizestes ao mínimo de meus 
irmãos, famintos, com sede, sem roupa, 
sem casa, doentes, miseráveis, sem empre
go ou trabalho, excluídos, a mim ofizestes 
(Mt 25,45). E a primeira bênção do Criador 
sobre a humanidade orienta todo o cresci
mento do bem-estar, toda a multiplicação 
dos seres vivos, toda a organização eficien
te da sociedade e toda a boa administração 
da terra (Gn 1,28). 

Quem é quem nesta visão orientadora 
global? Por sua vocação, o religioso não é 
um sabe-tudo, topa-tudo e faz-tudo com 
o monopólio do benfeitor único. Na edifi
cação da comunidade local. parte da socie
dade brasileira e mundial. todos têm sua 
participação e papel responsável conforme 
os talentos e competências que Deus dis
tribui do jeito dEle. Nas placas de inaugu
ração de obras costumam estar somente os 
nomes das autoridades e não os nomes da-

'" queles que suaram a camisa, gastaram sua ~ 
energia e tempo para executar os projetos ~ 
e realizar as benfeitorias em favor da po- ~ 
pulação local. No contexto social. religio- 8 
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sos podem ser bons motivadores e anima
dores do progresso humano terrestre, mas 
não substituirão o povo, seus líderes ou as 
entidades existentes de assistência e desen
volvimento, sejam eficientes.ou de pou
cos resultados para o bem da população. 

O povo rural está acostumado geralmen
te a organizar suas próprias festas, traba
lhar em mutirão e trocar serviços entre 
parentes e vizinhos. Esta tradição partici
pativa não está servida com um Papai Noel 
que dá uma obra qualquer, uma distribui
ção de presentes de graça sem o povo ser 
motivado e colaborar. Na vida política acon
tece mais vezes, que uma escola, um cen
tro comunitário, um posto de saúde são 
doados de mãos beijadas e inaugurados com 
uma festa das autoridades da cidade, sem o 
próprio povo local cooperar na construção 
com suas sugestões e sua mão-de-obra. 

Quanto mais a população é motivada e 
colabora desde o início com qualquer obra 
ou a desempenha, tanto mais assume o 
benefício como seu e se responsabiliza pela 
continuação. Mesmo na construção de uma 
igreja, convém que o povo contribua com 
leilões, barraquinhas, doações de material 
e serviços de trabalhadores locais, enquanto 
for possível. Assim também a igreja se tor
na algo da comunidade. No entanto, toda 
a tática de incluir o povo local deve ter a 
visão aberta à potencialidade limitada, pois 
progressivamente as regiões e povoados 
rurais dependem das instâncias políticas, 
sociais, financeiras, técnicas e comerciais 
que se encontram nos centros urbanos e 

" sua atração que sensibiliza especialmente 
~ os jovens e leva-os a emigrar em procura 
~ de um futuro melhor. 
w 

~ A valorização importante dos fiéis leigos, 
8 feita na documentação conciliar e pós-con-
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ciliar traz uma fundamentação teológica 
especial das comunidades participativas lo
cais. Estes textos ganham mais peso à medi
da que a zona rural forma apenas o 
"hinterland" de paróquias urbanas e os re
ligiosos que visitam os povoados rurais a 
serviço pastoral moram na cidade. Nesta si
tuação, os líderes leigos locais ganham maior 
liberdade criativa e maior espaço de inicia
tivas para o crescimento relígioso e huma
no de sua comunidade. 

No documento "A Igreja no mundo de 
hoje" (G.S. 36-39), o Concílio explica a au
tonomia das realidades terrestres e conse
qüentemente a autonomia dos trabalhos e 
serviços humanos que pertencem também 
à figura deste mundo que passa. A primeira 
fase da vida das pessoas humanas é transi
tória, é passagem, é mudança, é travessia, é 
peregrinação, é processo de crescimento e 
declínio até à morte que não acaba com a 
vida, mas a transforma. O texto mesmo in
dica as áreas que pertencem a estas realida
des e atuações humanas nesta terra-mãe que 
por agora fica rodando e se movimenta no 
universo cósmico. São a vida matrimonial, 
a vida familiar, a cultura e educação;a eco
nomia da produção e consumo, a política e 
a organização mundial da paz entre os seres 
humanos e povos. 

Todas estas áreas são preferencialmente 
da responsabilidade dos leigos, cujo aper
feiçoamento se há de processar pela sua 
dedicação ao bem-estar e bem-viver da 
humanidade na transitoriedade do mundo 
terrestre. Hoje em dia a linguagem comum 
chama os leigos cristãos de protagonistas 
da sociedade terrestre, da saúde, do ambien
te ecológico. No teatro grego antigo, o pro
tagonista era o ator principal da peça e 
o maior responsável pelo sucesso. Aplican-



do o sentido original deste termo aos fiéis 
leigos nas comunidades rurais, qual é a 
conseqüência? Em todas as realidades ter
restres os leigos não merecem ganhar maior 
voz ativa e maior espaço de atuação res
ponsável do que costumam ter na pastoral 
e na formação da moral cristã? Mais ainda, 
eles não têm o direito a ganhar maior par
ticipação ativa? 

4. Evangelizar e se evangelizar 
Evangelizar na zona rural não é um 

movimento unilateral, mas uma troca 
constante de papéis entre dar e aprender. 
Não é dar a sobra de pão novo ou murcho a 
uma turma de mendigos que morrem de 
fome. É distribuir o pão da vida, quente, 
de hoje, porque é vivido e praticado por 
quem prega, catequiza e comunica a pala
vra que ele recebeu do Senhor e seu Espí
rito. Ouvir a palavra e praticá-la, porém, 
não costuma ser trabalho solitário de cada 
um por si. O processo histórico de apren
der a viver na forma do evangelho é con
dicionado pela família em que o cristão 
nasceu e cresceu, pela comunidade de fé 
de que participa, o Instituto de vida con
sagrada em que entrou e caminha pelo 
mundo e responde aos desafios de sua pe
regrinação. 

Evangelizar supõe a auto-aplicação da 
mensagem de Cristo para vitalizar a comu
nidade em redor. Evangelizar é pregar, fa
zer homilia, dar catecismo com a Bíblia na 
mão; é procissão da Bíblia na celebração 
eucarística com aplausos do povo, é distri
buir ao menos os evangelhos, o Novo Tes
tamento e ajudar a orientar o povo para 
entender textos bíblicos para sua edificação. 
Testemunhar é mais. Obriga o sacerdote, o 
religioso/a, o leigo/a a assumir e realizar 

em si mesmo a insistência de Jesus na práxis 
de cada dia. 

Jesus formou seus discípulos e o povo, 
não enchendo-lhes a cabeça com informa
ções que hoje em dia qualquer site cristão 
na internet pode lembrar. Ele convida seu 
público a ser seu discípulo, seguindo-o em 
sua vida e morte. Sua pedagogia não era 
dar mensagens, frases bonitas, pensamen
tos edificantes; era a de levar seus ouvin
tes a praticar suas orientações na concre
tude da vida e convivência, cada vez me
lhor. Bem-aventurado aquele que ouve a 
palavra e a põe em prática (Lc 11,28). A 
primeira missão do evangelizador é evan
gelizar-se a si mesmo e dar testemunho de 
dentro para fora. O que é outra coisa do 
que multiplicar palavras, pois há de vir da 
intimidade, da conversão, da práxis. 

Ouvir a palavra e pô-la em prática é o 
início da evangelização. Para compreender 
a revelação de Deus na história do gênero 
humano, muita literatura popular e eru
dita está à disposição atualmente. Maior 
desafio é a prática dos discípulos de Jesus, 
que vivem tantos séculos depois em outra 
cultura, pois a Sagrada Escritura não é li
vro de receitas. Por isso vários problemas 
contemporâneos surgem que merecem 
atenção para serem enfrentados. >' 

4.1. Realidade e Fantasia 
Um dos problemas que a testemunha do 

evangelho encontra, especificamente entre 
a geração mais nova, é a distância intransi
tável entre a vida real e a vida sonhada. Há 
meio século, o povo rural vivia de lamparina '" 
e vela conforme o ritmo de dia e noite. Hoje ~ 
em dia, a extensão da força elétrica progre- ~ 
diu muito, trazendo geladeira, liquidificador, ~ 
ferro elétrico, máquina para cortar capim e 8 
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de modo especial, o radiozinho e o televi
sor, por mais vaga que seja a imagem. O ar
mazém de secos e molhados já era; na aldeia 
há loja de coisas embaladas, consumo varia
do, até supermercado. 

As festas do povo rural, inspiradas numa 
longa tradição de vida e identidade popu
lar, eram e ainda são expressão de alegria, 
criatividade, senso crítico e projeções de 
desejos por agora frustrados. Mas a ligação 
expressiva entre vida local e festa popular 
foi atravessada pela enorme propaganda de 
consumo, de bem-viver mundial, de con
forto, riqueza e luxo que a televisão colo
ca dentro de casa, fascinando os morado
res, como se houvesse um outro mundo, 
acima da realidade. Porque não provém da 
própria indole e potencial do povo, o novo 
mundo estimula a fantasia, o sonho, e dá 
formas mais precisas aos desejos, deixando 
de lado as possibilidades reais e limitadas 
de satisfazê-los. Os programas, propagan
das, novelas de televisão provocam facil
mente um processo de alienação, de esqui
zofrenia entre a realidade rural presente e 
um mundo artificial e fantasmagórico, em 
que o povo pobre é envolvido de graça. 

A miragem da grande cidade, rica e abun
dante de consumo pega principalmente a 
juventude que quer a liberdade de "tudo é 
permitido" e, se tiver jeito, muda de lugar, 
porque os centros urbanos parecem ofere
cer uma vida melhor, de mais recursos e di
nheiro. Na área educacional, as escolas ru
rais melhoraram em muitos lugares, mas seus 
programas costumam ser derivados de pro-

o( gramas urbanos que educam para a vida 
~ moderna, a vida da cidade. Para aprender a 
~ 

il trabalhar e viver melhor na zona rural há 
~ 

~ pouca atenção e não se desenvolvem tanto 
8 a capacidade e competência do bom-viver 
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rural. A política de humanizar a vida rural 
do povo é muito lenta. 

4.2. Política, Religião e Fé 
Termos altamente abstratos e essencialis

tas são pregos úteis para pendurar uma re
flexão nas alturas. Mas a história humana é 
concreta, feita por pessoas concretas em si
tuações que mudam pessoas e são mudadas 
por pessoas. Na história da CRB há dois fa
tos que servem para introduzir uma carac
terística real das testemunhas do evange
lho: as pequenas comunidades inseridas de 
religiosos e religiosas que procuram viver 
com o povo pobre e participar da vida e con
vivência dele, e a opção de certos religiosos 
de seguir o caminho de emigrantes de sua 
região que foram colonizando outras áreas, 
passando do Rio Grande do Sul para Mato 
Grosso, por exemplo. 

Morar com pobres na roça ou na favela e 
colocar-se a serviço deles é mais do que uma 
forma corajosa de testemunhar o evange
lho. Querendo ou não, é um envolvimento 
político. Ao menos em épocas tão prolon
gadas de campanhas eleitorais, candidatos 
de qualquer tipo tentam envolver os reli
giosos e tirar vantagem das atividades de
les. Mas os pobres não são apenas massa de 
manobra em tempo de eleição. Eles são cons
tantemente as vitimas ou o resultado da 
política histórica da elite que acumula pro
priedades e concentram rendas em prejuizo 
do "resto" da população. Sob a tutela de 
uma democracia precária, os fetiches do 
mercado, do capital, do poder e da ordem 
formam uma massa de resistência às refor
mas fundamentais da sociedade. 

A separação abstrata entre a Igreja e o Es
tado não impede que religiosos e religiosas 
na Igreja sejam também cidadãos e eleitores. 



Neutralidade política é apoio ao status-quo 
vertical que mantém marginalizados milhões 
de pobres sem voz nem vez. A política real 
no pais e seus resultados são realidades ter
restres que principalmente pertencem à res
ponsabilidade dos leigos, cristãos ou não. 

Testemunhar o evangelho não é reduzir 
sua visão ao céu, ao espiritual, à santidade 
fora da realidade do mundo terrestre de 
cada dia, mas abrange o homem todo e to
dos os homens que vivem, labutam, so
frem nesta terra e procuram criar ou deviam 
lutar por maior humanização da sociedade 
na mãe-terra. A baixa conscientização po
lítica dos pobres e marginalizados já pro
vocou várias campanhas em favor da cida
dania. ligados ao evangelho por João XXIII 
e sua encíclica "Paz na Terra", os direitos 
humanos formam para os cristãos um vas
to campo de luta política para frear o pro
cesso real da exclusão e dar conteúdo real 
aos direitos fundamentais de toda a popu
lação na base de dignidade humana. 

Testemunhar o evangelho da parte dos 
religiosos inclui na convivência com o 
povo de Deus dos leigos a tarefa de moti
var a cidadania e a ação política com o que 
Jesus fez e falou sobre o poder, sobre a 
riqueza, sobre a liberdade responsável. João 
XXIII ligou os direitos aos deveres. Que 
todo mundo receberá seus direitos de gra
ça, é sonho ... De fato, para obter seus di
reitos de pessoa humana, de família, de 
classe social, o dever se torna luta e for
mação de grupos de pressão. Pois, na soci
edade atual, não se alcança nada sem lutar 
e lutar com perseverança. 

4.3. Movimentos SóciÇl-Políticos 
Na realidade rural e urbana há movi

mentos de sem-terra, sem-casa e devia ter 

dos sem-direitos ou simplesmente dos po
bres organizados. Estes grupos invadem 
fazendas, ocupam edifícios públicos ou 
construções desocupadas. Para muitos re
ligiosos são atividades subversivas, crimes 
contra a propriedade alheia e violência con
tra a ordem estabelecida. Conseqüência é: 
polícia em cima ou o exército, se a fazenda 
ou edifício são de pessoas poderosas. 

Para muita gente boa, o direito à sua 
propriedade é intocável ainda. O que a lei 
civil e,a jurisprudência legal dizem a res
peito desta tese é prato saboroso para ad
vogados e membros de tribunais jurídicos. 
O assunto aqui é testemunhar o evange
lho de quem falou em vender seus bens, 
multiplicar o pão e dar aos pobres que não 
têm terra nem casa nem direitos huma
nos, além de cair morto e ser enterrado em 
cova rasa. Qual é a memória evangélica? 

Vivendo perto de Jesus, os membros da 
primeira comunidade de Jerusalém pratica
ram o evangelho repartindo seus bens de 
modo que não havia pobres entre eles (At 
2,45). De fato, esta distribuição não deu 
certo. Por isso São Paulo propôs aos cristãos 
romanos uma coleta para ajudar os irmãos 
em Jerusalém. Não obstante, em função do 
evangelho, o cristianismo primitivo 
relativizou a propriedade material. Reconhe
ceu a necessidade humana a ter certos bens 
básicos para sobreviver. O resto era supér
fluo que, por direito e não apenas por cari
dade, pertencia aos que não tinham bens, 
os pobres. Séculos depois, a elite do poder e 
da propriedade deu às posses (suas) um di
reito absoluto intocável, chegando a acu-

" mular bens de um lado e, do outro, a ex- ~ 
cluir uma multidão cada vez maior de "ci- ~ 
dadãos" sem nada, os excluidos na realidade ~ 
brasileira por exemplo. E o evangelho? 8 
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o Forum Nacional pela Reforma Agrária 
e pela Justiça no Campo conta com a cola
boração de muitas entidades e organizações. 
Uma longa e dura caminhada se deixa ainda 
prever. Qual é a apreciação e colaboração 
das testemunhas religiosas do evangelho para 
com toda esta agitação política que deixa 
milhões de pessoas humanas vivas encher 
as três cruzes abandonadas do calvário? 

5. Solidarização, processo e 
virtude 

Ao que parece, faz mais ou menos um 
século que a palavra solidariedade come
çou a se divulgar no contexto do organi
cismo social que explicava a sociedade pelo 
modelo do corpo humano, funcionando 
harmonicamente em sua complexidade or
gânica. Para os cristãos a ligação foi fácil 
com a comparação da comunidade eclesial 
que São Paulo faz com o corpo de que Cris
to é a cabeça e os cristãos são os membros 
(Rm 12; lCor 12). Este simbolismo leva à 
caridade que há de funcionar como san
gue e vida pelo corpo inteiro e estimula a 
união que assume todos os membros e pre
cisa de todos, sem exclusão. 

A ligação simbólica entre a cabeça do 
corpo e Cristo Jesus orienta os fiéis em sua 
prâxis, para que todos tenham os mesmos 
sentimentos uns para com os outros a exem
plo de Cristo Jesus (Rm 15,5). Como no 
teatro os atores fazem para representar suas 
personagens, também os cristãos hão de se 
vestirdo Senhor Jesus (Rm 13,14). O que 
na prâxis de cada dia também significa ves-

« tir-se com a armadura de Deus para comple
~ tar o quadro (Ef 6,11). Pois o Filho de Deus 
~ se fez fraco à semelhança de todo ser huma
~ no para que os fracos encontrassem nele sua 
8 força, sua defesa e sua perseverança. 
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Porque na cultura moderna a caridade 
foi degradada à esmola e assistencialismo 
que deixa os socorridos "eternamente" de
pendentes e a compaixão foi considerada a 
duplicação da dor, o termo solidariedade 
veio na hora, lenha nova para a fogueira. 
Sua aprendizagem prática, porém, não é 
tão simples e é, de fato, exigente. Dai con
vém distinguir ao menos três áreas de sensi
bilidade e ação: a interdependência social, a 
aproximação mútua e a prática do dom. 

5.1. A Interdependência 
Numa sociedade complexa, dominada por 

vendas e trocas, o primeiro passo na aprendi
zagem da nova-velha virtude da solidarie
dade é conscientizar-se dainterdependên
cia que envolve cada vez mais pessoas e na
ções no mundo atual. Os meios modernos 
de comunicação e transporte encurtaram as 
distâncias e, ao mesmo tempo, mostraram a 
maior diferença de vida entre ricos e po
bres, poderosos e povão sem voz, também 
na parte rural do pais. Neste desenvolvimen
to, de um lado, as relações de dependência 
que estendem sua rede pelo globo inteiro, 
mostram-se cada vez mais marcadas pela 
dominação e exploração dos mais fortes para 
com os mais fracos e estão aumentando a 
fome, o desemprego e a exclusão de milhões 
de pessoas. 

No contexto da zona rural, esta inter
dependência tem suas formas próprias. 
Cristãos de vida consagrada costumam re
ceber sua formação religiosa e cultural na 
cidade. Povo urbano remediado se sente, 
muitas vezes, um degrau acima do povo 
rural, caboclos, caipiras e tais. Para crian
ças' urbanas é possível que o leite venha da 
Cooperativa e a água da COPASA. Mas até 
hoje ninguém da cidade sobrevive sem a 



agricultura, pecuária, granjas, mineração, 
produção de madeira que formam o vasto 
campo dos trabalhos do povo rural. Sua 
religião é geralmente religiosidade popu
lar, mas será menos autêntica do que a dos 
santos missionários? 

Nas piadas que o povo da roça conta atrás 
das costas dos padres e religiosos é fácil 
constatar que para os pobres da roça é mais 
fácil entrar no céu do que para as autori
dades da religião verdadeira. Talvez o evan
gelho de Jesus tenha sido anunciado pre
cariamente entre o povo simples. Mas tan
to este povo quanto os religiosos que tra
balham e vivem com eles há uma rede de 
interdependências, desde a comida de cada 
dia até a fé em Deus. Por isso, testemunhar 
o evangelho na zona rural não é fazer o 
jogo de Papai Noel para o povo-público, 
mas com o povo de Deus que até hoje dá 
seu testemunho de vida humana e evan
gélica, por mais primitiva que seja. 

5.2. A Aproximação Mútua 
No entanto, mesmo se a consciência des

ta interdependência chegasse a uma forma 
de colaboração comunitária, ainda falta a 
clarear o segundo passo para praticar a vir
tude da solidariedade: a descoberta de que, 
apesar das diferenças no estilo de vida e a 
distância entre o dia-a-dia do religioso e o 
povo rural, a igualdade e a possibilidade do 
mútuo entendimento e apreciação são 
maiores. Esta abertura para a vivência da 
igualdade tem duas fontes energéticas: a fé 
e a socialização das pessoas envolvidas. Pois 
todos são filhos e filhas, criaturas de Deus, 
o Pai, início e fim de todos. Também todos 
são seres humanos com seus direitos huma
nos fundamentais autenticados pela ONU e 
reconhecidos pela Constituição do Brasil. 

Porque também os religiosos são filhos 
de Adão e Eva e nada de humano lhes é 
estranho, o senso de igualdade encontra 
neles dois obstáculos que dificultam a 
aprendizagem da solidariedade. Geralmen
te eles têm a direção de algum movimento 
e posição de mando, sabem mais e dispõem 
de mais informações, contatos, recursos, 
eventualmente de fora do país. No livro 
Gênesis, a mulher esmaga a cabeça da ser
pente. Mas a serpente da superioridade ain
da é capaz de levantar a cabeça e envene
nar as relações com o povo pobre. 

Mais difícil é combater a praga das dis
criminações, embutidas na cultura em que 
cada um nasce e cresce e se forma, antes 
de desenvolver o senso auto-crítico. Pre
conceito e discriminação são assuntos co
nhecidos e debatidos. Mas a descoberta de 
que a pessoa mesma que fala contra e con
dena estas práticas em teoria está pratican
do-as, é mais difícil. Tanto o Concílio de 
Jerusalém, quanto a carta de São Tiago 
mostram que esta problemáticajá existiu 
na Igreja primitiva. Homem versus mulher, 
cor versus cor, etnia versus etnia, rico 
versus pobre continuam na missão entre o 
povo de Deus .. 

5.3. Solidariedade e Doação 
Nas relações humanas, o dom, a doação 

transfere o centro da atenção para os ou
tros. Doação foi o exemplo do bom 
samaritano que fez o que ele podia fazer 
diante da necessidade gritante de socorro 
imediato do viajante que sofreu um aten
tado. Doação está também na sabedoria '" 
chinesa de ensinar a pescar a quem pede ~ 
um peixe para comer. Não costuma ser no- ~ 
tícia na mídia, mas há muitas mães e pais ~ 
que se dedicam e se sacrificam para dar uma 8 
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vida melhor aos seus filhos. No entanto, o 
termo "doação" não é inocente. A antigui
dade já sabia o que era um presente de gre
gos. Os tempos modernos conhecem obras 
eleitor eiras e doações que são vaidades da 
abundância para ganhar prestígio diante 
das câmeras. O farisaísmo não se limita a 
detenninada época ou cultura. Doar não é 
para se gloriar nem para tomar o outro 
dependente e submisso ou comprá-lo. 

Na base do sistema de trocas comerciais, 
intelectuaís, afetivas e espirituais está pre
sente a doação aos outros, a dedicação ao 
bem-estar dos outros, o serviço desde o 
gesto simples de lavar os pés dos outros 
até dar sua vida para libertar o povo de sua 
escravidão, de suas dívidas, sua fome e 
miséria, como Neemias já fez na antiga 
Aliança (Ne 5,1-15). 

Afinal de contas; um trabalhador rural 
é mais do que é retribuído pelo salário. O 
dinheiro não corresponde adequadamente 
ao valor humano da dedicação pessoal, 
energia gasta, suor, competência, saúde e 
fidelidade ao que ele combinou com o pa
trão. Assim também, o trabalho produtivo 
do povo rural não é remunerado pelo mer
cado e transcende como realização huma
na ao preço do produto. Com seu salário 
ninguém se sentirá realizado como cida
dão nem entrará no céu. 

O novo mandamento de Jesus: "Amai
vos uns aos outros" coloca o amor no cen
tro do projeto de vida cristão. Amar a si 
mesmo é querer se realizar, satisfazer seus 
desejos de bem-estar, crescer, trabalhar para 

o( ser alguém, lutar contra os obstáculos no 
~ seu caminho, obter nome e lugar na socie-
~ 

~ dade. Amar o outro, tomar-se próximo dele 
~ vai na mesma direção, ajudando o outro a 
8 vencer, realizar-se, levantar a cabeça, ser 
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mais livre, recuperar-se, conquistar seu 
lugar na sociedade, desenvolver seus ta
lentos, amadurecer, obter um rosto pró
prio na sociedade. 

O exemplo inspirador aqui é evidente
mente o próprio Cristo Jesus que aniqui
lou-se tomando-se igual ao ser humano, 
suas condições, fraquezas e tentações até a 
morte, para nos reconciliar com Deus, liber
tar-nos de toda forma de escravidão, reu
nir-nos todos, e no fim nos oferecer ao Pai 
(Fl2,1-11; Jo 1). Jesus deu sua vida em re
missão de nossos pecados e pregou na ma
deira a folha de nossas dívidas. A termino
logia que os apóstolos usam para clarificar 
na fé o sentido da morte de Jesus é realista 
e dura. Mas pela sua morte e ressurreição 
que o Cristo garante a nova vida e a nova 
liberdade para a humanidade em caminho. 

O Novo Testamento guardou muitos 
exemplos de doação, de dedicação, de sacri
fício, de atendimento de Jesus às necessida
des e pedidos do povo. Esta prontidão servi
çal transcendeu aos interesses particulares 
de seus ouvintes, pois a intenção era dar 
um pastor às ovelhas desgarradas e reunir 
todas em um só rebanho em caminho para 
o Pai. Nesta união o partidarismo de "eu sou 
de Paulo, eu sou de Apolo" (lCor 3,4) é des
truição da vontade de Deus de reunir todos 
seus filhos. O dom de si mesmo levou Jesus 
a curar enfennos e procurar pecadores para 
perdoá-los; também o fez aplicar uma tera
pia de choque em Pedro que entendia só as 
coisas humanas e pôr brasas nas cabeças dos 
fariseus para tentar sua conversão e se dei
xou desarmar por uma Cananéia. A varieda
de das situações cria fonnas diversas, mas o 
cerne é o dom de si mesmo. 

A globalização política, econômica, cul
tural do mundo atual paradoxalmente en-



curta e aumenta as distâncias, unifica mais 
e separa mais. Esta movimentação de mão 
e contramão obriga os cristãos, seja qual 
for o lugar onde moram e como vivem, a 
ampliar a visão paulina ao universo hu
mano que abrange e inclui a terra em que 
todos pisam e de que todos vivem. Apesar 
de todos os desafios e obstáculos, tanto o 
ecumenismo quanto a universalização dos 
direitos humanos indicam que o princípio 
solidariedade serve para a programação e 
realização de uma sociedade humana viva. 
Na cultura atual muito cristão roda em re
dor de seu próprio eixo dentro de seu pró
prio mundozinho sem perceber sua depen
dência crescente. Libertação em Cristo não 
é mais uma história particular apenas, mas 
supõe abertura e cooperação cada vez mais 
ampla para trabalhar com maior eficiên
cia. Uma utopia? 

6. Palavras são palavras 
Na linguagem atual da Igreja, evangeli

zação e solidariedade são palavras-chaves 
que enchem documentos, diretrizes e dis
cursos. Palavras muitas vezes repetidas cor
rem o risco de se esvaziar e perder o fôle
go, se não caem como sementes em terra 
boa e abrem nos cristãos um horizonte de 
esperança de melhorar a vida, a comuni
dade do povo de Deus, o gênero humano. 
A realização do sonho, porém, não ocorre
rá sem esforço da prática em direção ao 
alvo final da caminhada por este mundo 
terrestre, que é a revelação total do misté
rio de Deus. Esperança sem coragem, es
forço e perseverança é apenas um balão que 
rapidamente murcha e morre no chão. 

Endereço do autor: 
ex. P. 16 - 35500-010 
Divinópolis - MG 

QUESfÕES PARA 

AJUDAR A lEITURA 

INDIVIDUAL OU 

ODEBAlEEM 

COMUNIDAIlf 

1- Você tem experiência de evangeli"ação no meio do povo rurall Em 
caso afirmativo, que elementos dessa experiência você destacaria? 

2- Que dimensões do testemunho do evangelho no meio rural mais 
chamaram a sua atenção? Por quê? 

3- Você crê que a Vida Religiosa no Brasil está comprometida com a 
evangelização do meio rurai? Em que regiões do pais, sobretudo? É 
possivel intensificar esse compromisso? Onde? Como? 
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Além de Mumbai, Índia, 
o Fórum traz a esperança 

PE. BERNARDO LESTlENNE, SJ 

Introdução 
Para muitos, o 4 o Fórum Social Mun

dial (FSM) em Mumbai foi também a pri
meira viagem na Índia e na Ásia. A nos
sa leitura do Fórum fica marcada pelas 
emoções cravadas nos nossos sentidos, 
mentes e corações. Esse encontro com 
outra cultura e outro mundo foi um 
choque. Ainda vou integrando aos pou
cos, emocional, intelectual e espiritual
mente as duras imagens dos rostos e cor
pos de tanta gente vivendo na pobreza e 
miséria, a animação das ruas efervescen
tes e barulhentas de Mumbai, a exube
rância do recinto do Fórum, mas, sobre
tudo, as qualidades de delicadeza, fine
za e gentileza que percebi na cultura in
diana. Quem volta de 15 dias na Índia, 
sente muita afeição por este país, e tem 
dezenas de perguntas a fazer para com
preender melhor muitos aspectos difi
ceis de entender. 

Mumbai foi a 4" edição do Fórum 
mundial. Havia a apreensão duma certa 
repetição. Foi algo novo, diferente; uma 
abertura e uma chance de "mundializar" 
o Fórum. Foi uma "asiatização" bem su
cedida, com uma rica participação po-

'o( pular. A transferência de Porto Alegre a 
~ Mumbai tinha sido uma aposta corajosa. 
~ 

~ Deu certo, e permitiu dar um importan-
;z te passo à frente. O Fórum é um projeto 
8 imenso; já se desdobra em numerosos 
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fóruns nacionais, regionais e temáticos. 
É um processo contínuo. Mumbai con
firmou os objetivos e o método do Fórum 
e os enriqueceu. Mas, quanto mais o pro
jeto vai se concretizando, mais crescem 
e se multiplicam os desafios. Neste arti
go, lembraremos qual é a proposta do 
Fórum, e observaremos como se realizou 
em Mumbai. O difícil diálogo inter-reli
gioso e a boa participação dos cristãos 
indicarão algumas dimensões emjogo 
nos Fóruns para os que têm fé. Não fal
tam os desafios para que possa continuar 
e crescer o projeto do Fórum; indicare
mos alguns deles. 

o projeto do Fórum: por que 
e para quê? 

O Fórum foi criado no ano 2000, com 
um primeiro encontro mundial em ja
neiro de 2001, em Porto Alegre. Como 
explicar que desde então cresceu e se di
versificou com uma velocidade inespe
rada? A virada do milênio corresponde a 
uma nova fase na formação e expressão 
da sociedade civil mundial. Na reunião 
da OMC em Seattle (USA, 12/99) a insa
tisfação pegou fogo. Uma massa 
contestatória invadiu as ruas da cidade. 
Já eram mais públicos os impasses do 
modelo neoliberal, que, no entanto, se 
desdobrava, triunfante e arrogante, 
como se fosse incontestável e único. No 



ano 2000, em Davos (Suíça), no 30° ani
versário do Fórum Econômico Mundial, 
os turiferários econômicos e políticos do 
modelo celebraram com fausto as suas 
virtudes. 

Em resposta, Chico Whitaker (Comis
são Brasileira Justiça e Paz) e Oded Grajew 
(Instituto Ethos) propuseram a criação 
duma alternativa a Davos: um Fórum 
Social Mundial. Uma antítese de Davos. 
O primeiro encontro em Porto Alegre foi 
montado em menos de 10 meses. 

O Fórum Social critica radicalmente a 
globalização neoliberal. Denuncia a li
beralização total do mercado como bús
sola para nortear a organização e o fun
cionamento da sociedade, O Fórum ata
ca um modelo de desenvolvimento que 
divide, exclui e marginaliza; um modelo 
feito para o benefício duma minoria, de 
30% da população, sempre mais rica, pro
tegida e poderosa; um modelo cujo úni
co horizonte é o consumismo e a mer
cantilização de toda a vida; um modelo 
que destrói a humanidade, suas culturas 
e o planeta-terra; um modelo que leva a 
um impasse. Os arautos da absolutização 
do mercado sabem que nos levam a uma 
catástrofe global, mas a cobiça da rique
za e do poder os cega. Não querem mu
dar o rumo das suas políticas. 

Muito crítico, o Fórum quer também 
fazer propostas positivas. Não está a 
priori contra a globalização, mas, sim, 
contra a globalização tal como se dá hoje, 
na sua forma neoliberal. O Fórum não é 
anti-globalista mas alter-globalista. Quer 
uma outra globalização. Ao neolibera
lismo opõe uma sociedade global solidá
ria, respeitosa das diversidades, das cul
turas, tradições e valores dos povos. Pro-

põe a construção duma economia para 
satisfazer em prioridade as necessidades 
básicas de todos; uma economia do cui
dado, com o respeito de toda a nature
za; uma outra economia emergindo da 
construção duma nova democracia, com 
a participação de todos, em particular 
dos que nunca têm a palavra. 

O Fórum é muito mais do que apenas 
uma crítica. Ele é um projeto político, 
ético, cultural, econômico, social e mes
mo espiritual. À visão utilitarista e ex
ploradora opõe o respeito do homem e 
da natureza, a justiça e a gratuidade. O 
Fórum constrói uma nova utopia da hu
manidade/família, do planeta/aldeia. 

Desde a sua própria experiência, os 
participantes do Fórum já sabem que 
"outro mundo é possível", que ele é ne
cessário e urgente. Sabem que não so
mos todos condenados a viver e morrer 
embrutecidos pela publicidade e pelo 
consumismo, subservientes do modelo 
que nos destrói. Os construtores sabem 
que "outro mundo é possível" porque já 
o estão construindo e experimentando, 

. nas suas famílias, nos bairros, nas co
munidades, no trabalho e nas festas, na 
ação e na contemplação. 

O "novo mundo" já existe e ainda 
muito pouco. Existem milhares e mi
lhões de experiências alternativas, po
sitivas, em construção, pequenas ou maio
res, no mundo todo, em todos os níveis. 
Mas o "mercado-rei" quer a uniformida
de, a submissão, e nega o engenho e a 
criatividade humana. O Fórum Social 

o( 

Mundial surgiu como um caminho e um ~ 
processo, com momentos intensos de ~ 
encontro, para afirmar que esse outro ~ 
mundo é possível e para construí-lo. Ele 8 
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é um meio - entre muitos outros - na 
construção da utopia global. 

As crescentes ameaças de destruição e 
morte para a humanidade e o planeta, e 
a dramática falta de lugares, momentos, 
processos e métodos para que todos pos
sam debater do nosso futuro explicam o 
crescimento rápido do Fórum em apenas 
quatro anos. Fóruns "pipocam" em mui
tos lugares e níveis, sinal que respon
dem a uma procura e necessidade. Mui
tas pessoas encontram no Fórum um es
paço e um método para debater dos no
vos problemas e desafios que a globali
zação neoliberal traz em todos os níveis, 
para trocar as suas experiências - difi
culdades e sucessos -, para buscar novas 
formas de resistência e indicar pistas para 
a construção progressiva e concreta da 
nova sociedade. Na sua própria experiên
cia, os participantes do Fórum sabem que 
esta construção é um processo amplo, 
complexo e lento. O Fórum oferece - e é 
- um espaço privilegiado para partilhar 
essas milhões de "soluções" alternativas, 
para aprofundá-las e ampliá-las. 

O artigo primeiro da Carta de Princí
pios do Fórum, escrita alguns meses de
pois do primeiro encontro mundial de 
Porto Alegre, explicita claramente as ra
zões de ser e os objetivos do Fórum, que 
já vimos: "O Fórum Social Mundial é um 
espaço aberto de encontro para o apro
fundamento da reflexão, o debate demo
crático de idéias, a formulação de pro
postas, a troca livre de experiências e a 

'" articulação para ações eficazes, de iden
~ tidades e movimentos da sociedade ci-
~ 

~ vil, que se opõem ao neoliberalismo e 
" ao domínio do mundo pelo capital e por 
8 qualquer forma de imperialismo, e estão 
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empenhadas na construção de uma socie
dade planetária orientada a uma relação 
fecunda entre os seres humanos e destes 
com a Terra." 

Três Fóruns em Porto Alegre 
Os primeiros organizadores do FSM 

combinaram que este aconteceria numa 
cidade do "Sul". Porto Alegre foi esco
lhida, pois o Fórum sabia poder contar, 
nesta aventura inédita, com um certo 
respaldo de parte da municipalidade e do 
Estado, dirigidos pelo PT; e a cidade era 
um certo modelo de participação e ges
tão populares a través dos Conselhos co
munitários. Para marcar claramente que 
se tratava de denunciar os efeitos catas
tróficos do modelo neoliberal e buscar 
alternativas, a proposta inicial foi de 
organizar o Fórum Social no mesmo tem
po que a "elite" neoliberal se reunia em 
Davos. 

Desde o início, a participação supe
rou todas as expectativas. Houve 50.000 
inscritos em janeiro de 2001, 80.000 em 
2002 e 100.000 em 2003. O mais impor
tante não era tanto o número de delega
dos, brasileiros ou estrangeiros, mas a 
qualidade da participação nos debates e 
nas trocas de experiências. A meto do 10-
gia era fundamental. Tratava-se de mar
car claramente, de início, os objetivos e 
o modo de proceder. 

Pouco depois do 10 Fórum, em junho 
de 2001, o comitê internacional apro
vou a Carta de Princípios, indicando a 
natureza do Fórum. Diz a Carta: "O Fórum 
Social Mundial... não pretende ser uma 
instância representativa da sociedade 
civil mundial." (n° 5). "Os encontros do 
Fórum Social Mundial não têm caráter 



deliberativos ... ninguém estará portan
to autorizado a exprimir, em nome do 
Fórum, ... posições que pretenderiam ser 
de todos os seus/suas participantes ... 
(eles) não devem ser chamados a tomar 
decisões ... sobre declarações ou propos
tas de ação ... que se proponham a ser 
tomadas ... enquanto Fórum" (n° 6). Esse 
texto indica sem ambigüidade o caráter 
não deliberativo do Fórum, no quitl cada 
organização mantém a sua autonomia, 
tanto política como ideológica, e decide 
livremente suas políticas e estratégias de 
ação. O Fórum é um espaço aberto da 
sociedade civil, muito plural e diversifi
cado, de livre participação, no qual nin
guém pode tentar impor as suas visões, 
políticas e estratégias aos outros. A Car
ta faz alusões a partidos políticos radi
cais, tentados de utilizar o Fórum como 
massa de manobra para os seus próprios 
objetivos. O Fórum é um espaço de de
bate para enriquecer a análise, organi
zação e prática da sociedade civil; não é 
um movimento com análises, posições 
políticas e linhas de ação válidas para 
todos. Os princípios do Fórum traduzi
dos nos objetivos (crítica do neolibera
lismo, busca duma sociedade justa e so
lidária, pluralismo, não-violência, etc.) 
são claros e suficientemente amplos para 
reagrupar setores muito diversos da so
ciedade civil. A questão da metodologia 
é central, e voltaremos a tratá-la quan
do considerarmos os desafios. 

O 10 Fórum foi sobretudo um ato 
anti-Davos, mas já houve uma boa par
ticipação nas oficinas organizadas e ani
madas pelas organizações civis. O 2 o, em 
2002, deu um grande passo à frente na 
análise crítica do neoliberalismo; o mais 

importante, no entanto, foi a multipli
cação e melhor organização das oficinas 
(1.500), facilitando uma maior partici
pação. A nota triste do 3 o Fórum foi a 
clara determinação do presidente Bush 
de fazer a guerra no Iraque. Uma imensa 
marcha pela Paz, com mais de 120.000 
participantes, abriu o FórulJ\. O Fórum 
fez a proposta de organizar, no dia 15 de 
fevereiro, uma mobilização mundial para 
a Paz; mais de 20 milhões de pessoas 
manifestaram neste dia em mais de 200 
cidades. A nota de esperança de 2003 foi 
a visita (bem excepcional, pois as tribu
nas do Fórum são para os cidadãos e não 
para os líderes políticos como tais) do 
recém eleito presidente do Brasil, Luis 
Inácio Lula da Silva. Apesar dos grandes 
esforços de organização de parte do co
mitê brasileiro do Fórum, multiplican
do as "mega-conferências" (para 15.000) 
e "mega-seminários" (para 3 ou 5.000), 
já apareceram limites ligadas ao grande 
número de inscritos: mais de cem mil. A 
participação efetiva e a capacidade de 
articular melhor os grupos e redes fo
ram diminuindo. 

O Fórum cresceu de maneira inespe
rada e esse fato deverá ser enfrentado, 
para manter a riqueza que vem do acú
mulo das experiências. Neste processo, 
um fato dos mais prometedores é a mul
tiplicação de Fóruns a nível regional (2 
na Europa, 1 na Ásia, 1 mediterrâneo; o 
10 latino-americano será em Quito em 
junho de 2004); nacional (em muitos 
países; no Brasil o 10 Fórum Social Bra- o( 

sileiro reuniu cerca de 23.000 pessoas ~ 
vindo de todos os Estados e de 22 países, ~ 
representando mais de 1.200 organiza- ~ 
ções sociais, reunidas em BH do 6 a 9 de 8 
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novembro de 2003); ou por temas. A ri
queza das experiências partilhadas nes
tes níveis poderia ser melhor aproveita
da nos encontros mundiais. 

2004: O Fórum em Mumbai 
Já em 2002, pensou-se organizar o 

próximo Fórum na Índia, mas o comitê 
indiano, que o coordenaria ainda não se 
sentia suficientemente articulado e pre
parado. As tensões e conflitos internos, 
sobretudo políticos, eram ainda demasi
ado fortes . O Fórum na Índia foi poster
gado para 2004. 

A transferência de Porto Alegre a 
Mumbai foi uma decisão corajosa, mas 
assumida por quase todo o Comite in
ternacional. Aliâs, não tinha muitas 
outras opções. Três edições do Fórum em 
Porto Alegre lhe davam inevitavelmen
te uma identidade brasileira e ociden
tal. A maioria dos delegados e inscritos 
eram brasileiros, da Amêrica Latina ou 
do Norte, e da Europa. As representações 
da África e da Ásia eram pequenas, 
minoritárias. O Fórum não alcançava seu 
desejo de ser mundial. E, como preten
der construir um MoutrO' e Mnovo' mun· 
do, deixando de lado oscontinentes mais 
povoados? Aabertura a outros continen
tes era uma das condições da sobrevi
vência do Fórum. 

Organizando um Fórum social asiâti· 
co em Hyderabad (Índia), em janeiro de 
2003, o comitê indiano foi pouco a pou
co superando as suas divisões e se pre-

.. parou concretamente para organizar o 
~ Fórum mundial em janeiro de 2004. En
ri tre os organizadores, quatro blocos ti -

8~ veram que superar suas rivalidades e co
laborar estreitamente em vista da 4' edi-
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ção do FSM. Partidos 'radicaisM (princi· 
palmente esquerdiStas), socialistas, gano 
dhistas, e ONGs e movimentos soei)is, 
sejuntaram para aos poucos ir definin
do o "espíritoM do Fórum "mumbaiano", 
a sua identidade indiana própria, as suas 
principais características, os grandes eixos 
a serem discutidos, as personalidades a 
serem convidadas e encaminhar o imen
so trabalho da organização prática. Muro
bai foi a prova da possibilidade de traba
lhar na diversidilde, mesmo se alguns gru
pos de MresistênciaM

, principalmente in
dianos e asiáticos, preconizando a luta 
armada para transformar a sociedade, oro 
ganizaram, em Mumbai, bem perto do re
cinto oficial, um fórum paralelo. 

Mumbai é o centro industrial do país. 
A cidade tem tradição de Luta sindical e 
popular. Por isso talvez o comité india
no a escolheu como Lugar para o Fórum. 
O choque é forte para quem chega pela 
primeira vez. As ruas são animadíssimas, 
efervescentes, barulhentas (dia e noite 
ê um continuo concerto de buzinas), 
cheias de pedestres, carros, triciclos, tão 
xis, ônibus, caminhões, atê às vezes tam
bêm algumas vacas, cada um tentando 
encontrar o seu caminho. A gente es
banha como o tráfico avança (bem len· 
tamente) no meio do que parece um certo 
caos. A poluição densa da atmosfera ir· 
rita os olhos e a garganta. Pequenas lo· 
jas e oficinas ou minúsculos barracos 
ocupam as "calçadas~ ou partes laterais. 
O conjunto parece pobre, mas nalgumas 
ruas os contrastes são chocantes entre a 
riqueza e a miséria. 

O recinto do Fórum foi o duma anti· 
ga fábrica desativada, numa superficie 
de lf,. de um km l . inicialmente tinha 



ap.enas quatro enormes galpões, despo
jados, com chão de terra. Houve muita 
criatividade de parte da equipe encarre
gada da preparação do recinto. Os galpões 
foram divididos e decorados com muita 
sobriedade, e serviram de imensas salas, 
com oito mil. quatro mil, duas mil ou 
mil cadeiras para as "grandes" conferên
cias ou seminários, ou para algumas ex
posições ou estantes para as várias orga
nizações. Em outros espaços livres, não 
distantes dos galpões, foram montadas 
cerca de 200 "salas" simples, mas práti
cas para grupos de 50 a 500 pessoas. As 
"colunas" eram sólidos pilares de madei
ra; as paredes feitas de tecido leve de juta, 
enquanto o "teto" e o "chão" de cada 
sala estavam formados de tela mais gros
sa dejuta também. O conjunto era sim
ples, prático, de bom gosto, e sem gran
des gastos; correspondendo ao espírito 
do Fórum e à realidade do país. Atraves
sando o recinto de um lado ao outro, 
duas "avenidas" perpendiculares, eram as 
verdadeiras artérias da expressão popu
lar do Fórum. 

Aproximadamente 80.000 participan
tes se inscreveram, dos quais talvez 
50.000 índios, representando 2.660 or
ganizações, vindos de 132 países. Nota 
importante: a metade dos índios eram 
dalits (da casta dos intocáveis) e adivasis 
(indígenas), representando os setores 
mais pobres e oprimidos do país. Essa 
delegação ia marcar a identidade do 
Fórum. As delegações asiáticas eram na
turalmente as mais numerosas, com ros
tos, traços, cores e vestidos bem dife
rentes, em particular pequenos produ
tores e mulheres do Bangladesh, do 
Paquistão, do Tibet, da Coréia, do Japão, 

da Indonésia. Do "ocidente", as delega
ções mais numerosas foram as do Brasil 
(aproximadamente 500 membros), da 
França e da Itália. Eram militantes dos 
movimentos sociais, sindicalistas, peque
nos produtores rurais, trabalhadores do 
setor informal. intelectuais, gente da 
mídia, desempregados, servidores públi
cos, mulheres, povos tribais, "intocá
veis", defensores dos direitos humanos, 
ativistas políticos, membros de ONGs, 
ecologistas, religiosos de diversos credos, 
jovens e crianças, pacifistas, artistas, 
etc., em suma gente da grande varieda
de e riqueza da humanidade. Infelizmen
te, o Fórum dos 8.500 jovens era dema
siado distante do recinto principal para 
facilitar uma boa integração. As duas 
línguas principais eram o inglês e o 
hindi. mas muita gente da Índia e de 
outros paises não as conhecia. Mais 'dé . 
150 tradutores voluntários tentavam aju
dar a agilizar a compreensão, o que não 
foi sem pre fácil. 

Participação e expressão 
no Fórum 

"O Fórum precisava pisar o chão da 
terra batida, respirar esta poeira, sentir 
o cheiro do povo" falou um delegado 
cubano. De fato, o Fórum em Mumbai 
foi definitivamente diferente daqueles 
de Porto Alegre, e não convém comparar 
para querer mostrar a superioridade de 
um sobre o outro. Quanto muito se pode 
sublinhar os melhores aspectos, e limi
tes, de um e outro. A grande especifici- « 
da de de Mumbai - que não abafou ou- ~ 
tras ricas formas de participação - foi a ~ 
expressão viva, direta, espontânea de ~ 
numerosos grupos de população margi- 8 
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nalizada e oprimida, em particular dos 
dalits (intocáveis) e adivasis (indígenas). 
Foi uma passeata sem fim. Todos os dias, 
desde cedo até tarde, centenas de gru
pos de pequenos produtores rurais, de 
sindicatos, de mulheres e crianças (prin
cipalmente da Índia, do Paquistão, do 
Bangladesh, do Tibet, da Coréia e do Ja
pão) desfilaram na avenida principal do 
recinto-fórum, tocando instrumentos, 
cantando, dançando, gritando, avançan
do lentamente ao ritmo das músicas, car
regando faixas e cartazes, para expressar 
suas identidades e reivindicações. Fileiras 
alegres e contentes de poder expressar-se, 
mas também sérias, pois carregando mui
tos sofrimentos e frustrações. Era, às ve
zes, difícil deslocar-se no meio desse for
migueiro humano envolto de poeira. 

Quase sempre, as reivindicações dos 
vários países eram as mesmas, com algu
mas particularidades para as mulheres e 
crianças. A questão da terra, para traba
lhar e comer, é comum e urgente. O aces
~o à água é particularmente delicado na 
India e na Asia toda - e foi um dos te
mas mais considerados no Fórum - jun
to com o acesso à moradia, saúde e edu
cação. Mas o povo reclama mais que con
dições materiais de vida; pede também, 
e com a mesma força, o respeito da sua 
dignidade e das várias dimensões de sua 
identidade: culturas, valores, tradições, 
religiões e modos de vida. O respeito dos 
direitos humanos e a construção da paz 

eram outras reivindicações comuns, mas 
no contexto da grande pluralidade das 
culturas presentes no Fórum, dava para 
sentir que duas reivindicações cobrem re
alidades bem diferentes. Os grupos popu
lares também participaram do "outro" 
fórum, mas, sem acesso fácil às palavras e 
aos discursos, eles encontravam outras for
mas comunicativas de se expressar. 

Simultaneamente às "marchas", nos 
salões e nas salas, os delegados partici
pavam do "outro" fórum, mais de refle
xão e debates. Foram apresentados mais 
de 1.100 eventos no programa distribuí
do a todos. Apenas 12 "grandes" confe
rências e seminários, com interlocutores 
de fama internacional, foram propostos 
e organizados pelos comitês internacio
nal e indiano!. As outras atividades (ou
tros "grandes" seminários, e mais de mil 
oficinas) "auto-geridas" foram propos
tas e animadas por várias organizações. 
Se todas as atividades são interessantes, 
é, no entanto, nas oficinas que a parti
cipação é maior e os debates mais vivos. 

A maioria dos temas das oficinas se 
referem de perto ou longe aos temas das 
conferências e seminários, mas são abor
dados de maneira mais concreta a partir 
das situações locais ou nacionais. A di
versidade dos temas das oficinas é tama
nha que é importante saber o que a gen
te vem procurar nos Fóruns, sob pena 
de se perder no labirinto ou se afogar 
no mar das propostas. 

« I Os temas dos eventos "oficiais" são mais abrangentes; eis alguns deles: 1) globalização, demo
~ crada e governança; 2) globalização econômica e financeira: dividas e livre comércio; 3) paz, 
~ guerra e militarismo; 4) direitos humanos; 5) água, terra e soberania alimentar; 6) informação, 
u.I mídia e democracia; 7) ~ulheres e construções alternativas; 8) os direitos das crianças; 9) traba-
~ lho e mundo do trabalho; 10) discriminações e exclusões: religiosas e étnicas; 11) ecologia hurna-
8 na e ambiental: a preservação do planeta. 
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Seria injusto não mencionar ainda, 
entre as múltiplas formas de participa
ção e expressão, os espaços culturais nas 
avenidas do recinto ou nas salas, com 
atividades contínuas de teatro, música, 
danças, recitais de poesia, bem como as 
oito salas de projeção de filmes trazidos, 
pelos delegados, as exposições de artesa
nato, e os seis testemunhos diários de 
figuras "exemplares" cujas vidas expres
sam os ideais do Fórum, seguidos de ri
cos debates. 

Diálogo inter-religioso e 
participação dos cristãos 

Porto Alegre tinha favorecido refle
xões sobre o lugar da espiritualidade, da 
fé e das religiões na construção da espe
rança, da paz e dum mundo mais justo, 
fraterno e solidário. Os debates entre 
representantes de várias religiões e as 
celebrações ecumênicas ou inter-religio
sas reuniram muito mais gente do que 
se previa. Encontros deste tipo foram 
mais difíceis em Mumbai. Aproximada
mente, 80% dos indianos são hindus, 
12% muçulmanos, e os outros são bu
distas, siks, janaistas e cristãos (2,5%). 
O grande esforço e testemunho de 
Gandhi, apóstolo da não-violência ativa 
(satyagraha) foi de construir a reconci
liação e a paz entre as religiões, sem po
der evitar a partição entre a Índia, o 
Paquistão e o Bangladesh (Paquistão ori
ental). Ora, depois de décadas de con
vivência pacífica, as relações inter-reli
giosas vão se deteriorando. Analistas in
dianos dizem que, para desviar a aten
ção do povo da implementação de duras 
reformas liberais, muito antipopulares, 
impostas pelo FMI e a OMC, eliminando 

fundos de proteção social e subsídios à 
pequena indústria nacional, que vão 
provocar a falência de dezenas de mi
lhões de pequenos produtores rurais ou 
industriais, o governo atual, de tendên
cia fundamentalista hinduísta, suscita 
uma crescente agressividade dos hindus 
contra os muçulmanos e outras minorias. 
O BJP (partido no poder) é acusado de ser 
responsável do massacre recente, no Es
tado de Gujarat, de 2.000 muçulmanos 
num só dia. Ninguém foi acusado! 

Esse contexto se repercutiu em 
Mumbai. Há um certo receio, de parte 
dos não-hindus, de promover o diálogo 
inter-religioso. No entanto, pode-se per
ceber a vontade de muitos delegados, 
tanto indianos como paquistaneses, de 
superar as barreiras vindo das religiões. 
Os paquistaneses tiveram um amplo es
paço nas atividades do Fórum. 

Tanto o Islã como o Cristianismo ques
tionam o sistema das castas que margina
liza os dalits "intocáveis" (20% da popu
lação). Essa divisão, que, dizem alguns 
hindus, nasce duma falsa leitura politica 
dos textos sagrados do hinduísmo de par
te dos membros de outras castas para 
manter seus privilégios materiais e de 
poder. Essas duas religiões são, pois, o 
alvo preferido do fundamentalismo 
hindu. Teme-se uma multiplicação dos 
conflitos sangrentos que poderiam levar 
a uma dramática "guerra religiosa". A fi
gura de Gandhi parece esquecida. 

Tanto a tensão latente entre grupos 
religiosos como a vontade dos que ten- '" 
tavam superar essas barreiras, mostraram ~ 
o papel central das religiões na constru- ~ 
ção da esperança e dum futuro novo para ~ 
todos. As religiões podem ser uma das 8 
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maiores forças tanto para promover a 
compreensão, a justiça e a paz, como 
para dividir e opor os povos. A gente 
percebeu em algumas conversas o dile
ma de muitos cristãos de escolher entre 
um anúncio da Boa Nova de maneira 
explicita e direta (na perspectiva de "con
verter" os outros), principalmentejun
to aos dálits, mais abertos a outras reli
giões para sair do sistema das castas, e 
uma proclamação da Boa Nova que passa 
primeiro pelo caminho do reconhecimen
to do que tem de autêntico e santo nos 
outros fieis. 

À diferença de Porto Alegre, não hou
ve em Mumbai nenhuma presença insti
tucional da Igreja católica., mas houve 
uma significativa participação de organi
zações, religiosos/as e de leigos/as cató
licos ou cristãos. A Cáritas teve uma pre
sença ativa; com delegações numerosas 
dos países asiáticos (Índia e Bangladesh 
em particular), mas também de alguns 
países "ocidentaís" (Brasil, França, Espa
nha).Junto com Caritas Internationalis, 
a CIDSE (rede internacional de organiza
ções católicas para o desenvolvimento) 
organizou um seminário que foi bastante 
bem atendido, sobre "Como distribuir a 
riqueza e o poder?". A reflexão foi cen
trada sobre o papel dos "Objetivos do Mi
lênio para o Desenvolvimento", da ONU, 
no horizonte de 2015. 

Entre várias iniciativas duma parti
cipação ativa dos cristãos, pode-se men
cionar a seguinte. O setor do apostolado 

« social dos jesuítas na Índia fundou uma 
~ entidade especificamente para o Fórum, 
~ 

~ intitulada SAPI (South Asian People" s 
~ Initiative), com a participação de cris-
8 tãos, hindus e muçulmanos já na coor-
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denação. SAPI convidou 1.200 lideran
ças dalits e adivasi de toda a Índia, para 
participar do Fórum. Os membros de 
SAPI, avaliando cada noite a sua parti
cipação no Fórum, tiveram uma presen
ça ativa e criativa; promoveram mais de 
17 eventos com expressão direta, verbal 
ou artística das lideranças populares. 

Desafios para o futuro 
A riqueza, a diversidade e a dimensão 

mundial do Fórum abrem numerosos de
safios quanto ao seu futuro. As princi
pais ameaças poderiam vir mais de den
tro do que de fora do Fórum. Com certe
za é importante incorporar mais jovens 
e setores populares, favorecer a partici
pação e expressão de culturas mais di
versas (como aconteceu felizmente em 
Mumbai), encorajar a organização de 
fóruns regionais e nacionais, ou ainda 
clarificar a composição do Conselho In
ternacional, instância de decisões polí
ticas, para que possa tomar decisões e 
que não haja possíveis desvios de sua 
autoridade por grupos minoritários. Tam
bém é importante discutir o ritmo dos 
fóruns (anual ou bienal) para uma me
lhor alternância entre os níveis nacio
nal, regional e mundial, ou considerar 
as possíveis formas de participação de 
homens políticos, empresários, ou mem
bros de organizações internacionais. Mas 
o desafio maior é o da natureza do 
Fórum, do seu método. 

Desde a primeira edição do Fórum em 
2001, a "assembléia dos movimentos so
ciais" vai se articulando e consolidando, 
publicando cada vez uma declaração pró
pria. Isso responde positivamente aos ob
jetivos do Fórum. Mas, em Mumbai, lí-



deres dessa "assembléia" deram um gol
pe no espírito e no proceder do Fórum, 
conseguindo por vias escuras que o seu 
"Apelo" seja lido durante a ato de en
cerramento, como se fosse um documen
to de todos'. A imprensa apresentou essa 
"assembléia" como o corpo habilitado 
para as decisões do Fórum. O procedi
mento dos líderes "vanguardistas", que
rendo reduzir a riqueza e diversidade do 
Fórum a algumas bandeiras elaboradas 
por eles, vai contra os princípios inscri
tos na Carta e admitidos por todos os 
participantes. 

É legítima a preocupação de grupos 
ou indivíduos de querer alguns resulta
dos visíveis do Fórum, mesmo se con
vém lembrar que mudanças globais e de 
fundo são lentas e nem sempre facilmen
te perceptíveis. Para muitos, um resul
tado visível do Fórum seria ter uma de
claração comum, ou orientar todos os 
participantes para uma mesma ação. A 
diversidade das análises e formas de ação 
dos participantes impossibilita qualquer 
consenso para isso. Os delegados não vêm 
ao Fórum para ter que sufocar o plura
lismo, aderir a algumas declarações ou 
gritar palavras de ordem. 

É difícil explicar o que "sai" dum fó
rum. De fato, não há um documento fi-

, nal único aprovado por todos, mas há 
centenas de "documentos finais". Alguns 
grupos, movimentos ou redes redigem 
um texto, mas para a maioria o resulta
do principal é o aumento de conheci
mento, consciência e articulação para 
continuar e melhorar o que já faziam 

antes do fórum ou para novas iniciati
vas. Para muitos, senão para todos, o 
Fórum é um momento de enriquecimen
to da compreensão da realidade, de rea
tivação das "energias" pessoais e coleti
vas, de renovação das estratégias. Esse é 
o principal resultado do fórum, difícil 
de "medir" e avaliar. Melhores articula
ções e ampliação das bases são caminhos 
prioritários da luta contra o neolibera
lismo, O crescimento rápido do Fórum é 
um sinal que responde às expectativas 
de muitos nesta luta. 

Dois pontos, no entanto, poderiam ser 
considerados para "melhorar" os resul
tados do Fórum. Tratar-se-ia, por um 
lado, de tornar mais visível e acessível a 
"memória" viva dos fóruns. Já existe um 
grande trabalho de sistematização de 
muitas atividades; está disponível na 
internet uma imensa quantidade de in
formações dos fóruns de 2001, 2002, 
2003 e já de 2004: números dos partici
pantes, textos de conferências, de teste
munhos, balanços, relatos, memórias, 
documentos e propostas de ação de ofi
cinas, grupos ou rede, fotos; inclusive 
um vídeo sobre o histórico do Fórum 
www.forumsocialmundial.org.br. Mas, 
tamanho arquivo" assusta" muitos e não 
é facilmente acessível. Não se poderia 
imaginar um folheto simples e pedagó
gico sobre os objetivos e o método do 
Fórum, disponível para um amplo pú
blico? Ficaria também como contribui
ção para manter a unidade na diversida-
de dos fóruns nacionais, regionais e < 

temáticos que se multiplicam. ~ 
~ 

);l 
~ 

, CI. o artigo de Chico Whitaker, do 07/02/04: "tout a continué à Mumbai", apresentando o livro 
de Bernard Cassen, diretor do Le Monde Diplomatique, sobre a dinâmica do Fórum Social Mundial. 
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Uma outra prioridade é a de promover 
uma maior e melhor coordenação e arti
culação entre os grupos, para alcançar pro
postas de pistas e planos de ações concre
tas. Mumbai expressou certa inquietação 
de encontrar as formas de prolongar o 
Fórum - e dar-lhe a sua verdadeira di
mensão - na multiplicação de novas ini
ciativas práticas. O Conselho Internacio
nal, reunido depois de Mumbai, encami
nhou propostas para que isso possa acon
tecer no próximo fórum mundial, em Por
to Alegre, em janeiro de 2005, que será 
de novo ao mesmo tempo que Davos. 

A maneira de Conclusão 
O Fórum já tem carta de identidade: é 

um processo e um método, um espaço e 
não uma entidade, de alcance mundial, 
denunciando a perversidade e o fracasso 
da globalização neoliberal, e tentando 
reunir todas as forças envolvidas na 
construção dum outro mundo possível, 
enraizado na justiça, na solidariedade, 
no pluralismo. O Fórum é uma caixa de 
ressonância para denunciar os gestos e a 
cultura da morte, e anunciar os gestos e 
a cultura da esperança e da vida. Nasci
do há apenas quatro anos, vai se organi
zando e consolidando com uma veloci
dade inesperada. Pela sua força simbóli
ca e de proposta concreta alternativa, o 
Fórum Social superou Davos, incapaz de 

ver os múltiplos impasses do modelo que 
promove. 

Para os que têm fé, o Fórum - sacra
mento de esperança, disse Dom Tomás 
Balduino - é um sinal dos tempos, um 
sinal onde o Espírito presente se mani
festa, onde o homem é convidado a se 
encontrar Deus e com seus irmãos, Mes
mo que indiretamente, o Fórum repre
senta uma palavra de esperança para 
muitos pobres no mundo. É uma semen
te, escondida debaixo da terra, que dá os 
seus frutos no tempo oportuno. O Fórum 
é a expressão da esperança antiga, pro
funda e sempre nova da humanidade, à 
qual a Boa Nova de Jesus vem respon
der. O Fórum é um caminho para entrar
mos nesta Boa Nova e nos deixar reno
var por ela. A Campanha Jubileu 2000 
contra as dívidas foi durante vários anos 
um sinal de unidade entre muitos povos 
na construção da justiça e da paz; o 
Fórum continua a traduzir a aspiração 
de todos os povos da terra à justiça e a 
paz. Davos e o Fórum se opõem como 
Babel e Pentecostes. 

Pe. Bernardo LESTIENNE, SJ - CIAS-IBRADES, Brasília 
- Coordenador da Rede Internacional dos Jesuítas 
para o Desenvolvimento. 
Endereço do autor: 
Centro Cultural de Brasília 
Caixa Postal 02373 
70849-970 Brasília - DF 
E-mail: blestienne@ccb.org.br 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

1- você e sua comunidade acompanharam de algum modo o Fórum 
social Mundial de 20041 Que aspectos desse evento mais chamaram a 
atenção de vocês? 

INDMDUALOU 
2· 

O DEBAlE EM 

COMUNIDADE 3-

Que lições para o futuro se podem aprender com o IV Fórum Social 
Mundial? 
Como dinamizar em nossa realidade as grandes propostas das várias 
versões do Fórum Social Mundial, particularmente do Fórum de 
Mumbai1 . 



Crer depois do 11 de setembro de 2001 
Atualidade da violência nas três religiões monoteístas 

MARIA CLARA LUCCHETTI BINGEMER 

FALAI DE DEUS 

Falai de Deus com a clareza 
da verdade e da certeza: 
com um poder 
de corpo e alma que não possa 
ninguém, à passagem vossa, 
não o entender. 
Falai de Deus brandamente, 
que o mundo se pôs dolente, 
tão sem leis. 
Falai de Deus com doçura, 
que é difícil ser criatura: 
bem o sabeis. 

o que talvez mais nos intrigue neste irú
cio de novo milênio, ao contemplar e cons
tatar a violência, que de tão impressionan
te, configura a época que se vive como "era 
do estupor'" é a possibilidade que nos é dada 
ainda de "falar de Deus" como tão belamen
te o diz Cecília MeireUes no poema citado 
em epígrafe. Essa é a pretensão das religiões, 
as quais, no meio do mundo e com palavras 
humanas, se propõem fundamentalmente 
"falar de Deus". Em nossos dias, os três mo-

Cecília Meirelles 

Falai de Deus de tal modo 
que por Ele o mundo todo 
tenha amor 
à vida e à morte, e, de vê-Lo, 
O escolha como modelo 
supenor. 
Com voz, pensamentos e atos 
representai tão exatos 
os remos seus 
que todos vão livremente 
para esse encontro excelente. 
Falai de Deus. 

noteísmos, acusados implacavelmente de 
serem os causadores da violência que assola 
o planeta podem ainda pretender semelhante 
coisa? E se o fazem, em que termos são cha
madas afazê-lo? 

O violento e irrefreável avanço dos fun
damentalismos, o surgimento de novas 
formas de culto e a crise do homem pós
moderno trouxeram à tona dos aconteci
mentos de maneira caótica e apaixonada o 
estudo das religiões. 2 Em todos os ramos 

, Cf. P. VALADIER. citando o sociólogo alemão W. SOFSKY, in Violence et monothéismes, in Études 
< n. 3986 (juin 2003) pg. 755. Ü 

2 Cf. sobre isso as numerosas obras que têm sido publicadas sobre o tema: J. ESPOSITO, Islamic 
Threat - Myth or Reality?, Oxford, Oxford University Press, 1992; E. HOBSBAWN. Era dos Extre
mos: O Breve Século XX (1914-1991), SP. Companhia das Letras. 1999; S. HUNTLNGTON, O 
Choque de Civilizações e a Recomposição da Ordem Mundial, RJ, Objetiva, 1997; B. B. LAWRENCE, 

z 
~ 

:.l 
w 
> z 
8 

163 



da ciência, em todo tipo de mídia, em todo 
segmento social, o contato com o trans
cendente é discutido e analisado, na gran
de maioria das vezes, com bastante super
ficialidade, carecendo de uma metodologia 
séria e isenta o suficiente para tratar de 
tema de tal importância, velando-o mais 
que revelando-o em discursos ora excessi
vamente dogmáticos e apaixonados, ora 
fanáticos e violentos, ora céticos e distan
ciados. 

Ao mesmo tempo, um dos proble
mas maiores, que aflige e intriga a huma
nidade neste início de século e de milênio, 
é a relação entre a religião e a violência. 
Todos os observadores dos fatos e grupos 
sociais o reconhecem. A violência cobre o 
planeta em muitos de seus pontos mais 
importantes, muitas vezes relacionada de 
perto com a religião, seus fanatismos e 
subprodutos, tais como os fundamentalis
mos de toda espécie, as guerras santas, as 
"limpezas étnicas" e outros.' 

As análises feitas sobre este fenômeno, 
no entanto, permanecem, na maior parte 
das vezes, na superfície das coisas. Não re
têm nada além da emergência sempre mais 

forte dos "integrismos" de toda espécie, 
focalizando suas reflexões preferentemente 
sobre o fundamentalismo muçulmano.4 

Ora, parece-nos que a questão é na ver
dade muito mais ampla e profunda. Não 
atinge apenas os integrismos de cunho 
político ou ideológico, mas muitas das pró
prias práticas religiosas e as religiões mes
mas, inclusive as grandes religiões do Oci
dente e notadamente - tal como mencio
namos supra - as religiões monoteístas. E 
isto acontece em termos de compreensão e 
de prática. Como diz com muita proprie
dade o historiador das religiões M. DOUSSE, 
"se cada uma das três grandes religiões 
monoteístas se inscreve de maneira origi
nal na história, se cada uma encara esse 
fato à sua própria luz, todas as três se en
contram hoje confrontadas com os mes
mos espantos, as mesmas interrogações e 
os mesmos desafios a partir de situações 
cada dia mais mundialmente uniformes."5 

Mas por que justamente os monoteísmos 
parecem hoje mais envolvidos que qualquer 
outra confissão religiosa com a questão da 
violência? Ousaríamos dizer que a resposta 
poderia ser encontrada na sua própria expe-

Defenders of God: the Fundamentalist Revolt Against the Modem Age, 2' Edição revisada, Columbia, 
University of South Caroline Press, 1995;M. E. MARTY. e R. S. APPLEBY, The Glo1}' and the Power: 
The Fundamentali,t Challenge to the Modem World, Eeacon Press, Boston, 1992 ; E. SAID, 
Orientalismo: O Oriente como Invenção do Ocidente, SP, Companhia das Letras, 1990; L. BOFF, 
Fundamentalismo. A globalização e o futuro da humanidade, Rio de Janeiro, Sextante, 2002. 
3 O macabro aniversário do dia 11 de setembro de 2001, relembrado em todo o mundo, é uma 
prova do que acabamos de dizer. Ao mesmo tempo, a recente e desvairada guerra do Iraque. 
4 V. por ex. as numerosas publicações que têm vindo à luz ultimamente e nas quais a noção 
mesma de fundamentalismo torna-se quase sinônimo de islamismo, escamoteando outras violên
cias nas quais estão envolvidas outras tradições religiosas. Cf. todo o número da revista Concilium 

'" 241 n. 3 (1992), E. SAID, Orientalismo. SP, Companhia das Letras, 2001, pg 69, S. P. HUNTINGTON. 
~ O choque de Civilizações" Rio de Janeiro: Objetiva, 1997, G. KEPEL. Jihad Ascesa e declino: 
~ storia deI fondamentalismo islamico, Roma, Carocei, 2001, F. Do COUTO TEIXEIRA, O diálogo em 
~ tempos de fundamentalismo religioso, in Concilium 241 n. 3 (1992), pp 151-160. 
Z S M. DOUSSE, Dieu en guerre. La violence au coeur des trois monothéismes, Paris, Albin Michel, 
8 2002, pg 231 (tradução livre nossa ). 
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riência religiosa fun~ante e fundamental 
A fé monoteísta exige, em si mesma. virias 
rupturas: com o lugar original suas refe
rências identitárias e de segurança; com 
qualquer representação do Deus que ado
ram O qual se revela como um Deus trans
cendente, do quaL é impossivel. fazer quaL
quer imagem; com todo e quaLquer laço 
afetivo e consolador que possa ser mais im
portante_ E isso decorre do fato de que esse 
Deus totalizante é por sua vez totalmente 
exigente e por isso se manifesta separando, 
cortando, confrontando o ser humano com 
opções radicais; com a exigência de exiüo e 
err.incia perene, por não permitir possuir 
nesta terra lugar permanente.' Essas ruptu
ras, ao longo da história. têm sido fonte de 
profundas e maravilhosas experiências hu
mw.s. mas também têm mosuado uma face 
mais sombria: a de cultivar terreno propIcio 
oi prática da violência. 

A questão da violência - e, por contras
te, tambêm da não-violencia - está, por
tanto, no centro da reflexão hodierna SI)o 

bre a religião e sobretudo sobre o fenôme
no religioso monotelsta. Per isto, parece
nos que igualmente e não menos, deve es
t;u nocentro do pensamento teol6gico ais
tão ocidental atra~ do qual a teologia 
procuraria trazer iluminações, a partir do 
discurso que lhe é próprio - discurso cren
te e confessante - para todo o pensamento 
ético e religioso que se elabora em tomo a 
esta questão hoje. 

'lbld pp 12·Il, 

É inevitável a constatação de que a vio
lência permeia toda a história da humani
dade. desde a Antigüidade, chegando aol 

nossos dias. t fato igualmente que apre
senta um rosto multifacetado, onde cabem 
desde osjogos do circo romano, as tortu
ras, passando peLo genocidio, o terroris
mo, o infanticídio e outras variadas e re
quintadas formas. O termo "violéncia", 
utilizado de formas diferentes, nos reme
te, no entanto e sempre, a sua raiz etimo
lógica, carregada de um sentido inicial pre
ciso e fundamental. "Violéncia" decorre 
com efeito da linhagem dos radicais indo
europeus. gregos e latinos, que correspon· 
dem ã idéia de Mvida", vital natural para 
qualquer ser vivo. A violência aparece por
tanto como ligada. oi noção mesma de vida.. 
Só acontece onde há vida.' Pcr outro \al.o. 
ê importante situar a violência nn hori
zonte que lhe é próprio. ou seja: para além 
dos limites do que é 16gico e pensável no 
campo do irracional e, por isto mesmo, do 
perturbadoL Neste sentido, o tema da vio
lência faz fronteira com algo que também 
ê impensável racional e filosoficamente. 
Algo que, portanto, também e igualmen
te. reteva do ilógico e do perturbiidor, qual 
seja: o amor, o desejo. a bondade, a fé, a 
religião, enfim. a comunicação com o 
Transcendente,' 

Neste texto, compreenderemos, portan
to, violência como todo constrangimento de 
natJ.l.reu fisic.a ou psíquica suscetível de pro-

'Cf. J. BERGfRET. La ..sol.,." . 1 lo ..s •• LII ftJ" .,u1oh d. /'~dip .. pnis. B;bUoth~ue odentifiq\L1 
Payot. \tu. pg 9; cf. 19ualnlente a definlçlo de K. OOUSSE. op. di .. pg te (f OIÇA. pode. t ~ 
"linuçlo oital); ._ (0_" 60 P. GrIERT. L '"#I,.." .. d. c.r ... L<t ..... r."" d ..... I ... ,b,.. i1! 
Paris. hya.d. 2OOZ. p. 39. 
'V. 1"1805.\. W. do Valt. YloItnda e fllolOfu. 111; BrNGtMER. H.C.; IlARTHOLO J •. ; R. do. SaIIto. 
(O.gl.). V/ollndo, ( . fm. I ""tigo. p. 117,130. 
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vocar o terror, o deslocamento, ainfelicida
de, o sofrimento ou a morte de um ser vivo; 
todo áto de intrusão que tem por efeito vo
luntário ou involuntário o espoliamento do 
outro, a pena ou a destruição.' 

Nesses últimos acontecimentos que o 
ocidente vem vivendo, a violência tem 
aparecido constantemente ao lado de ou
tra experiência humana fundamental: a 
religião. Esta se tem feito visível como 
motivação de fundo de vários atos de vio
lência, com um papel unificador de atitu
des e critérios, ao mesmo tempo que como 
questionamento e estupefação. Nos primei
ros momentos da perplexidade após o cho
que diante do ataque às torres gêmeas e ao 
Pentágono, muitos, - ainda desorientados 
pelo terror e o susto - superpunham as 
distinções entre o que é árabe e o que é 
muçulmano, o que é terrorista e o que é 
fundamentalista, confundindo portanto 
política, ideologia e religião 

Nesta reflexão não pretendemos esgotar 
esse tema tão atual quanto aterrador e es
timulante. Nossa intenção aqui é tentar 
lançar um olhar específico - o da Teologia 
- sobre as três religiões monoteístas, que 
no final do último milênio e no começo 
do atual. pareceram estar sempre e cons
tantemente na linha de frente da mídia e 
do debate, mas sempre envolvidas em vio
lentos conflitos. Examinaremos primeiro 
as interrogações que se levantam sobre sua 
própria identidade enquanto possível ge
radora de violência. Em seguida, procura
remos encetar um percurso histórico do 

surgimento das mesmas, a fim de situá-las 
no tempo e no espaço. Posteriormente, ve
remos os princípios que as regem, suas con
vergências e divergências. Finalmente, nos 
perguntaremos sobre o futuro que têm hoje 
estas religiões e qual o papel que podem 
desempenhar na condução da humanida
de para a autodestruição ou para a convi
vência e a paz. 

Monoteísmo: originalidade 
identitária ou ambigüidade 
excludente? 

O monoteísmo é - como diz de forma 
eloqüente seu próprio nome - uma reli
gião que crê em um único Deus, conside
rando todas as outras divindades como ído
los sem consistência. Apesar de todo o cami
nho feito hoje pelo diálogo inter-religioso, 
no qual as religiões são chamadas a entrar 
com profundo respeito pela fé do outro, 
tenha esta a configuração que tiver, a de
finição de monoteísmo permanece: dou
trina que admite um só Deus.'o De
correm certamente daí os questionamen
tos que sobre ele pesam, de serem exclu
dentes e geradores de violência. 

Deve-se isso à sua própria natureza, ou 
seja, ao fato de serem religiões monoteístas, 
que crêem em um único Deus e, portanto 
excluem todo o resto e não toleram dife
renças decorrentes do modo de crer de cada 
um? Deve-se isso à constatação histórica 
de que as três são religiões de conquista, 
que têm no seu acervo a memória de con
flitos levados a cabo para defender-se ou 

~ o Cf. F. HÉRITIER. Réfléxions pour nourrir la reflexión, in F. HÉRITIER (Séminaire de) De la 
~ violence, Paris, Odite Jacob, 1996, pg 17 citado por P. GIBERT, op cit" p. 39, n. 5. 
~ 10 Definição segundo o Dicionário Michaelis, uol.com.br, acessado em 13/9/2003; E o Aurélio 
Z acrescenta: Crença em um só Deus. 2. Sistema ou doutrina daqueles que admitem a existência de 
8 um único Deus. 
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atacar, a fim de obter mais território, mais 
poder, ou ainda eliminar outros, conside
rados como inimigos? 

O medo do dogmatismo e do fanatismo 
religioso pode ser apontado como o maior 
adversário e a maior força perturbadora de 
um estudo sério e aprofundado dos siste
mas religiosos tradicionais, em especial os 
semíticos monoteístas. 

O Islã invoca o pavor das invasões 
otomanas, a fúria dos chamados radicais 
iranianos, a irracionalidade das Teocracias 
ditatoriais. E nos dias de hoje, os atenta
dos kamikazes, os ataques suicidas que se
meiam o medo e o terror em nome da fide
lidade a AUah. 

O Judaismo, apesar da simpatia desper
tada no mundo inteiro por séculos de per
seguição suportados, cuja chaga mais pro
funda é a do holocausto nazista, ainda 
muito recente para ser esquecida, é alvo 
de uma série de suspeitas e preconceitos, 
fruto de um passado cultural ainda dis
tante de ser superado. E hoje avança em 
direção a ser considerado ele próprio como 
um fundamentalismo beligerante e 
excludente, na ocupação mal-explicada da 
Palestina. 

Os cristãos, por sua vez, carregam em 
sua história a sombra das Cruzadas, da 
Inquisição e das múltiplas guerras de reli
gião em que estiveram envolvidos.!! Hoje 
em sua dupla divisão e multiplicidade de 
seitas, despertam na sociedade contempo
rânea um misto de reações cujo alcance 

apenas os acontecimentos futuros have
rão de revelar por inteiro: da crise pós-con
ciliar do Catolicismo Romano, passando pela 
ignorância sistemática ao Cristianismo 
Oriental, até a difusão desenfreada e frag
mentada das inúmeras seitas protestantes 
de corte pentecostal.!2 

Outrossim, não é possível ignorar as se
melhanças entre os monoteísmos, quer 
porque tenham raízes comuns, quer por
que se dírijam ao mesmo Deus, Único, Oni
presente, Onisciente. E os três monoteís
mos acabam por se encontrar ao pé da mes
ma árvore de onde saíram: a árvore 
abraâmica de onde brotou a revelação do 
Deus único e diferente de tudo que existe. 

Por outro lado, as sociedades procuram 
lutar contra as desgraças que afligem o ho
mem moderno. Fragmentado ou confuso, 
descaracterizado ou dispensável, e ainda as
sim capaz de influir de forma preponderan
te no sistema caótico denominado "forças 
sociais", este ser humano procura novos 
rumos num mundo que tudo lhe oferece, 
de forma rápida, e confortável, enquanto a 
miséria e violência batem à sua porta com 
força cada vez mais assustadora. 

E grandes pensadores e lideres religio
sos do mundo inteiro proclamam que a 
humanidade terá muito mais chance de 
encontrar caminhos para os grandes valo
res pelos quais anseia (a justiça, a paz, etc.) 
se as religiões participarem como protago
nistas atuantes nesse processo de busca. 

Aí nos parece que entra em questão o 

11 Cf. M. C. BINGEMER (arg.) Violência e Religião. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Três 
" religiões em confronto e diálogo, RJ/SP, Ed. PUC-Rio/Loyola, 2001, especialmente o capítulo ü 
z sobre a violência na história da Igreja. <U.I 

il 
12 Cf. Sobre isso a recente pesquisa do CERIS, Desafios do catolicismo na cidade. São Paulo, !.LI 

Paulus, 2002. Cf. tb. o número especial dos Cadernos MAGIS de fé e cultura sobre a temática do ;Z 
catolicismo na realidade urbana, RJ, Ed. pue-Rio, 2002. 8 
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papel dos monoteísmos no mundo de hoje. 
Se toda religião, por causa de suas próprias 
finalidades, toma posição com relação à 
violência e tende a limitar suas causas ou 
efeitos, é claro que o monoteísmo, por ra
zão da unicidade e da transcendência do 
Deus que confessa, ocupa neste particular 
uma posição própria e original. Se a vio
lência e a guerra parecem inevitáveis, ine
rentes a toda existência humana neste 
mundo, as revelações monoteístas enfren
tam este desafio, propondo diferentes ti
pos de respostas segundo os tempos e lu
gares, mas sobretudo segundo a perspecti
va específica de sua mensagem. Tendo es
tabelecido uma constatação situada e da
tada da violência, procuram, quando não 
podem erradicar as causas, fazer emergir o 
sentido, ou até mesmo o valor da prova 
purificadora e da redenção que está no fun
do da violência praticada ou acontecida. 13 

Judaísmo, cristianismo, Islã.: 
princípios 

O judaísmo, que é o mais antigo de to
dos os monoteísmos, foi tendo que se fir
mar passando por estágios diversos. Primei
ramente a experiência religiosa de Israel se 
configura como monolatria, ou seja, a ado
ção de um Deus único, considerando no 
entanto como divindades realmente exis
tentes os deuses dos outros povos. Depois 
do exílio da Babilônia e da reforma de 
Esdras, se fincam as bases do monoteísmo 
que vai dar origem posteriormente ao na
cionalismo judaico, ao sionismo e a tudo 

'" enfim que foi decorrendo desse monoteís
~ mo. As características dessa religião vão 
'" :1 
'" > z 
o 
u 
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B Cf. M. DOUSSE. op. cit .• pg 21. 
" M. DOUSSE. op. cit .• pp 231-240. 

certamente ser um tanto excludentes, po
rém mais no sentido de autoproteção da 
identidade do povo. A concepção do judais
mo monoteísta é que só esse Deus é Deus, 
e todos os outros deuses que os outros po
vos possam adorar são ídolos ou divinda
des falsas. Quem os adora está no erro. A 
tensão que pervade toda a bíblia judaica, 
portanto, é muito mais entre fé e idolatria 
do que entre fé e ateísmo. O ateísmo não é 
um problema dos povos antigos. Pelo con
trário, o problema dos povos antigos 
monoteístas é justamente a idolatria. 

Certamente a Bíblia é um do textos mais 
banhados de sangue da história da huma
nidade. Isso se deveria a que o monoteís
mo que povoa suas páginas seja uma reli
gião excludente? Talvez seja temerário afir
mar sua característica excludente, mas cre
mos poder afirmar, sim, que os monoteís
mos têm que lidar, administrar permanen
temente uma tensão entre excludência e 
integração, e isso nem sempre é fácil.'4 Hoje 
vivemos em tempo de macro-ecumenismo, 
de diálogo inter-religioso. Porém, nem por 
isso as tensões são eliminadas e quando se 
vai ao exercício mesmo da tolerância reli
giosa, da escuta do outro diferente, e dife
rente na sua crença, as coisas podem não 
ser tão simples. 

Cristianismo e Islã são expansões da 
mensagem de pacificação universal e final 
dos profetas de Israel. O judaísmo de hoje, 
herdeiro desse mesmo Israel, parece haver 
renunciado por agora à universalidade, pois 
pensa que não chegou ainda o tempo de 
vincular em uma mesma estrutura social 
ou religiosa a todos os humanos. Cristãos 



e muçulmanos já pensam diferentemente. 
Como profeta-apóstolo de Deus e de mu
dança social, Maomé viveu na Meca a par
tir do ano 613 d.C. Alguns aceitaram sua 
mensagem, entre eles Jadicha, sua esposa, 
e Abu-Talib, seu tio, chefe de seu clã. Ou
tros, no entanto, a ela se opuseram, acu
sando-o de revolucionário e perturbador 
religioso. Quando ele e seus fiéis correram 
o risco de perder a vida, projetou e aplicou 
uma estratégia da qual saiu vitorioso: emi
grou para a cidade-oásis de Medina, com 
cujos habitantes mantinha boas relações. 
Esta emigração ou Hégira (622 d.C.) é que 
marca o princípio da Era Muçulmana e de
pois é incorporada como um dos cinco pre
ceitos do Islã. Não foi uma evasão, nem 
um abandono ou negação, senão uma for
te ruptura criadora: o começo de uma nova 
ordem social que anula a precedente de 
pactos de tribos e clãs da Meca. 

Jesus de Nazaré, por sua vez, no mo
mento em que o perigo dele se aproxima
va, subiu a Jerusalém, ao encontro do 
enfrentamento com o Judaísmo oficial. 
Mantendo-se firme em sua mensagem so
cial e religiosa, sem defesa armada, prefe
riu deixar-se matar antes que negá-la. 15 

Maomé não renegou tampouco sua mis
são, mas não se deixou matar. Sua atitude 
foi diferente. Quis que a comunidade de 
seus seguidores triunfasse e por isso, em 
eficiente tática, abandonou a cidade, ini
ciando uma estratégia de defesa armada e 
expansão social. A seu juízo, o sofrimento 

é prova temporária. A meta do ser huma
no é a vitória já neste mundo. Nesse con
texto de defesa e expansão de sua comuni
dade, Maomé continuou recebendo revela
ções de Deus, codificadas logo em seu li
vro, o Alcorão. No princípio seus seguido
res eram minoria, mas logo conseguíram o 
controle de Medina, criando um estado 
islâmico, protótipo e modelo de toda socie
dade muçulmana. Maomé empregou para 
isso meios violentos, expulsando ou ma
tando judeus e antagonistas, ao serviço de 
uma paz mais alta: a Islã, ou seja, a sub
missão de todos a Deus. 

Surgiu assim a Umma, ou comunidade 
muçulmana, que se tornou independente 
de judeus e cristãos, para vir a converter
se em uma sociedade sagrada universal na 
qual deveriam integrar-se todos os cren
tes, em um processo no qual se pode e se 
deve empregar um tipo de esforço ou vio
lência Uihad), acreditando que o próprio 
Deus defende e oferece sua vitória aos cren
tes. Por várias vezes os muçulmanos luta
ram em defesa e ataque para preservar seu 
território até que, em 630 d.C., Maomé con
quístou a Meca, purificou sua Kaaba e ins
taurou em sua cidade o Islã. 

Jesus não conquistou Jerusalém, nem 
criou um estado de fiéis submetidos a Deus. 
Maomé o fez, em audaz gesto militar e po
lítico, mostrando assim que a religião de 
Deus não fracassa." Poucos anos depois da 
morte de Maomé (632) seus soldados to
maram o sul e o oriente do império bizan-

" Cf. os anuncias da Paixão Mc 8,31-33; 9,30-32; 10.32-34. « 
16 Externamente falando, Jesus foi um fracassado, que se deixou matar por fidelidade à mensa- ü z 
gero que acreditava ter sido enviado a anunciar. Maomé, por sua vez, foi um vencedor: triunfou oi..<..! 

:;l em sua cidade e pôde iniciar desde ali um caminho de transformação social onde a fé (a entrega w 

nas mãos de Deus) e a unidade social dos crentes vão unidas. Cf. sobre isso L. GARDET, L'1s1amo ~ 
e j cristiani, Citta' Nuova, 1980 . 8 
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tino (Egito, Síria) e a totalidade do estado 
da Pérsia; decênios depois, a Umma chega
va dos Pírineus ao Indo, da China às ilhas 
da Indonésia. Suas conquistas se obtive
ram a fio de espada, em rápidas campanhas 
guerreiras. Mas é claro que para isso in
fluiu também a experiência religiosa e a 
estrutura social dos vencedores. 

Nesse momento, os cristãos se encon
travam divídidos em várias heresias e cor
rentes doutrinárias, e dominados por po
deres sociais em parte corrompidos. Por isso 
muitos receberam os novos crentes como 
libertadores, convertendo-se ao Islã sem 
muita resistência. 

A partir desse pano de fundo, podemos 
destacar algumas conexões e diferenças 
entre as propostas das três religiões 
monoteístas: 

- O cristianismo é fundamentalmente 
pacifista e toda guerra santa seria, portan
to, contrária a sua verdade: quem acredita 
em Jesus Cristo não pode expandir a fé à 
força, pois a força militar é a negação da fé 
cristã .. O cristianismo, segundo sua expe
riência fundacional, deveria ser uma co
munidade de crentes que se unem e ex
pandem através da palavra, sem assumir o 
poder. Por isso se configura como igreja, 
não como estado ou povo ou qualquer fi
gura de comunidade civíl. 

- Pelo contrário, o Islã é combativo, 
impondo pela força, se for isto necessário, 
sua maneira de víver, sua opção social e/ 
ou sua religião, pois Deus assim o quer. 
Deus e sua vontade importam mais que 
toda decisão e liberdade humana. O Islã, 

~ por isso, não se expressa em uma igreja 
:ii como a cristã, nem em uma comunidade 
~ 

~ monástica mas em uma sociedade total, em 
8 um povo que tem um projeto, que víncula 
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o civíl e religioso, sem que existajá aí nada 
profano. 

Certamente, o Islã é riquíssimo no que 
diz respeito à experiência religiosa interi
or, e conta em sua tradição com místicos 
ardentes e um caminho de união com Deus 
muito profundo, como o de certos grupos 
sufís. Assim também promove muitas ve
zes o surgimento de grupos vínculados pela 
experiência do mistério na linha de certas 
comunidades cristãs. Não deixa por isso de 
ser esta religião total que integra todas as 
dimensões da vída, unificando indivíduo 
e sociedade, revelação de Deus e política. 
Trata-se de uma religião muito "profana" 
sob certos aspectos, pois nela não existem 
sacerdotes especialmente investidos, nem 
um clero diferente do restante do povo, 
nem gestos de culto sacral separados do 
restante da proposta religiosa. Isso é ver
dade sobretudo se prescindirmos, ao fazer 
essa afirmação, da confissão de fé e da pre
ce cinco vezes repetida como sinal de sub
missão a Deus e a seu profeta. Mas, ao mes
mo tempo, sacraliza tudo. A vída inteira 
se define em chave religiosa: estado e eco
nomia, indivíduo e família, estrutura so
cial e política, estando aí compreendida e 
incluída a guerra. 

Após estas descrições e estudos compa
rativos, poderíamos, portanto afirmar: 

1. O Povo de Israel é a comunidade na
cional daqueles que, depois da destruição 
do Segundo Templo (70 d.C.), comprome
teram-se a cumprir a lei mosaíca: não de
sejam transformar a ordem mundial, nem 
converter todos ao judaísmo. Seu desejo é 
manter-se como grupo de testemunhas, 
fiéis a sua eleição sob o signo messiânico 
até o final dos tempos; por isso, e por guar
dar sua diferença e não se integrar na es-



trutura social dominadora dos estados cris
tãos, muitos judeus foram perseguidos ao 
longo da história. Entretanto, por triste 
embora compreensível paradoxo, muitos 
dos judeus de hoje17 quiseram instaurar um 
estado de Israel e defender-se por meio da 
guerra no território da Palestina, conver
tendo-se em foco de dura violência. 

2. A Igreja cristã é uma comurudade uni
versal (supranacional) daqueles que acredi
tam que em Jesus chegou o fim dos tempos 
pois nele Deus disse sua derradeira e definiti
va palavra. Por isso procuram sobre a terra a 
unidade dos seres humanos através da pala
vra, buscando praticar a renúncia à violência 
e o diálogo universal. Não têm povos santos, 
nem nações escolhidas. Querem, contudo, ser 
fermento de uruão universal, em torno do 
pão compartilhado. Entretanto, por triste 
paradoxo, cristãos que deviam ser um teste
munho de pura gratuidade e amor vieram a 
converter-se muitas vezes em foco de vio
lência: quiseram impor -se pela força nas cru
zadas, lutaram entre si nas guerras de reli
gião dos séculos XVI e XVII, impuseram-se 
pela guerra sobre o mundo, nos processos de 
conquista colorual dos séculos XVI ao XX. 

3. A Umma ou Comurudade islâmica pa
rece urur elementos judeus e cristãos. Por 

uma parte é universal (como o cristianis
mo); por outra parte está ligada a uma for
ma de vida social muito precisa, que pode 
inclusive defender-se por meio da guerra, 
tal como o povo de Israel no Antigo Testa
mento. De acordo com as fontes de sua tra
dição, os muçulmanos não teriam por que 
ser guerreiros, nem violentos. Mas o fato é 
que, desde os primórdios de sua existência, 
empregaram a guerra como meio de expan
são e defesa religiosa." De maneira oposta, 
pelo menos em princípio, o evangelho é 
constitutivamente pacifista. Trata-se da 
mensagem e do exemplo de um perdedor, 
um crucificado, manso e humilde de cora
ção.!' Durante quase três séculos, os cris
tãos viveram à margem do poder estabeleci
do, transformando a sociedade por meios 
puramente gratuitos, e sendo perseguidos 
pelo sistema imperial de Roma, escondidos 
nas catacumbas. Diferentemente, Maomé 
estendeu o Islã por meio da guerra e assim o 
deixou escrito no Corão.1O 

Os muçulmanos atuais podem entender 
estas passagens de diversas formas, tanto na 
linha de um fundamentalismo guerreiro -
entendendo que continua a guerra contra 
os inimigos do Islã - como em perspectiva 
quase pacifista.'! A meta do Islã é a supera-

17 Adotamos por tanto, por cuidado e respeito a terminología israelenses, em vez de judeus nestes casos. 
"J. van ESS e H. KÜNG, El cristianismo y las grandes religiones, Madrid, Europa, 1987, 21-176, 
destacam a relação entre o Islã e o judeu~cristianismo. Os muçulmanos não foram em geral mais 
violentos nem guerreiros que outros povos, nem colonizaram o mundo corno as potências "cristãs" 
do ocidente (Espanha e Portugal, França e Inglaterra, Russia e Estados Unidos). Por isso, o que 
segue não quer nem pode ser uma crítica anti-muçulmana. 
19 Cf. Mt. 

,. Cf. Cor 2,154; Cor 4.75-76; Cor 9,20-21; Cor 9,61,4; Cor 9,5. o( 

21 Nessa última linha, cf. EI Sagrado Corán según M. Muhammad Alí, Ahmadiyyah Anjuman, ~ 
Lahore México, Tierra Firme, 1986. Desde um ponto de vista muçulmano, cf. S. HOSSEIN NASR, <LLI :;l 
Vida y pensamiento en el Islam, Barcelona, Herder, 1985; R. GUÉNON Visión de un cristiano w 

> 
convertido al Islam in A. W.PALLAVICINI, Islam interiore. La spiritualità universale nella religione z 
islamica, Milano, Mondadori, 1991. 8 
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ção de toda guerra. Porém, sendo o próprio 
Islã, ao mesmo tempo religião e práxis social. 
o muçulmano pode ir à guerra unindo ideal 
místico e violência politica. É evidente que 
essa guerra não parece pior que a que fazem 
as nações ocidentais defendendo seus inte
resses econômicos. Mas há uma diferença. 
A violência dos ocidentais (que às vezes apa
recem identificados como cristãos, embora 
nem todos o sejam) não se exerce em nome 
de Deus, mas sim em nome da razão do esta
do ou do egoísmo econômico. Pelo contrá
rio, a violência muçulmana atua em nome 
de Deus, implica Deus no núcleo mesmo da 
violência e da luta armada, e por isso resul
ta contraditória não apenas para os cristãos 
mas para a maioria das pessoas.22 

Na perspectiva da teologia cristã, que é a 
nossa, as religiões não deveriam atuar dire
tamente através de meios econômico-polí
ticos, convertendo-se em estados, mas sim 
inspirar o surgimento e desdobramento de 
formas superestatais (afetivas e humanitá
rias, gratuitas e eficazes) de comunicação 
pessoal. abertas a todos os seres humanos. 
Elas deveriam superar os modelos atuais de 
estados, nações e classes, não para negar a 
identidade e cultura dos povos, mas para 
impedir a opressão de uns sobre outros e a 
destruíção de todos. Desde essa perspectiva, 
as religiões são chamadas a promover meios 
de diálogo e cooperação, sem apoderar-se 

dos mecanismos do estado nem se conver
ter em sistema político. Assim estaríam evi
tando o que aconteceu mais de uma vez: 
cair na tentação de oferecer e impor seus 
discursos, como se tivessem solução para 
todos os problemas e direito à obediência e 
submissão absoluta de seus fiéis. Mas feliz
mente esse tempo terminou. 

Hoje os judeus são chamados a renun
ciar à expressão política de seu nacionalis
mo religioso, para ser o que quiseram e 
procuraram ser ao longo de vinte séculos: 
testemunhas da 'diferença' de Deus e fer
mento de esperança e transformação 
messiânica da humanidade, sem recorrer 
para isso aos meios militares ou estatais. 
Assim fazendo, são capazes de dar um tes
temunho de entrega que chegou até o 
martírio em meio a uma sociedade violen
ta, a qual esteve em outro tempo contro
lada por estados cristãos e que agora está 
dominada pelo sistema neo-liberal.'3 

Os muçulmanos são chamados a supe
rar todo fanatismo e imposição social e fa
miliar, não para converter-se em ociden
tais ou escravos do sistema neoliberat mas 
para criar, desde suas mais autênticas 
raízes, espaços abertos de comunicação a 
partir de sua experiência imediata, quase 
física, da Soberania de Deus. Deveriam 
abandonar o tipo atual de radicalismo, a 
identidade entre religião e sociedade polí-

22 Alguns tomaram o Islã corno uma regressão com respeito ao cristianismo. Ambas as religiões 
surgiram do mesmo tronco judeu, universalizando sua mensagem: o cristianismo como encarnação 
messiânica do ideal profético da paz (superação de toda guerra); o Islã como profetismo militante 
que recolhe de forma universal certos aspectos da guerra santa de Israel. Desde esse pano de 

« fundo há que se entender o ideal, muitas vezes não completo, de não-violência de uns (cristãos) 
~ e entrega violenta de outros (muçulmanos), mas sempre a serviço de sua própria paz. 
~ 23 Se um dia pusessem seu potencial utópico-messiânico a serviço da reconciliação, se se fizessem 
~ germe de diálogo e encontro (em especial com cristãos e muçulmanos), os judeus contribuiriam 
Z poderosamente para a pacificação do mundo. Para isso deveriam voltar-se solidariamente em 
8 direção a todos os homens e mulheres do mundo. 



tica, a forma militar de guerra santa. Al
guns pensam que, quando fizerem isso, os 
muçulmanos desaparecerão, pois sua reli
gião nada mais é que uma vinculação soci
al sagrada. Contrariamente, parece-nos que 
o Islã pode oferecer e oferecerá uma expe
riência intensa de submissão mística a Deus, 
de fé pura, superando as formas atuais de 
imposição política violenta. 

Os cristãos crêem que Deus se encarnou 
em Jesus, revelando seu Reino sob forma 
de comUlÚcação gratuita e amor mútuo não 
impositivo. Pois bem, para ser fiéis a suas 
raizes, eles deveriam voltar à experiência 
de comunicação pessoal de Jesus, não 
impositiva nem hierárquica, em pura 
gratuidade e abertura a todos os seus se
melhantes. Deveriam aprender a superar 
suas divisões eclesiásticas e suas vincula
ções com a história de opressão dos pode
res do ocidente, com os estados nacionais 
e o sistema neocapitalista liberal, a fim de 
oferecer espaços de encontro pessoal e es
perança de ressurreição sobre a terra. Para 
isso não teriam mais remédio senão renun
ciar a um caminho de simbiose com a cul
tura dominante, voltando à origem da ex
periência pascal, a fim de aparecer como 
testemunhas de um Crucificado que vive e 
oferece seu caminho de amor a todos os 
humanos. Só assim terá sentido sua pala
vra e testemunho nesta etapa da história 
da humanidade que agora começa.24 

Em sua raiz, o cristianismo foi uma re
ligião que se adiantou aos tempos: não veio 
para sacralizar as estruturas imperiais e 

dominadoras de seu ambiente, mas para 
superá-las em um plano de intuição e prá
tica, de estrutura social e experiência an
tropológica. Aqui está seu paradoxo, aqui 
estão seus riscos e sua necessidade de con
versão evangélica. 

Nessa mesma linha, o cristianismo supe
ra o nível da violência particular e daimpo
sição legal e racional dos impérios, abrindo 
para homens e mulheres um caminho de 
comUlÚcação radical em liberdade e encon
tro direto, sem necessidade de intermediá
rios sacrais, e sem medo da morte devido à 
fé na ressurreição. Mas, ao mesmo tempo, 
para manter-se e expandir-se sobre o mun
do, os cristãos fizeram alianças de fato com 
diversos impérios de violência: dessa forma, 
anunciam e antecipam o futuro da comu
nícação uníversal em gratuidade, mas con
servam muitos traços estruturais de tempos 
anteriores marcados pela violência. Para dizê
lo em outras palavras: a mutação evangéli
ca e pascal de Jesus ficou latente em estru
turas anteriores de opressão sacral e social, 
e não pôde expressar-se ainda em plenítude, 
permanecendo como que afogada entre os 
espinhos de poderes anteriores, não cristãos, 
de violência (cf. Mc 4). 

Porém agora pode começar um tempo 
propício para que a semente de evangelho 
se libere das estruturas de violências dos 
velhos sistemas sacrais e imperiais, poden
do aparecer como princípio de paz criado
ra e comunhão universal de vida, sem im
posições, superando dessa forma, na 
gratuidade do amor e na esperança da res-

" ü 
Z 

24 Só abandonando seu poder particular, as religiões poderão ser o que são: espaços de comunica- ....... 
:il ção universal gratuita. Nessa linha, os cristãos devem celebrar já a Vida de Deus em Cristo: não LLI 

> acreditam em organizações nem estruturas sacrais, a não ser na comunhão do Espírito, que é z 
código de amor compartilhado, que vence a morte. 8 

173 



.: 

surreição, todos os meios e níveis da vio
lência e da guerra. 

Este é, portanto, um tempo de funda
mental importância, de maneira que a Igre
ja pode pretender entrar totalmente na eta
pa de união global entre todos os huma
nos. Não, porém em termos de imposição, 
com métodos bélicos, senão através do pro
cesso de desabrochar de uma comunicação 
mundial de paz, de entrega mútua e gene
rosa da vida, na linha da contemplação fra
terna. Estão caindo por terra, felizmente, 
todas as vinculações da Igreja com um tipo 
de sociedade estabelecida, que se apóia em 
princípios de violência econômica ou so
cial para defender-se, sob forma de siste
ma. Só quando acabarem essas vinculações, 
como acabou o sistema sacral do templo 
de Jerusalém (cf. Mc 11), poderemos falar 
em plenitude do evangelho e em re-fun
dação da igreja para o terceiro milênio que 
acaba de começar. Assim acontecerá a co
municação universal possibilitada pela gra
ça, do outro lado do sistema, sem nenhum 
tipo de imposição, de medo ou guerra. 

Nesse contexto podemos recordar que 
Jesus não procurou vantagens e vitórias 
para seu grupo específico. Sua única pai
xão era o amor do Pai e o Reino, projeto do 
Pai e comunicação gratuita universal. Por 
isso, seu 'triunfo' opõe-se a todo triunfa
lismo: Jesus foi um perdedor e a fé procla
ma que venceu perdendo, condenado e cru
cificado por fidelidade ao Reino. Só ali onde 
seus seguidores superam todos os meios de 
imposição e a Igreja sabe retirar-se e dimi-

nuir, enquanto estrutura separada (cf. Jn 
3,30) para que o Reino cresça e se estenda, 
se poderá falar de paz cristã. Só quando a 
Igreja renunciar a "ganhar", superando 
dessa forma toda guerra, deixando-se ma
tar por amor ao Reino, ela poderá oferecer 
o testemunho da paz de Jesus.25 

Certamente, a Igreja proclamou a mensa
gem da Cruz, aplicando-a aos fiéis. Mas, en
quanto instituição e hierarquia, procurou 
muitas vezes seu triunfo e poder sobre o 
mundo, acabando por lançar mão de diversas 
fonnas de guerra. Só quando esta mesma Igre
ja aprende a morrer pelo bem dos outros -
muçulmanos, judeus, ou membros de qual
quer outra religião - ela será testemunha de 
Jesus e fermento do Reino, invertendo sua 
tendência secular de perseguir os diferentes 
e chamá-los de hereges, seu desejo de cruza
da contra impios ou muçulmanos, para mos
trar-se como páscoa do Crucificado. Respon
dendo à graça universal do evangelho, ela é 
chamada a abrir sobre o mundo, gratuita
mente, um lugar para todos Gudeus e árabes, 
chineses e hindus, africanos e europeus). Só 
dando de graça o que tem e superando possí
veis estruturas imperialistas, poderá oferecer 
sua paz, fruto da comunhão de Jesus e seu 
Espirito aos seres humanos. Por isso dizemos 
que ela não defende nenhuma ideologia ou 
concepção do mundo, a serviço de si mesma, 
como se fosse superior. Sua verdade consiste 
em dar-se e seu triunfo em deixar ganhar, de 
maneira que suas mesmas instituições desa
pareçam, para que se instaure o Reino. 26 

Quem quer ganhar a qualquer preço não 

~ 25 Cf. nesse sentido as teologias de Moltmann, Jüngel e outros pensadores cristãos da atualidade. 
~ 

~ 
w 
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26 Este cristianismo não quer triunfar por cristandade, nem pela vitória de urna classe, povo ou 
cultura, mas sim por fraternidade católica, aberta a todos os humanos. Ali onde urna igreja chama 
à cruzada ao serviço de seus interesses, benzendo as armas de seus pretendidos defensores, 
deixa de ser cristã. 



pode oferecer paz; quem se atribui de ante
mão a razão não pode promover a concór
dia entre os homens. Só aqueles que dão de 
graça o amor sem impor-se, abrindo assim 
caminhos de comunhão gratuita, em liber
dade, acreditam na vida e na comunhão com 
Cristo. Quem tem feito ou continua fazen
do algum tipo de guerra em defesa de Jesus 
não conhece seu evangelho. 

As religiões monoteístas 
e seu futuro 

Após contemplar o panorama das reli
giões monoteístas, podemos perguntar-nos 
por seu futuro. Esta é uma pergunta pró
pria de um final e começo de século, no 
qual se faz, ao mesmo tempo, um balanço 
e uma prospectiva de futuro. No Ocidente 
foi o monoteísmo o credo religioso prati
camente único até nossos dias, aínda que 
houvesse as três diferentes correntes des
de as quaís se abordava a afirmação de um 
Deus úníco Uudaísmo, cristianísmo e Islã), 
todas aparentadas e com múltiplas inter
dependências. Hoje nos encontramos com 
um novo contexto emergente: o do plura
lismo sócio-cultural que afeta também as 
crenças e as religiões. O processo de globa
lização mundial não apenas carrega consi
go o descobrimento de tradições religiosas 
que não têm nada em comum com o mo
noteísmo ocidental, mas também estas 
irrompem no âmbito cultural do Ocidente 
e se apresentam como alternativas válidas 
à crença monoteísta comum que determi
nou a civilização européia, ocidental e cris
tã. Não há dúvidas de que passamos de cren
ças universais e únicas ao pluralismo e à 
fragmentação de tradições particulares he
terogêneas. O próprio conceito de religião 
se torna difícil de precisar, já que não exis-

te um conteúdo universal que se possa 
aplicar homogeneamente a todas as tradi
ções que se apresentam como religiosas. 
Temos que contentar-nos com uma apro
ximação à religião que conhecemos no 
Ocidente, isto é, o monoteísmo. É inevitá
vel que na hora de falar sobre a religião 
partamos das formas que nos são maís co
nhecidas e familiares, e desde as mesmas 
nos refiramos a outras maís distantes e di
ferentes, aínda que haja que evitar a ten
dência de assimilá-las e interpretá-las des
de nossos próprios cânones. 

A filosofia atual se postula o uníversalis
mo a partir dos direitos humanos, que pre
tendem ser transculturais e unir os seres 
humanos naquilo que têm de maís funda
mental. Mas esses mesmos direitos huma
nos têm uma inevitável particularidade em 
seu conteúdo, majoritariamente estabeleci
do pela tradição ocidental. Como é possível 
defender princípios éticos universaís que 
surgiram em uma cultura particular? Como 
chegar a um consenso íntercultural míni
mo: abstraíndo das múltiplas culturas par
ticulares ou assumindo uma delas como 
eixo diretivo para a uníversalização? E, em 
último caso, como evitar caír no sócio ou 
etnocentrismo europeu, que fazia do Oci
dente a vanguarda da humanidade e o por
tador do espirito absoluto? 

Esta problemática se dá também hoje na 
área das crenças religiosas e das ciências da 
religião. No plano das religiões, o proble-
ma se postula a partir da tensão entre uma 
tradição que tem um conteúdo substancial 
particular (o monoteísmo judeu, cristão ou <: 

muçulmano) e sua pretensão de universa- ~ 
lidade e absoluto: a de ser a religião válida ~ 
e verdadeira para toda a humanidade. Esta ~ 
tensão entre particularidade e pretensão 8 
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universal torna-se ainda mais aguda devi
do à pluralidade fática e ao surgimento 
incessante de religiões cuja mera existên
cia postula interrogações a uma religião 
única e universal. Porisso, hoje são neces
sárias uma filosofia e teologia das religiões 
que levem em conta a pluralidade existen
te neste terreno e expliquem o estatuto 
epistemológico desde o qual se fazem as 
diferentes propostas. 

Este início de século poderia caracteri
zar-se pelo enraizamento no Ocidente de 
minorias cada vez mais importantes. Estas 
são provenientes majoritariamente, entre 
outras origens, do mundo árabe-muçulma
no. Tais minorias muçulmanas se organi
zam de forma diferente segundo o pais que 
as acolhe. Assim, na Inglaterra se criam co
munidades que se encarregam de buscar 
soluções para alguns dos problemas que a 
integração dos estrangeiros apresenta; na 
França, por outro lado, a república laica so
mente reconhece cidadãos e não comuni
dades autônomas. Estas agregações e implan
tações de individuos, ou grupos já relativa
mente constituídos, expõem uma série de 
problemas que a reflexão intercultural pro
cura elucidar. Já se trataram amplamente as 
questões que afetam direta ou indiretamen
te, por exemplo, a escola, os sistemas de 
ensino, os programas, etc., ou aquelas que 
afetam o trabalho e, a partir deste, as condi
ções de vida e a adaptação a uma nova orga
nização do tempo e do espaço. 

Fica, no entanto, um campo freqüente
mente virgem: o pensamento religioso, 
embora não em relação ao que este oferece 
visivelmente no plano social, como são as 
proibições alimentares, os lugares de cul
to, a forma de realizar a prece ou a forma 
de praticar o jejum; em suma, todo o con
junto de atos e gestos simbólicos que, no 
plano social, afirmam uma religião. Estes 
comportamentos podem acontecer desaper
cebidos, - e neste caso não supõem ne
nhum problema, - ou podem ficar inte
grados na paisagem religiosa e, neste caso, 
a diferença, na grande maioria de casos, é 
respeitada e inclusive admirada. Existe, 
entretanto, outro nível de reflexão em 
matéria religiosa que merece ser tido em 
conta. Trata-se da reflexão teológica que 
sustenta de fato a prática e as manifesta
ções sociais. É sobre esta realidade que, na 
maioria das vezes, surgem de fato os nu
merosos diálogos que querem aproximar o 
judaísmo do Islã ou do cristianismo, o cris
tianismo do Islã, etc. O esforço generoso 
que se realiza nestas tentativas de compre
ensão é meritório, mas geralmente está 
dramaticamente destinado a acabar ou em 
um beco sem saída ou em fracasso. 

O que está em jogo é muito importante. 
O mínimo que se pode dizer é que os três 
monoteísmos se conhecem mal, - sobre
tudo Judaísmo e Cristianismo conhecem 
maIo Islã - se excetuarmos uns poucos 
especialistas." O desconhecimento gerou 

" Cf. M. DOUSSE, op. cit.; e ainda L. MASSIGNON .. Ciencia de la compasión. Madrid: Trotta, 
'" 1999; AM. SHlMMEL, Las dimensiones místicas deI Islam. Madrid: Trotta, 1001.; J. JOMIER. Dieu 
Ü z et rhomme da"s le Coran. Paris: Cerf, 1996.;R. ARNALDEZ, Trais messagers pour un seul Dieu. 
~ 
~ Paris: Albin Michel, 1983; BERNARD-MARIE. L'islam et la miséricorde. Paris: Autrement, 2002; 
~ M. LUCCHESI. (Org.) Caminhos do Islã. Rio de Janeiro: Record, 2002,; P. BENEITO, EI secreto de 
Z los nombres de Dias. Editora Regional de Murcia, 1997; K. RAHNER, Unicità e trinità di Dia nel 
8 dialogo com l'Islam, in Dia e Rivelazione, Roma, Paotine, 1981. CoU. Nuovi Saggi. 
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então ao longo da História a rejeição, a 
suspeita, a perseguição e a violência. O ódio 
religioso é capaz de despertar em qualquer 
momento e desencadear conseqüências 
funestas, como nos mostram os trágicos 
acontecimentos que tiveram lugar na Ex
Iugoslavia ou na Argélia ou como está se 
dando há bastante tempo na Palestina e 
agora ultimamente com os acontecimen
tos do 11 de setembro e toda a tragédia 
que se lhe seguiu. Isso nos leva a pergun
tar por que razão os monoteísmos se cons
tituiriam - ou, mais exatamente, pareceri
am constituir-se - como sistemas de ex
clusão recíproca nos quais a teologia fun
ciona como uma racionalidade exacerbada 
pelas pulsões emocionais? As razões são 
numerosas e estão fortemente ligadas à 
História de cada um deles. Não se trata aqui 
de passar em revista a todas elas." 

A evocação de apenas algumas destas 
razões bastará para mostrar como as teolo
gias permanecem fechadas umas às outras 
e assim se impedem a si mesmas de contri
buir realmente para uma integração social 
e cultural. O monoteísmo é uma aventura 
histórica que se desenvolveu inicialmente 
na área geográfica do Oriente Médio. Atual
mente representa um terço da humanida
de, distribuída em três grandes ramos: o 
judaísmo, o cristianismo e o islamismo. 

No entanto, apesar de um número tão 
expressivo de monoteístas, não se pode es
quecer que quatro bilhões de homens e 
mulheres vivem atualmente fora da repre
sentação mental em que um Deus Único é 
o Criador de todas as coisas e dos homens. 

" Cf. K. ARMSTRONG, ETC. 

Esse Deus enviou Profetas para lhes reve
lar a Lei e esta Lei foi posta, por escrito, 
em um Livro revelado. O homem que a se
gue chegará ao Paraíso, enquanto que o 
que a desobedece é arrojado às torturas do 
Inferno, 

Embora um tanto simplificada essa des
crição, cremos que se pode, sim, dizer que 
os três monoteísmos têm pontos comuns. 
Estes pontos conformam uma representa
ção mental, a qual instaura uma clara di
ferença dos restantes quatro bilhões de 
indivíduos. A concepção do homem e do 
mundo que emana desta representação 
mental se localiza historicamente ao redor 
do Mediterrâneo, Atualmente, a margem 
norte do Mediterrâneo, ou seja os países 
europeus, são cristãos; a margem sul, ou 
seja o Magreb e o Egito, são muçulmanos e 
esta margem é majoritariamente muçul
mana, porém incluindo áreas não despre
zíveis onde se implantou o judaísmo, como 
é o caso do Israel (quatro milhões), ou o 
cristianismo, como é o caso do l.Jôano (um 
milhão), Cada uma destas três grandes cor
rentes de pensamento religioso desenvol
veu uma importante reflexão sobre sua 
própria origem e construiu um sistema 
coerente apoiado em tudo que deriva des
ta origem. Esta coerência é sentida por cada 
uma destas correntes como a verdade, a 
única verdade possível. 

E isso nos traz de volta a nossa pergun-
ta: por que o judaísmo, o cristianismo e o 
Islã têm dificuldades para entender-se teo
logicamente?19 A resposta se encontra em 
grande parte no fato de que a coerência de '" 

ü 
z 
~ 
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29 Não podemos ignorar aqui as louváveis e inúmeras tentativas de diálogo bem sucedido, sobre
tudo entre cristãos e judeus, mas também com os muçulmanos. 
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cada um, sentida como única verdade, ex
clui a coerência do outro, e no fato de que 
cada um reclama uma legitimidade que 
nega ao outro. O judaísmo se atribui como 
verdadeiro fundador a Moisés, cuja exis
tência se situou tradicionalmente no sé
culo XIII a. C. O cristianismo provém de 
uma comunidade judia, cujo fundador é 
um tal Jesus de Nazaré da Galiléia, cujo nas
cimento, faz uns dois mil anos, adotou-se 
como início de um novo calendário. Final
mente, o Islã aparece com seu fundador 
Maomé no século VII da era cristã.30 

Esta perspectiva cronológica não apre
senta aparentemente graves problemas. 
Entretanto, se se adotar uma historicidade 
que se pretenda científica, desemboca-se 
rapidamente em posições irreconciliáveis, 
dado que a história dos acontecimentos se 
aproxima constantemente de um mito di
ferente. Como acontece isso? O judaísmo, 
por exemplo, trabalha a partir do mito da 
terra prometida. Sua especificidade não 
reside, portanto, apenas no fato de que 
Moisés seja seu fundador e o profeta ao 
qual Deus revelou sua Lei. Não se pode es
quecer o elemento fundamental de que 

'" Cf. K. ARMSTROMG. 

Moisés, ao realizar a libertação do povo, 
estará cumprindo uma promessa feita por 
este mesmo Deus a seu antepassado Abraão, 
a cujos descendentes Deus destinou a Ter
ra prometida. A promessa é, pois, que ele, 
Moisés, conduzirá o povo hebreu, o futu
ro povo judeu, do Egito até o país onde 
mana leite e mel. A Bíblia descreverá ma
gistralmente esta cena da saída dos hebreus 
do Egito no livro do Êxodo. O livro dos 
Números e, sobretudo, o Livro de Josué, 
assim também como o dos Juizes, narrarão 
as etapas da conquista da Palestina. A legi
timidade da conquista dos hebreus se apóia 
pois em um evento que forma parte de uma 
crença ou de uma fé específica, mais pró
ximo ao mito que à História. O persona
gem epônim031 de Abraão, a quem Deus 
fala, tem a densidade de um personagem 
mítico mais que a de um personagem his
tórico.J1 

Onde se encontram, pois, as primeiras 
afirmações de um Deus úníco? Para os cren
tes monoteístas do judaísmo, na experiên
cia de Moisés que pertence à linhagem de 
Abraão. A história do antigo Egito, por 
outro lado, nos remete a Amenofis N.JJ O 

31 Segundo o Aurélio, epônimo é aquele que dá ou empresta seu nome a alguma coisa. No caso, 
Abraão dá o nome ao povo. 
32 Entendemos por mito, e o adjetivo mítico, um relato fictício que pretende explicar uma origem. 
Os hebreus tinham que explicar a origem de sua fé em um Deus único não só a si mesmos, mas 
também a todos os povos e todas as culturas contemporâneas, que eram politeístas. A tradição 
judia remonta esta fé a um ancestral epônimo: Abraão, enquanto que o estudo das culturas do 
passado e o estudo da História antiga não teriam dificuldade em demonstrar que existem laços 
muito estreitos entre o pensamento mosaico e a experiência religiosa do Amenofis IV chamado 
Ajnatón (por volta de 1375 antes do J.C.). 

« n E. HORNUNG, (1971:169) Les Dieux de I'EgYl'te, le Un et le multiple., Paris, Éditions du 
~ Rocher, 1971, pg 169, n. 1: De fato se pode considerar a experiencia de Amenofis como uma 
~ radicalização do deus solar Atón, acompanhada de uma exclusão das outras divindades, tal como 
~ fará definitivamente o monoteísmo de Moisés. Hornung explica ainda que, antes de Amenofis, a 
Z "teologia" egípcia abunda em fórmulas tais como "deus único", "sem igual", "o maior" que se 
8 encontram já nos Textos das Pirâmides, os primeiros escritos religiosos do Egito. Assim, se se 
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que podemos e devemos reter destas refle
xões é que o discurso teológico üudeu, 
cristão ou muçulmano) não procura sua 
origem em uma cultura humana, ou em 
um ensaio de elaboração humano, mas sim 
na intervenção sobrenatural de Deus: a 
Revelação. A idéia de um Deus único não 
provém dos homens mas sim de Deus mes
mo. A Bíblia o notifica em primeiro lugar 
no ciclo do Abraão no livro do Gênesis 12-
25,19. O capítulo 15 expõe com detalhe as 
promessas e alianças divinas. Logo depois, 
no Êxodo, Yahvé renova a aliança 
abraâmica. O capítulo 3 do livro do Êxodo 
expõe primeira uma revelação de Deus na 
sarça ardente; a grande teofanía no monte 
Sinai se encontra no capítulo 19, seguida 
da entrega dos Dez Mandamentos no capí
tulo 20. A Aliança se renova no capítulo 
34 com a confirmação das principais re
gras da Lei. Para o crente judeu, a inter
venção de Deus em Abraão e Moisés é um 
fato real. A Fé judaica se une e chega a 
confundir -se, nesses momentos, com a His
tória. A fé leva a realizar uma distinção 
radical entre historicidade autêntica e 
construção mítica. A fé proíbe ver o que 
esta representação e esta leitura compor
tam de mítico. Esta fé não permite pensar 
que outro povo que não seja o de Israel 
possa ser depositário da Aliança, que a Ter
ra prometida possa pertencer a qualquer 
outro ... Esta convicção, esta certeza na Fé 
é intransferível, não se pode compartilhar. 
E é difícil até mesmo de questionar. Eis 

porque a teologia edificada sobre os alicer
ces deste mito tem dificuldade de abrir-se 
a qualquer outra teologia. 

As ideologias, as verdades, as certezas e 
os dogmas são impotentes no entanto ante 
o curso do Tempo. Israel viveu na ideolo
gia da Aliança durante aproximadamente 
treze séculos, até o momento em que um 
grupo ou seita se declarou única depositá
ria da verdadeira Aliança. Esta comunida
de judia cujas figuras principais são Jesus, 
Paulo e Tiago virá a ser o cristianismo, no 
momento em que, depois da destruição do 
Templo por Tito, estes "sectários" abram as 
portas de par em par ao paganismo roma
no. O que teria podido ser simplesmente 
uma corrente, mais uma espiritualidade 
reformadora do judaísmo como as que ou
tros muitos profetas tinham suscitado, aca
bará por separar-se do imaginário judeu, 
configurando-se como um novo modo de 
pensar marcado pela língua grega e inves
tido de uma mitologia própria do mundo 
greco-romano. O cristianismo se afastará 
do pensamento judeu tradicional, colocan
do ênfase na idéia de ressurreição, rejeita
da pelos saduceus, embora admitida pelos 
fariseus, e já documentada na literatura 
do Oriente Médio anterior ao judaísmo. A 
idéia de ressurreição ficará marcada 
irreversivelmente pela própria Ressurrei
ção de Jesus. E Paulo a converterá na razão 
mesma da fé. "Se Cristo não houver ressus
citado, vossafé é vã ... "". 

Para Paulo, como para os evangelistas, a 

tomar a sério a tradição judia que situa Abraão ao redor do século XVIII a C., haverá que convir em « 
que este aparece, no mínimo, sete séculos mais tarde que os textos das Pirâmides. No Egito, pois, iJ z 
testemunha-se, - segundo Hornung - muito antes de Abraão, a idéia de um deus "sem igual", ui 

;J 
34 1eor 15,17. Esta epístola, datada do ano 57, parece datar dos anos cinqüenta e a versão grega 1.1.1 

> dos anos setenta-oitenta., segundo a Introdução às epístolas de São Paulo, in Bíblia de Jerusa- z 
lém, SP, Paulinas, 1986, p. 2107. 8 
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ressurreição de Jesus é o acontecimento 
central da nova Fé. Mas, como ocorre com 
a teofanía da sarça ardente e do Sinai, a 
teologia assimila esta ressurreição a um 
fato histórico do qual não se pode duvi
dar. E, a partir desta certeza, elabora uma 
coerência cada vez mais forte em seu dis
curso, que estabelece Jesus como Filho de 
Deus, Segunda Pessoa da Trindade. O cris
tianismo, resultado de uma dissidênciaju
dia adotada pelos pagãos, tomará finalmen
te consciência de ser então a única e ver
dadeira Aliança divina. 

E vai resultar inútil insistir nas conse
qüências desta ruptura com o judaismo ofi
cial. O Ocidente convertido maciçamente 
ao cristianismo não sempre resistirá à ten
tação de perseguir os judeus acusados de 
ser deicidas. As profundas raizes do anti
semitismo poderão então ser encontradas 
em certa teologia cujo passado não está tão 
longe de nós. 

O que se pode dizer do Islã, que apare
ce sete séculos depois do cristianismo e 
vinte depois do judaísmo, dos quais to
mou emprestadas grande número de tra
dições? O Islã também define sua legiti
midade em relação aos dois monoteísmos 
precedentes. Consegue-a desenvolvendo 
a crença num Livro Único -o Alcorão-, 
revelado a Maomé por mediação do anjo 
Gabriel e que devolve a pureza às duas 
Mensagens anteriores. Maomé é, desta 
forma, o último Profeta enviado por Deus 
para restabelecer o verdadeiro monoteís
mo. Um conjunto de razões devem pro-

'" var de maneira irrefutável a missão pro
~ fética da Maomé. Entre estas razões é ne-
~ 

:i! cessário mencionar a tese da falsificação 
~ 

~ das Escrituras por parte do judaísmo e do 
8 cristianismo. Por que a Torah e o Evange-
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lho são falsos? Entre outras causas, por
que ocultam a boa nova da vinda de 
Maomé e porque a Mensagem inicial foi 
diversificada em numerosas versões, como 
por exemplo o Evangelho que os cristãos 
transcreveram em quatro exemplares onde 
abundam numerosas contradições, sem 
mencionar os numerosos evangelhos 
apócrifos que foram deixados de lado 
quando da constituição do cânon. Este 
argumento se apóia em uma visão das coi
sas que um lingüista moderno não pode 
de forma alguma aceitar. O imaginário das 
ciências humanas modernas não tem, em 
geral. nada em comum com a visão do 
homem antigo. Neste sentido, todas as re
ligiões monoteístas têm que realizar um 
imenso esforço para assumir os conheci
mentos das ciências humanas modernas: 
a arqueologia, que data os acontecimen
tos em lugar de situá-los dentro de um 
passado mítico; a História, que tenta des
cobrir as múltiplas e complexas razões dos 
acontecimentos em lugar de explicá-los a 
partir de uma intervenção divina; a psi
cologia e a psicanálise, que lançam luz 
sobre as motivações humanas, em lugar 
de explicar o bem e o mal pela interven
ção de Deus, dos anjos ou demônios; a 
sociologia, que mostra a organização na
tural da sociedade humana em lugar de 
ligar o proibido a um decreto vindo do 
Céu; a paleontologia, que persegue o de
senvolvimento e as curvas da evolução 
da vida em lugar de reduzir esta última à 
vontade criadora de Deus. O mesmo pode 
dizer-se de outros muitos saberes. 

Devemos, portanto, tomar consciência 
de que o imaginário da Bíblia (Torah, Evan
gelho e Corão) está freqüentemente afas
tado do imaginário científico de nosso 



mundo moderno. A separação entre as re
presentações religiosas e as realidades do 
mundo da ciência atual só pode ampliar
se, e a pessoa escolarizada e formada den
tro de e por um imaginário cientificista só 
pode sentir-se desorientada com as repre
sentações arcaicas, freqüentemente 
caricatas que estão presentes nas narrati
vas reveladas. 

O fato, porém, é que o crente de um ou 
outro monoteísmo está disposto a acredi
tar e admitir sem reticência alguma os mi
tos de seu próprio imaginário, mas rejeita 
os do outro por considerá -los inverossí
meis. Isso significa que o judeu acha nor
mal, explicável e justificável que Deus apa
reça a Moisés no monte Sinai, mas não pode 
senão expressar uma completa reserva dian
te da idéia de um Jesus que ressuscita ou 
de um Maomé a quem o anjo Gabriel trans
mite a palavra divina. Da mesma forma, o 
cristão terá suas reservas sobre a minúcia 
com que os judeus piedosos respeitam os 
preceitos da Lei, mas não será consciente 
de seu próprio legalismo. Os exemplos po
deriam multiplicar-se: como o dos muçul
manos que vêem no cristianismo uma es
pécie de triteísmo, enquanto que sua ati
tude ante o Corão se aproxima curiosamen
te da logolatria. 

Isto nos parece confirmar que cada mo
noteísmo está disposto a sublinhar o que 
lhe parece excessivo e conseqüentemente 
irracional no outro, sem por isso tomar 
consciência de que ele mesmo apresenta 
aspectos que crê justificáveis e carregados 
de sentido e por conseguinte louváveis, 
enquanto que para outros são incompre
ensíveis e inclusive ridículos. A atitude do 

Islã acusando os monoteísmos anteriores 
de falsificação é interessante no sentido 
em que demonstra perfeitamente um me
canismo ao qual as culturas dificilmente 
podem escapar: o etnocentrismo.J5 

Quando o terceiro califa bem guiado, 
Utman, reuniu em um só corpus a Reve
lação atribuída a Maomé e suprimiu as
sim toda divergência entre os muçulma
nos, as sucessivas gerações de teólogos 
julgaram os outros monoteísmos à luz de 
sua própria organização religiosa. Ao 
Corão único, considerado como Palavra de 
Deus, tinha que corresponder outra Es
critura única revelada aos judeus e aos 
cristãos. A pluralidade de livros da Torah 
e os quatro evangelhos não podiam se
não ser a prova irrefutável da falsificação 
do Relato primitivo. 

À luz destas observações, o que nós po
demos constatar hoje em dia é que existe 
uma relação entre as crises de identidade 
dos monoteísmos e a ignorância da cultu
ra monoteísta. A nosso ver, a ignorância 
dos monoteísmos é hoje em dia catastrófi
ca ao menos em dois níveis. O primeiro se 
refere ao que já havíamos comentado, ou 
seja, o fato de que os três monoteísmos 
serão sempre sistemas de exclusão recípro
ca que não podem se abrir ao outro. A le
gitimidade que cada um se dá a si mesmo 
não deixa espaço para o outro. A origem 
de cada um escapa à História, já que preci
samente deve ser procurada em uma expe
riência que a História jamais poderá verifi
car: o fato de que Deus se tenha revelado a 
um homem em concreto e o tenha con- « 
vertido em seu confidente privilegiado. Daí ~ 
em diante, toda prova científica deve ce- ~ 

~ 

35 Ou, dito de outra forma: etnocentrisrno é corno julgar a outros a partir de si mesmo. 
~ 
8 
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« 

der o passo à confiança, à adesão confiada 
em uma pessoa considerada digna de fé. A 
esta mútua ignorância recíproca se soma 
outro tipo de ignorância: a da dimensão 
histórica, epistemológica, no interior de 
cada sistema religioso.36 

O judaísmo, o cristianismo e o Islã par
tem de uma revelação e minimizam total
mente a dimensão horizontal de seu con
teúdo, quer dizer, o laço que os une, cul
turalmente, lingüislicamente, milicamen
te, às culturas circundantes e às que os 
precederam. Dar-se conta da verdadeira di
mensão histórica das religiões seria uma 
atitude altamente saudável para a vivência 
da fé e da religião, já que permitiria esca
par dos dogmatismos de toda espécie. O 
dogmatismo divide e obriga o crente a fe
char-se em si mesmo e naqueles que pen
sam como ele, mas também o obriga a afas
tar-se de todos aqueles que não entram em 
suas representações. Frente a esta consta
tação, que -insistimos de novo- não deve 
confundir-se com uma experiência religio
sa, só vemos um tipo de ensino religioso 
dogmático e uma prática fanática às quais 
os três monoteísmos não parecem, ainda, 
ter escapado.J7 

Após estas considerações, podemos di
zer que os monoteísmos desempenham 
um papel integrador ou representam um 
freio a um possível acordo por sua histó
ria, seu estrutura e seu conteúdo? Se a 
resposta for negativa, seria urgente re
formar a estrutura e o conteúdo da men-

sagem monoteísta assim como sua forma 
de comunicar-se. Não basta encontrar uma 
harmonia entre o imaginário bíblico e o 
imaginário científico. O crente de hoje 
não pode contentar-se com fórmulas re
ligiosas ou dogmáticas que pertencem a 
uma visão intelectual próxima à filosofia 
grega antiga. Haveria que se fazer então 
um esforço sério, não somente para 
reformular sua comunicação, mas tam
bém para compreender seu conteúdo à luz 
dos descobrimentos da ciência moderna. 
Os três monoteísmos se enfrentam de ago
ra em diante com um imaginário cientí
fico que transtorna as representações 
bíblicas tradicionais. Isso mostra que a fé 
em Deus deverá buscar outros caminhos 
para dar -se e expressar-se. 

Conclusão: acabar com as 
religiões para terminar com a 
violência? 

Tenha ou não estado a religião na base 
e motivação do ataque terrorista de 11 de 
setembro de 2001, comportamentos e de
clarações posteriores puseram em eviden
cia que religião e violência podem ir uni
das. Assim ocorreu no passado, assim pode 
estar ocorrendo neste caso concreto. E esta 
possibilidade, este fato, como certeira
mente assinalaram diversos analistas, há 
que explicá-la. Sobretudo no caso dos três 
monoteísmos saídos do tronco abraámico: 
judaísmo, cristianismo e islamismo. Há 
que explicar por que, se não sempre, his-

~ 36 A episteme que rege uma religião - muito especialmente uma religião revelada que tem seu 
~ depósito de revelação em uma escritura considerada sagrada - é totalmente diferente de outras 
~ 
I.IJ ciências, sobretudo as empíricas e exatas, que trabalham com outros parâmetros. 
> 
Z 37 Cf. sobre isso nosso artigo Religião e fanatismo, in Cadernos de Psicanálise, 18 fse. 21 (2002) 
8 pp 63-84. 
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toricamente, além dos preceitos de amor, com
paixão e perdão que lhes são comuns, estas 
três formas de religião mais especificamente 
lançaram mão de seus propósitos de violên
cia. Que elementos há nelas, como dizem 
analistas, que favorecem esta tendência? 

Talvez esteja faltando mais escuta e dis
ponibilidade de atenção entre as religiões 
monoteístas. Por seu próprio caráter de 
crença em um só Deus, que exclui todos os 
outros, necessitam uma auto-pedagogia 
que as faça entender que escutar o outro e 
respeitá-lo na sua diferença não significa 
abrir mão da própria identidade. Mas, pelo 
contrário, pode significar abrir a porta para 
a entrada de inumeráveis e infinitamente 
valiosos tesouros, que só enriquecerão a 
vivência de cada um na fé que é a sua. 

Conservando toda a sua riqueza, haverá 
que desativar portanto o potencial explo
sivo que carregam em si essas religiões. E 

dispor-se, elas próprias a converter-se a si 
mesmas. São portadoras das maiores expe
riências humanas, da mais alta sabedoria, 
da realização mais gratuita, criadora e li
vre a que pode chegar o ser humano. Mas 
esta possibilidade não terminou com elas, 
para impô-la violentamente a todos. 38 Esta 
possibilidade não terminou, nem é exclu
siva de nenhuma delas. Continua aberta e 
é comum a todas as tradições religiosas e 
de sabedoria. Assim o experimentaram e 
disseram as testemunhas maiores dos três 
monoteÍsmos citados: profetas, sufís, mís
ticos, de todas as religiões. Deixemos que 
eles falem, escutemo-los. Este é, parece
me, o único caminho que temos para ser
mos capazes de voltar a poder falar de Deus 
aoS nossos contemporâneos. 

Endereço da autora: 
Rua Almirante Salgado, 51- Laranjeiras 
11140-170 RIODEJANEIRO-RJ 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A IBTURA 

INDMDUALOU 

O DEBAlE EM 

ODMUNlDADE 

1- Como a violência de viés religioso atinge a sociedade hoje? Que formas 
de expressão mais comuns ela vai assumindo no mundo ocidental e 
no Oriente? 

2- você e sua comunidade se interessam por essa problemática? Como 
tratam de situar-se diante dos conflitos oriundos dessa situação? 

3- No seu contexto de vida e missão o que se pode fazer para "desativar 
o potencial explosivo que carregam em si essas religiões"? 

« 
Ü 
z 
~ 

~ 
18 Cf. o pedido de perdão que o Papa João Paulo II fez quando da entrada do milênio, expressan- LLI 

> do-se em nome de toda a Igreja: "Pedimos perdão quando usamos de violência, mesmo em defesa z 
da verdade", 8 
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Água na Bíblia 

Luís I. J. STADELMANN, SJ 

Resumo 

A Bíblia dispõe de condições privilegiadas para descrever o aspecto ecoló
gico do meio ambiente porque apresenta populações que sobrevivem em 

países de clima semi-árido e temperado como também em regiões à beira
mar e nas bandas do deserto. Devido à escassez de água e à improdutividade 
do solo sá faro, a sobrevivência populacional estava condicionada à espo
rádica migração de uma região para outra sob as intempéries de um clima 
ameno ou adverso, à mercê da ação benéfica ou destrutiva da água da 
chuva ou da tempestade, da água doce das fontes e cisternas ou da água 
salobra de vertentes poluídas. Daí a água veio a ser usada na Bíblia como 
símbolo da vida. 

Introdução 
A Bíblia do Antigo Testamento tem 

sua origem nas regiões de clima semi-ári
do, árido e desértico. Não é de admirar
se que a água conste nessa literatura 
como um dos elementos mais necessá
rios à vida da vegetação e do mundo ani
mal e humano, tanto assim que, por fal
ta de água, há o perigo do avanço do 
deserto nas regiões habitadas, cuja po
pulação é forçada a migrar para outros 
países. 

perado, chegando a uma demanda cada 
vez maior, quanto maior for o progresso 
da sociedade agrária, da sociedade indus
trial e urbana, o desenvolvimento da 
agroindústria nas regiões rurais e o im
pacto do gigantismo metropolitano so
bre a rede hídrica do país. 

A água é mencionada explicitamente 
'" para se beber, matando a sede de homens 
~ e animais. Não há referência à água para 
~ 

Enquanto na Bíblia se focalizam ex
clusivamente as condições de vida con
dicionada ao acesso à água potável da 
chuva, das fontes e dos rios, o mundo 
contemporâneo enfrenta uma crise de
vida à escassez de água em excessiva de
manda por causa da irrigação de grandes 
plantações e de hortas hidropônicas, do 
funcionamento de numerosas hidroelé
tricas, da construção de piscinas para fins 
de lazer, da assídua lavação de carros, 

il cozinhar, banhar-se e lavar a roupa, por-
w 
~ que está subentendido. Nosso uso da 
8 água é múltiplo, embora em clima tem-
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garagens e pátios, da lavagem de casca
lho nas lavras de diamantes, da inova
ção em banhos terapêuticos e relaxantes, 
da instalação hidráulica para hidrotera
pia nos apartamentos. Outro aspecto pre· 

. ocupante é o perigo de contaminação dos 
cursos de água e do lençol freático pela 
poluição industrial, pelos esgotos urba
nos e pelos resíduos tóxicos das centrais 
nucleares, dos defensivos agrícolas e dos 
metais pesados nos garimpos. 

Na Bíblia se menciona o duplo aspec
to da água: benéfico e destrutivo. Pode
mos classificar os textos referindo-se às 
condições na Terra Prometida e na re
gião dos pagãos. É de notar-se que, na 
Terra Prometida, os cursos de água têm 
sempre efeito benéfico, ao passo que o 
efeito destrutivo acontece em outros 
países. 

Água na Terra Prometida 
A ação benéfica da água ocorre na Terra 

Prometida como também na situação de 
pessoas a serviço de Javé, o Deus tutelar 
da Terra Prometida. Na descrição da vida 
humana sob a proteção divina, o salmista 
usa a imagem de um oásis convidativo 
para pousada, durante a viagem do pe
regrino através de lugares áridos e vales 
cheios de perigo. Quanto às circunstân
cias favoráveis à caminhada dos peregri
nos, são mencionados lugares de vege
tação luxuriante e fontes de água potá
vel, que são fatores propícios ao habitat 
de grupos humanos vivendo num povo
ado, como se pode ver no Salmo 23 so
bre "o bom Pastor": 

1 O SENHOR é meu pastor: nada me 
falta. 

2 Em verdes pastagens me faz 
repousar, 
conduz-me até às fontes tranqüilas 

3 e reanima minha alma. 

Para tornar atraente aos leitores o es
tilo de vida de um israelita de fervorosa 
vivência da fé, o salmista descreve a ven
tura do homem vivendo na proximidade 
de Deus, e essa ventura é comparada à 
árvore junto ao curso das águas. A água 
é símbolo da vida, cuja conservação e 
crescimento dependem de Deus; através 
da ação divina e da colaboração huma
na, torna-se fecunda em boas obras. Veja
se o Salmo 1, sobre "os dois caminhos": 

3 Ele (o justo) é como a árvore que, 
plantada junto ao curso das 
águas, 
produz fruto a seu tempo, 
e cuja folhagem não murcha: 
tudo o que ele fizer, há de 
prosperar. 

O cenário do jardim paradisíaco do 
Éden serviu de ilustração de Jerusalém 
como centro religioso do mundo intei
ro. Veja-se o Salmo 46 como "prece pela 
paz": 

5 Há um rio, cujos braços alegram 
a cidade de Deus, 
a santa morada do Altíssimo. 

6 Deus está no meio dela: não pode 
ser abalada; 
Deus a socorre, desde o raiar da 
manhã. 

o( 

ü 
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~ 
Na descrição de Sião como cidade san- ~ 

ta, circundada pelos braços dum rio, se 8 
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emprega, como metáfora do ambiente de 
paz, a imagem do paraíso banhado por 
um rio de vários braços. A claridade da 
luz ilumina o cosmo desde o primeiro 
dia da criação, contrastando com as tre
vas do caos. O motivo de ilustrar Jeru
salém com imagens tiradas do paraíso é 
a comparação da cidade santa como mo
rada de Deus, pois a afluência de pere
grinos vindos dos países do mundo in
teiro não se podia comprimir dentro do 
Templo e por isso o sentido da expressão 
"morada de Deus" se aplicava por exten
são à cidade inteira. 

No livro do Apocalipse consta a com
paração da "Nova Jerusalém" com o Pa
raíso (Ap 22,1-5), cujo elemento comum 
aos dois âmbitos é a abundância da água 
da vida para uma vegetação exuberante. 
O motivo de visualizar a morada dos 
bem-aventurados em termos de uma ci
dade é a ênfase no reencontro dos elei
tos no céu, onde se concentram num 
centro urbano e não se retiram para seus 
respectivos nichos individualizados. A 
referência à propriedade medicinal das 
folhas da Árvore da Vida tem sentido fi
gurativo para indicar a ausência de todo 
o mal físico. 

"No meio da praça da cidade, com 
o rio de um lado e de outro, está a 
Árvore da Vida, que produz frutos 
doze vezes, cada fruto em seu mês, 
e as folhas dessa árvore servem para 
curar as nações" (Ap 22,2). 
O rito de ablução era o meio terapêu

o( tico usado pelo profeta Eliseu para curar 
~ Naamã, natural da Síria. Não se tratava 
~ 

~ da qualidade da água que contivesse in-
~ gredientes curativos, pois o próprio 
8 Naamã criticava o aspecto poluído da 
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água do rio Jordão. O fator milagroso 
não consistia na água, mas no banho 
terapêutico para a cura da lepra sob orien
tação do profeta Eliseu (2Rs 5,14). 

O rio Jordão era a fronteira oriental 
da Terra Prometida. No Êxodo o rio pa
rou de correr quando os israelitas o atra
vessaram (Js 3-4). Igualmente a traves
sia desse rio era associado a um gesto 
milagroso de Elias quando bateu com o 
manto na superfície da água que estan
cou e ele passou a pé enxuto para a ou
tra margem junto com seu sucessor, o 
profeta Eliseu (2Rs 2,8). Depois de sua 
despedida, Elias subiu para o céu num 
carro de fogo, como era apropriado ao 
profeta associado ao fogo. A seguir, o 
profeta Eliseu voltou ao rio Jordão e gol
peou a superfície da água; esta parou de 
correr, deixando-o atravessar o rio a pé 
enxuto (2Rs 2,14). Eliseu ficou conhe
cido como profeta associado à água, por 
causa dos milagres relacionados à água 
para uso humano. 

Água fora da Terra Prometida 
A ação destrutiva da água manifesta

se fora da Terra Prometida, não porque as 
regiões dos pagãos estariam sob o domí
nio do mal, mas porque a Divina Provi
dência não se serve exclusivamente das 
forças telúricas e cósmicas para realizar 
os seus desígnios em favor do Povo de 
Deus. Citamos um salmo que descreve a 
rota de uma tempestade desde a região do 
seu desencadeamento na costa do Mar Me
diterrâneo, passando sobre as montanhas 
do Líbano, descendo pela fronteira orien
tal da Palestina e enveredando pelas ban
das do deserto meridional, enquanto os 
israelitas observam atônitos esse violen-



to temporal e se reúnem no Templo para 
o louvor de Deus. Veja-se o Salmo 29 so
bre "o poder de Deus na procela"l: 

1 Salmo de Davi. 
Tributai ao SENHOR, ó filhos de Deus, 
tributai ao SENHOR glória e poder! 

2 Tributai ao SENHOR a glória do seu 
nome, 
adorai o SENHOR no esplendor 
sagrado! 

3 A voz do SENHOR sobre as águas 
- o Deus da glória troveja -, 
o SENHOR sobre as grandes águas: 

4 a voz do SENHOR é potente, 
a voz do SENHOR é majestosa. 

5 A voz do SENHOR arrebenta os 
cedros, 
o SENHOR estraçalha os cedros do 
Líbano; 

6 faz saltitar o Líbano como um 
bezerro, 
e o Sárion, como um novilho de 
búfalo. 

7 A voz do SENHOR aviva lampejos de 
, fogo. 

I' 8 A voz do SENHOR faz tremer o 
deserto, 
o SENHOR faz tremer o deserto de 
Cades. 

9 A voz do SENHOR convulsiona as 
corças em parto, 
ao desnudar as florestas; 
e no seu templo tudo brada: 
"Glória!" 

100 SENHOR tem seu trono acima do 
dilúvio, 
o SENHOR está entronizado como rei 
eterno. 

11 O SENHOR dará poder a seu povo, 
o SENHOR abençoará seu povo com 
a paz. 

Comentário 
1-2 Convite ao louvor, dirigido aos an

jos do céu, para lembrar aos fiéis, reuni
dos no santuário, que à liturgia terres
tre se associa a celeste, na homenagem 
de louvor prestada a Deus, em sua pre
sença ("nome"), para sua glória ("o es
plendor sagrado"). 

'-9 Poder divino na natureza, mani
festado no desencadeamento de violen
to temporal, em meio a raios e trovões. 
A tempestade anunciada por sete estam
pidos de trovão, inicia sobre o Mar Me
diterrâneo, passa sobre as montanhas do 
Líbano, desce pelas encostas do Antilí
bano, segue em semicírculo para o de
serto de Cades, ao sul da Palestina, fa
zendo estremecer a terra e gerando pâ
nico no reino animal. A referência às 
corças em parto indica a época do ano, 
quando, na primavera, nascem as crias e 
ocorre veemente temporal na região. 
Enquanto os israelitas acompanham, atô
nitos, a força impetuosa da tormenta nas 
regiões fronteiriças de seu país, ressoa 
no santuário um cântico de louvor ao 
poder de Deus, a cujo serviço estão to-
das as forças da natureza. As "grandes « 

iJ z 
~ 
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1 Cf. Luís Stadelmann, Os Salmos: Comentários e Oração, Petrópolis, Editora Vozes 2001, p. 
192-194, 
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águas" são imagem das violentas forças 
do caos, que o Criador reprimiu na cria
ção do cosmo. 

10-11 Glória divina no santuário, reve
renciada nas celebrações litúrgicas. As 
preces de louvor são dirigidas a Deus, 
entronizado no alto do céu, donde con
trola as forças naturais. Implora-se que 
o poder divino, manifestado na nature
za, reverta em benefício do Povo Eleito, 
mediante acontecimentos providenciais 
que favoreçam os fiéis em sua situação 
existencial. 

Convém citar a referência às "grandes 
águas" como imagem das forças indômi
tas e violentas do caos, que foram repri
midas pelo Criador, tornando-se possível 
a criação do mundo, e desde então estão 
subjugadas sem jamais voltarem a amea
çar a estabilidade do cosmo (SI 18,17; 29,3; 
107,23; 144,7). Não se trata das águas re
voltas do mar, mas é mera citação de uma 
metáfora em voga nos mitos pagãos 
visuaÍizando o embate entre cosmo e caos. 
O poder do Criador é ilustrado também 
na intervenção divina em favor do profe
ta Jonas, quando foi salvo do afogamen
to nas ondas do mar, pois um grande pei
xe engoliu-o e o deixou na praia são e 
salvo. Trata-se da dramatização do pron
to atendimento da prece de salvação que 
Jonas dirigiu a Deus "nas entranhas do 
peixe" (Jn 2,1-11). 

A descrição idealizada da vida em ple-
nitude dá um realce todo especial à abun

'" dância de água. Assim, o primeiro casal 
~ originou-se na terra, e não no âmbito 
~ sideral onde existiria sua forma original 
> z 

sendo os terráqueos meras cópias, como 
é narrado nos mitos antigos'. A tarefa 
imposta aos seres humanos é fazer seu 
habitat na região de água abundante que 
era canalizada por quatro adutoras para 
abastecer o jardim do Éden, irrigando 
uma variegada e fértil vegetação. Cons
tam até os nomes dos quatro canais: 
Fison, Geon, Tigre e Eufrates, indican
do-se destarte a Mesopotâmia como país 
de origem da agricultura com base na 
irrigação. Foi esta uma das contribuições 
mais proveitosas da cultura agrária e da 
civilização como tal, florescendo graças 
às condições favoráveis ao ambiente na
tural da população local (Gn 2,10-14). 

Surge a pergunta sobre o país de ori
gem onde se originou a narração sobre o 
dilúvio. Como resposta procuramos al
gumas referências nas literaturas anti
gas. Parece que as culturas situadas à 
margem dos cursos fluviais podem ofe
recer mais indícios do dilúvio do que 
uma civilização que se desenvolvia na 
costa do mar. Nos textos da literatura 
dos sumérios, babilônios e assírios en
contramos informação detalhada sobre 
inundações do vale da Mesopotâmia pe
los rios Eufrates e Tigre, dando origem à 
narração do efeito desastroso do dilúvio 
sobre toda a terra (Gn 7-8). A tradição 
literária do dilúvio tem, pois, sua ori
gem na cultura dos povos mesopotâmi
cos, como consta nos mitos babilônicos 
como também na narração da Bíblia que 
menciona o lugar onde a Arca de Noé 
ficava à deriva "sobre os montes de 
Ararat" (Gn 8,4). 

O vale do Nilo era o lugar de uma flo-

8 , L. Sladelmann, "Criação do homem", in: NOTICIAS, Páscoa 2001, N' 229, p. 24-25_ 
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rescente civilização desenvolvida pelo 
I povo egípcio. E já que o país do Egito 

exercia uma grande atração sobre o povo 
israelita, cujo país situado nas colinas 
da Palestina estava sujeito aos longos 
meses de estiagem, os autores bíblicos 
não deixaram passar a oportunidade de 
descrever o perigo que o Nilo podia cau
sar às populações ribeirinhas, subenten
do-se o perigo do sincretismo religioso 
como séria ameaça à fé javista. Assim se 
compreende a narração das "pragas do 
Egito" que estão relacionadas com o rio 
Nilo, porque a civilização do Egito se 
originou do cultivo da agricultura e da 
cultura urbana às margens do Nilo (Ex 
7 -11). E para evitar que os israelitas 
voltassem ao Egito, foi inserida no rela
to do Êxodo a descrição da destruição 
do exército egípcio nas águas do Mar 
Vermelho (Ex 14,24-31). 

Incluímos aqui outro relato associa
do ao Nilo. Trata-se dum episódio da in
fância de Moisés quando ele, deitado em 
seu berço, ficou escondido entre talos 
de papiro e protegido dos soldados egíp-

. I cios à procura de israelitas clandestinos 
I (Ex 2,1-4). 

Outros episódios associados às lide
ranças do povo israelita aconteceram 
junto aos cursos de água na fronteira da 
Terra Prometida. Mencionamos o relato 
sobre o patriarca Jacó lutando com Deus 
perto do vau do rio Jabóc, que desem
boca no Jordão (Gn 32,23-33). O moti
vo é que, no estrangeiro era preciso lu
tar em meio aos embates de discernimen
to dos sinais da revelação divina para 
descobrir os desígnios que a Providên
cia reservara para a vida humana; não, 
porém, na Terra Prometida, pois aí bas-

tava confiar em sua presença no Tem
plo, onde os fiéis tinham a benevolên
cia dívina ao seu alcance. Aconteceu tam
bém um fato importante durante o 
Êxodo dos israelitas que sofriam por fal
ta de água: graças à intervenção de Deus 
por intermédio de Moisés, foi saneada a 
água salobra de um poço encontrado, 
transformando-se em água doce na rota 
através do deserto de Sur (Ex 15,23-25). 
Neste contexto inserimos também a re
ferência aos uádis da estepe meridional, 
na fronteira entre Israel e o deserto de 
Sur. Estes uádis estão sem água durante 
o ano inteiro, exceto no outono quando 
cai uma tromba d'água que enche o lei
to seco em torrente de águas caudalo
sas, conhecidas como "torrentes da per
dição" que afogam as caravanas que 
acampam ali durante a noite (5118,5). 

O milagre da fonte de água descober
ta no deserto aconteceu no Êxodo. Tra
ta-se de um evento que comprova o "en
contro" das decisões divinas com as hu
manas na história do Povo Eleito. Na 
marcha pelo deserto, os israelitas desco
briram água brotando do meio das ro
chas ao pé do monte Horeb, quando 
Moisés bateu no rochedo para indicar que 
havia por perto uma nascente, encober
ta por seixos (SI 78,15-16). Isto, após o 
desespero por falta de água, que havia 
despertado em Meriba uma revolta geral 
do povo contra a Divina Providência (Nm 
20,1-13). 

Água no Novo Testamento " 
Os textos do NT seguem o mesmo ~ 

enfoque do AT sobre o duplo aspecto da 1:1 
água, quanto à ação benéfica e destrutiva ~ 
sobre a natureza e a vida humana. É in- 8 
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teressante notar como isso se descreve 
em duas cenas dramáticas à beira do lago 
de Genesaré. No lado ocidental desse 
lago, situada na Terra Prometida, são 
acalmadas as ondas levantadas por uma 
violenta tempestade (Mt 8,23-27 / / Mc 
4,35-41// Lc 8,2N5), ao passo que no 
lado oriental, fronteiriço à região pagã 
da Decápole, é destruída por afogamen
to nas águas do mesmo lago toda uma 
manada de porcos por vingança dos de
mônios expulsos de dois endemoninha
dos por intervenção divina de Jesus (Mt 
8,28-34// Mc 5,1-20// Lc 8,26-39). 

A cena da proteção divina de Jesus so
bre os discípulos em perigo de vida cons
ta também em outro episódio descrito 
nos evangelhos. Trata-se da intervenção 
salvífica de Jesus que vem andando so
bre as ondas agitadas do lago e se apro
xima da barca dos discípulos em perigo 
de afogar-se. Prestes a sucumbir, o após
tolo Pedro vislumbra ao longe a figura 
de Jesus, cujo auxílio invoca. Como si
nal de confiança, Pedro pede que o dei
xe ir ao seu encontro não depois de mor
to, mas em vida. Por isso, Pedro vai an
dando sobre as águas em direção a Je
sus, que lhe estende a mão (Mt 14,24-33 
/ / Mc 6,47-52 / / Jn 6,16-21). 

O uso medicinal da água é menciona
do no relato sobre o borbulhar da água 
da piscina de Siloé, brotando de sua pro
fundidade elementos curativos que se 
dissolviam de tempo a tempo e pouco a 
pouco iam perdendo a eficácia (Jo 5,4). 

« A ablução ritual de cunho religioso 
~ estava em voga entre os judeus (Jo 2,6), 
~ como também, como gesto simbólico, 
~ entre os romanos, por exemplo o gesto 
8 do governador Pilatos que no tribunal 
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lavava as mãos para mostrar que estava 
isento de responsabilidade (Mt 27,24). 
No Templo de Jerusalém se praticava o 
rito de libações com água tirada da fon
te de Siloé, durante os dias da festa reli
giosa das Cabanas (Jo 7,37-39), em re
cordação da água milagrosa que Moisés 
fez brotar dos seixos diante do rochedo 
no deserto (Ex 17,1-7; Dt 8,15 etc). 

O rio Jordão é o lugar do batismo de 
Jesus (Mt 3,6 / / Mc 1,4 / / Lc 3,3 / / Jo 
1,26) como também do rito de conver
são de João Batista em Ainão, perto de 
Salim (Jo 3,23). Convém lembrar que a 
água do rio Jordão não só tem aspecto 
poluído, mas também possuía uma ver
tente de água salobra como afluente. Essa 
vertente brotava na cidade de Jericó até 
o milagre operado pelo profeta Eliseu, 
que saneou suas águas (2Rs 2,19-22). 
Ora, Naamã, o general vindo da Síria, fez 
uma observação sobre a baixa qualidade 
da água do rio Jordão: este não tinha 
comparação com as águas cristalinas dos 
rios Abana e Farfar que se alimentam das 
nascentes das montanhas do Antilibano. 

Nas profecias sobre o fim do mundo é 
mencionado o efeito catastrófico dos de
sastres ecológicos sobre as águas dos rios, 
do mar e das nascentes, com imagens das 
pragas do Egito (Ap 8,7-11; 16,3-7). Con
vém distinguir entre o fim do mundo e 
o fim da história da salvação, pois os dois 
não coincidem. Por isso as imagens apo
calípticas de catástrofes ecológicas não 
se aplicam ao encerramento da história 
salvífica da húmanidade, porque ame
drontariam os seres humanos a tal pon
to que não estariam em condições de 
apresentar-se ao Cristo glorioso na 
Parusia, pois para esse evento transcen-



dente se requer a liberdade de opção pela 
esperança que nos eleva até Deus. 

A tarefa de tirar água do poço era pró
pria não só das mulheres, mas também 
dos homens, como se pode ver no relato 
do diálogo de Jesus com a samaritana 
rB poço de Jacó, que abastece de água 
todo o povoado de Sicar (Jo 4,5-6). "Um 
homem carregando um cântaro de água" 
serve de indicação do caminho para o 
cenáculo, porque sobressai do meio de 
pedestres (Mc 14,13; Lc 22,10). Consta, 
na narração da água convertida em vi
nho, que foram homens que encheram 
com água seis talhas de pedra (Jo 2,5). 

Naufrágio em alto mar era um dos pe
rigos de vida que o apóstolo Paulo en
frentou várias vezes. Ele sofreu três nau
frágios no mar Egeu (2Cor 11,25) e o 
quarto quase lhe custou a vida ao viajar 
num navio que naufragou no mar Medi
terrâneo, perto da ilha de Malta (At 
27,13-44). 

Conclusão 
As fontes renováveis de água potável 

dependem da chuva que cai sobre a ter
ra e alimenta as nascentes e os rios. É de (, 

I notar-se, porém, que, no ambiente car-
regado de politeísmo da época antiga, se 
associavam fantasias e especulações do 
folclore e das crenças religiosas, influen
ciando as concepções sobre o ciclo das 
chuvas. O monoteísmo da Bíblia desmi
tificou o universo das forças cósmicas, 
personificadas por divindades. Na ver
dade, os fatores climáticos que determi
nam o ciclo da chuva não estão sujeitos 
ao determinismo do sistema ecológico. 

É interessante acompanhar o proces
so de desmitificação das concepções cos-

mológicas, começando por neutralizar os 
conflitos que existiriam no firmamento 
devido ao combate dos deuses uns con
tra os outros. De fato, o deus supremo 
do panteão dos deuses dos povos da An
tigüidade não era o Ser Supremo domi
nando sobre o universo, na figura de 
Criador e Soberano, mas um guerreiro 
mitológico em luta constante contra as 
forças cósmicas e telúricas. Esse guer
reiro era representado pela figura do 
deus da tempestade, como por exemplo: 
Zeus entre os gregos, Júpiter entre os 
romanos, Odin entre os povos nórdicos, 
Teshub entre os hititas e Baal entre os 
cananeus. Ora, concepções mitológicas 
e crenças supersticiosas em divindades 
não são superadas com o progresso 
tecnológico, mas com um sistema reli
gioso que substitui as crenças nas di
vindades, ligadas às forças da natureza, 
e adota a revelação divina da religião 
bíblica, na qual Deus se autocomunica 
como Senhor da natureza e dos aconte
cimentos. Com efeito, Deus sobrepõe-se 
ao espaço e também ao tem po, ao clima 
e às estações do ano, impondo ao caos 
primordial e ao destino do homem a sua 
vontade sábia e soberana. Jesus revela 
que Deus distribui seus dons às criatu
ras com liberalidade e gratuidade: 

"Deus faz chover sobre justos e 
injustos" (Mt 5,45). 

A gratuidade de Deus e sua benevo
lência em distribuir seus dons às criatu
ras é o tema do Salmo 65, sobre a "ação 

o( 

de graças pela colheita" (SI 65,10-11): ~ 

10 "Visitas a terra, inigando-a 
e enriquecendo-a com prodigalidade; 

~ 
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com divinal ribeiro, cheio de água, 
lhe preparas os trigais. 
Assim a preparas: 

11 regas seus sulcos, nivelas suas 
glebas, 
com as chuvas a amoleces, 
abençoas o crescimento ': 

o aspecto ecológico do mundo de hoje 
chama a atenção sobre as causas do es
gotamento das fontes renováveis de água 

potável e adverte a sociedade rural, in
dustrial e urbana que se conscientize da 
responsabilidade pela preservação não só 
do ecossistema, mas também da implan
tação de medidas eficazes contra o risco 
de escassez de água doce. 
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QUFSTÕESPARA 

AJUDAR A lEITURA 

INDIVIDUAl OU 

ODEBAn:EM 

COMUNIDADE 

1- Você já refletiu pessoal ou comunitariamente sobre a questão da 
água na Biblia? O que você considera mais sugestivo na maneira como 
os textos biblicos apresentam essa questãol 

2- Como a reflexão biblica sobre a água pode contribuir para desenvol
ver a consciência ecológica e o "cuidado" com a água no mundo atuall 

"NO· meio da praça da cidade, 

com o rio de um lado e de outro, 

está a Árvore da Vida, que produz frutos 

doze vezes, cada fruto em seu mês, 

e as folhas dessa árvore servem para 

curar as nações(Ap 22,2)." 
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... CORREIOS ... 

Marcos Indicadores 

Há uma esperança para o teu futuro!' 

Há setas indicando o caminho ... Jr 31. 17.21 

por isso, finca bem as estacas, desdobra a lona, 

estica as cordas, amplia o espaço ... Is 54, 2 

Neste horizonte de esperança, a eRB se compromete o animar 
e a ssessorar o processo de refundação do Vida Religioso, sinalizando 

o caminho através desses marcos: 

1. Espiritualidode integradora como experiência de itinerância , vivido 
no dinâmica pascal. 

2 . Opção preferencial, audaciosa e atualizada , pelos empobrecidos e 
excluídos. 

3 . Comunidade, antídoto contra o individualismo, espaço de 
irmandade, crescimento, discipulado, solidariedade. 

4 . Formação paro ser presença profético na realidade, comprometer-se 
e deixar-se evangelizar. 

5 . Abertura às interpelações das novas gerações em suo diversidade 
cultural. 

6 . Novos relações de gênero e etnia tecidas no respei to e valorização 
do diferente. 

7. Intercongregacionalidade, trabalho em rede e parcerias co m leigos 
e diversos organismos em visto do solidariedade. 

8 . Análise institucional o partir do carisma e em visto da pessoa e 
do missão. 

9 . Apoio o novos formos de consagração e de pertenço aos carismas. 
10. Dinamização e operacional izaçãa do Pra ieto do CLAR "Pelo 

Cominho de Emaús". 
11 . Resposta generoso e presença inculturada na missão além

fronteiro . 

A n6s, irmãs e irmãos de todo o Brasil, cabe a responsabilidade de 
transformar em vida profética e missionário o que o Espírito nos propõe 
neste momento. Nesta esperança, sob o proteção de Nossa Senhora 
Aparecido, avançamos para o futuro . 

(Texto Final oprovado pelo XIX Assembléia Geral Ordinór;a do eRB, 
celebrado em Sôo Paulo, de 09 o 13 de julho de 200 1.) 


	capa1
	sumario
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	181
	182
	183
	184
	185
	186
	187
	188
	189
	190
	191
	192
	capa22

