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Com Maria, seguir Jesus hoje 
na América Latina 

MARIA CARMELlTA DE FREITAS 

o continente latino-americano é, ao 
mesmo tempo, um continente cristão e 
marcado secularmente por uma situação 
dramática de opressão e de pobreza. Me
dellín caracterizou essa situação como de 
"injustiça institucionalizada", de "extrema 
penúria" e de "sofrimento de grandes mas
sas". Puebla, dez anos mais tarde, reconhe
ceu que tal situação longe de haver -se ate
nuado, sofrera um nítido recrudescimen
to: "Do coração dos vários países que for
mam a América Latina está subindo ao céu 
um clamor cada vez mais impressionante. 
É o grito de um povo que sofre e que recla
majustiça, liberdade, e respeito aos direi
tos fundamentais dos homens e dos povos. 
O clamor pode haver parecido surdo na
quela ocasião. Agora é claro, impetuoso e, 
em alguns casos, ameaçador" (87-89). Em 
tal situação do continente Puebla discemia 
"uma situação de pecado social, cuja gra
vidade é tanto maior quanto que se dá em 
paises que se dizem católicos" (28). (P.3D). 
Hoje, o cenário dramático que Medellín e 
Puebla descreveram com acurada percep-

ção dos fatos agravou-se com a confluên
cia de fatores sócio-econômicos, politicos 
e culturais que entraram em jogo na vira
da do milênio, particularmente o fenôme
no da exclusão e a escalada da violência, 
inclusive de viés religioso. 

Esta realidade convoca cristãos e cris
tãs à conversão pessoal e à ação para a 
transformação das estruturas como exi
gências básicas do seguimento efetivo de 
Jesus Cristo hoje na América Latina. Eis 
aí o tremendo desafio com que se enfren
ta a inteira comunidade eclesial em nos
sos países. Esse desafio implica entre ou
tras coisas: - compromisso com a Missão 
de Jesus; audácia profética diante das ambi
güidades do momento histórico; conversão 
do coração para servir à justiça, e colaborar 
na instauração de uma ordem soóal mais con
forme com os desígnios de Deus; anúncio da 
Boa Nova do Reino numa soóedade que con-

o( 

figura o "não reino"; consciência de que a ~ 
realidade martirial é constitutiva da vocação ~ 
ao seguimento de Jesus; alegria no testemu- ~ 
nho pessoal e comunitário da esperança. 8 
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Nessa perspectiva, a figura de Maria, tão 
louvada e exaltada pela piedade da comu
nidade eclesial neste mês de maio, tem uma 
atualidade peculiar. O documento de 
Puebla afirma que" o Magnificat é o espe
lho da alma de Maria". Poderiamos dizer, o 
espelho do discipulado de Maria - a pri
meira em acreditar e seguir Jesus. 

No seu hino do Magnijicat, com nítidos 
acentos da piedade do Antigo Israel, 
transparece com vigor a consciência que 
tem Maria de ser bem-aventurada por que 
acreditou na fidelidade do Deus das Pro
messas. E transparece, com não menos vi
gor, a certeza de que sua fé não é outra que 
a fé de Israel no Deus Santo e todo-podero
so, cuja misericórdia gratuita perdura de 
geração em geração, passando pelos Patriar
cas, os profetas e profetisas da Antiga 
Aliança, para culminar, na plenitude dos 
tempos, na pequenez de sua escrava. 

Por outro lado, o hino da Virgem de 
Nazaré éncontra-se na mesma atmosfera e 
é cantado no mesmo espírito em que res
soa a mensagem libertadora do Messias. É 
um prelúdio do anúncio do Reino de Deus 
aos pobres e aos excluídos, uma antecipa
ção da proclamação da Boa Nova de Jesus: 
- O Messias virá para instaurar o Reinado 
(nova ordem) de Deus. O Deus desse Reino 
é fundamentalmente santo e misericordio
so. Um Deus que não é indiferente ao dra
ma humano, que ouve o clamor do opri
mido, que toma o partido dos pobres, que 
faz sua a causa dos injustiçados e condena 
toda forma de injustiça e de opressão. De
fende os pequenos e humilhados, os que 
nada são aos olhos dos poderosos e que es
peram em sua misericórdia. 

Essa dimensão libertadora do cântico de 
8 Maria é claramente destacada na encíclica 
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"Redemptoris Mater" de João Paulo li: "O 
Deus da Aliança cantado pela Virgem de 
Nazareth é ao mesmo tempo aquele que der
ruba os poderosos de seus tronos e eleva os 
humildes; sacia de bens os famintos, des
pede os ricos sem nada e dispersa os sober
bos. Maria está profundamente impregna
da do espírito dos pobres de Javé. Haurin
do certeza do coração de Maria, da profun
didade de sua fé expressa nas palavras do 
Magnificat, a Igreja renova em si a própria 
certeza de que não se pode separar a verda: 
de sobre Deus que salva, da manifestação 
de seu amor preferencial pelos pobres e os 
humildes, amor que, depois de cantado no 
Magnijicat, se encontra expresso nas pala
vras e nas práticas de Jesus" (R.M.27). 

Para Maria a experiência do Mistério de 
Jesus, que vai desde a encarnação até pen
tecostes, e que é cantada no Magnificat, é 
uma experiência de fé, que marca toda sua 
vida e missão e que a faz particularmente 
solidária com todos aqueles e aquelas que 
ao longo dos séculos seguem na fé o seu 
filho Jesus. Sua presença em Jerusalém no 
dia de Pentecostes, presente no meio dos 
apóstolos como testemunha excepcional do 
mistério de Cristo, como aquela que acre
ditou no cumprimento das coisas que lhe 
foram ditas da parte do Senhor, é a 
culminação da sua experiência única e sin
gular de discípula fiel de Jesus. Essa 
culminação do seguimento de Maria em 
Pentecostes nos recorda constantemente 
que sua Missão é sempre trazer Jesus ao 
mundo, ao coração da humanidade e da 
história. É contribuir de maneira singular 
para fazer possível um outro mundo, uma 
outra sociedade, uma outra globalização, 
onde reine ajustiça, a fraternidade, o amor, 
a não violência. Em Maria, primeira discí-



pula, a Vida Religiosa pode e deve contem
plar como num espelho o significado mais 
profundo da sua própria razão de ser na 
Igreja. Pode e deve re-aprender constante
mente o que é seguir Jesus nos caminhos 
da história. 

Convergência deste mês de maio leva às 
comunidades um conjunto de artigos 
muito aptos a dinamizar seu compromisso 
de seguimento nas pegadas de Maria, aquela 
que seguiu incondicionalmente Jesus, 
mesmo quando a adesão a Ele significou 
adesão aos insondáveis mistérios de sua 
vida, paixão, morte e ressurreição. 

Prof. Faustino Teixeira no seu artigo -
"O testemunho no mundo plural" - faz 
uma abordagem lúcida e iluminadora da 
temática do testemunho cristão no mun
do plural de hoje. Parte da afirmação de 
que "o momento atual, marcado pela du
pla realidade da pobreza e do pluralismo, 
exige da Igreja a retomada de uma com
preensão mais ampla da evangelização, 
onde o testemunho efetivo em favor dos 
valores do Reino de Deus ganhe um lugar 
efetivo e decisivo". Nessa perspectiva, o 
autor desenvolve quatro aspectos relevan
tes dessa desafiadora temática: - o plura
lismo religioso e as exigências peculiares 
que ele coloca para a evangelização; - a 
missão vista na sua totalidade, como teste
munho em favor do reino, ou seja, a busca 
de um paradigma eclesiológico "extroverso 
e dialógico"; - a questão da peculiaridade 
cristã, ou seja, a compreensão da mensa
gem cristã não como um imperativo cate
górico para todos, mas como oferta de uma 
singularidade e comunicação de uma pessoa 
- Jesus Cristo; - o diálogo inter-religioso 
como uma exigência do respeito aos cami
nhos misteriosos de Deus no coração do 

homem. O artigo situa-se no horizonte da 
grande temática do Jubileu da CRB. É 
esclarecedor e bem documentado, capaz 
de ajudar as comunidades religiosas a re
pensar sua forma de presença e seu teste
munho na sociedade atual. 

"Poder da Fé - Poder das Armas. A expe
riência bíblica de Isaias, de Jesus e dos cris
tãos", de Jaldemir Vitória, 5J é um texto 
de singular atualidade, questionador, soli
damente fundamentado na exegese bíblica 
atual. Com a competência e seriedade que o 
caracterizam como especialista em teologia 
bíblica, o autor procede a uma iluminadora 
e perspicaz análise de textos do Antigo Tes
tamento que descrevem a atitude do profe
ta Isaías diante das situações de conflito 
bélico, freqüentes na história de Israel e, 
sobretudo, diante da posição dos dirigentes 
do povo, confrontados diretamente com tais 
situações e obrigados a tomar decisões gra
ves que incidiam na vida do povo. Num 
segundo momento, o autor se detém na 
análise de textos dos Novo Testamento que 
apresentam Jesus confrontado com a ten
tação de confiar no poder das armas, num 
momento histórico em que, em determina
dos ambientes, "acreditava-se no poder das 
armas para dar um basta à humilhante si
tuação do povo de Israel". Na parte final do 
texto, o autor lança a desafiadora pergun
ta: "é possível acreditar ainda no poder da 
fé?" Tratando de responder à pergunta, o 
texto apresenta orientações concretas para 
a conduta dos cristãos/ãs, confrontados hoje 
com a crescente espiral de violência que 
ameaça a toda a humanidade. 

< 
Marcos 5andrini, 5DB, no seu artigo - ~ 

"Linguagem, juventude, e religião" - tece ~ 
interessantes considerações sobre a temática ~ 
da juventude no mundo atual, relacionan- 8 
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do-a com as atuais abordagens da questão 
da linguagem e o tema da religião. O autor 
parte da constatação da realidade social em 
que crescem hoje muitas crianças e ado
lescentes. Procura mostrar como esse fato 
influi na formação da personalidade e que 
repercussões pode ter na fase da juventu
de. Afirma que a "juventude não apenas e 
principalmente tem uma linguagem; ela é 
uma linguagem". Focaliza, então, a lingua
gem como busca de reconhecimento e de 
autonomia. Trata a questão da crise atual 
e o papel da religião em toda essa desafia
dora problemática .. Conclui lembrando a 
urgência que tem a nossa sociedade de ges
tos capazes de mudar a história, como o de 
Mahatma Gandi, na Índia do século XX. 

Miguel Kleinhans, OFM, no seu artigo -
"A formação no seu conjunto" - oferece 
aos leitores um testemunho de religioso em
penhado no ministério da formação em sua 
Ordem. O autor começa o artigo afirmando 

que a formação permanente é a pedrinha 
principal desse mosaico que é o processo 
formativo. Com esta convicção, aborda as
pectos básicos que não podem ser esqueci
dos na formação permanente, sob pena de 
comprometer todo o processo. A formação 
inicial é focalizada como momento decisi
vo na vida do/ajovem que adere à propos
ta do seguimento na Vida Religiosa. O cui
dado pastoral das novas vocações é, na ex
periência do autor, tarefa difícil e empe
nhativa, que deve propiciar o desenvolvi
mento da sua capacidade de discernimento 
e opção. A complexa questão do ministé
rio, dos estudos e da capacitação profissio
nal é tratada de modo pertinente e pode 
ajudar as comunidades de formação a lidar 
com os desafios embutidos nessa proble
mática. O autor focaliza também a figura 
do formador/a, considerada por ele peça
chave no processo formativo, as vezes cha
mado a arte das artes na Vida Religiosa. 

"DO coração dos vários países 

que form(1m a América unina está subindo 

CiO céu um domor cada vez mais 

impressionante. É o grito de um povo 

que sofre e que reclama jUStiÇO, liberdade! 

e respeito (,lOS direitos fundamentais 

~! dos homens e dos povos." 
~ 

:ii 
~ 
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Mensagem do Papa João Paulo 11 
para a celebração do 38 o Dia Mundial das 

Comunicações Sociais 
Tema: Os mass media na família: um risco e uma riqueza 

23 de maio de 2004 

Queridos Irmãos e Irmãs 

1. O crescimento extraordinário dos 
meios de comunicação e a sua aumentada 
disponibilidade trouxeram oportunidades 
excepcionais para o enriquecimento da 
vida não apenas dos individuos, mas tam
bém das famílias. Ao mesmo tempo, hoje 
as farmuas estão a enfrentar novos desafios, 
que derivam das mensagens, diversifica
das e muitas vezes contraditórias, apresen
tadas pelos mass media. O tema escolhido 
para o Dia Mundial das Comunicações - «Os 
mass media na família: um risco e uma 
riqueza» - é um tema oportuno, dado que 
convida a uma reflexão sóbria sobre o uso 
que as famílias fazem dos meios de comu
nicação e, em contrapartida, do modo como 
os mass media tratam as famílias e as soli
citudes familiares. 

O tema deste ano recorda também a to
dos, tanto aos comunicadores como aos 

seus destinatários, que toda a comunica
ção tem uma dimensão moral. Como o pró
prio Senhor disse, é da abundância do co
ração que a boca fala (cf. Mt 12,34-35). 

2. Graças à expansão sem precedentes 
do mercado das comunicações nas últimas 
décadas, numerosas famílias no mundo 
inteiro, mesmo as que dispõem de meios 
bastante modestos, agora têm acesso, no 
seu próprio lar, a recursos mediáticos imen
sos e diversificados. Por conseguinte, elas 
têm oportunidades virtualmente ilimita
das nos campos da informação, da educa
ção, da expansão cultural e até mesmo do 
crescimento espiritual- oportunidades es
tas que excedem em grande medida as que 
eram disponíveis para a maioria das famí
lias no passado recente. 

" Não obstante, estes mesmos meios de CQ- ü z 
municação possuem a capacidade de causar ~ 
prejuízos graves às famílias, apresentando ~ 
uma visão inadequada e mesmo deformada 8 
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da vida, da família, da religião e da moral. 
Este poder, tanto para reforçar como para 
desprezar os valores tradicionais, como a 
religião, a cultura e a família, foi compre
endido com clareza pelo Concílio Vaticano 
lI, que ensinou que, «para o reto uso destes 
meios, é absolutamente necessário que to
dos os que se servem deles conheçam e po
nham em prática, neste campo, as normas 
da ordem moral» (Inter mirifica, 4). 

3. Estas considerações dizem respeito de 
forma particular à abordagem das famílias 
pelos meios de comunicação. Por um lado, 
o matrimônio e a vida familiar são freqüen
temente descritos de maneira sensível e re
alista, mas também com simpatia, de modo 
a exaltar virtudes como o amor, a fidelida
de, o perdão e a abnegação generosa em prol 
dos outros. Isto é também verdade no que 
se refere às apresentações dos mass media 
que reconhecem os fracassos e as desilusões, 
inevitavelmente experimentados pelos côn
juges e pelas famílias - tensões, conflitos, 
derrotas, escolhas negativas e atos prejudi
ciais - mas, ao mesmo tempo, fazem um 
esforço em vista de separar o justo do injus
to, de distinguir o amor verdadeiro das suas 
imitações e de mostrar a importância 
insubstituível da farru1ia como unidade fun
damental da sociedade. 

4. A reflexão conscienciosa sobre a di
mensão ética das comunicações deveria 
conduzir a iniciativas concretas, destina
das a eliminar os riscos contra o bem-estar 
da fanu1ia, apresentados pelos mass media, 
e assegurando que estes poderosos instru-

" mentos da comunicação permaneçam como 
~ fontes genuínas de enriquecimento. Os 
~ próprios comunicadores, as autoridades 
~ públicas e os pais têm uma responsabilida-
8 de especial, a este propósito. 
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Não é fácil resistir às pressões comer
ciais ou às reivindicações de conformida
de com as ideologias seculares, mas é isto 
que os comunidades responsáveis devem 
fazer. A aposta é grande, dado que cada 
ataque contra o valor fundamental da fa
mília constitui um ataque contra o verda
deiro bem da humanidade. 

As próprias autoridades públicas têm o 
sério dever de promover o matrimônio e a 
família, para o bem da sociedade em geral. 
Contudo, hoje muitas pessoas aceitam e 
agem segundo as argumentações libertárias 
efêmeras dos grupos que defendem práti
cas que contribuem para o grave fenôme
no da crise da família e para o debilita
mento do próprio conceito de família. Sem 
recorrer à censura, é imperativo que as 
autoridades públicas definam políticas de 
regulação e procedimentos para garantir 
que os meios de comunicação não ajam 
contra o bem da família. Os representantes 
da família deveriam fazer parte deste em
preendimento político. 

Os responsáveis pela política nos mass 
media e no setor público devem trabalhar 
também por uma distribuição eqüitativa 
dos recursos comunicativos a níveis na
cional e internacional, enquanto respei
tam a integridade das culturas tradicionais. 
Os meios de comunicação não deveriam pa
recer ter uma agenda hostil aos valores fa
miliares sólidos das culturas tradicionais, 
ou a finalidade de substituir tais valores, 
como parte de um processo de globaliza
ção, com os valores secularizados da socie
dade consumista. 

5. Os pais, como os educadores primári
os e mais importantes dos seus filhos, são 
inclusivamente os primeiros a dar-lhes um 
ensinamento acerca dos meios de comuni-



cação. Eles são chamados a formar os seus 
filhos no «uso moderado, crítico, atento e 
prudente dos mass media» em casa 
(Familiaris consortio, 76). Quando os pais 
o fazem de modo consistente e positivo, a 
vida familiar fica enormemente enriquecida. 
Até mesmo as crianças muito jovens po
dem receber lições importantes sobre os meios 
de comunicação: que os mesmos são pro
duzidos por pessoas ansiosas de transmitir 
mensagens; que estas são com freqüência 
mensagens para agir de um modo específi
co - para comprar um produto, para assu
mir um comportamento ambíguo - que não 
corresponde aos melhores interesses da 
criança, nem está em sintonia com a ver
dade moral; que as crianças não deveriam 
aceitar ou imitar sem crítica aquilo que en
contram nos mass media. 

Os pais precisam também de regular o 
uso dos meios de comunicação em casa. 
Isto incluiria um plano e uma programa
ção do uso dos mass media, limitando es
tritamente o tempo que os filhos dedicam 
aos meios de comunicação, fazendo da di
versão uma experiência familiar, eliminan
do de forma total alguns deles e, periodi
camente, excluindo todos eles, em vanta
gem de outras atividades em família. 

6. Os meios de comunicação social têm 
uma enorme potencialidade positiva para 
promover valores humanos e familiares 
sólidos e, desta maneira, contribuir para a 
renovação da sociedade. Considerando o seu 
grande poder de formar idéias e de influen
ciar comportamentos, os comunicadores 
profissionais deveriam reconhecer que têm 

uma responsabilidade moral não apenas 
para dar às famílias todo o encorajamento, 
assistência e apoio possíveis, em vista des
ta finalidade, mas também para exercer a 
sabedoria, o bom juízo e a justiça na sua 
apresentação das questões que dizem res
peito à sexualidade, ao matrimônio e à vida 
familiar. 

Os meios de comunicação são recebidos 
diariamente como hóspedes familiares em 
muitos lares e famílias. Neste Dia Mundial 
das Comunicações, encorajo tanto as co
munidades profissionais como as famílias a 
reconhecerem o privilégio e a responsabili
dade singulares que isto comporta. Que to
das as pessoas comprometidas no campo das 
comunicações reconheçam que são verda
deiramente «responsáveis e administrado
res de um poder espiritual enorme, que per
tence ao patrimônio da humanidade e que 
está destinado a enriquecer toda a comuni
dade humana» (Discurso aos especialistas 
das comunicações, Los Angeles, 15 de Se
tembro de 1987, n. 8). E que as famílias 
sejam sempre capazes de encontrar nos mass 
media uma fonte de ajuda, de encoraja
mento e de inspiração, enquanto lutam 
para viver como comunidade de vida e de 
amor, para formar os jovens nos valores 
morais sólidos e para fazer progredir uma 
cultura de solidariedade, liberdade e paz. 

Vaticano, 24 de janeiro de 2004, 
Festividade de São Francisco de Sales. 
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Carta da VI Assembléia Nacional 
dos Organismos do Povo de Deus 

Às irmãs e irmãos da Igreja do Brasil, 

Das terras de Minas Gerais, o Estado que 
carrega em sua história o sonho dos ideais 
de fraternidade, liberdade e igualdade, como 
representantes dos Organismos do Povo de 
Deus, compartilhamos com as irmãs e os 
irmãos, que neste imenso Brasil estão jun
tos na caminhada da Ação Evangelizadora, 
a vivência da VI Assembléia Nacional dos 
Organismos do Povo de Deus. 

Fizemos a memória histórica da trajetó
ria das Assembléias anteriores e sentimos 
que este é o momento forte de comunhão 
das diversas vocações e o momento favo
rável de reassumirmos, em conjunto, a 
Ação Evangelizadora, na ocasião em que a 
Conferência dos Religiosos do Brasil cele
bra seu jubileu de 50 anos de existência. 

Ao celebrarmos quarenta anos da Lumen 
Gentium e Unitatis Redintegratio, docu
mentos do Concílio Vaticano lI, que apon

« I taram para uma Igreja Povo de Deus, toda 
~ ministerial, fomos iluminados pela teolo-
~ 

:i! gia da Igreja Local, reconhecendo que nela 
~ 

~ se encontra a plenitude da eclesialidade, 
8 como comunhão interedesial e a manifes-
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tação da Igreja de Cristo, uma Igreja 
marcada por um forte protagonismo dos 
cristãos leigos e leigas e da juventude. 

Reunidos em Assembléia nos sentimos 
Povo de Deus a caminho, numa Igreja viva, 
comprometida com o projeto de Jesus. To
mamos conhecimento da riqueza dos proje
tos contidos no 17° Plano Bienal, como pro
posta de concretização das Diretrizes da Ação 
Evangelizadora. Esses grandes projetos de 
Evangelização da Igreja do Brasil revelam o 
rosto e o dinamismo que caracterizam a pre
sença de uma Igreja atenta aos apelos e às 
exigências do momento histórico. 

Fomos sensibilizados particularmente 
pelos projetos voltados para a construção 
de uma sociedade de paz, superação da mi
séria e da fome, missão na Amazônia, for
mação política das leigas e dos leigos e o 
Projeto Nacional de Evangelização "Quere
mos ver Jesus - Caminho, Verdade e Vida". 

À luz do tema da Assembléia, "Juntos 
em Missão", somos convocados a assumir a 
realização desses projetos, em nossas reali
dades locais, como sinais de profecia e es
perança, numa Igreja comprometida com 
a promoção da dignidade da pessoa, reno-



vação da comunidade e construção de uma 
sociedade solidária. 

Frente aos desafios da sociedade globali
zada, de economia neo-liberal e das expec
tativas de profundas mudanças sociais que 
não estão acontecendo, como Igreja reuni
da em Assembléia, nos comprometemos a: 
• assumir em nossos Organismos o Proje

to Nacional de Evangelização "Queremos 
Ver Jesus - Caminho, Verdade e Vida", à 
luz da evangélica opção preferencial 
pelos pobres; 

• ser Igreja missionária, envolvendo-nos 
concretamente com a Missão na Amazô
nia; testemunhar a comunhão, por meio 
de uma partilha comprometida, através 
da Campanha para a Evangelização; 

• ser Igreja servidora e solidária na cons
trução de uma sociedade de paz e no 
esforço do Mutirão Nacional para Su
peração da Miséria e da Fome; 

• cultivar a atitude de partilha das riquezas 
espirituais entre os cristãos, incentivando 
a Campanha da Fraternidade Ecuménica, e 

o diálogo frente ao pluralismo religioso; 
• participar do processo de realização da 43° 

Semana Social Brasileira; intensificar a 
formação de cristãos leigos e leigas para 
a competência de uma ação política com
prometida com os valores evangélicos. 
Em Deus Pai de Amor e Misericórdia, 

seguindo Jesus - Caminho, Verdade e Vida, 
sob a luz do Espírito Santo, na proteção da 
Mãe Aparecida, no centenário de sua coro
ação como Rainha e Padroeira do Brasil 
convocamos a todos e a todas a perseverar 
na construção do Reino. 

Na ternura de quem caminha junto, 
nosso fraterno abraço. 

Belo Horizonte - MG 
28 de março de 2004 

Representantes dos Organismos: 
CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
CND - Comissão Nacional de Diáconos 
CNIS - Conferência Nacional dos Institutos Seculares 
CRB - Conferência dos Religiosos do Brasil 
CNP - Comissão Nacional de Presbíteros 
eNLB - Conselho Nacional de Leigos e Leigas do Brasil 

"Reunidos em Assembléia nos sentimos 
Povo de Deus a caminho, numa Igreja viva, 

comprometida com o projeto de Jesus." 

« 
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o testemunho no mundo plural 

FAUSTINO TEIXEIRA - PPCIR-UFjF 

Introdução 
Não é fácil abordar o tema do testemu

nho no mundo plural, sobretudo em razão 
dos desdobramentos da atual conjuntura 
eclesiástica, marcada substancialmente pela 
afirmação da identidade e pelo temor da 
relativização. O acento recai na dinâmica 
do anúncio evangelizador explicito: é o que 
se percebe como recorrente nos documen
tos do magistério eclesial mais recente. Um 
exemplo significativo podemos encontrar 
no documento da assembléia especial para 
a Europa do sínodo dos bispos, ocorrida 
em 1991.' A intenção desta assembléia era 
discernir o significado da nova evangeli
zação da Europa, após a crise do sistema 
comunista. O pI:ojeto da nova evangeli
zação vinha animado pelo estimulo da re
tomada das próprias raízes cristãs do ve
lho continente. Na abordagem do signifi
cado da nova evangelização ficou bem 
evidenciado para os bispos a centralidade 
do anúncio: 

Para a nova evangelização, portanto, 
não é suficiente prodigalizar-se para 
difundir os 'valores evangélicos' como 
a justiça e a paz. Só se a pessoa de 
Jesus Cristo é anunciada é que a evan
gelização se pode dizer autenticamen
te cristã. Os valores evangélicos, com 
efeito, não podem ser separados de 
Cristo mesmo, que é a sua fonte e o 
fundamento e constitui o centro de 
todo o anúncio evangélico. A evange
lização tende por sua natureza para 
a 'plantatio Ecclesiae' que inicia a sur
gir através da pregação da Palavra e 
dos sacramentos da iniciação. 2 

O documento do sínodo expressa 
sintonia com a posição defendida por 
João Paulo II na carta encíclica 
Redemptoris missio, sobre a validade per
manente do mandato missionário 
(1990).3 O anúncio explícito revela-se 
como a "prioridade permanente" da mis-

, SÍNODO dos Bispos. Testemunhas do Cristo. Petrópolis: Vozes, 1992 (Assembléia Especial para a Europa). 
, Ibidem, p. 14. 
3 JOÃO PAULO 11. Sobre a validade permanente do mandato missionário. Petrópolis: Vozes, 1991 
(Carta encíclica Redemptoris Missio). 



são, exigindo a proclamação clara da sal
vação oferecida por Jesus Cristo (RM 44). 
Na visão da encíclica, este anúncio não 
pode ser substituído pelo empenho em 
favor da promoção humana, ou pelo di
álogo inter-religioso, mas deve ser per
manentemente proposto. Os dois docu
mentos assinalados traduzem uma par
ticular concepção da missão evangeliza
dora da Igreja. O anúncio é o primeiro e 
decisivo movimento evangelizador, en
quanto elemento central e insubstituí
vel. O anúncio visa a conversão cristã, a 
receptividade do batismo e a formação 
de Igrejas locais. 

Há que reconhecer que uma tal com
preensão da natureza da missão tensiona 
ou mesmo colide com a perspectiva de 
evangelização que veio se afirmando no 
pós-concílio e que ganhou expressão nos 
documentos do sínodo dos bispos de 1971 
(sobre a justiça no mundo)4 e 1974 (so
bre a evangelização no mundo contem
porâneo).' Naquele momento, não havia 
tanta hesitação como no presente sobre 
a íntima vinculação entre a evangeliza
ção e a ação social. Paulo VI concebia a 
evangelização como o exercício essencial 
de "tornar nova a própria humanidade" 
(EN 18). Não havia dúvidas sobre a es
treita ligação entre o anúncio do Evan
gelho e a promoção humana. Exigia-se 
como complemento essencial da evan
gelização, a interpelação da vida concre-

ta, pessoal e social dos seres humanos 
(EN 29). Este fundamental desafio foi 
levado adiante na ação pastoral das Igre
jas da América Latina, Ásia e África. 

Para o magistério eclesial, a compreen
são da estreita vinculação entre evange
lização e promoção humana antecedeu à 
percepção do vínculo entre evangeliza
ção e diálogo inter-religioso. Foram sem
pre muito vivas as resistências à elabo
ração de um conceito de evangelização 
que incluisse como parte integrante o 
diálogo com as outras tradições religio
sas. Para tal abertura foi decisiva a ação 
da federação das conferências dos bis
pos da Ásia (FABC) que, em preparação 
ao sínodo de 1974, já havia lançado a 
proposta de uma ampliação do conceito 
de evangelização, de forma a incluir não 
só a promoção da justiça como também 
o diálogo inter-religioso. A acolhida des
ta perspectiva só veio a acontecer mais 
adiante, em 1984, no documento Diálo
go e Missão, do Secretariado para os não
cristãos, quando então se reconhece a 
inserção do diálogo no dinamismo da 
missão eclesial! 

O momento atual, marcado pela du
pla realidade da pobreza e do pluralis
mo, exige da Igreja a retomada de uma 
compreensão maís ampla da evangeliza
ção, onde o testemunho efetivo em fa
vor dos valores do reino de Deus ganhe 
um lugar efetivo e decisivo. Torna-se 

, SÍNODO dos Bispos. A justiça no mundo. Sedoc. v. 4, n. 44. 1972. 
5 PAULO VI. A evangelização no mundo contemporâneo. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 1976 (Exortação « 
apostólica Evangelii Nuntiandi). Ü z 
6 SECRETARIADO para os NãowCristãos. A Igreja e as outras religiões. São Paulo: Paulinas, 2000, n. 4.A-l l;l 
30 (Diálogo e Missão - que será siglado no texto corno DM). Posteriormente, João Paulo 11 reco- ILI 

> nhecerá igualmente o diálogo inter-religioso como parte da missão evangelizadora da Igreja: z 
Redemptoris Missio, n. 55. 8 
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insuficiente e inadequada uma visão e 
prática eclesiológica que reforcem o iso
lamento e o solilóquio; bem como o des
conhecimento, desprezo ou surdez ao 
apelo de outros valores e linguagens. O 
reforço abusivo da identidade pode con
duzir ao abafamento das relações e da 
dinâmica criativa inter-cultural e inter
religiosa. O tempo atual exige, ao con
trário, sistemas abertos de conhecimen
to, padrões mais pluralistas de relações 
entre os povos, modos de pensar mais 
receptivos às particularidades e às dife
renças. A comunidade eclesial, provo
cada pelo mundo plural, não perde sua 
razão de ser, mas vem convocada a um 
novo exercício de sua identidade e sin
gularidade. Deixa de ser um imperativo 
categórico para os outros e sinaliza o seu 
lugar mediante o testemunho e o agir 
solidários em favor da preservação do 
humano. 

1. Pluralismo religioso e mis
são evangelizadora 
Há hoje na reflexão teológica, apesar 

de resistências localizadas, uma positiva 
acolhida do pluralismo religioso. Este dei
xa de ser simplesmente reconhecido 
como um dado de fato e passa a ser visto 
como uma realidade de valor, em sua ri
queza e fecundidade. A abertura ao plu
ralismo de princípio envolve o reconhe
cimento da dignidade da diversidade, do 
enígma e mistério que habitam a alteri
dade. A diversidade não constitui uma 

nela presente, mas que muitas vezes passa 
desapercebido. Como mostrou Raimon 
Panikkar, o pluralismo constitui uma das 
mais enriquecedoras experiências da 
consciência humana e que possibilita ao 
sujeito reconhecer o valor e a dimensão 
da "acolhida da contingência" e o im
pulso fundamental em direção ao outro. 7 

O reconhecimento de um pluralismo de 
princípio provoca necessariamente uma 
ampliação do olhar com respeito ao va
lor das outras tradições religiosas, que 
ganham agora uma nova densidade e sen
tido. Os asiáticos preferem falar em plu
ralismo receptivo e/ou orgânico, capaz 
de melhor corresponder ao desafio das 
religiões, sem, porém, comprometer sua 
diversidade e irredutibilidade. Trata-se 
de uma condição essencial para o diálo
go inter-religioso: ser capaz de viver uma 
profunda empatia e simpatia com o ou
tro, acolhendo-o de forma desarmada e 
sem restrição. O outro emerge como su
jeito na sua diferença, como mistério 
irredutível e irrevogável. O enriqueci
mento recíproco advém justamente do 
encontro das diferenças. 

< realidade estranha à experiência huma
~ na, mas traduz a riqueza de um mistério 
~ 

A acolhida do pluralismo religioso 
ocorre primeiramente na experiência 
concreta de peregrinos que viveram o 
grande desafio de avançar para além das 
fronteiras de sua própria tradição, sur
preendendo-se com a riqueza religiosa 
presente no mundo da alteridade. São as 
experiências pontuais que deram início 
à mudança de coração e a disposição 
dialogal. Em seguida é que apareceu a 
comunidade eclesial e o magistério, re-
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Michel, 1998, p. 166. 



conhecendo e acolhendo os impulsos de 
abertura vividos na dinamica experien
dai. Como indica James Heisig, ·umas 
poucas pesSO<lS de visão perceberam uma 
mudança em andamento na consciência 
secular, relativa à promessa de diversi
dade religiosa. Reeonheceram·na como 
aLgo de importância espiritual, envolve
ram·se nela contra a oposição e perseve
raram ate a hora de o pr6prio stablish
ment religioso assumir o espírito do diá
logo, em nome de sua pr6pria herança 
perenew

•1 No âmbito mais central do ma
gistério eclesial, a acoLhida do pluralis
mo religioso aconteceu com o documen
to Diálogo e Anúncio', de 1991, que re
fletia a vasta experiência dialogal em 
curso sobretudo na Ásia. Uma expressão 
de tal acolhida está presente no número 
29: wÉ atraves da prática daquiLo que ê 
bom nas suas pr6prias tradições religio
sas, e seguindo os ditames da sua cons
ciência, que os membros das outras reli
giões respondem afirmativamente ao 
convite de Deus e recebem a saLvação em 
Jesus Cristo, mesmo se não O reconhe
cem como o seu salvador·. ftansparece 
aqui um olhar bem positivo sobre as 
outras religiões, bem como o reconheci
mento de seu papeL positivo no plano 
salvifico de Deus. As religiões são porta
doras de um considerável kpatrimônio 
espirituat e revelam facetas muitas ve
zes desconhecidas da "sabedoria infini-

ta e multiforme de Dt!us" (DM 41). Este 
caminho de abertura veio problematiu. 
do em 2000 com a publicação da Decla
ração Dominus [esus, da Congregação 
para a Doutrina da Fê. '" A Declaração 
e~pressou desconfiança nas teorias fa 
voriveis ao pLuralismo religioso de prin
cipio, que estariam - segundo ela -
comprometendo verdades fundamentais 
do patrimônio de fê da Igreja católico· 
romana e suscitando um clima de relati· 
vismo (DI 4). A Dominus Iesus causou 
embaraço e dificuldades no caminho da 
reflexão ~ prática dialogais,l\Ias nâo com
prometeu a caminhada neste campo, que 
retomou fÔlego em seguida. Na visão de 
Walter Kaspers, aDeminus Iesus chegou 
a provocar em alguns, em razão de seu 
Wtom abs tratoN, a suspeita sobre o em
penho ecumênico e dialogal da Igreja 
catôlica: 

Muitos ficoram desiludidos, feridos t 
golpeCJdos pelo seu tom t tstilo. To
davia, a irritação suscitada não cons· 
titui um bom motivo para a resigna
ção. As referendas 'Il difertnças oin· 
da existtntes e intgáve;s não signifi
rom o fim do diálogo; ao contrário, 
constituem um apelo ao diálogo. 
Em todo caso, o documento não re· 
presenta nenhuma mudança funda
menta/no posicionamento da Igreja 
co/áUro" 

'J.mH HEISIG. ki. lUtE .. no d;~IGgo entl~ lO ,tli9;~I. lI"g; •. n. 41, no ... m"'o 2002. p. )6 • 

• POlITIrlCIO Conselho p'" O Di.llogo lnt'H,1igioso. O,dlog<> ~ uolncio. h trOpolis: Vo .... 1991 ~ 
(n. te. lo .!glldo tom. DA) . H~. porém. que ar,sin.tlr que ti doc:umento DiilOiO' Miulo, de 1984. l'IC

j 
li h ..... pr,poI'dc" cominho P'" um UI rKOnlllclmenlO. li 
~ COIolGUGAÇÁO p.n. Dout.!n. d. ft. D«l<l1aj"lfo Do",;.", lu ..... Si" Poulc, r.ulinu. .2000. 
" lII.he, USI'EIS. lo teolofÍl taI_nito OCJgL n .., ..... ,u,,,.,liId. Y. I . • . 92). 100). ~. 212. 



2. A missão como testemunho 
em favor do reino 
O desafio da acolhida da diferença 

redimensiona o sentido da missão 
eclesial, de forma a melhor sintonizar
se com a realidade plura!. A Igreja passa 
a ser compreendida como um mistério 
com e para os outros. A ênfase recai na 
dinâmica do serviço e da relação. O teó
logo italiano, Miguel Quatra, sinalizou 
a importância da Igreja assumir em sua 
própria inteligibilidade a realidade do 
pluralismo. Mas para que isto ocorra faz
se necessária uma mudança de paradigma 
eclesiológico, ou seja, a transição para 
um modelo de Igreja extroverso e dia
lógico, que enfatize sua dimensão re
laciona!. Em linha de continuidade e de 
atualização da perspectiva conciliar, vem 
reforçada a dimensão reinocêntrica da 
Igreja: Igreja como sinal e instrumento 
do reino de Deus na história. Em tal pers
pectiva não é a missão que se coloca a 
serviço da implantação da Igreja, mas é 
a Igreja que encontra sua razão de ser 
na tradução operativa dos valores do rei
no na história. 12 

A opção em favor do paradigma rei
nocêntrico como aquele capaz de envol
ver positivamente a pluralidade religio
sa tem levantado algumas questões. Em 
que medida a escolha da metáfora do 
reino facilita ou não o traço de univer
salidade exigido para um efetivo diálo-

go inter-religioso. Há que reconhecer 
que a expressão reino de Deus insere-se 
dentro de um campo semântico bem de
finido, sendo sua dinâmica de universa
lidade captada sem maiores dificuldades 
pelos cristãos. Esta linguagem pode, po
rém, resultar estranha, incompreensível 
e com menor poder de comunicação em 
outros contextos religiosos, como no 
caso do asiático. Foi em razão desta difi
culdade que os bispos asiáticos sempre 
insistiram na necessidade de apresenta
ção da visão de Jesus sobre o reino re
correndo a uma nova linguagem, mais 
evocativa da alma asiática.13 Acreditamos 
que, apesar de tal dificuldade, a metáfo
ra do reino de Deus permanece válida e 
significativa para sinalizar a dinâmica de 
universalidade requerida na reflexão so
bre a missão e o pluralismo religioso. 

O novo paradigma missiológico reino
centrado não só reconhece mas igual
mente aprecia as outras tradições religi
osas como elementos positivos e signi
ficativos no plano salvífico de Deus. O 
reino de Deus é uma realidade univer
sal, envolvente, positivamente inclusi
va e não discriminatória. Ele já se reali
za "onde quer que Deus esteja reinando 
mediante sua graça, seu amor, vencen
do o pecado e ajudando os homens a 
crescer ( ... )."14 Encontra-se, portanto, 
operativo também entre aqueles que não 
se definem como cristãos, mas que cap-

12 Miguel Marcello aUATRA. Regno di Dia e missione della chiesa nel contesto asiatico. Dissertatio ad 
« doctoratum in facultate missiologiae. Pontificia Universitas Gregoriana. Roma, 1998, p. 520-521. 
~ 13 Miguel MarceUo QUArRA. Regno di Dio ... Op.cit., p. 497. Ainda sobre a questão da reticência 
1a sobre o poder de universalidade da metáfora do reino de Deus cf. Christian DUQUOC. L'unique 
l.Ll Christ. La symphonie différée. Paris: Cerf, 2002, p. 123. 
'Z -14 III CONFERENCIA Geral do Episcopado Latino-Americano. Puebla. A evangelização no presente e 
8 no futuro da América Latina. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1979, p. 105, n. 226. 
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t~m a çhamada de Deus em suas tradi
ções específicas e nelas buscam a Ele 
corresponder de forma sincera e autên
tica. O envolvimento na dinâmica do 
reino de Deus não ê urna exclusividade 
dos cristãos, mas de todos aqueles que 
aderem à causa dos direitos humanos, 
da afirmaçâo da vida e da luta em favor 
da libertação integral. O processo de an
tecipação dos valores do reino na histó
ria, de busca de sua re~lização no tem
po, não pode, portanto, prescindir da 
preciosa colaboração das outras tradições 
religiosas. Elas exercem também, a seu 
modo, urna função de "mediação sacra
mentalW do reino." 

A assunção de urna missiologia reino
centrada tem sido um traço comum nas 
experiências eclesiais asiâtica e latino
americana. A nova perspectiva vem exer
cendo um grande impacto na teologia 
das missões e exigindo um novo dina
mismo. Mas tem igualmente provocado 
inúmeras resistências e controvêrsias, 
sobretudo nos círculos mais próximos 
das instâncias edesiâsticas. Manifesta
se o temor de que urna tal impostação 
missionãria acabe silenciando aspectos 
fundamentais do mistério de Jesus Cris
to e marginalizando ou desvalorizando 
a sacramentalidade da Igreja." Verifica
se ainda em determinados setores uma 
forte resistência a reconhecer a opera
ção universal do mistêrio de Deus para 

além dos limites da Igreja, o que signi
ficaria acolher o pluralismo religioso 
corno um valor. Afirma-se que o fato do 
pluralismo não pode calar ou retardar 
nos cristãos a proclamação da salvação 
em Jesus Cristo e a proposta efetiva de 
conversão à Igreja_" Em verdade, tais 
posicionamentos acabam revelando a pre
sença de urna convicção ainda bem ecle
siocentrada. firmada na idéia da extensão 
universal da Igreja católico-romana. de 
modo a nela incluir a totalidade da fa
mília humana." 

3. Testemunho e singularidade 
cristã 

Na dinãmica evangelizadora. que é 
"rica, complexa e dinâmicaw (EN 17). o 
testemunho explicito e o anúncio do 
evangelho inserem-se no horizonte mais 
amplo de urna atividade missionária que 
começa com o exercício de empatia, com
paixão, solidariedade. colaboração e o 
diálogo com os outros. Não se pode nun
ca perder devista o sentido lato de evan
gelização_ O'processo envolve também o 
momento da proclamação clara de Jesus 
Cristo e de seu Reino. Trata-se de urna 
prioridade permanente, mas que Nnão 
deve ser entendida no sentido temporal. 
como se o anúncio tivesse de vir sempre 
e de qualquer jeito antes das outras for
mas de evangelizaçãow

•
,
! Hã casos con

cretos, em que o diãlogo emerge como 

"Jo<qu .. DUPUlS. 11 "i"ionesimo e le "ligio";. Sr .. do: QuoriIriono. 2001. p. 402. 
" Cf. _.mpto,;. Hi"io n. 11 o Mi9uel IUrullo QUATRA . f/egno di Dio ... Op.d! .. p. 449_4$0. 

" lo .. 1 TOMKO. i.<I m;SJion. "'"O il UfZ. mil/.""io. Urboniou Uni~r"ty Pr ... /IDB: Ro",o, ~ 
Bola-gno. 1998, p. 260-261. ~ 

.. IUri .. uso! DHAVAMOIfi. l'Nia-giQ d.U. " Iigioni. Cinilel\o Bolso",o: Son 1'0010. 1991, p. ~44_24 $. lli" 
E tomW'" p. 234 o 247. 
" .laoquH OllPUlS. Rumo. uIIIO lMIt!gio mstd do phJrollimo rtligiOS<J. 5.10 Fou\o: PouWw, 1999, p. 5Ol. 



"a única maneira de prestar um sincero 
testemunho de Cristo e um generoso ser
viço ao homem".'o A prioridade do anún
cio explícito é "de uma ordem de impor
tância lógica e ideal", não necessariamen
te temporal.'l 

A mensagem cristã deve ser com pre
endida não como um imperativo cate
górico para todos, mas sobretudo como 
a oferta de uma singularidade. Se recor
rermos ao ministério de Jesus, podemos 
visualizar com clareza que em nenhum 
momento manifesta ansiedade conver
sionista, entendida como proposta de 
mudança de religião, mas sempre a pro
vocação em favor da mudança de vida: 
de uma vida auto-centrada para uma vida 
centrada em Deus. n Os bispos asiáticos 
mostraram com pertinência que o anún
cio de Jesus Cristo deve ser um "evento 
global", não necessariamente circunscri
to a uma "proclamação verbal de um 
complexo doutrinal". Deve ser antes de 
tudo "comunicação de uma pessoa, Je
sus Cristo", de seu estilo de vida, de seu 
ideal, de seu projeto, dos valores do Rei
no ao qual dedicou a vida. 13 Por ocasião 
do Sínodo da Ásia (1998), os bispos da
quela região expressaram em documen
to o que para eles manifesta uma práti
ca asiática da missão: 

Para cristãos da Ásia, proclamar a Cris
to significa antes de tudo viver como 

ele, no meio dos próximos e vizinhos 
que não têm a mesma fé e não são da 
mesma confissão nem convicção, e, 
pela força de sua graça, fazer o que 
ele fez. Uma proclamação pelo diálo
go e pelos atos. 24 

Guardando as pecualiaridades da ex
periência asiática, esta mesma perspec
tiva manifesta-se válida e fundamental 
para a Igreja latino-americana. O desa
fio de viver a missão sobretudo no exer
cício do testemunho solidário com os 
outros. Isto não significa desembaraçar
se do anúncio explicito, nem diminuir a 
centralidade de Jesus Cristo, mas de in
serir todas as etapas ou dimensões da 
missão na dinâmica do Reino de Deus. 
Proclamar significa, assim, "viver como 
ele" e buscar realizar o seu sonho na 
história. Só mediante este testemunho, 
com o ser e o agir, é que a Igreja poderá 
manter sua credibilidade e o sentido 
plausível de seu anúncio. 

A missão evangelizadora é essencial
mente uma "missão de amor" (DM 9). 
Encontra sua razão de ser e sua raiz na 
experiência do Deus de amor (1Jo 
4,8.16), que é uma experiência de "amor 
fontal" (AG 2). No encontro com Jesus, 
os cristãos vivem a radicalidade de uma 
dinâmica de amor. É a partir deste "cen
tro do mistério do amor" que nasce a 
decisão e o desafio do impulso missio-

20 JOÃO PAULO 11. Sobre a validade permanente do mandato missionário. Petrópolis: Vozes, 1991, n. 
o( 

Ü 57 (Redemptoris Missio). 
z 

4L.l 21 Jacques DUPUIS. Rumo a uma teologia ... Op.cit., p. 503. 
:;l 
~ "Wesley ARIARAJAH. La Biblia y las gentes de atras religianes. Santander: Sal Terrae, 1998, p. 91. 
> 
Z "Miguel MareeUo QUATRA. Regna di Dia ... Op.cit" p. 466. 
8 " FABC. O que o Espírito diz às Igrejas. Sedac, v. 33, n. 281, 2000, p. 42. 
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nário. Em sua raiz encontra-se a experi
ência de um amor profundo por Jesus 
Cristo, que se traduz pelo desejo de 
compartilhá-lo com os outros. Antes de 
ser o resultado de um mandato, a mis
são é expressão de um mistério do amor 
que transformou o sujeito. A motivação 
mais importante da missão é, portanto, 
a motivação do amor. 

4. Missão e Diálogo Inter
Religioso 
A ação salvífica de Deus cobre toda a 

história. A Igreja católica não pode pre
tender monopolizar esta ação que é 
abrangente e gratuita, mas deve estar 
atenta e disponível para perceber seus 
sinais no mundo e nas religiões. O anún
cio e o diálogo constituem os dois pólos 
complementares da ação evangelizadora 
da Igreja. '5 O processo dialogal não é algo 
que vem acrescentado, ou que se instala 
como uma realidade estranha, mas algo 
que se insere "no grande dinamismo da 
missão eclesial" (DM 30). O diálogo exi
ge abertura e atenção para o mistério da 
presença e ação de Deus no outro fiel e 
em sua tradição religiosa. Ele não pode 
visar a conversão do outro interlocutor 
à própria tradição religiosa, mas à con
versão comum e mais profunda de todos 
para Deus (DA 41). 

Uma das condições essenciais para o 
diálogo inter-religioso é o respeito às 
convicções da cada interlocutor. Odiá-

logo exige como um de seus requisitos 
"que se entre nele com a integralidade 
da própria fé" (DA 48). Esta garantia não 
é privilégio exclusivo de um dos parcei
ros do díalogo, mas deve estender -se ao 
outro interlocutor, que igualmente é 
portador de convicções e valores que não 
podem ser desconsiderados. O desafio que 
se abre no diálogo é o de captar a pre
sença de "semelhanças nas diferenças", 
e ainda mais, de conseguir vislumbrar 
dimensões do mesmo mistério que difi
cilmente poderiam ser acolhidas senão 
na interlocução com o diferente. O en
contro com o outro, de forma gratuita e 
desarmada, é revelador de facetas inusi
tadas. Provoca no interlocutor o movi
mento em favor de uma nova forma de 
compreensão e exercício de sua fé e um 
novo olhar sobre o pluralismo religioso. 
O diálogo é uma grande aventura: leva a 
uma transformação reciproca dos inter
locutores, uma relativização de suas pre
tensões absolutas e uma maior abertura 
ao mistério que sempre advém. 

O projeto missionário, quando real
mente imbuído pelo espírito do diálogo, 
ganha um novo sentido e uma nova pers
pectiva.16 O missionário deixa de ser o 
exclusivo portador de uma palavra e de
positário de uma verdade que lhe é par
ticular, tornando-se mais humilde e re
ceptivo à dinâmica da alteridade. A per
cepção e construção de sua identidade 
passam agora pela irrigação da interlo-

< 
25 COMISSÃO Consultiva Teológica da FABe. "Teses sobre o diálogo inter-religioso", In: Sedoc,_ v. u 

z 33, n. 281. 2000. p. 66-67. w 
:i! 26 Todas as atividades que caracterizam a missão evangelizadora deveriam estar radicalmente 

penetradas por este "espírito do diálogo", como indica de forma singular o documento Diálogo e 
Anúncio em seu número 9. 

w 
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cução dos outros e de suas verdades. O 
diálogo aparece, assim, não apenas como 
uma exigência de promover e respeitar a 
liberdade do interlocutor (DM 18), mas 
sobretudo como uma" exigência do res
peito aos caminhos misteriosos de Deus 
no coração do homem"." 

O pluralismo e a diversidade religiosa 
devem ser percebidos não como uma ex
pressão da limitação humana ou um mal 
a ser eliminado, mas como um traço de 
riqueza e valor. Há que honrar esta alte
ridade em sua especificidade peculiar. E 
honrar a alteridade é ser capaz de reco
nhecer algo de irredutível e irrevogável 
nas outras tradições religiosas. O diálo
go inter-religioso emerge neste início de 
milênio como um dos desafios mais fun
damentais para as religiões e um decisi
vo convite para a remodelação do com
promisso missionário. A missão evange
lizadora ganha um novo sentido neste 
tempo de abertura dialogal: 

Este diálogo nos permitirá tocar com 
as próprias mãos as expressões e a re
alidade do ser mais íntimo de nossa 
gente, e nos colocar em condição de 
encontrar modos autênticos para vi
ver e expressar a nossa fé cristã. O di
álogo nos fará igualmente descobrir 
muitas riquezas de nossa própria fé, 
que talvez jamais tivéssemos percebi
do. E assim pode-se tornar uma ami
gável participação na busca de Deus e 
na irmandade entre os seus filhos. 28 

No Brasil temos o belo exemplo da 
ação missionária das Irmãzinhas de J e
sus de Charles de Foucauld, que desde 
1952 encontram-se entre os índios 
Tapirapé no Mato Grosso. Ao chegarem 
na região, há mais de cinqüenta anos, 
encontraram um pequeno grupo indíge
na de 47 pessoas, ameaçados de extinção 
por uma série de fatores. A intenção 
missionária que moveu a ida das Irmãzi
nhas era simples e enriquecedora: dedi
car-se a reerguer um povo ameaçado pelo 
desencanto e pela pobreza. Neste proje
to singular, o mais importante era o 
exercíco da convivência, da compaixão, 
da solidariedade e do aprendizado per
manente. E conseguiram com sua pre
sença o "milagre" da recuperação de um 
povo, o "reencantamento" de um grupo 
humano ameaçado de extinção. Como 
sublinhou o antropólogo e historiador, 
André Toral, na apresentação do recente 
diário das Irmãzinhas: 

( .. .) elas, verdade seja dita, não 'sal
varam' ninguém, não converteram 
moribundos, nem obrigaram nin
guém a tomar remédio. Aliás, do pon
to de vista tradicional, sua missão foi 
um fracasso, pois não existe nenhum 
Tapirapé convertido e muito menos 
uma Igreja tapirapé. Tudo isso para 
dizer que foram os próprios Tapirapé 
que se salvaram. As Irmãzinhas de
ram o apoio, estavam lá, sempre. Elas 
ajudaram decisivamente a construir 

~ 
~ "Claude GEFFRÉ. eroire et interpréter. Paris: Cerf, 2001, p. 127. 

Oz "FABC. Evangelizzazione deU'Asia oggi. In: DOCUMENTldel/a Chiesa in Asia. Bologna: EMI, 1997, 
u p. 63. 
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o milagre que foi a recuperação po
pulacional dos Tapirapé. 29 

o revelador trabalho das Irmãzinhas 
de Jesus constituem hoje no Brasil um 
exemplo singular de uma dinâmica evan
gelizadora que "torna nova a humani
dade", para retomar a bela expressão de 
Paulo VI na Evangelii nuntiandi. Um tes
temunho que mesmo sendo "proclama
ção silenciosa", traduz de forma valoro
sa e eficaz a Boa Nova (EN 21). O que 
Jesus trouxe para a humanidade não foi 
uma nova religião, mas um novo modo 
de vida: o sim de Deus à vida. O grande 

desafio missionário é levar adiante esta 
afirmação da vida e a esperança num 
futuro que possa fazer acontecer a 
diaconia do amor. A "missão de Deus", 
como indicou o teólogo Jurgen Moltmann, 
"significa convidar cada pessoa, religio
sa ou não religiosa, a aceitar a vida, a 
afirmá-la, a defendê-la, a vivê-la em co
munhão com os outros, na mesma di
mensão de eternidade".3o 

Endereço do autor: 
Faustino Teixeira - Doutor em Teologia pela Pontifícia 
Universidade Gregoriana 
Rua Antônio Carlos Pereira, 328 
36071-120 - Juiz de Fora - MG 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A lEITURA 

1- partindo da consideração positiva sobre o pluralismo religioso, como 
situar o lugar e o sentido do testemunho evangelizador no tempo 
atual? 

INDIVIDUAL OU 

O DEBAlE EM 

OOMUNIDADE 

2-

3-

Em que medida a abertura dialogal convoca a um novo estilo de teste
munho evangelizador! 

Quais os desdobramentos efetivos de uma ação evangelizadora reino
cêntrica? 

'" o 
z 
~ 

" O RENASCER do povo Tapirapé. Diário das Irmãzinhas de Jesus de Charles de Foucauld. São ~ 
Paulo: Salesiana, 2002. ~ 
30 Jurgen MOLTMANN. Dio nel progetto deI mondo moderno. Brescia: Queriniana, 1999, p. 230. 8 
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Poder da Fé - Poder das Armas 
A experiência de Isaías, de Jesus e dos cristãos 

JALDEMIR VITÓRIO, SJ 

Uma maneira conveniente de tratar o 
tema do poder na Bíblia consiste em anali
sar uma experiência concreta e, a partir dela, 
tirar conclusões válidas para outros contex
tos bíblicos e para nosso contexto latino
americano. Afinal. o poder nas suas várias 
conotações e expressões não existe como 
abstração. Trata-se de uma realidade com 
contornos bem concretos - tempos, con
textos, personagens, práticas, métodos, re
sultados etc. - dependendo da situação onde 
se encarna. Porém, é possível definír certos 
eíxos que perpassam a experiência de poder, 
índependentemente do tempo e do espaço. 
Estas constantes fazem-se presentes nas si
tuações individuais, de forma a se poder 
passar do particular ao universal e vice
versa, quando se analisa uma certa quanti
dade de experiências históricas de poder. 

Nossa reflexão será baseada num mo
mento preciso do ministério do profeta 
Isaías, correspondente ao reinado de Acaz 
(735-715 a.C.). A escolha deste ponto de 
referência deve-se a uma confluência de 
fatores. O profeta viveu num momento 
importante da história da humanidade, 
quando o império assírio relançava a sua 
hegemonia, como acontece com qualquer 

" poder hegemônico, ontem e hoje. Vivia em 
o 3 Jerusalém e pertencia à aristocracia da ca-
g pital. Portanto, estava muito próximo do 
~ poder político e religioso, tinha conheci-
8 mento do desenrolar dos fatos e conhecia 
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bem os fatores implicados. Como homem 
de fé, buscava compreender a história na 
perspectiva do projeto de Javé - com um 
olhar teológico - e tentava exercer a sua 
ínfluênciajunto ao monarca, exigindo dele 
absoluta confiança em Deus. Sua iniciati
va, porém, mostrou-se vã: o rei preferiu 
confiar no "poder das armas" e não no "po
der da fé". 

A problemática da relação entre o poder 
da fé e o poder das armas foi vivida tam
bém pelo profeta Jesus de Nazaré. O con
texto de seu ministério, carregado de 
anseios de libertação, levou os discípulos a 
considerá-lo um messias político o qual. 
recorrendo às armas, haveria de restaurar 
o reíno de Israel. Ao longo de sua ação evan
gelizadora, Jesus apontou o caminho do 
perdão e da não-violência como resposta do 
Reíno à tentação de recorrer às armas. 

Hoje, os cristãos são confrontados com 
os mesmos desafios dos profetas de outrora. 
Que ideais devem cultivar diante do poder 
avassalador da potência hegemônica mun
dial a massacrar, sem piedade, a quem se lhe 
opõe? Como agirínspirado pela fé: respon
der violência com violência? Acreditar numa 
intervenção mágica de Deus na história 
humana? Assumir uma atitude de passivi
dade, como se se tratasse de um implacável 
determinismo histórico? Manter aberta a 
esperança para um futuro incerto? 

A experiência do profeta Isaías e a de 



Jesus poderão servir de base tanto para a 
nossa reflexão quanto para a nossa ação. 

1. O poder hegemônico: sua 
articulação e sua política 
Estamos em pleno século VIII a.C., quan

do o império assírio, poder hegemônico da 
época, tendo passado por uma certa decadên
cia, toma novo impulso sob o comando de 
TeglatFalasar m (745-727 a.C.). A hegemonia 
assíria atingiu o seu auge entre 911-605 a.C.' 
Os limites do império abarcavam toda a Me
sopotâmia, chegando à Síria e a parte da Ásia 
Menor. Gaza era o extremo oeste do império. 
Até o Egito sem poder se impor, de vez em 
quando, sentia o peso do opressor. 

Os assírios impunham seu poder por 
meio de deportações forçadas em grande 
escala. Também os babilônios haveriam de 
servír-se deste expediente. Com isso desar
ticulavam os povos vencidos. Uma tática 
de dominação assíria consistia em fazer tro
ca de populações entre as cidades vencidas, 
causando terríveis transtornos'. Outra for
ma de imposição do poder consistiu na di-

visão do reino em provincias, de forma a 
se manter um controle mais rígido e eficaz 
sobre os dominados. 

Entre 781-745 a.C., sob Salmanasar N, 
Assurdan III e Assurnirari m, o império 
entrou em decadência e já não conseguia 
impor-se sobre os povos vassalos. Esta es
pécie de vazio de poder permitiu aos povos 
subjugados experimentarem uma relativa 
independência e suspender o pagamento 
dos tributos. 

Uma revolta levou ao trono Teglat Falasar 
ITL Este assumiu a tarefa de reconstruir o 
império. "Simultaneamente ele se predis
pôs a atingir três objetivos: defender as 
fronteiras contra Urartu ao norte; retomar 
o controle da Síria a oeste, e estabilizar a 
inquietação da Babilônia no sul"J. A co
meçar do centro do império - a capital 
Nínive -, impôs novamente o jugo a seus 
antigos dominados. A Síria e a Babilônia 
não escaparam. Igualmente Israel. Manaém 
(745-738 a.C.), rei de Israel, viu-se obriga
do a pagar-lhe cerca de trinta toneladas de 
prata, para não ser destronad04

• 

1 A imposição do poder assírio sobre os povos da época obedecia a um esquema preciso. liA premissa 
principal para isso era um governo centralista e enérgico. O rei, como mandatário do deus imperial 
AssuI, estava à testa de um imenso exército de funcionários civis e militares, que eram obrigados a 
lhe prestar contas da mesma forma que ele a deus. A isso somou-se, como condição prévia da política 
externa imperialista, a formação e a manutenção de um exército permanente de grande força 
combativa, com destacamentos de carros de guerra e, pela primeira vez, também com urna cavalaria, 
que podia entrar em combate com extrema rapidez e eficácia. Nenhuma crueldade do oficio da guerra 
era estranha aos grandes reis, seus oficiais e soldados; onde encontravam resistência, deixavam 
atrás de si povoações sem vida e terra queimada. As unidades de tropas assírias foram, durante 
séculos, o pavor dos povos do Oriente Antigo" (H. DONNER, História de Israel e dos povos vizinhos -
vol. 11. Petrópolis- São Leopoldo: Vozes·Sinodal, 1997, p. 338-339). L. GARMUS descreveu, de manei
ra didática, as "estruturas de dominação do império assírio", nos aspectos econômico, social, politiM 
co, em "El imperialismo:estructura de dominación", RIBLA n' 3 (1989) 15-20. 
2 Isto foi feito com a população do Reino de Israel, quando de sua destruição em 721 a.C. (cf. 2Rs « 
17,6.24). ~ 

, W. C. KAISER, Jr., A History of Israel From the Bronze Age Through The Jewish Wars. Nashville: ~ 
l;l 

Broadmann & Holman, 1998, p. 357. I.ol 
> 

4 Cf. 2Rs 15,19M20, onde o rei assírio é chamado de Ful, seu nome como rei da Babilônia. lCr 5,26 z 
refereMse a ele com ambos os nomes: Teglat Falasar e Ful. 8 
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Teglat Falasar IH foi um dos reis mais 
poderosos e bem sucedidos da Assíria5• "Tan
to em termos de política interna quanto 
externa, desde o primeiro dia de seu gover
no soprou um vento muito forte, que fazia 
perceber que assumira o comando um ho
mem cuja vontade de consumar o império 
não podia ser detida por nada e por nin
guém"6. Promoveu uma reforma adminis
trativa para concentrar o poder em suas 
mãos, tirando-o dos governadores provin
ciais. Com isto, os estados vassalos eram pra
ticamente aniquilados na sua autonomia 
política. A vassalagem articulava-se em três 
niveis'. No primeiro nivel, o poderio militar 
assírio assegurava o pagamento regular dos 
tributos de vassalagem devidos ao império'. 
No segundo nível, a menor suspeita de in
surreição por parte de algum estado vassalo 
provocava a imediata intervenção militar no 
vassalo infiel e a imposição de um 
governante pró-assírio, quanto possível ti
rado da dinastia reinante naquele estado. 
Às vezes, o estado vassalo perdia parte de 
seu território, transformado em província 
assíria ou entregue, como feudo, a vassalos 
fiéis à Assíria. A pressão assíria sobre tal 
vassalo aumentava, os tributos eram eleva
dos e o vassalo rebelde era mantido sob ri
goroso controle. No terceiro nível, em caso 
de reincidência, processava-se uma ocupa
ção militar do estado-vassalo: o governante-

vassalo era eliminado, o país perdia a sua 
autonomia política, o território tornava-se 
provincia assíria, administrada por um 
governante assírio, assessorado por funcio
nários assírios. Acontecia, então, "a depor
tação da elite nativa e o assentamento for
çado de uma elite estrangeira. A prática da 
deportação tinha por objetivo tirar as lide
ranças da população autóctone do país ocu
pado, tornando-o desse modo incapaz de agir 
politicamente. A Assíria esperava que fosse 
mais fácil governar e manter sob controle a 
mistura de povos surgida dessa maneira"'. 

A política de Teglat Falasar m foi levada 
adiante por seus sucessores Salmanasar V 
(726-722 a.C.), Sargão II (721-705 a.C.) e 
Senaquerib (704-681 a.C.). Assim, a Assíria 
readquiriu a hegemonia sobre todo o Orien
te Próximo. Entretanto, em 612 a.C., os 
assírios foram derrotados pelos babilônios. 
Estes assumiram o posto de poder hegemô
nico. Não existe império eterno! 

2. A revolta dos vassalos e seus 
anseios de libertação 
A Bíblia registra uma tentativa de li

bertação da tirania assíria por parte dos 
sírios e dos israelitas. Esta coalizão de dois 
pequenos estados vassalos contra o poder 
tirânico testemunha o profundo anseio de 
libertação e a não-conformidade com o sis
tema opressor implantado pelos assírios. 

, Cf. A. J. HOERTH et aUi, Feoples of the Old Testament WOTld. Cambridge-Grand Rapids: The 
Lutterworth Press-Baker Books, 1998, p. 91-92 . 
• H. DONNER, op. cit., p. 342. 

< 'Cf. H. DONNER, op. cit., p. 342-343; W. C. KAlSER, Jr., op. cit., 358-359; L. GARMUS, op. cit., p. 11-12. 
~ 8 Teglat Falasar III "desenvolveu um exército permanente, eficiente e competente, com equipa-
~ mentas, técnicas e táticas superiores aos usados pelos inimigos da Assíria daquele tempo" (W. C. 
~ KAISER, Jr., op. cit., p. 357). 
z 9 H. DONNER, op. clt., p. 343. liA mistura de nacionalidades e religiões minimizavam as chances 
8 de rebelião ou de formação de coalizões contra a Assiria" (W. C. KAISER, Jr., op. cit., p. 358). 
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o reino de Israel, atravessando um pe
ríodo de prosperidade, foi novamente obri
gado a pagar tributo aos assírios, quando 
Teglat Falasar li subiu ao trono. A inicia
tiva do rei Manaém visava a sua manuten
ção no trono e a livrar o país da destruíção 
assíria. O texto bíblico apresenta ajustifi
cativa da submissão de Manaém: "Para que 
o rei da Assíria o apoiasse, ajudando-o a 
consolidar a realeza em sua mão" (2Rs 
15,20). Como se sabe, a monarquia no Rei
no do Norte era muito instável. Diferente
mente do Reino do Sul, onde a sucessão 
no trono processava-se por força de uma 
tradição dinástica ligada à casa de Davi, em 
Israel era comum o trono ser conquistado 
por meio de golpe de estado, com o conse
qüente assassinato do rei e a eliminação da 
casa real. A iniciativa de Manaém, portan
to, funcionava como medida cautelar con
tra possíveis adversários. Quiçá contasse 
com o apoio do rei assírio caso estourasse 
uma crise interna no país. 

Quando Manaém morreu, foi sucedido 
no trono por seu filho Facéias [738-737 
a.C.]". Este reinou durante dois anos, se
guindo a política de seu pai em relação à 
Assíria. "Seu escudeiro Facéia, filho de 
Romelias conspirou contra elee, acompa
nhado de cinqüenta homens de Galaad, 
feriu-o em Samaria, na torre do palácio 
real. Ele matou-o e tornou-se rei em seu 
lugar" (2Rs 15,25) . 

.. Cf. 2Rs 15,21-26, 

Facéia [737-732 a.C.] "rompe com a 
Assíria e começa uma política de estreito 
entendimento com Razon, de Damasco, 
com o fim de resistir à pressão assíria"!!. 

A Síria, vizinha e inimiga de Israel, pa
dece o mesmo mal da dominação assíria. 
Então, Facéia de Samaria e Razon de Da
masco unem seus parcos recursos no in
tuíto de se livrar do jugo opressor assírio. 

Por questões estratégicas, era preciso 
proteger o flanco sul, correspondente ao 
território de Judá, por onde os assírios po
deriam atacá-los. Para isto era necessário 
forçar o rei Acaz a aderir à coalizão 
antiassíria. 

Acaz [735-715 a.C.], rei de Judá, recu
sou-se a tomar parte na coalízão!'. Então, 
os dois aliados dão-lhe combate [734 a.C.], 
com a intenção de colocar no trono de Je
rusalém alguém favorável à coalizão 
antiassíria. 

Nesta situação de apuros, o rei Acaz 
toma uma decisão surpreendente: recorre 
ao rei assírio pedindo-lhe proteção. Os dois 
aliados, sem dúvida, não contavam com 
tal estratégia! 

Como era de se esperar, Teglat Falasar li 
acolheu Acaz como vassalo e o protegeu 
contra o ataque dos adversários. Entretan
to, ao se tornar vassalo da Assíria, Acaz se 
livrava de uma armadilha para caír em ou
tra, pelo alto preço a ser pago. 

Em 721 a.C., a Samaria sucumbiu sob 

" H. CAZELLES, História Política de Israel - Desde as origens até Alexandre Magno. São Paulo: 
Paulinas, p. 172. Neste contexto, a Historiografia Deuteronomista assinala a intervenção dos « 
assírios no território do Reino de Norte e o início do processo de deportação dos habitantes ü z 
daquela região. "Nos dias de Facéia, rei de Israel, Teglat Falasar, rei da Assíria, apoderou-se de 4LI 

i1 Aion, Abel·Bet-Maaca. Janoe, Cedes, Hasor, Galaad. Galiléia e toda a região de Neftali, levando ~ 
os habitantes para a Assíria" (2Rs 15,29). ~ 
" Cf. 2Rs 16,1-19. 8 
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os golpes do rei assírio, Sargão 11. Ele su- Santa ou a Guerra de Javé". Na mentalida
focou qualquer tentativa de independên- de religiosa da época, cada povo tinha o 
cia, como sufocara também as pretensões seu deus protetor, de quem dependía a sorte 
da Síria .. Sobrou, apenas, Judá, como um de seu protegido. As guerras, em última 
reino solitário rodeado de minas. análise, eram entendidas como combate 

Este episódio é conhecido como a guer- entre as respectivas dívindades dos exérci
ra siro-efraimita 13. Nela estava em jogo o tos em luta. O deus vencedor correspondía 
poder político-militar. De um lado, a po- ao deus do exército vitorioso; o deus der
derosa Assíria com os seus exércitos bem rotado erjl o deus do exército vencido. 
treinados, sob a liderança de um rei muito Nocâso de Israel, sempre se falara de 
capaz. De outro, três pequenos estados es- .Javé como Todo-Poderoso - Yhwh tseba 'ot 
magados pelo peso da opressão e desejosos / (Is 6,3) -, cuja manifestação na história 
de se livrarem dela. Dois deles - Israel e de seu povo aconteceu exatamente com a 
Síria - tornaram-se opressores do terceiro derrota do poderoso exército do faraó. 
- Judá -, ao forçá-lo a entrar na coalizão Embora Israel fosse fraco e indefeso, os 
antiassíria. Frustrada a coalizão, os reinos egípcios não puderam prevalecer-se sobre 
coligados são aniquilados. E o outro acaba eles, pois Javé estava do lado dos oprimi
reduzido a uma humilhante vassalagem. O dos para defendê-los. 
poder das armas impôs-se! Esta experiência fundante da fé bíblica 

3. O profeta Isaías e o poder 
da fé 
A atuação do profeta de Jerusalém tem 

uma conotação político-teológica. Prega uma 
postura de total confiança em Deus por par
te do rei. Sua pregação pode ser resumida 
na seguinte afirmação: "Se não o crerdes, 
não vos mantereis firmes" (Is 7,9)14. 

A fé do profeta decorria de antigas tra
dições teológicas cultivadas no Reino do 
Sul. Uma delas versava sobre a proteção 
dispensada por Javé a seu povo: a Guerra 

levava Isaías a confiar inteiramente em Javé 
na quadra difícil pela qual passava o reino 
de Judá. Portanto, o profeta exortava o rei 
a entregar-se nas mãos de Javé, seguindo 
o seu exemplo! 

Esta fé inabalável perpassa os textos bí
blicos atribuídos ao profeta, de modo es
pecialo capítulo 7. 

(a) No momento da guerra siro
efraimita, o profeta impelido por Javé vai 
falar a Acaz. Já o versículo 1 alude à inuti
lidade da coalizão siro-efraimita para to
mar Jerusalém de assalto. "Eles se puseram 

" Cf. F. J. GONÇALVES, "Isale, Jérémie et la politique internationale de Juda", Biblica 76 (1995) 
283-285. 
H Algo semelhante ele aconselhará ao povo, em 701 a.C., por ocasião do assédio das tropas 
assírias: "Assim disse o Senhor Deus, o Santo de Israel: 'Na conversão e na serenidade está a 

o( vossa salvação, na calma e na confiança, a vossa força" (15 30,15). 
g " Cf. E. BOUZON, "A Mensagem Teológica do Immanuel (Is 7,1-17)", Revista Eclesiástica Brasileira 
~ 32 (1972) 832. A tradição da Guerra Santa é o pano p.e fundo de afirmações como: "O Senhor 
> combaterá por vós; e vós, ficai tranqüilos" (Ex 14,14); "Uns confiam nos carros, outros nos 
Z cavalos, mas nossa força está no nome do Senhor nosso Deus" (Sl 20,8); "Nosso auxílio está no 
8 nome do Senhor que fez o céu e a terra" (Sl 124,8). 
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em marcha para tomar Jerusalém, mas não 
conseguiram" (ls 7,1). Por ser a cidade 
onde mora Javé, na mentalidade popular, 
Jerusalém era invulnerável. Força humana 
alguma seria capaz de destruí-la. 

(b) Isaías vaí ao encontro do rei, acom
panhado de seu filho Sear-Iasub (Is 7,3). 
Este nome estava carregado de simbolis
mo: "Um resto voltará!" Portanto, a pre
sença do menino dava às palavras do pro
feta uma conotação de esperança". A pro
ximidade dos reis inimigos, dispostos a to
mar de assalto a Cidade Santa e a colocar 
no trono de Davi um rei fantoche, não era 
sinal do fim. A esperança triunfaria! 

As palavras dirigidas ao rei revelam o oti
mismo do profeta: "Cuidado, mas fica tran
qüilo! Não tenhas medo, nem te deixes aba
ter por causa de dois gravetos em brasa e 
fumacentos, pelo ódio abrasador de Rason 
de Aram e do filho de Romelias. Aram e 
Efraím - o filho de Romelias - planejaram o 
mal contra ti pensando: 'Vamos atacar Judá, 
sitiá-lo e conquistá-lo para nós e nomear 
novo rei, o filho de Tabeel''' (Is 7,4-6) 17. 

(c) O tom otimista de Isaías permanece 
no passo seguinte de sua profecia: 

"Assim diz o Senhor Deus: 'Tal não se 
realizará, tal não há de suceder, porque a 
cabeça de Aram é Damasco, e a cabeça de 
Damasco é Rason; dentro de sessenta e cin-

co anos Efraim deixará de ser povo. A ca
beça de Efraim é Samaria e a cabeça de 
Samaria é o filho de Romelias. Se não o 
crerdes, não vos mantereis firmes". 

A palavra chave neste bloco é "cabeça" 
(ro 'soh). Trata-se de definir quem é "cabe
ça" de quem. Aqui o profeta faz uma lei
tura da história a partir da fé. Para Isaias, 
compete a Deus, por seu poder, colocar cada 
cabeça em seu lugar. Não compete ao ser 
humano mudá-las. Subentende-se que "a 
cabeça" de Judá - sua capital e seu rei -
foi instituída por Javé". Portanto, é preci
so deixar-se conduzir por Javé. 

Essa teologia da história permite ao pro
feta aconselhar ao rei conservar a paz em 
meio a uma situação muito delicada: "Se 
não o crerdes, não vos mantereis firmes" 
(Is 7,9). A proclamação profética soa de 
maneira ritmada de forma a ser facilmente 
memorizada: 'im lo' ta'mfnu kf lo' 
te'amenu. Esta paranomásia é de dificil tra
dução. Tudo gira em tomo da raiz hebraica 
amn com sua dupla conotação de crer, con
fiar e permanecer, durar. Daqui vem o nos
so "amém". Se o rei não puser a sua confi
ança no poder de Javé ('mn - hifil), mas 
contar com as suas próprias forças, não 
haverá de subsistir ('mn - niphal). Contar 
com o poder das armas e da esperteza poli
tico-militar toma-se inútil. "A idéia geral 

16 "Quando Isaías e o filho encontraram Acaz fora de Jerusalém, o nome do filho provavelmente 
expressava uma mensagem de esperança, anunciando a segura sobrevivência de um resto. A 
identidade deste resto assemelha-se com a casa de Davi". (S. A. IRVINE, "!saiah's She'ar-Yashub 
and the Davidic House", Biblische Zeitschrift 37 (1993) 87-88). 
" A identificação do filho de Tabeel é controvertida. Cf. a hipótese de B. ODED em "The Historical 
Background of the Syro·Ephraimite War Reconsidered", Cathalic Biblical Quarterly 34 (1972) 153·165. " 
" Cf. L. ALONSO-SCHOKEL, Profetas - vaI I. Madrid: Cristiandad, 1980, p. 147. E. BOUZON pergun· ~ 
ta-se "por que o profeta deixaria a continuação da idéia em suspenso nesta circunstância tão ....... 

~ importante?" E responde: "Talvez se deva procurar a compreensão do texto a partir de um I<J 
> theologumenon fundamental da pregação de Isaías: a inutilidade de alianças políticas. Não é nos z 

homens, mas em Javé que a Casa de Davi deve confiar" (op. cit., p. 827-828). 8 
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do v. 9b é: 'Se não disserdes o vosso Amém 
a Javé, também não experimentareis o seu 
Amém"". 

(d) A fé do profeta vaí além. Propõe ao 
rei um sinal de que, realmente, Javé está 
com o seu povo e o defenderá. 

"Então disse ele: Ouvi vós, casa de Davi! 
Parece-vos pouco o fatigardes os homens, 
e quereis fatigar também a meu Deus? Pois 
sabei que o Senhor mesmo vos dará um 
sinal: Eis que ajovem concebeu e dará à 
luz um filho e dar-lhe-á o nome de 
Emanuel. Ele se alimentará de coalhada e 
de mel até que saiba rejeitar o mal e esco
lher o bem, a terra,por cujos dois reis tu 
te apavoras, ficará reduzida a ermo ... " (Is 
7,13-16). 

Este texto de Isaías teve uma longa his
tória de interpretação. Não nos interessa 
aqui retomá-la. Basta-nos sublinhar alguns 
pontos, importantes para a nossa reflexão. 

Isaías contrapõe-se à incredulidade do 
rei oferecendo-lhe uma prova da proteção 
divina'o. Javé usaria o seu poder para de
fender o seu povo. O sinal ('ot) divino se
ria inequivoco e de fácil controle. A jovem 
(há'almah) esposa do rei estava a ponto de 
dar à luz um filho. Antes de o menino 
chegar ao uso da razão - "rejeitar o mal e 
escolher o bem" -, Judá estaria livre de 
seus inimigos. Esta seria a prova da luta de 
Javé por seu povo, pois era "emanuel" 

" E. BOUZON, op. cit., p. 828. 

('imanu-el): "Conosco está Deus". Nunca 
houve em Judá quem tivesse o nome de 
Emanuel. De fato, emanuel seria um nome 
puramente simbólico, um presságio divi
no em relação ao povo. O menino, filho da 
jovem, seria sinal da proteção divina. Esta 
era a sua missão! Vendo tudo se realizar 
como falara o profeta, ninguém deveria 
duvidar da proteção de Javé. Entretanto, 
tudo dependia da postura do rei: o monar
ca estava disposto a confiar no poder de 
Deus, seguindo o exemplo de Isaías?'! 

4. O rei Acaz e o poder das armas 
O rei de Judá, embora fosse lugar-te

nente de Javé, encarregado de fazer valer 
a vontade divina", tomou uma decisão 
pragmática, prescindindo da fé. Diante dos 
inimigos a caminho para destroná-lo e co
locar em seu lugar alguém favorável à co
alizão antiassíria, não dá ouvido à exorta
ção do profeta. 

(a) Os adversários causam-lhe medo. 
"Abalou-se, então o ânimo do rei e do seu 
povo como árvores do mato agitadas pelo 
vento" (Is 7,2). A fé em Javé defensor de 
Israel foi deixada de lado. Acaz simples
mente comparou suas forças com as dos 
adversários e percebeu a sua inferioridade. 
Quiçá não tivesse como enfrentá-los com 
a perspectiva de vitória. 

(b) O profeta Isaías vai ao encontro de 

21) A diferença entre a fé do profeta e a do rei é sublinhada pelo uso de duas expressões opostas: 
"teu Deus" (Is 7,11) e "meu Deus" (Is 7,13). 

« 21 J. S. CROATTO considera 1s 7,14 um oráculo de castigo, para o rei, e não de salvação (cf. "El 
~ 'Enmanuet' de Isaías 7,14 como signo de juicio - Análisis de Isaías 7,1-15"1 Revista Bfblica 50 (1988 
~ - Nueva Epoca) 135-142; cf. IDEM, Isaías - O profeta da justiça e da fidelidade. Petrópolis-São 
~ Leopoldo-São Bernardo do Campo: Vozes-Sino dal-Metodista, 1989, p. 65). 
~ 
O 22 "A tarefa primordial do rei é administrar a justiça, que consiste, sobretudo, em fazer valer os 
u direitos dos que, possuindo-os, não podem fazê-los valer" (L. ALONSO-SCHiiKEL, op. cit." p. 513). 
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Acaz, acompanhado de seu filho Sear
Jasub, "onde começa o canal do reservató
rio de cima, no caminho do Pisoeiro" (Is 
7,3). Esta localização geográfica precisa 
pode ser lida na perspectiva da preparação 
para a guerra. O rei estaria vistoriando os 
reservatórios de água, de forma a não ser 
surpreendido por um expediente comum 
nos ataques guerreiros: dobrar o inimigo 
pela sede. Cercava-se a cidade e seus habi
tantes eram impedidos de ter acesso às fon
tes de água. Debilitados pela sede, torna
vam-se presas fáceis de seus agressores. 

(c) Quando o profeta Isaías oferece ao 
rei um sinal da proteção divina, o monar
ca responde-lhe: "Não pedirei, não tenta
rei o Senhor" (Is 7,12). Esta resposta é 
ambígua. Pode denotar respeito a Javé, pois 
o rei fala a Isaías, bem conhecido por sua 
fé incondicional em Javé. Mas pode deno
tar também falta de fé, sendo uma forma 
delicada de dizer: Javé não tem nada a ver 
com essa guerra. Era melhor não contar 
com algo incerto, imprevisível, incontro
lável. Importava, sim, tomar as providên
cias cabíveis para a situação. 

Para surpresa de Isaías, Acaz toma uma 
decisão surpreendente: recorre ao rei da 
Assíria, em busca de proteção. Esta infor
mação encontra-se na Historiografia 
Deuteronomista. Acaz dirige-se a Teglat 
Falasar m nos seguintes termos: "Sou teu 
servo e teu filho. Vem livrar-me das mãos 
do rei de Aram e do rei de Israel" (2Rs 16,7). 
Esta declaração tem um significado preciso: 
Acaz, doravante, será rei-vassalo do podero-

so rei da Assíria, ao qual prestará obediên
cia como "filho e servo"!" Estes dois ter
mos exprimem as relações privilegiadas da 
casa de Davi com Javé (cf. 2Sm 7,5.14). Em 
outras palavras, Acaz deixa Javé de lado e se 
entrega a Teglat Falasar m. 

Rompendo com a tradição dinástica, se
gundo a qual Javé seria o garante do trono 
de Davi, Acaz declara sua total confiança 
no poder das armas para se defender. Sen
do o rei assírio o detentor do poder hege
mônico da época e tendo em suas mãos o 
poder das armas, Acaz lança-se em seus 
braços. Teglat Falasar rrr não se faz de ro
gado. E vem em defesa de seu protegido, 
às custas da destruição dos arameus e dos 
israelitas. Tudo se consumou com a toma
da e a destruição da Samaria, em 721 a.C., 
pelas tropas do rei assírio Sargão TI e a con
seqüente deportação da população do Rei
no do Norte (cf. 2Rs 17,6)24. 

A submissão ao poder assírio introdu
ziu em Judá a religião dos dominadores, 
deixando de lado a fé em Javé. Acaz fez 
adaptações no Templo de Jerusalém, seguin
do o estilo assírio, conhecido em Damasco 
onde fora prestar fidelidade a Teglat Falasar 
rrr e talvez oferecer sacrificios aos deuses 
assírios. Para agradar o dominador, orde
nou a construção no Templo de Jerusalém 
de "uma reprodução perfeita" do altar 
assírio visto em Damasco, conforme o mo
delo enviado de lá (cf. 2Rs 16,10). Além 
disso, mudou no Templo do Senhor o es
trado do trono e a entrada externa para o 
rei (cf. 2Rs 16,18). Este texto "pode signi-

o( 

" Cf. J. M. ASURMENDI, Isaías 1-39. São Paulo: Paulinas, 1980, p. 61. O texto de 2Sm 7,5.14 diz: iJ z 
"Meu servo Davi" e "Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho", <U.l 

:il 
24 Entretanto, o profeta Isaías, com seus oráculos, "menospreza e desmitologiza" o poder militar 
da Assíria, em oposição cerrada a todo tipo de militarismo (cf. R. LOPEZ, "Justicia, desarme y paz 
internacional (Is 2,2-4; Mi 4,1-4), RIBLA n" 8 (1991) 67-82) 

~ 
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ficar que Acaz também foi obrigado pelo 
rei assirio a fechar sua entrada particular 
no Templo, reconhecendo assim simboli
camente que não possuía mais nenhuma 
autoridade lá"". A atitude de Acaz preten
dia ser um gesto de fidelidade ao seu novo 
senhor, o rei assírio". Sua fé não era sufi
cientemente profunda para experimentar 
peso na consciência diante deste fato. Nes
ta infidelidade desenfreada, chegou a imo
lar o seu próprio filho, coisa abominável 
para a fé judaica (cf. 2Rs 16,3). A fé no 
poder das armas teve como resultado a 
apostasia e a idolatria, com a conseqüente 
disseminação da injustiça. 

O tributo exigido pelos assírios era pe
sado. Para pagá-lo, orei recorreu ao tesou
ro do Templo -- "Acaz, tomando a prata e 
o ouro que se achavam na Casa do Senhor 
e nos tesouros da casa real, enviou-os de 
presente ao rei da Assíria" (2Rs 16,8). O 
povo arcou com as conseqüências de sua 
política equivocada, fundada numa total 
falta de fé em Javé e na confiança na pro
teção militar provinda das armas assirias'l. 
A exploração corria solta, bem como a . 
corrupção nos tribunais. Propriedades eram 

extorquidas. Os ricos viviam num luxo 
debochado. Imperava a injustiça! Era im
possível afastar-se de Javé e manter um 
padrão de conduta fundado no respeito ao 
semelhante. Quem confia no poder das ar
mas e se recusa a pautar a sua conduta pela 
fé dificilmente dará valor à justiça, no tra
to com o semelhante. 

5. Isaías, um profeta ingênuo? 
Parece ser ingênuo confiar no poder da 

fé, quando somos confrontados com a vio
lência. Crer em Deus não implica uma in
tervenção divina na história para casti
gar os opressores e, por conseguinte, pro
teger os oprimidos. A fé num deus ex 
machina não convence a quem tenha um 
pouco de senso crítico. Esta fé mágica ser
ve, apenas, para confirmar os oprimidos na 
sua condição, ao impedi-los de construir a 
sua libertação. E acaba sendo útil para os 
opressores. 

Teria Isaías pregado tal conformismo e 
passividade? Ou sua postura tem um quê de 
realismo histórico e político? Ele bem co
nhecia a debilidade da coalizão siro
efraimita. Dois inimigos históricos não po-

" J. BRIGHT, História de Israel. São Paulo: Paulinas, 1978, p. 370. 
26 Para I. A. STUART a recordação deste gesto de Acaz serviu a interesses teológicos dos histori
adores deuteronornistas. Eles interpretavam a reforma do Templo como um gesto heterodoxo e a 
descreveram corno uma espécie de anti-tipo da atitude do rei Ezequias que se levantou resoluto 
contra .os assírios e se colocou, inteiramente, sob a proteção de Javé (cf. Isaiah, Ahaz, and the 
Syro-Ephraimitic Crisis. Atlanta: Scholars, 1990). J. S. CROATTO chega a conclusão semelhante 
após analisar Is 36-37. Estes capítulos "produzem um efeito de sentido particular, por criarem uma 
oposição entre o Acaz infiel dos capo 7-8 e o Ezequias piedoso, que aceita os sinais divinos e 
recorre a Yavé no meio da crise" ("La critica profética a la ideologia militar imperialista - Exégesis 
de Isaías 36-37", Revista Bíblica 49 Nueva Época (1987) 185). 

o« 27 "O tributo exigido pela Assíria tinha um efeito cascata: ela cobrava o tributo dos reis dos 
~ Estados vassalos; estes, corno era o caso dos reis de Israel e de Judá, transferiam-no aos ricos, 
~ que se enriqueceram com a exploração dos campesinos, também explorados pelo Estado; os ricos, 
~ por" sua vez, para recup.erar o prejuízo, extorquiam e empobreciam mais ainda os campesinos. O 
Z imperialismo assírio significou, pois, um sofrimento redobrado principalmente para os campesinos, 
8 já explorados pelo tributarismo interno de Israel e Judá" (L. GARMUS, op. cit .. p. 22). 
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diam fazer uma aliança consistente. Além 
disso, não lhe passava despercebido o con
trole dos assírios sobre os estados vassalos. 
O movimento de tropas na Palestina, com 
toda certeza, era do conhecimento dos 
assírios. Por isso, Isaías tenta acalmar o rei, 
tomado de pavor diante da situação. 

O texto bíblico não se refere a uma even
tual oposição do profeta ao pedido de aju
da de Acaz a Teglat Falasar m. Isto não 
está mencionado no texto. "A oposição ra
dical de Isaías é contra o medo do rei e do 
povo ante a ameaça inimiga"". Eles agiam 
como se não houvesse ninguém para 
protegê-los. 

O profeta, confiado nas tradições teoló
gicas de Judá - a guerra santa, a invulnera
bilidade de Jerusalém e as promessas feitas 
à casa de Davi -, estava convicto da frustra
ção do intento dos inimigos de Judá. Era 
preciso confiar em Javé - "Se não o crerdes, 
não vos mantereis firmes" (Is 7,9)19. 

Entretanto, no pensar do profeta a fé 
deve desdobrar-se em ação. Ela provoca 
uma espera ativa. A pessoa de fé empenha
se na prática dajustiça. Defende o direito 
do oprimido, faz justiça ao órfão, defende 
a causa da viúva (cf. Is 1,17). Não se en-

canta com o.luxo debochado (cf. Is 3,16-
23), nem deixa a cobiça apossar-se de seu 
coração (cf. Is 5,8). A corrupção e o su
borno não o atraem (cf. Is 5,20-23). Em 
suma, só se podia contar com a proteção 
divina quando existisse justiça, a ponto de 
Jerusalém poder ser chamada de "Cidade 
da Justiça", "Capital fiel" (cf. I~ 1,26). 

A injustiça atrai a ira divina, por ser fru
to da idolatria e do pecado. Em outras pa
lavras, quem rompe com Javé, não pode 
mais contar com ele. Por isso, a função do 
rei consiste em implantar ajustiça no rei
no. Tudo o mais depende de Javé. 

6. Jesus e o poder da fé 
Jesus também foi confrontado com a ten

tação de confiar no poder das armas, para 
além do poder da fé. No final do século I, o 
fervorinho messiânico era intenso na Pales
tina. A dominação romana fazia-se sentir e 
com ela o anseio de libertação. O povo ju
deu, cada vez menos respeitado pelas auto
ridades romanas, sofria o peso do poder 
opressor e ansiava por alguém para liderar o 
processo de libertação. Acreditava-se no 
poder das armas para dar um basta à humi
lhante situação do povo de Israel. 

" J. L. SICRE, Profetismo em Israel - O Profeta. Os Profetas. A Mensagem. Petrópolis: Vozes, 1996, 
p. 268. "O profeta vai ao encontro dele (Acaz) não para dissuadi-lo de preparar a defesa contra o 
ataque dos inimigos, mas para que faça o que julga necessário, mas sem se esquecer da promessa 
recebida por seu grande antepassado. A escolha que lhe é proposta não é entre a ação e a 
omissão, mas entre a agitação frenética e a serenidade que vem da palavra do Senhor" (F. 
MONTAGNINI, Isaías 1-39 - O olhar do profeta sobre os acontecimentos da história. São Paulo: 
Paulinas, 1993, p. 119). 
29 "Por falta de indicações, é difícil saber se Isaías foi urna voz isolada ou se representa uma 
posição política compartilhada por outros. Considerando não apenas as poucas informações dispaM 
níveis, mas também a distância temporal, é arriscado julgar o valor político de sua posição. Ou « 
seja, é duvidoso que o apelo à neutralidade, por ocasião da guerra siro-efrairnita, fosse realista, ~ 
pois é difícil de acreditar que a Assíria permitisse a Judá permanecer fora de sua campanha" (F. J. <U.I 

:il GONÇALVES, op. dt., p. 297). Este autor considera que a orientação de Isaías ao rei Ezequias, por I.LI 

ocasião do ataque assírio, em 701, no sentido de não "recorrer aos meios militares nem estrangei- ~ 
ros nem próprios carecia totalmente de realismo" (Ibidem). 8 
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Este messianismo de corte davídico con
taminou também o coração dos discípulos 
de Jesus. Por isso, esperavam que o Mestre 
promovesse um golpe de estado, banisse 
os romanos e restaurasse o reino nos mol
des do antigo reino de Daví. Vários textos 
evangélicos referem-se a Jesus na condi
ção de rei. No anúncio de seu nascimento, 
o Anjo diz a Maria a respeito de seu filho: 
"Ele reinará para sempre sobre a descen
dência de Jacó, e o seu reino não terá fim" 
(Lc 1,33). Recém-chegados a Jerusalém em 
busca do menino Jesus, os magos pergun
tam: "Onde está o rei dos judeus que acaba 
de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e 
víemos adorá-lo!" (Mt 2,2). Ao encontrar
se com Jesus, Natanael exclama: "Rabi, tu 
és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel" 
(Jo 1,49). O milagre da multiplicação dos 
pães gerou euforia popular a ponto de que
rerem proclamar Jesus como rei. Porém, 
"quando Jesus percebeu que queriam levá
lo para proclamá-lo rei, novamente, se re
tirou sozinho para a montanha" (Jo 6,2). 
Quando Jesus entrou em Jerusalém, a 
multidão o aclamava: "Bendito o rei, que 
vem em nome do Senhor!" (Lc 19,38; cf. 
Jo 12,13). 

Porém, no contexto da paixão é onde 
mais se faz referência a Jesus como rei. 
Afinal, um argumento forte para condená
lo no tribunal romano era, exatamente, 
acusá-lo de pretender fazer-se rei. Assim, 
seria fácil condená-lo por subversão. Apre
sentado a Pilatos, quando de seu julgamen
to, a autoridade romana perguntou a Je-

< sus: "Tu és o rei dos judeus?" A resposta 
~ de Jesus foi: "Tu o dizes!" (Mt 27,11; cf. 
~ 

~ Mc 15,2; Jo 18,37). Esta resposta não sig-
~ nificava anuência à pergunta de Pilatos, 
81 pelo menos da maneira como o represen-
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tante do poder imperial entendia a pergun
ta. No evangelho de João, a resposta de 
Jesus está formulada com uma contra-per
gunta: "Estás dizendo isto por ti mesmo, 
ou outros te disseram isso de mim?" (Jo 
18,33). O reino de Jesus era de outra natu
reza: "O meu reino não é deste mundo" 
(Jo 18,36). Pilatos mostra-se disposto a 
soltar Jesus - "Quereis que eu vos solte o 
rei dos judeus?" (Mc 15,9) - apesar da in
sistência da multidão em condená-lo. Sem 
ter uma opinião formada a respeito do des
tino a ser dado a Jesus, pergunta à multi
dão: "Que quereis que eu faça, então, com 
o rei dosjudeus?" (Mc 15,12). A multidão 
protesta contra a disposição de Pilatos de 
soltar Jesus, com o seguinte argumento: 
"Se soltas este homem, não és amigo de 
César. Todo aquele que se faz rei, declara
se contra César" (Jo 19,12). Pilatos, po
rém, contrariando o clamor público, apre
senta Jesus à multidão, dizendo: "Eis o 
vosso rei" (Jo 19,14). Diante dos clamores 
de "Fora! Fora! Crucifica-o!", Pilatos ex
clama: Vou crucificar o vosso rei?" (Jo 
19,15). Uma vez decidida a sentença 
condenatória de Jesus, a soldadesca faz 
burla de Jesus na sua condição de rei: "Ti
raram-lhe a roupa e o vestiram com um 
manto vermelho, depois trançaram uma 
coroa de espinhos, puseram-na em sua ca
beça, e uma vara em sua mão direita. En
tão se ajoelharam diante de Jesus e zom
bavam, dizendo: 'Salve, rei dos judeus!'" 
(Mt 27,28-29; cf. Mc 15,17-20; Jo 19,3). 
Pilatos ordenara fazer uma inscrição para 
ser afixada no alto da cruz, indicando o 
motivo da condenação de Jesus: "Jesus 
Nazareno, o Rei dos Judeus" (Jo 19,19; cf. 
Mt 2,37; Mc 15,26). Os judeus protestam 
contra o conteúdo da inscrição: "Não es-



crevas: 'O Rei dos Judeus', e sim: 'Ele disse: 
Eu sou o Rei dos Judeu1". Mas, Pilatos re
age energicamente: "O que escrevi, escre
vi!" (Jo 19,21). Os sumos sacerdotes, com 
os escribas e os anciãos zombam de Jesus 
dizendo: "A outros salvou, a si mesmo não 
pode salvar! É rei de Israel; desça agora da 
cruz, e acreditaremos nele" (Mt 27,42; Mc 
15,32). O soldados zombavam dele na mes
ma intensidade: "Se és o rei do~ judeus, 
salva-te a ti mesmo" (Lc 23,37). 

A morte de cruz, infligida a Jesus, ti
nha uma clara conotação política. Era a 
morte reservada pelas autoridades roma
nas aos traidores e subversivos. A 
crucifixão está em estreita conexão com o 
título de rei aplicado aJesus. Se a autori
dade romana decretou a sua crucifixão por 
considerá-lo zelota, não significa que, de 
fato, tivesse pertencido a este partido ra
dical e violentoJO

• Em todo caso, os evan
gelhos deixam transparecer a intenção das 
autoridades judaicas de se verem livres de 
Jesus, um crítico incômodo, imputando
lhe a falsa acusação de conspiração políti
ca, pois, assim, a acúsação contra ele seria 
aceita com mais facilidade pelos romanos. 
Se a acusação se limitasse a questões reli
giosas, dificilmente seria acolhida por 
quem tinha o poder de condenar à morte. 

discípulos, tentados a considerá-lo messias
rei pronto a pôr fim à opressão do povo, 
imaginavam poder aproveitar-se da situa
ção. Tiago e João fizeram-lhe um pedido: 
"Permite que nos sentemos, na tua glória, 
um à tua direita e o outro à tua esquerda!" 
(Mc 10,37; cf. Mt 20,21). Este pedido não 
podia ser atendido, pois os ideais de Jesus 
eram outros. Os discípulos de Emaús con
fessam a sua decepção diante da morte vio
lenta do Mestre: "Nós esperávamos que fos
se ele quem libertaria Israel" (Lc 24,21). Para 
eles, o projeto de ver restaurado o reino de 
Israel pela ação de Jesus tinha-se frustrado. 

Jesus tenta infundir nos seus discípu
los uma mentalidade distinta da dos gran
des deste mundo. Estes se apresentam como 
dominadores e fazem sentir o peso do seu 
poder (cf. Mt 20,25). Os discípulos, porém, 
são alertados a ter uma postura distinta. 
"Quem quiser ser o maior entre vós, seja 
aquele que vos serve, e quem quiser ser o 
primeiro entre vós, seja vosso escravo" (Mt 
20,26-27). Ou, "o maior entre vós seja como 
o mais novo, e o que manda, como quem 
está servindo" (Lc 22,26). Ou, "O maior 
dentre vós deve ser aquele que vos serve. 
Quem se exaltar será humilhado, e quem 
se humilhar será exaltado" (Mt 23,11-12). 
O maior no reino de Deus terá que ser hu
milde como uma criança: "Quem se faz 
pequeno como esta criança, esse é o maior 
no Reino dos Céus" (Mt 18,3). Jesus foi o 
primeiro a praticar esta lição, colocando
se no meio dos discípulos "como aquele 
que serve" (Lc 22,27) e dando um exem-

Na realidade, as autoridades judaicas eram 
incomodadas pela liberdade de Jesus em face 
à Lei e às tradições religiosas, sua denúncia 
corajosa da injustiça, sua acolhida dos po
bres e dos marginalizados pela religião, sua 
crítica à hipocrisia religiosa, enfim, seu 
modo de relacionar-se com Deus. 

Ao longo do ministério de Jesus, seus 
plo de humildade ao lavar os pés dos discí- < 

pulos (cf. Jo 13,1-15). ~ 

lO Para o. CULLMANN, "esta é, de fato, uma conclusão precipitada" (cf. Jesus e os revolucionários 
de seu tempo. Petrópolis: Vozes, 1972, p. 34). 

w 
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Na sua pregação, Jesus denunciou o uso 
da força e da violência nas relações 
interpessoais". Sua reinterpretação da Lei 
de Moisés, no Sermão da Montanha, come
ça com o 5' mandamento: "Não matarás!" 
(cf. Mt 5,21-24). Dando por suposto a proi
bição de tirar a vida do próximo, Jesus de
nuncia as formas sutis de pecar contra o 
mandamento: ter raiva contra o próximo, 
chamá-lo de imbecil ou de louco. É o as
sassinato do irmão começando no interior 
do coração de seu agressor! O Mestre rejei
tou a Lei de Talião, praticada sem discerni
mento, e exortou os discípulos a eliminar 
a violência pela raiz: "Se alguém te bate 
na face direita, oferece-lhe também a es
querda!" (Mt 5,39); Ensinou o perdão e a 
reconciliação (cf. Mt 6,12.14s; Mc 11,25) 
sem limites (cf. Mt 28,22). A regra devida 
dos discípulos deve ser: "Amai os vossos 
inimigos e rezai pelos que vos perseguem" 
(Mt 5,44; Lc 6,27). "Não resistais ao mau" 
(Mt 5,39). Por isso, condenou <;> espírito 
vingativo de quem lhe pedia p~ra enviar 
fogo do céu e eliminar os sama,ritanos re
sistentes em acolher o Mestre a caminho 
de Jerusalém (cf. Lc 9,54). Quando Jesus 
estava para ser capturado por seus inimi-

\ gos munidos de "espadas e paus" (Lc 22,52), 
seus discípulos querem defendê-lo e lhe 
propõem: "Senhor, vamos atacá-los com a 
espada?" Um deles chega a decepar a ore
lha de um servo do sumo sacerdote. Jesus 

não só o censura, quanto cura a orelha 
decepada (cf. Lc 22,49-51). Para coibir a 
violência do discípulo, o Mestre dá-lhe uma 
ordem peremptória: "Guarda a espada na 
bainha! Pois todos os que usam a espada, 
pela espada morrerão" (Mt 26,51-53). Quem 
crê no poder das armas, será vitima deste 
mesmo poder. Noauge de seu sofrimento 
na cruz, Jesus ofereceu o perdão a seus 
algozes: "Pai, perdoai-lhes porque não sa
bem o que fazem" (Lc 23,34). 

Jesus apresenta-se como Messias-servidor 
(cf. Mt 20,28; Lc 22,27) e não como messi
as-dominador e opressor, como os grandes 
deste mundo. Age com o espírito de servo. 
Por isso, são-lhe aplicados vários textos do 
profeta Isaías, referentes ao Servo de Javé 
(cf. Mt 8,17/Is 53,4; Mt 12,18-21/Is 42,1-
4)31. Sua caracteristica é a de ser "manso e 
humilde de coração" (Mt 11,29). Quem se
gue o seu exemplo, é declarado bem-aven
turado: "Felizes os mansos, porque recebe
rão a terra em herança" (Mt 5,5). Sua bem
aventurança estende-se a quem "tem fome 
e sede de justiça" (Mt 5,6), aos "misericor
diosos" (Mt 5,7) e aos "promotores da paz" 
(Mt 5,9). Ou seja, a quem acredita no poder 
da fé e se recusa a recorrer às armas e à vio
lência para se impor aos demais. 

As primeiras comunidades cristãs enten
deram a mensagem do Mestre. Assim, por 
ocasião do levante dos judeus contra os 
romanos, conhecido como Guerra Judaica 

31 Para urna leitura do Sermão da Montanha na perspectiva da não~violência, cf. M. C. L. BINGEMER 
(arg.), "Violência e não-violência no Novo Testamento", in Violência e Religião - Cristianismo, 

o( Islamismo, Judaísmo: Três religiões em confronto e diálogo. São Paulo-Rio de Janeiro: Id. Loyola, 
~ Ed. PUC-Rio, 2001, p. 68-80. "Se se racionaliza as formulações do Sermão da Montanha, corre-se 
..... o risco de esvaziá-las de sua seiva, fazendo-as abandonar o papel dinâmico que lhes foi designa-i] 
I-l.l do: revelar toda a amplidão do chamado à perfeição, levar os cristãos a um abismo de mansidão, 
;;: renúncia e humildade. De amor, enfim!" (p. 79). 
U
o 

" Cf. E, HAMEL, "A não-violência em São Mateus". Brotéria 123 (1986) 555-556. 

224 



(66-70 d.C.), as comunidades preferiram 
refugiar-se em Pela, na Transjordânia, a 
pegar nas armas com os zelotasJ3• 

O contraponto deste ensinamento tão 
explícito são as afirmações evangélicas onde 
a violência parece serincentivada34: Mt 11,12 
- "A partir dos dias de JoãoBatista até ago
ra, o Reino dos Céus sofre violência, e vio
lentos arrebatá-lo-M'35. "Entrando no Tem
plo, Jesus começou a expulsar os que ali 
estavam vendendo e comprando. Derrubou 
as mesas dos que trocavam moedas e as ban
cas dos vendedores de pombas" (Mc 11,15; 
cf. Mt 21,12). Jo 2,15 acrescenta um deta
lhe à cena: "Então fez um chicote com cor
das ... ". "Não penseis que vim trazer paz à 
terra! Não vim trazer paz, mas sim, a espa
da" (Mt 10,34). No lugar de "espada", Lucas 
diz "divisão" (Lc 12,51). Lc 12,49-50 intro
duz esta perícope com uma afirmação enig

. mática: "Eu vim lançar fogo sobre a terra, e 
como gostaria que já estivesse aceso! Um 

batismo eu devo receber, e como estou an
sioso até que isto se cumpra!" Tem-se a im
pressão de aludir a algo violento e sangren
to. A divisão provocada por Jesus atinge as 
relações familiares: "Eu vim pôr oposição 
entre o pai e seu filho, a filha e sua mãe, a 
nora e sua sogra e os inimigos serão os pró
prios familiares" (Mt 10,35-36). Lucas espe
cifica os termos da divisão: "Numa família 
de cinco pessoas, três ficarão divididas con
tra duas e duas contra três" (Lc 12,52). 
Mateus coloca na boca de Jesus uma lin
guagem violentíssima contra os escribas e 
fariseus reiteradamente chamados de "hi
pócritas" (cf. Mt 23,13-32). Por ocasião da 
última ceia, Jesus exorta os discipulos: "Ago
ra, porém, quem tiver bolsa, pegue-a; do 
mesmo modo, quem tiver sacola; e quem 
não tiver espada, venda o manto para com
prar uma ... Eles disseram: 'Senhor, aqui es
tão duas espadas!' Jesus respondeu: 'Basta'" 
(Lc 22,36.38)36. 

n "O povo da Igreja de Jerusalém recebeu, graças a uma profecia transmitida por revelação aos 
notáveis do lugar, a ordem de deixar a cidade antes da guerra e habitar numa cidade da Peréia, 
cha.marla Pela. Para lá se mudaram os fiéis\ de Cristo, depois de sair de Jerusalém, de sorte que os 
homens santos abandonaram completamente a metrópole real dos judeus e toda a terra da 
Judéia" (EUSÉBIO DE CESARÉIA, História Eclesiástica I1J,5.3). Os discípulos agiram na seqüela do 
Mestre. Para O. CULLMANN, como a ação de Jesus estava polarizada por seu "radicalismo 
escatológico", ao mesmo temp.o em que era critico da ordem constituída, rejeitava os "movimentos 
de resistência, pois estes desviam, por causa de seus objetivos, o olhar que deve ser dirigido ao 
Reino de Deus que está por vir e, pelo recurso à força, prejudicam a exigência da justiça absoluta 
e do absoluto amor" (op. dt., p. 47). 
3~ "O Novo Testamento não apresenta Jesus como alguém ingênuo e passivo, que não se dá conta 
do que se passa à sua volta. Mas, pelo contrário, não tem reparos em descrevê-lo corno alguém 
capaz de atitudes firmes e enérgicas, provocadas por uma santa ira e um zelo sem limites quando 
se trata da glória de Deus e seus direitos" (M. C. L. BINGEMER, op. dt., p. 112). 
35 Tradução literal. Para uma interpretação deste difícil versículo evangélico, cf. E. CUVILLIER, 
"Jésus aux prises avec la violence dans I'Évangile de Matthieu", Études Théologiques et Religieuses 
74 (1999) 335-349. 
36 Depois de analisar os textos evangélicos que, à primeira vista, podem incitar a violência, G. G. « 
DORADO conclui: "O conjunto de ditos e gestos de Jesus relacionados com a violência não deixam ~ 
de impressionar se sã!? elencados sem levar em conta -o contexto e equiparando os sentidos das 'I-LI i;l 
palavras com os da nossa linguagem. Considerando-se o léxico da época e o contexto tanto ILI 

literário quanto histórico, pode-se constatar uma relação nula ou distante" (G. G. DORADO, "El ~ 
Evangelio y la violencia", Moralia 1 (1979) 317) 8 
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Estes textos deram margem para se pen
sar em Jesus como alguém dado à violên
cia. M. Fraijó elenca pelo menos três inter
pretações extremistas de Jesus". (a) J. 
Carmichael considera Jesus um rebelde, 
morto como rebelde. "O nazareno foi um 
revolucionário político-social, um zelota 
possuído do messianismo judeu-naciona
lista de sua época". Tentou implantar seu 
projeto recorrendo àforça. (b) J. Lehmann 
coliga Jesus com a seita dos essênios. Seus 
pensamentos não teriam sido apenas de 
paz. Antes, viveu um messianismo políti
co, até seu amargo final de fracasso. Jesus 
aprendeu com os essênios o que aplicou a 
si mesmo. E foi expulso da seita por algu
ma grave transgressão. O jejum de 40 dias 
no deserto teria sido um castigo imposto 
pela seita. Os "anjos" que o serviram seri
am os monges essênios. A imagem de Je
sus despolitizado foi obra da comunidade 
primitiva. Ela compreende que, para poder 
transmitir Jesus à posteridade, deveria 
libertá-lo do seu colorido político. (c) S. 
G. F. Brandon considera Jesus um simpati
zante do movimento zelota, a ponto de 
justificar a acusação de agitador político e 
a sua condenação à morte de cruz. Distin
guia-se dos zelotas quanto ao alvo de seu 
ataque: a aristocracia sacerdotal e não os 
romanos. Assim deve ser entendido o epi
sódio da purificação do Templo. 

Este tipo de interpretação foi posta de 
lado na atual pesquisa do evangelho". Je
sus não pertenceu a nenhum movimento 
violento. O caráter revolucionário de sua 
mensagem não comportava o recurso à vi
olência e às armas. Os evangelhos não ofe
recem argumentos a favor de um Jesus 
implicado em violência armada39• Como lhe 
importava o Reino de Deus na sua expres
são maior e se mostrava crítico das insti
tuições políticas corrompidas e corrompe
doras, Jesus "não perde seu tempo partici
pando de uma ação que vise a destruição 
das Instituições pela violência das armas 
pois não quer desviar os corações do obje
to de sua pregação"40. 

Para alguns exegetas, p. ex. O. Cullmann, 
Jesus não optou para uma transformação 
violenta da sociedade porque esperava, para 
breve, o fim do mundo. A iminência da con
sumação dos tempos desaconselhava gastar 
tempo com uma empresa árdua e importan
te tornada, nestas circunstâncias, algo 
irrelevante. Entretanto, "a esperança esca
tológica não leva Jesus à passividade"". 

As afirmações evangélicas problemáti
cas supra-referidas não podem servir de 
argumento para acusar Jesus de guerrilhei
ro, agitador, subversivo, revolucionário. É 
possível interpretá-las numa chave distin
ta. O conjunto dos evangelhos apresenta 
Jesus às voltas com o Reino de Deus e, por 

37 Cf. M. FRAIJÓ, Jesus y los marginados - Utopia y esperanza cristiana. Madrid: Ed. Cristiandad, 
1985, p. 111-113; G. G. DORADO. op. cit .. p. 290-292; M. HENGEL, Foi Jesus revolucionário? 
Petrópolis: Vozes, 1971, p. 6-10. 

" '" Cf. M. FRAIJÓ, op. cit., p. 114-116. 
~ 39 H. GUEVARA, após um minucioso estudo das fontes, afirma não ter havido atividade zelota no 
~ período em que Jesus desenvolveu o seu ministério (cf. Ambiente politico del pueblo Judio en 
~ tiempos de Jesus. Madrid: Cristiandad, 1985). 

Z 40 O. CULLMANN, op. cit., p. 24. 
8 " O. CULLMANN, op. cit., p. 25. 
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conseguinte, empenhado na construção de 
uma sociedade fundada no respeito aos mais 
fracos e na denúncia da religião transfor
mada em instrumento de opressão". A 
exegese dos versículos problemáticos deve 
partir deste princípio, sob pena de desca
racterizar a mensagem evangélica e apre
sentar Jesus na contramão da cristologia 
neotestamentária. "O que importa é enca
minhar a história para ajustiça do Reino. 
A questão central é a finalidade do agir ... 
O NT centra sua atenção nas metas da 
fraternidade, mansidão e serviço. Todo po-

. der que é arrogante e toda violência que 
tenda a abusar do próximo está contra o 
Evangelho"4J . 

7. É possível acreditar ainda no 
poder da fé? 
A tentaçao de acreditar no poder das ar

mas é grande. O aumento da violência no 
nosso m1fldo cria uma mentalidade belicista 
até no cOração dos cristãos. Não é fácil acre
ditar no poder da fé, quando a violência 
grassa por todo. canto e ameaça a nossa vida. 
Como a situação se toma cada vez mais com
plicada, passa-se a acreditar no poder coer
citivo do Estado para recuperar o Estado de 
Direito. Entretanto, como a corrupção atin
giu até mesmo o coração do Estado -
governantes, policia, políticos, magistrados 
etc. -, os cidadãos passam a questionar o 
Estado e a sua capacidade de garantir a or
dem social com os poderes constitucionais. 
Desta desconfiança, resulta a crescente ten
tação de armar-se para se defender. De arma 

na mão, as pessoas são levadas a resolver 
seus conflitos mais banais pagando com a 
própria vida. Daí o aumento assombroso de 
homicídios perpetrados por cidadãos comuns 
em litígios pessoais. 

Qual seria o modo de proceder cristão 
neste contexto? Na atual situação é possí
vel esperar o fim da violência sem recorrer 
ao poder das armas? É ingênuo acreditar 
no diálogo e no poder do perdão reconcili
ador? Estaria o cristão fadado a optar entre 
a fé e as armas? Os exemplos de Isaías e de 
Jesus podem, de alguma maneira, oferecer 
uma luz para a aporia vivida pelos cristãos 
diante da violência? 

(a) A verdadeira fé move o cristão a não 
responder violência com violência. O evan
gelho ensina a cortar este mal pela raiz, 
impedindo-o de se tornar uma espiral fora 
de controle. A prática do perdão, mesmo 
em situações dolorosas e complexas, não 
pode ser desacreditada. 

(b) Ao suplicar insistentemente "venha 
o teu Reino, seja feita a tua vontade, como 
no céu, assim também na terra" (Mt 6,10; 
cf. Lc 11,2), o cristão compromete-se a se 
lançar na construção do mundo querido 
por Jesus: um mundo sem violência, onde 
não se recorra às armas para resolver as 
pendências pessoais. O shalom caracteris
tico do Reino de Deus exclui qualquer vio
lência, pois nele todos pautam o seu agir 
pelo querer de Deus. Portanto, a oração 
cristã vem acompanhada da ação em vista 
da fraternidade e da paz. 

(c) O ideal da não-violência deve per-

" o 
Z 

42 Em Jesus, "a renúncia à violência não é fraqueza, mas antes expressão inequívoca de sua força 4LI 

soberana, a qual não carece de espezinhar os outros, tão elevadas e sublimes que sejam as metas ~ 
aspiradas" (M. HENGEL, op. cit., p. 20). ~ 
4) J. R. JUNGES, liA Violência na perspectiva cristã", Magis n° 19 (1997) 224. 8 
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manecer mesmo quando o discípulo vê-se 
envolvido numa situação de violência. Esta 
deverá ser sempre considerada um atenta
do à sua opção pelo caminho de Jesus. 

(d) O poder mundano - opressor, arro
gante, imoral- será sempre posto sob sus
peita. Os tiranos tendem a se colocar no 
lugar de Deus e a se julgarem senhores da 
vida e da morte de seus semelhantes. Por 
isso o cristão se recusará a submeter-se a 
eles. Se for obrigado a fazê-lo para defen
der a própria vida, não abrirá mão da cons
ciência de sua dignidade. E esgotará todos 
os meios para fazer os seus direitos vale
rem sem o recurso às armas. 

(e) Na atual conjuntura, quando a po
pulação civil armou-se para se defender de 
marginais, traficantes e outros tipos de 
agressores e quando os meios de comuni
cação insistem em alardear os mais pavo
rosos homicídios, corre-se a tentação de 
considerar o evangelho sem serventia al
guma, no tocante à violência. 

Entretanto, o cristão espera "contra toda 
a esperança" (Rm 4,18). E, assim, cultiva 
no coração a utopia de um mundo livre da 
violência e se lança na construção de um 
mundo diferente, embora levando adiante 
pequenos projetos, cujos eixos sejam a re
construção da dignidade humana, o en
tendimento entre povos e nações, a busca 
de meios pacíficos para superar os confli
tos, em suma, a implantação dos valores 
do Reino de Deus na história humana. 

(f) Se, eventualmente, for necessário 
fazer uso da força, o cristão agirá dentro 

da legalidade, servindo-se dos instrumen
tos postos à sua disposição pelo Estado de 
Direito. Muitas vezes o cristão é tentado a 
servir:se do poder paralelo ou, até mesmo, 
usar de sua força para resolver seus confli
tos. Porém, lutará com todo empenho para 
não cair nesta tentação". 

(g) O espírito cristão não se conforma 
com a violência das armas com resignação 
fatalista, nem cruza os braços diante da 
violência. Por ser radicalmente contra a 
violência, o cristão supera a passividade e 
se pergunta pelos caminhos não-violentos 
de superação da violência. Sem dúvida, eles 
existem! O desafio consiste em acreditar 
neles e investir as melhores forças em vis
ta de sua concretização. O senso crítico 
veiculado pelo Evangelho possibilita o dis
cernimento de pautas de ação. 

(h) O cristão assume uma postura ativa 
diante da violência. A virtude da mansi
dão será vivida não como submissão e re
signação. Antes, jogar-se-á todo na cons
trução de um mundo melhor, onde a pau
ta das relações interpessoais sejam a mise
ricórdia e a justiça e, como fruto deles, 
venha a paz e a verdadeira concórdia. Esta 
postura supõe do cristão um afiado senso 
crítico e uma capacidade enorme de dis
cernimento, para não se tomar um jogue
te nas mãos dos opressores. A história re
cente do cristianismo tem sido permeada 
de testemunhos heróicos de homens e de 
mulheres que não se vergaram diante da 
violência, mas também não responderam 
com a mesma moeda a violência sofrida. 

~ 44 G. LOHFINK indica como uma possível postura cristã o esforço de "trabalhar para introduzir o 
~ espírito do sermão da montanha nas estruturas e instituições de nossa sociedade para alcançar 
Z assim uma minimalização da violência" ("Destinatarios de la exigencia de Jesus a la no-violencia" I 
8 Seleceiones de Teologia 23 (1984) 12). 
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Esta capacidade heróica de assumir atitu
de semelhante à de Jesus, na concepção evan
gélica, só pode ser obra do Espírito Santo no 
coração do discípulo. É função dele vir em 
socorro do discípulo do Reino nos momen
tos de tribulação45

• E a maior tribulação pela 
qual o discípulo pode passar consiste em so
frer violência sem cair na tentação de res
ponder com a mesma moeda. A bem
aventurança da perseguição tem um valor 
inestimável na ética cristã (cf. Mt 5,11-12). 

(i) Uma atitude equivocada seria entre
gar-se ao exercício de casuísmos, para dis
cutir sobre o permitido e o não-permitido, 
o justo e o injusto etc. Na perspectiva cris
tã, este tipo de elucubração torna-se inú
til se a pessoa, de fato, não estiver dispos
ta a perdoar e não acredita ser possível su
perar as pendências interpessoais sem re
correr às armas. Muitas vezes, os casuístas 
caem na tentação de justificar suas postu
ras não-evangélicas com falsas argumen-

tações evangélicas. Eles encontram no 
Evangelho alibis para sua condutacontrá
ria ao ensinamento e à prática de Jesus. 
Por isso, quando se trata de casuismos, urge 
explicitar os pressupostos do diálogo, para 
não sermos induzidos ao erro. 

U) Multiplicam-se pelo mundo grupos 
e movimentos em favor da paz, do bani
mento das armas do planeta, de pressão para 
a solução pacífica dos conflitos. Estes mo
vimentos desconhecem limites de raça, re
ligião, etnia, ideologia etc. Em alguns ca
sos, são movimentos globais. Os cristãos 
não podem se omitir, quando têm chance 
de se deixar envolver por esta corrente de . 
paz e de solidariedade. 

Endereço do autor: 
Av. Doutor Cristiano Guimarães, 2127 - Planalto 
Caixa Postal 5047 - CEP 31611·970 
31720-300 BELO HORIZONTE - MG 
roL: (31) 3499-1624 e Fax (31) 3499-1611 
E-mail: vitoriosj@hotmail.com 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 

o DEBAlE EM 

COMUNIDADE 

1- Na situação do mundo atual, e possivel esperar o fim da violência sem 
recorrer ao poder das armas! 

2- É ingênuo acreditar no diálogo e no poder do perdão reconciliador! 

3- Estaria o cristão fadado a optar entre a fe e as armas! 

4- Os exemplos de Isaías e de Jesus podem, de alguma maneirar oferecer 
uma luz para a situação vivida pelos cristãos/às diante da violência? 

" Cf. Me 13,11; Mt 10,20; le 12,12. 
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Linguagem, Juventude e Religião 

PE. MARCOS SANDRINI, SOB 

o século xx foi anunciado pela educa
dora sueca EUen Key como o "século da 
criança". E o que ocorreu com elas du
rante todo o século XX e começo do XXI? 
Estou escrevendo em plenos dias de bom
bardeios no Iraque. Certamente que as 
pessoas mais envolvidas diretamente neste 
drama são as crianças. Os métodos mo
dernos de fazer guerra aumentaram em 
muito os perigos para as crianças. Segun
do estimativas, durante os anos oitenta, 
devido às guerras 
• dois milhões de crianças foram mortas, 
• quatro a cinco milhões de crianças fo

ram aleijadas, 
• doze milhões foram expulsas de sua 

pátria, 
• mais de um milhão de crianças perde

ram seus pais ou foram deles separadas, 
• e dez milhões ficaram psiquicamente 

traumatizadas"l. 
O mesmo relatório afirma que "a maio

ria das crianças que morrem em tempos de 
guerra não são atingidas por bombas ou 
balas, mas são vitimas da fome ou de do
enças,. Assim morreram, por exemplo, na 
Somália, em 1992, provavelmente a meta
de de todas as crianças com menos de cin
co anos. Mais ou menos 90 por cento su
cumbiu ao efeito mortal recíproco de do-

"Milhões de crianças experimentaram 
coisas muito piores do que os mais terrí
veis pesadelos dos adultos. Em Sarajevo, 
onde praticamente uma em quatro crian
ças foi ferida na guerra, a UNICEF fez uma 
pesquisa no verão de 1993 entre 1505 cri
anças. Constatou que 97 por cento delas 
havia presenciado de perto ataques com 
granadas, 29 por cento sentiram 'sofrimen
to insuportável' e 20 por cento tiveram 
pesadelos. Mais ou menos 55 por cento 
havia sofrido a ação de emboscadas, e 66 
por cento estiveram ao menos uma vez 
perto da morte"'. Mais perto de nós, na 
América Latina as cifras indicam que 12,7 
milhões de crianças têm atraso no cresci
mento por causa da falta de comida, 6,7 
milhões de menores famintos e 1,5 milhão 
com emagrecimento doentio. (Cf. ZH 23/ 
09/96, p. 14). 

o( ença e subnutrição"'. 
u 

A guerra declarada, no entanto, é ape
nas uma face da violência sofrida pelas 
crianças. Quantas delas já presenciaram, 
em nossas maiores cidades, cenas de vio
lência! Vêm-nos à mente os filmes Cen
tral do Brasil e Cidade de Deus. Não só. 
Quantas delas empunharam armas para 
defender o in defensável, assumindo ati
tudes de adultos marginais para defender 
interesses de quem não se expõe imedia
tamente no conflito, mas tira vantagens, 
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, Ibidem. p. 245. 

, Ibidem. p. 265. 



às vezes extraordinárias, do mesmo. Não 
são raras as crianças e adolescentes que 
são chefes de gangues ou quadrilhas muito 
poderosas ligadas ao contrabando e ao 
narcotráfico. 

O ECA, Estatuto da Criança e do Adoles
cente, em seu artigo 5 o • determina: "Ne
nhuma criança ou adolescente será objeto 
de qualquer forma de negligência, discri
minação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, punindo na forma da lei qual
quer atentado ,por ação ou omissão, aos 
seus direitos fundamentais". 

É evidente que houve melhoras subs
tanciais no nível de vida das crianças do 
mundo. No entanto, devido ao espetacular 
progresso científico e tecnológico, esses 
avanços ficaram muito aquém na afirma
ção dos seus direitos. 

Refletindo sobre a ação de Jesus: "co
locou uma criança no meio deles" (Mc 
9,36), vêm-nos á mente e ao coração, den
tre muitas, duas reflexões centrais. A pri
meira delas é que Jesus praticou essa ação 
numa sociedade que colocava comocen
tro da vida a Tora, a Lei, a escritura. Para 
Jesus, também a escritura está a serviço 
da vida, sobretudo da criança. Não de um 
grupo de crianças especificas, mas de 
qualquer criança, incondicionalmente. A 
criança que está no centro é qualquer 
uma, são todas. Não há indício de que 
tenha sido uma criança especial que Je
sus considerou digna de ser colocada no 
meio. A segunda, é que a centralidade da 
criança nos leva a uma mudança radical 
de ponto de vista e de perspectiva, que 
começa com o empenho dos adultos de 
ver a si mesmos e ao seu contexto com os 
olhos das crianças. portanto "de baixo para 
cima". Isto nos leva á necessidade de ana-

lisarmos a maneira como as crianças cos
tumam ver as coisas. 

A razão do privilégio das crianças fica 
muito clara nos textos evangélicos. As cri
anças não são privilegiadas e colocadas 
como exemplo em virtude de qualidades 
que teriam. O tema da inocência ou da 
pureza das crianças é um tema moderno 
que, por sinal, foi desmentido por todos os 
estudos cientificos objetivos. 

O privilégio das crianças está na sua 
carência total de poder. O que constitui 
o modelo das crianças é a sua pequenez. 
Pra entrar no Reino de Deus, é preciso 
ser pequeno ou tomar-se pequeno. É pre
ciso esperar o Reino de Deus como as 
crianças; isto é, sem poder nenhum, de 
modo puramente receptivo. Ninguém 
pode entrar no Reino se vem armado de 
poder. Somente quem se achar sem po
der poderá entrar. 

O Reino de Deus não é a recompensa da 
sabedoria ou dos méritos dos velhos: não 
existe nenhum mérito diante do Reino de 
Deus. Tudo é graça, dom gratuito. As cri
anças esperam sem pretensão, sem capaci
dade de fazer alguma coisa pelo Reino. Por 
isso, elas são o modelo. 

Desta maneira, Jesus tez uma subver
são total dos valores, das religiões, das 
filosofias. Diante do Reino de Deus, to
dos os trabalhos de uma vida inteira são 
como nada. E preciso deixar tudo isso e 
ficar pequeno e pobre e sem valor. sem 
pretensão como uma criança que espera 
tudo porque não pode fazer nada por si 
mesma. « 

Jesus diz que é preciso esperar o Reino ~ 
de Deus com a condição das crianças. As ~ 
crianças esperam receber. Não podem sal- ~ 
var-se por si próprias. Esperam que a mãe 8 
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ou o pai ou qualquer outra pessoa venha 
resolver o seu problema e dar-lhes a satis
fação que desejam. Esta é a disposição ne
cessária para o Reino de Deus. Estamos na 
espera. Deus marca os tempos. Tempo para 
a etapa final, como para as etapas na vida 
presente. Não somos donos do Reino de 
Deus. Não fazemoso que queremos, mas 
aquilo que Deus realiza em cada época da 
história. 

Em contato com adolescentes e jovens, 
sobretudo do meio popular, constato que 
a maioria deles provém desta situação des
crita. A uma infância difícil, violenta, 
corresponde uma adolescência e juven
tude muito sofridas. Além do mais, há 
crianças que já são adultas por causa das 
responsabilidades que assumem muito 
maiores que suas caracteristicas e possi
bilidades infantis. Há crianças que saltam 
para a idade adulta sem passar pela ado
lescência e juventude. Aliás, é consenso 
entre os antropólogos de que a adoles
cência é um fenômeno ocidental moder
no. Margareth Mead trabalhou muito esta 
questão. É ocidental porque não se en
contra em sociedades orientais e é mo
derno, porque antes da Idade Moderna, 
passava-se imediatamente da infância à 
idade adulta. 

01. Eu sou a linguagem ... 
Refletindo sobre o tema "Juventude, lin

guagem e religião", desde o início firmei a 
convicção de que a juventude não apenas 
e, principalmente, tem uma linguagem. Ela 

« é uma linguagem. / 
~ Muitos jovens, a imensa maioria, sem 
~ o quererem e sem o saberem, são uma de-
5,: núncia viva dos males do mundo. Entra
S ram na adolescência e na juventude já car-
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regando os efeitos de uma infância sofri
da e atormentada. São eles que empu
nham as armas. São eles que puxam as 
filas em busca de emprego. São eles que 
são tentados pelos donos das drogas. São 
eles que são envolvidos pela sociedade de 
consumo, quer consumindo, quer dese
jando e lutando desesperadamente para 
consumir. Não são só as crianças que pas
sam fome. Trabalhando nas periferias de 
Porto Alegre, certo dia um jovem pediu
me comida com o seguinte comentário: 
"Passar fome é foda!'~ Na boca de um ado
lescente pobre de 16 anos, isto é um gri
to silencioso em busca de reconhecimen
to. Aliás, a fome já determina que não há 
uma juventude, mas juventudes. Até fi
sicamente um jovem de quinze anos não 
é igual a outro, dependendo do grau de 
nutrição/desnutrição. Muitos deles dizem: 
"Estou pedindo porque sou honesto, não 
quero roubar!" Outros ainda, em se apo
derando de comida, silenciosamente vão 
gritando por uma sociedade que reparta e 
não concentre. Falando "religiosamente", 
usando uma expressão de Leonardo Boff: 
diremos que Deus se manifesta na Améri
ca Latina com uma dupla ausência. Esta 
situação de opressão, de exploração e de 
injustiça institucional, seguramente re
vela uma ausência de Deus. O contrário 
de tudo isto é Deus. Deus está presente 
no contrário. Nossa luta em favor da jus
tiça e da paz brota da convicção de que 
Deus está na injustiça proclamando o seu 
contrário, ele está na guerra anunciando 
o seu contrário. Ao mesmo tempo, esta 
situação é causada por grupos e pessoas 
concretas que se dizem cristãos e cristãs. 
Deus está presente pelo contraste. Em 
nossa linguagem religiosa, na América 



Latina devemos trabalhar com três reali
dades inconciliáveis: pobreza, il\Íustiça e 
fé cristã. Um jovem excluído é um profe
ta que grita não com palavras, mas com 
sua vida que Deus é o contrário da injus
tiça (ética), da exploração (economia), da 
opressão (política) e do pecado (teologia). 
Ele fala sem falar e grita sem gritar.Ele é 
a linguagem! 

Há adolescentes e jovens que não so
frem diretamente este drama, mas en
frentam o vazio de sentido. Acossados 
por todos os lados por uma vida de futi
lidades (reality show) e de um consu
mismo compensatório, são arrastados por 
uma vida sem sentido, sem futuro e sem 
entusiasmo. 

Uns e outros, são tentados a buscar ata
lhos ou desvios para saciar a fome de in
finito e de realização que se radica pro
fundamente no seu coração. A crise de 
violência que atinge o mundo inteiro e, 
mais proximamente, nossa realidade, brota 
deste duplo fosso profundo. Por um lado, 
o fosso das injustiças sociais. A violência 
não é decorrente da pobreza, mas da desi
gualdade. Os pobres não são violentos. 
Quanto mais desigual for uma sociedade, 
mais violenta ela o será. A violência no 
Brasil está fortemente ligada a este com
ponente. Ela não é principalmente uma 
questão de polícia. mas de justiça. A 
militarização da sociedade pode reprimir 
a violência, mas jamais solucioná-la. Por 
outro lado, o vazio de vida. Quanto mais 
vazia for uma vida, mais procurará ata
lhos e desvios. O fato de a punição atin
gir mais fortemente os jovens das classes 
populares, não significa que eles são mais 
violentos que os outros. A impunidade e 
o privilégio são as causas de sua discrimi-

nação. Há uma violência causada por jo
vens hegemônicos: altos, loiros, 'sarados', 
fashion, ricos, globalizados, winners, ha
bitando maravilhosos ninhos aconche
gantes, cercados de objetos-fetiches, bem 
como há uma violência praticada por jo
vens mirrados, negros, desdentados, su
jos, pobres, caipiras, analfabetos. É pre
ciso saber ler esta linguagem para uma 
intervenção educativa realmente profun
da e.eficaz, não apenas eficiente. 

Encontramos, por outro lado, jovens 
que, embora tentados a assumir atalhos e 
desvios, assumem uma postura pro positiva. 
Autônomos, embora não auto-suficientes, 
procuram fugir da violência instituciona
lizada, da manipulação e da alienação. A 
maioria dos jovens vive uma vida muito 
dura, atribulada e sacrificada. Porque na 
infância não tiveram condições (embora 
tenham tido oportunidade) de estudar, 
transformam-se, não raro, em trabalhado
res que estudam. Pouco ou nada falam, mas 
em seu silêncio são a própria linguagem 
profética da necessidade de uma mudança 
social para melhor. 

02. Uma linguagem: a busca de 
reconhecimento 

Faz parte do ser jovem o apelo ao reco
nhecimento. A rebeldia juvenil, bem como 
o conflito generacional traz no seu interi
or um apelo: "eu sou gente e quero ser 
reconhecido como tal". Este apelo é muito 
mais forte hoje, sobretudo para os jovens 
urbanos. 

Não temos uma visão linear da histó-
< 

ria. Achamos que se pode viver uma con- ~ 
temporaneidade incontemporânea, isto ~ 

~ é, gente que vive num mesmo tempo ~ 

cronológico, pode estar vivendo em tem- 8 
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pos históricos diferentes. Se a história 
fosse vivida linearmente, poderíamos 
dizer que houve três épocas históricas, 
de mudança epocal. Na primeira, corres
pondente à primeira onda, à época pri
mitiva, à idade agrícola. pré-moderna. 
pré-industrial, predominou uma visão 
circular da história (nada de novo de
baixo do sol). O saber e a tradição estão 
nas mãos dos mais velhos. Aos jovens 
compete ouvir, entesourar a sabedoria 
acumulada pelos séculos e viver na obe
diência. As coisas caminham muito va
garosamente, pouco ou nada muda. Os 
tempos da natureza ditam as relações so
ciais. Na segunda, época industrial mo
derna, segunda onda, há o incremento 
das cidades, sobretudo pela revolução 
industrial, com a produção em massa, 
estandardizada, sincronizada, concentra
da. E a época das grandes ideologias em
purradas pelas grandes utopias. Constrói
se o futuro. O adulto produtivo é o cen
tro desta época. Aos jovens compete sub
meter-se aos detentores do poder eco
nômico, na família, na sociedade. O jo
vem é o futuro. Tudo o que ele fizer é 
investimento para um futuro também de 
produção e de rendimento. Na terceira, 
época pós-industrial, pós-moderna, ter
ceira onda, surge a sociedade da comu
nicação e da informática. Tudo corre. O 
passado e o futuro são hoje. A vida se 
constrói no presente. Metade das coisas 
que vamos usar daqui a dez anos ainda 
não foram inventadas. Isto quer dizer 

" que metade das coisas que usamos hoje 
~ não mais serão usadas amanhã. Tudo é 
~ 

~ descartável (pessoas também?) e tudo é 
'Z relativo. A história não se repete, bem 
8 como não tem futuro. O jovem é o cen-
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tro desta época. Ele representa o novo, a 
mudança, o hoje. 

É claro que esta visão linear da histó
ria não acontece. Vive-se a contempora
neidade do incontemporâneo, isto é, vi
vemos no mesmo tempo cronológico, mas 
nem todos vivemos no mesmo tempo his
tórico. Há gente vivendo na cidade, mas 
com a cabeça pré-moderna, na primeira 
onda. Há gente vivendo numa época tre
mendamente cambiante, mas com a men
talidade na idade industrial. Nisto não vai 
um juízo de valor. Vai apenas urna certa 
leitura da realidade. 

E o jovem que tem corno urna de suas 
características fortes a busca de reconhe
cimento corno fica? Se a adolescência é a 
época da passagem, nesta passagem quem 
lhe é modelo, ideal e paradigma? Aqui 
funciona um paradoxo interessante. O 
paradigma do jovem é o próprio jovem. 
Ele é o seu ideal. Mais uma característica 
da linguagem juvenil. Todos querem ser 
jovens. O idoso é aquele que tem a ju
ventude acumulada, dizem alguns. Todos 
malhando para se sentirem e, sobretudo, 
parecerem jovem. A estética juvenil é o 
modelo para todas as idades. Crianças, jo
vens e velhos se vestem, falam e proce
dem como jovens. Não é raro encontrar 
adultos que desejariam regressar no tem
po e voltar a ser jovem para viver corno 
eles vivem hoje numa sociedade em que 
"é proibido proibir". 

O paradoxo se torna mais forte, porém, 
quando se põe corno ideal de vida o jo
vem e, ao mesmo tempo, a grande maio
ria deles é impossibilitada de viver não só 
como jovem, mas viver a juventude. Va
mos ver como isto acontece, tomando 
corno base o desejo de reconhecimento e 



a questão da estética juvenil, da educa
ção e do racismo. 

Sem dúvida nenhuma, a grande lin
guagem juvenil é a estética. Não só a 
maneira de se vestir e de se produzir, mas 
o próprio cuidado com o corpo. O corpo 
fala. Esteticamente, para ser reconheci
do, o jovem precisa ter determinados pa
drões estéticos. Há toda uma linha de pro
dutos que rejuvenescem especialmente 
produzidos para este fim. Freqüentar aca
demias, clínicas juvenis, casas de estéti
ca, cirurgia corretiva, aplicar silicones, 
retocar" defeitos" congênitos, usar rou
pa de griffe, produzir-se constantemen
te, tudo isto causa um estresse extraordi
nário. O corpo tem sua extensão no car
ro, na menina ou no rapaz a tiracolo. Cria
se objetos-fetiche. As revistas masculinas 
e femininas idealizam ajovem e o jovem 
esteticamente corretos. Corpo extrema
mente sarado, produzido segundo padrões 
vigentes é ideal para muito poucos. Há 
uma exigência estética extremamente ino
vadora e padronizada. Neste sentido, como 
fica o jovem e a jovem que busca seu re
conhecimento? Simplesmente não fica. 
Dificilmente se encontra um jovem satis
feito com sua performance física. Os 
'mauricinhos', têm inveja dos 'plínios' que 
passam ao seu lado mais produzidos que 
eles. O que dizer dos jovens pobres das 
periferias e dos trabalhadores?! "A gente 
nunca compra roupa. Ou compra roupa 
ou comida. Os dois, não dá. A gente ga
nha roupa usada. Nunca ganhei um tênis 

novo da minha mãe ou do meu pai. Te
nho um sapatinho que ganhei de um ban
dido daqui que assaltou um caminhão da 
C&A. Eu não gosto de usar roupas usa
das. Preferia ter dinheiro para comprar. 
Eu queria ter um tênis da Redley e uma 
camiseta da Anonimato"'. É interessante 
que não basta ser tênis, tem que ser de 
marca. Não basta ser bebida, tem que ser 
de marca. Entre o suco natural e a marca, 
prefere-se a marca. Um rap traz esta mes
ma idéia: "Para os manos da Baixada 
Fluminense à Ceilândia, eu sei, as ruas 
não são como a Disneylândia. De Guaia
nazes ao extremo sul de Santo Amaro: ser 
um preto tipo A custa caro. É foda! Foda 
é assistir a propaganda e ver: não dá pra 
ter aquilo pra você" 5. 

Para o jovem em busca de reconheci
mento' se não dá pra ter aquilo pra você, 
qual é a saída? São várias. Uma delas é a 
conformação. A vida é assim, cada um no 
seu lugar e no seu canto. Outra é a busca 
de atalhos, tentando desesperadamente 
mergulhar neste mundo de consumo a 
qualquer preço. Outra ainda é a busca de 
desvios, sobretudo pela violência e pela fuga 
da realidade. 

A sociedade de consumo vive incenti
vando estes dilemas. Neste sentido, não é 
de se admirar se uma criança norte-ame
ricana consome o equivalente a duas cri
anças suecas, a três italianas, a treze bra
sileiras, a trinta e cinco indianas e a du
zentas e oitenta haitianas. Acredito for
temente que a consciência ecológica será 

< 
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, Reportagem "Eu acredito em mim", publicada na Revista Veja, 22/06/94, citada por OLIVEIRA ~ 
Carmen Silveira de. Sobrevivendo no inferno, A violência juvenil na contemporaneidade. Sulina. ~ 
2001, p. 40. ~ 
5 Racionais MC's: "Capítulo 4, versículo 3". CD Sobrevivendo no inferno. Cosa Nostra. 8 
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a grande educadora das próximas gera
ções. Este consumo faz com que a socie
dade tenha que pagar um alto preço de 
destruição ecológica. Para que os norte
americanos possam ter alto grau de con
sumo, precisam consumir cerca de qua
renta por cento da energia produzida no 
mundo. Até quando? Neste sentido é que 
se pode dizer que o problema primeiro do 
mundo, hoje, não é o crescimento popu
lacional que, certamente deve ser equa
cionado, mas a concentração e a usurpa
ção de renda para manter o altíssimo con
sumo de uma minoria desonesta com a 
maioria da população mundial. Consome
se tudo, inclusive marcas e griffes. Che
gamos ao cúmulo de constatar que a marca 
vale mais que o produto, inclusive eco
nômica e financeiramente. 

Por que a marca exerce tanto fascínio 
sobre as pessoas? Ela funciona como um 
verdadeiro fetiche, ícone. Há marcas que 
custam bilhões de dólares. Na lista das 
marcas mais valiosas do mundo, há algu
mas em que a marca vale mais que o va
lor de mercado da companhia. A McDonald's, 
por exemplo, está avaliada em 40.86 bi
lhões de dólares. A marca representa 64% 
deste valor. Das vinte marcas do topo da 
lista, dezesseis são corporativas. Elas eram 
apenas a metade cinco anos atrás. O que 
explica esta proeminência? Num mundo 
de rápidas mudanças tecnológicas, em que 
a obsolescência dos produtos é cada vez 
mais veloz, é estratégico para as empresas 
que os consumidores passem a criar elos 

o( emocionais mais fortes com as marcas do 
~ que com os produtos. Como os produtos 
~ mudam constantemente, é importante que 
> z 

a ligação emocional não se dê com eles, 
mas com a marca. Elas se tornaram fun
damentais para o capitalismo contempo
râneo. Por que, no entanto, a sociedade 
contemporânea está tão presa às imagens 
fornecidas pelas marcas e por que a mar
ca passa a ser determinante das escolhas? 
A imagem da marca é um complexo ima
ginário, cercada de mitos, fábulas, que 
dizem respeito às representações, às fan
tasias, aos sonhos de uma época. Nesse 
sentido, não se deve aceitá-la como úni
co critério de conhecimento de uma rea
lidade. Nem tampouco negá-la como tal. 
para lhe atribuir um caráter de falsidade, 
" ... como se entre a lenda e a realidade a 
relação fosse unicamente a da verdade e 
do erro ... Cabe, pois, tomar esta imagem 
pelo que ela é: uma representação do real; 
e, na medida em que as representações têm 
um modo de existência determinado, ex
plicitar a rede de determinações em que 
ela se inscreve e no interior da qual ganha 
seu sentido". 6 

A dignidade da pessoa humana passa pela 
boa convivência com o seu corpo. A cor
poreidade é importante. Numa sociedade 
discricionária, porém, torna-se mais um 
elemento de exclusão. 

A mesma reflexão podemos fazer em re
lação ao racismo e ao analfabetismo. A lin
guagem fala. Na sociedade brasileira, com 
alto grau de população afro-descendente, 
a linguagem também fala. Recente pesquisa 
sobre "a religião entre os universitários no 
sul do Brasil", constatou que a presença 
de afro-descendentes na UFRGS e na PUC/ 
RS é insignificante. Eles só são reconheci
dos quando consumidores, mas não como 

8 • FONTENELLE Isleide Arrudá. o nome da marca. Boitempo Editorial. São Paulo. 2002. p. 172. 
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cidadãos. Na busca de reconhecimento, é 
mais um motivo de exclusão. Cármen 
Silveira de Oliveira, que foi presidente da 
FEBEM/RS, traça o perfil do adolescente 
infrator que chega às instituições de pri
vação de liberdade no Brasil: "98% não 
completou o ensino fundamental (embora 
77% tenha idade suficiente, ou seja, são 
maiores de 15 anos), sendo que 15% são 
analfabetos e 61% não freqüentavam aes
cola" 7. A mesma autora se pergunta o por
quê 99% destes jovens provêm de familias 
que ganham menos de seis salários míni
mos. Mais ainda, mais de 90% são negros. 
Sabemos perfeitamente que os jovens das 
elites brasileiras se envolvem com drogas 
(tanto no uso quanto no tráfico), com aci
dentes de trânsito, com homícídios, depre
dações, arruaças, uso ilegal de armas, par
ticipam de gangues juvenis. Por que esta 
discriminação tão escandalosa? A autora 
conclui que se trata de "um viés ideológi
co na prática judiciária, levando a uma 
criminalização da pobreza ou a um possí
vel racismo, na medida em que, no Brasil, 
ambas as situações encontram-se intima
mente relacionadas"'. 

A tarefa fundamental da religião e da edu
cação é dupla. Por um lado, desvendar e des
fazer qualquer cobertura ideológica coloca
da por esta linguagem escancarada pela es
tatistica e pela realidade. A uma exclusão 
econômica, política e social, não pode ser 
acrescentada também uma exclusão religi
osa. Depois, trabalhar novas categorias para 
elimínar estas questões que são cruciais para 

os jovens que as sentem no mais profundo 
de si mesmos. Existe uma pedagogia que 
reforça a exclusão, dando-lhe uma cobertu
ra ideológica e existe uma pedagogia que 
desvenda a exclusão e se engaja na luta pela 
sua superação. Toda dominação político
econômica vem revestida de uma domina
ção ideológica, também. 

Philippe Perrenoud analisa em um de 
seus livros a sociologia do fracasso, sobre
tudo na escola. Em uma de suas páginas 
afirma: "Para aprender é preciso: - dar sen
tido ao que se faz e ao que se aprende; -
sentir-se reconhecido, respeitado como 
pessoa e como membro de uma familia e 
de uma comunidade; - não se sentir amea
çado em sua existência, sua segurança, seus 
hábitos e sua identidade; - sentir-se com
preendido e apoiado nos momentos de 
cansaço e fracasso; - saber que se pode con
tar com a confiança dos outros, que o con
sideram capaz e desejoso de conseguir; -
acreditar que alguém dá valor ao que se 
faz ou se aprende; - e, melhor que tudo 
isso, sentir que se é amado" 9. 

03. Outra linguagem: a busca de 
autonomia 

As religiões trabalham fundamental
mente com a formação e educação da 
consciência ética das pessoas. Todas as 
religiões carregam um grande tesouro éti
co. N. J. Buli diz que, no seu desenvolvi
mento, cada pessoa pode (deveria) passar 
por quatro etapas ou estágios em sua vida 
relativa à formação da consciência ética. 

o( 

7 OLIVEIRA Cármen Silveira de, Sobrevivendo no inferno. A violência juvenil na contemporaneidade. ~ 
Sulina. 2001, p. 58. 1i1 
8 Idem. ibidem. uJ 

> , PERRENOUD Philippe. A pedagogia na escola das diferenças. Fragmentos de uma sociologia do z 
fracasso. 2' ed. Artmed. Porto Alegre. 2001, p. 24. 8 
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Estádios ou etapas são "estruturas 
comportamentais transitoriamente esta
bilizadas. cuja iniciação e final são 
detectáveis. e que além disso se sucedem 
umas as outras com uma ordem determi
nadalO

• Estas estruturas comportamentais 
organizam-se a partir dos "períodos críti
cos', alguns lapsos de tempo nos quais os 
sujeitos se acham especialmente predis
postos para adquirír determinadas pautas 
de comportamento. A etapa moral é "um 
amplo período de desenvolvimento, não 
uma distância precisa entre dois pontos 
de maturação. Em segundo lugar, tais eta
pas podem coincidir em parte e. de fato, 
coincidem dentro do indivíduo. Em par
ticular. podem ser paralelas em contextos 
e situações morais diferentes. Em tercei
ro lugar, variarão naturalmente de uma 
pessoa para outra, conforme os diversos 
fatores que configuram tanto o indiví
duo como o ambiente"l1. A primeira de
las é a anomia ou o nível pré-moral. Uma 
criança em seus primeiros anos de vida (O 
a 6 anos) não tem consciência moral, pois 
não sabe o que é certo ou errado. Age 
conforme as circunstâncias e de acordo 
com sua instintividade. Educar. neste 
caso, consiste em ajudá-la a criar hábitos 
aceitos socialmente e a proteger-se de pre
juízos físicos. Depois, vem a fase da 
heteronomia ou o nível de moral exter
na. Na infância mais adiantada (7-8 anos). 
a criança já tem consciência moral. Esta, 
porém, está alicerçada não em si mesma, 
mas em pessoas e instituições significati-

o( vas para a sua vida. Ela vai aprendendo o 
ü 

que é certo ou errado pelo testemunho 
e pela vida das pessoas que a rodeiam. 
As fontes da heteronomia são para a cri
ança fundamentalmente três: a família, 
a escola e a sociedade. Segue-se a fase da 
socionomia ou da moral externa/inter
na. Alguns chamam esta fase de. dessa
telização, sobretudo dos pais, e ressate
lização ao redor do grupo de amigos. O 
grupo tem uma importância fundamen
tal para os pré-adolescentes (9-12 anos), 
tanto rapazes como meninas. Há lei mo
ral. Além da pessoa significativa, influ
encia também e prevalentemente o gru
po de coetâneos. Surgem as estruturas 
éticas da reciprocidade, da cooperação, 
do diálogo, do pluralismo, etc. A moral 
começa a assentar-se sobre o fundamen
to do "contrato social". A regra de ouro 
(o que queres para ti, faça-o aos outros) 
vai superando a regra de bronze (dente 
por dente, olho por olho). Finalmente, 
há a fase da autonomia. A lei moral é 
assumida em primeira pessoa. Esta fase 
corresponderia à adolescência e juven
tude (13 anos em diante). A busca de 
autonomia faz parte da estrutura psico
lógica dos adolescentes e jovens. Quero 
alertar que estou falando em autonomia 
e não em auto-suficiência. Uma pessoa 
autônoma tem a consciência moral pes
soal em solidificação. mas em relação com 
o mundo. com os outros e com Deus. A 
busca de autonomia faz parte da vida do 
jovem. O seu contrário é a dependência. 
A autonomia marca o final do desenvol
vimento moral e qualifica o nível regula-
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11 Idem. ibidem, 



dor da consciência moral adulta. É a es
trutura ideal do comportamento moral. 
As normas que governam o comporta
mento moral procedem do interior do 
sujeito. 

Piaget trabalha muito com a noção de 
heteronomia/autonomia. Para ele, não há 
apenas uma moral, mas duas: "A pessoa é 
moralmente autônoma se apesar das mu
danças de contextos e da presença de pres
sões sociais, ela permanece, na prática, fiel 
a seus valores e a seus princípios de ação. 
Assim, a pessoa heterônoma será aquela 
que muda de com portamento moral em 
diferentes contextos. Considerando que 
inúmeras pesquisas confirmam que as re
lações estabelecidas com a criança nos 
ambientes sociais em que vive influenci
am no seu desenvolvimento moral. faz
se necessário discorrer. ainda que de for
ma resumida, sobre a natureza desses 
ambientes. 

Podemos afirmar que, de um lado, es
tão as relações de coação, que são carac
terizadas pela desigualdade entre as par
tes; ou seja, um indivíduo possui mais 
autoridade ou detém um poder maior de 
atuação sobre o outro. Há a imposição de 
um sistema de regras obrigatórias. Nor
mas, valores e verdades prontas e com
pletamente elaboradas. São fundamenta
das na obediência à autoridade e no res
peito unilateral, e os instrumentos geral
mente utilizados para fazer com que haja 
o cumprimento das normas são as impo
sições em nome da autoridade e o uso de 
punições, ameaças ou recompensas. Nes
se tipo de relação, não há trocas efetivas, 
reciprocidade ou cooperação. Portanto, o 
sujeito não é levado a perceber o ponto 
de vista do outro, muíto menos a coorde-

nar as diferentes perspectivas, ou coope
rar. A coação mantém altos níveis de 
heteronomia moral. 

De outro lado, estão as relações de co
operação, que são definidas pela recipro
cidade e pelo respeito mútuo. Nessas re
lações, a autoridade do adulto é mini
mizada, e considerando que a coopera
ção ocorre necessariamente a partir da 
convivência da criança com seus pares, 
são propiciadas e estimuladas as trocas 
sociais entre os alunos (pois as relações 
são a base da autonomia moral), ofere
cendo oportunidades para que as crian
ças assumam pequenas responsabilidades, 
tomem decisões, discutam seus pontos 
de vista, expressem seus pensamentos e 
desejos. Nessas relações respeitam-se 
princípios morais, e evita-se a imposi
ção de regras prontas, pois estas são 
construídas por acordo mútuo. É a vi
vência da democracia, cuja prática efe
tiva solicita a descentração, visto que 
existe a constante necessidade de trocar 
os pontos de vista e as experiências, na 
tentativa de coordenar as diferentes 
perspectivas e as ações para estabelecer 
regras igualitárias. O educador oferece 
propostas que visam a objetivos comuns 
e o(s) grupo(s) coopera para atingi-los, 
o que não significa que farão a mesma 
coisa, ao contrário, cada integrante atuará 
para que todos alcancem as metas. Ao 
contrário das relações de coação, as coo
perativas levam a autonomia moral, pois 
a cooperação conduz "não simplesmen-
te à obediência das regras impostas, o( 

quaisquer que elas sejam, mas sim a uma ~ 
ética de solidariedade e reciprocidade" ~ 
(Piaget, 1932/1977, p.14). Nesse ambien- ~ 
te, as situações constantes de coopera- 8 

239 



ção não são consideradas como conces
sões eventuais aos alunos, mas sim como 
situações necessárias, apesar de não su
ficiente, para o desenvolvimento da au
tonomia. 

Muitas vezes, a cooperação não signi
fica consenso ou acordo, mas pode ser 
sinônimo de discussão, mas uma discus
são equilibrada de forma que cada pes
soa possa apresentar seus argumentos, 
rebater o dos outros, examinar suas po
sições e as dos outros, conhecer, consi
derar, negar ou afirmar outros pontos 
de vista que não só os próprios. E a par
tir da cooperação entre iguais que irão 
aparecer os sentimentos de justiça, da
quilo que é justo e injusto e o senti
mento de um bem interior. 

Aqui temos uma situação paradoxal. Se, 
por um lado, cresce o desejo de autono
mia, até de forma exacerbada, por outro, 
cresce também a dependência. "No Bra
sil, em 1994, 28'10 dos filhos que mora
vam com os pais tinham atingido a maio
ridade enquanto que em 1998 esse nú
mero cresceu para 33%. Atualmente, exis
tem 23,3 milhões de solteiros morando 
com os pais, sendo que deste total 2,1 
milhões tem mais de 40 anos de idade" 12. 

Ainda na mesma linha, a mesma autora 
assinala que "uma pesquisa de 1999 che
gou a apontar a existência de 9,2 milhões 
de brasileiros nesta condição. Além dis
to, este mesmo levantamento identificou 
que 41% das mulheres - solteiras, separa
das ou viúvas - não tem intenção de ca-

'" sar" 13. Ora, estes dados apontam para so
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" OLrvEIRA Cármen Silveira de, Op. Cit, p. 75. 
13 Idem, p. 77. 

luções aparentemente contraditórias. Há 
toda a emergência do subjetivismo que 
pode desembocar no individualismo. Qual
quer laço mais estável e permanente é 
visto como uma amarra e, portanto, como 
um empecilho para a construção da au
tonomia, da liberdade. Além disso, numa 
realidade social altamente concentradora 
e injusta, grande parte das pessoas são 
obrigadas a renunciar a qualquer desejo 
de vida só, ou de vida nova, obrigando-se 
a ajeitar-se com outras pessoas numa so
lução desesperada de sobrevivência. 

Recente pesquisa feita na Itália mostrou 
que os adolescentes crescem, tomam-se 
homens e mulheres, trabalham, namoram, 
mas não saem de casa e nem pensam nisso. 
Os jovens italianos ficam com papai e ma
mãe bem além da formatura, mas desde 
muito cedo estão habituados a adminis
trar dinheiro e dispõem das chaves da casa: 
dois sinais claros de autonomia. Pouco com
prometidos com a politica, os rapazes ita
lianos estão prontos, porém, a ir às praças 
para defender a bandeira do meio-ambien
te e dos destinos do sul do mundo. Nave
gam horas a fio na intemet, participam de 
chats on Une, expedem montes de e-maUs 
e mensagens e, mesmo pequenos, já lêem 
o dobro de seus pais. Por ai se vê as pers
pectivas da vivência de uma certa juven
tude atual". 

Certamente que há uma nova realida
de dos jovens hoje. Gostariamos de subli
nhar três constatações. A primeira diz 
respeito ao prolongamento dajuventu
de. Os demógrafos observam que, sob o 

8 
14 Cfr. ORLANDO Vito. L'universo giovanile in um mondo che cambia. in NPG 3 (2003) p.14. 
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influxo de fatores econômicos (ocupabi
lidade, desocupação, etc.) e de fatores só
cio-culturais os jovens são, medianamente 
mais adiante com os anos mesmo que su
perem as diversas etapas da vida: fim dos 
estudos, acesso ao trabalho, criação de uma 
família, etc. A segunda evidencia percur
sos de vida não lineares. Assiste-se hoje a 
uma superposição das seqüências da vida: 
pode-se ser contemporaneamente estu
dante, ter responsabilidades familiares, ser 
trabalhador ou em busca de trabalho, vi
ver com os pais; e a passagem dentro e 
fora de tais condições é sempre mais fre
qüente. Os percursos individuais são me
nos lineares justamente pelo fato de que 
as nossas sociedades não oferecem mais 
as mesmas garantias de um tempo (segu
rança no lugar de trabalho, prestações 
sociais, etc). A terceira constatação su
blinha a não pertinência dos modelos co
letivos tradicionais porque as trajetórias 
pessoais são sempre mais individualiza
das. Não mais percursos standard, e isto 
requer também políticas novas no aten
dimento à juventude. 

Há autores que analisam a atual situ
ação em nível de autonomia-dependên
ciacontrapondo a sociedade da discipli
na com a sociedade do controle. A soci
edade da disciplina é uma sociedade 
panóptica. As instituições estáveis, con
sistentes, tradicionais, como a família, 
a escola e as igrejas, educam as pessoas 
para viverem com laços fortes. Há quem 
propugne hoje pela volta da grande dis
ciplina. A subida ao poder da direita re
ligiosa neoconservadora nos EUA vai de 
encontro à radicalização desta tendên
cia. A tradição está embasada numa vi
são histórica altamente estática e circu-

lar. Hoje, o mundo vive num turbilhão 
dinâmico e dialético. As pessoas, para 
poderem viver esta autonomia, precisam 
doar sua autonomia para o controle do 
mercado. Ele domina tudo (ou preten
de!). Pierre Bourdieu fala da lógica do 
desejo mimético. Um grupo reduzido de 
pessoas pode se dar ao luxo de consumir 
e, a imensa maioria tem que mimetizar, 
imitar esta minoria. Vivemos não a ló
gica da necessidade, mas a lógica do de
sejo. Aquela, aceita limites; este, não 
aceita nenhum limite que não seja a 
emergência de novos desejos. Entregan
do-se ao mercado, entrega-se também a 
autonomia nos braços do desejo e do 
consumo. Cria-se, então, a sociedade do 
controle. 

04. Crise? Quem está em crise? 
Costuma-se apontar nossa época como 

uma época de crise de valores. Aponta-
se para a juventude como aquela que é a 
portadora desta crise. Estamos vivendo 
uma época nova a partir de novas for
mas de produção de bens de consumo e 
de serviços, a produção de novas rela
ções humanas e da produção de sentido 
e de significados. Quanto às novas for
mas de produção de bens e de consumo 
pouco queremos analisar. Basta olhar 
para toda a questão ligada ao trabalho e 
emprego, desocupação e tempo livre. Há 
um exército de desocupados e uma mi
noria com tempo livre escasso ou abun
dante. A automação e a informatização 
possibilitam trazer aquilo que sempre se « 
procurou na história da humanidade: ~ 
libertar-se do peso sufocante do traba- ~ 
lho. Isto produz novas relações hum a- ~ 
nas. Não existe mais mundos estanques. 8 
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Tudo se globaliza. Diante dos grandes 
fatos da humanidade todos estão cha
mados a tomar uma posição. O próximo 
ê aquele que está na casa ou apartamen
to ao lado do meu, mas também a mi
lhares de distància. Há pequenas e gran
des causas sendo defendidas. Se por um 
lado há o Fórum de Davos, há também (I 

FÓlUm de POlto Alegre. A solução dos 
problemas da humanidade passa por so
luções globalizadas. Isto gera novas for
mas de sentido e de significação. Se não 
se situar ajuventude neste grande con· 
texto, não se pode entender suas crises. 

Não apenas entre os jovens, mas na so
ciedade como um todo se verifica hoje "a 
relativização dos sistemas de Significado, 
elabOlados coletivamente e transmitidos 
nos processos de socialização. Esta relati
viução implica a crise generalizada das 
instituições que sustentaram durante dê
cadas a socialização dos indivÍduos_ Ques
tionam-se assim os conteiidos a serem 
transmitidos, os meios a serem utilizados, 
as metas propostas tradicionaLmenteH 

1\, 

Aponta·se que estamos vivendo hoje não 
uma época de mudanças, mas uma mudan
çade época: 

São Paulo afirmava que "quem não tra
balha não pode comer" (lTs 3,10). Qual o 
significado desta expressão, hoje? Há gru· 
pos que propugnam que toda pessoa hu· 

gue não é a possibilidade de acesso ou 
nào aos bens necessários para uma exis. 
tência digna, mas a maneira como nos 
situamos diante da vida e desenvolvemos 
o que nos distingue enquanto pessoas 
diferentes e diversas. 

Outra questão fundamental dit respei
to ã questão do relativismo e da imuta· 
bilidade. Como situar valores imutáveis, 
eternos e permanentes com pessoas for· 
madas no relativismo absoluto? Tudo é 
relativo ou existem idéias eternas, imu
táveis e permanentes? R€i:ente pesquisa 
realizada pelo CERIS demonstrou que os 
católicos brasileiros têm posturas dife
renciadas em relação a diversas questões 
da mOlal católica. t uma questão de lin· 
guagem ou, realmente, uma questão de 
postura fundamental diante da vida? 
Como apresentar, por exemplo, o matri· 
mõnio e o sacerdócio cristão, que têm a 
caracteristica da perpetuidade, para jo· 
vens formados no relativismo. Tudo é 
descartâvel, também as idéias e as con
vicções mais profundas. A grande sabe
doria de um educador, hoje, consiste em 
não absolutizar o relativo e nem relati-
vizar o absoluto. Não foi por acaso que a 
Enciclica Veritatis Splendor do Papa João 
Paulo li causou tanta polêmica quando 
de seu lançamento. 

mana, pelo fato de ter nascido, tem direi- 05. Religião fast food ou religião 
to ao mínimo vital. Desde quando a so· transcendente? 
brevivenda, o acesso aos bens necessári- Nos ultimas dnqüentil anos, sobretu· 
os para uma existência humana está liga- do em termos de Igreja Catõlica, temos 'I do a emprego e trabalho? Está Ligado sim assistido a uma forte evolução na 

~ à dignidade humana. O que nos distin- vivência da religião. Na década de dn-

gl . ! I ~ J!MtNEZ ORTlZ. "'nl~nio. rumo ""u..na, lo nptrio..na crin;a"" a I" ju""mud a<tua? In ~ci6n ó4 
~ (1991) 49-66; Se!ecci"" .. de l eol<>g!. J) (1998) n. 145, p. '9 (CilaçiO por Se\t<:cio_ de Ttologlo). 



qüenta, o institucional era muito forte. 
A vivência da religião estava fortemen
te embasada no tradicional, muitas ve
zes confundido com conservador e 
tradicionalismo. Após Concílio Ecumê
nico Vaticano rI sobretudo a partir da 
Constituição Dogmática Lumen Gen
tium, emerge com muita força a dimen
são comunitária da própria fé. A Igreja 
se sente comunidade de comunidades. 
Ela brota de baixo, dos grupos de base 
que se estruturam a partir do eixo da 
comunhão e da participação. Esta visão 
comunitária aos poucos foi sendo su
plantada pelo individualismo. As pessoas 
se sentem participantes da Igreja, mas 
não sentem necessidade da coesão do 
grupo, da comunidade. Fecho os olhos, 
rezo, canto, aceito a ortodoxia, mas me 
relaciono pessoalmente com meu Deus, 
sem necessidade da mediação da comu
nidade. Este individualismo, de olhos 
fechados, desemboca no subjetivismo. 
Não só não vivo em comunidade, mas 
construo a minha religião, aceito os 
dogmas que estão de acordo com meu 
relativismo ético. "Eu não tenho reli
gião", mas "eu sou a minha religião". A 
célebre frase bíblica: "façamos o homem 
à nossa imagem e semelhança", se trans
forma em: "façamos Deus à nossa ima
gem e semelhança". Tudo isto carregado 
com forte carga emocional. 

Numa sociedade dominada em tantos 
âmbitos pela fragmentaridade e pela cri
se dos valores fortes, também a religião 
corre o risco de ser degradada a produto 
de consumo. São freqüentes, de fato, as 
adesões e convencimentos parciais, pro
visórios, fragmentários. Há medo dos 
compromissos de longo prazo, das ver-

dades e valores definitivos. Dai brota esta 
forte subjetivização da própria religio
sidade. Muitos, embora ligados ao mun
do da religião e da fé, vivem as dificul
dades acima elencadas com uma atitude 
de aceitação parcial e condicionada, fa
zendo uma escolha acurada da própria 
vivência religiosa através do filtro da pró
pria subjetividade. É o sujeito que deci
de as coisas a ser assumidas e a ser aban
donadas' segundo a própria sensibilida
de e as próprias exigências. Vive-se as
sim uma espécie de religião "cada um pra 
si", de forma muito fragmentária, de
sorganizada, até contraditória. Aqui e ali 
brota uma procura do espiritual que não 
coincide necessariamente com o religio
so. Há, no entanto, alguns aspectos po
sitivos, quais sejam, a superação de 
certos absolutismos e dogmatismos, 
personalização da fé, revalorizaçãó da ex
periência, ligação a pessoas significati
vas e a grupos de referência forte. 

É evidente que "no mundo da con
temporaneidade incontemporânea", en
contramos a convivência destas quatro 
maneiras de viver a religião. É neste pano 
de fundo que podemos tirar algumas in
dicações sobre linguagem, juventude e 
religião. 

a. Vivemos na sociedade da imagem. É 
impossível falarmos de Deus sem uma lin
guagem antropomórfica. Neste sentido, 
ele é e não é o que dizemos. Uma coisa é 
a linguagem sobre Deus e outra, Deus 
mesmo. No entanto, sem linguagem hu
mana é impossível nos achegarmos de < 

Deus. Não se trata de uma "moderniza- v z 
ção" da linguagem, mas da própria lín- ~ 
guagem. Se eu chamar a Deus de Pai numa ~ 
sociedade adulta, masculina, ocidental, 8 
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íntimo de si mesmo, não é solidão, mas 
família. Somos imagens e semelhança de 
Deus quando vivemos, não a solidão, mas 
a solidariedade. Solitários, nunca. Soli
dários, sempre. A outra, é que, inspirados 
em nosso Senhor Jesus Cristo que derra
mou até sua última gota de sangue pela 
humanidade para defender o seu projeto 
de solidariedade e de amor a todos e a 
cada um de nós, também nós somos ca
pazes de gastar a nossa vida até o fim na 
defesa da dignidade da pessoa humana, 
para que todos tenham vida e a tenham 
em abundância. Isto não é relativo. Isto 
é absoluto. Nós cremos na vida eterna por
que cremos que é possível amar as pesso
as concretas no tempo e na eternidade. 
Quem ama, compromete-se com a pessoa 
amada para sempre. O cristão relativiza o 
que deve ser relativo, mas absolutiza o 
seu compromisso com o Projeto de Vida 
de Jesus Cristo escrito no seu Evangelho. 
Esta é a linguagem do amor. 

d. Este tempo de guerra veio dizer que 
vivemos o pós-moderno na tecnologia e 
o pré-moderno nos valores. A nação he
gemônica empunha a bandeira da alta 
tecnologia, mas não a dos valores neces
sários para acompanhar este progresso. 
Certamente, está dois ou três séculos atra
sada. Devastar um país, não é o mesmo 
que conquistar corações e mentes. Cele
bramos neste ano os 40 anos da encíclica 
Pacem in Terris de João XXIII. A moral 
católica faz uma guinada fundamental. 
Nos últimos quarenta anos a Igreja reali
zou um êxodo da análise moral da guerra 
para o anúncio do evangelho da paz. A 
doutrina católica, hoje, dá um tríplice não 
à guerra. Não à guerra preventiva, pois é 
legítima apenas a resposta a uma agres-

são armada. Não à guerra total, pois a ação 
militar deve se limitar àquilo que for es
tritamente necessário para afastar um 
perigo. Não à resposta desmesurada, pois 
não se pode causar um mal maior do que 
o bem que se pretendia defender. Parado
xal é que tanto Bush quanto Saddam fa
lam em nome de Deus. E o Papa João Pau
lo TI fala em nome do direito internacio
nal. Recordando o profeta Jeremias que 
lamentava a fome e a angústia do povo 
de Israel o Papa João Paulo Ir na audiên
cia pública de 11-12-02 assim falou: "além 
da espada e da fome há, realmente, uma 
tragédia maior, que é o silêncio de Deus, 
que não se revela mais e parece que se 
fechou no seu céu, como se estivesse des
gostado do agir da humanidade". O pro
blema, porém, não é o silêncio de Deus, 
mas a indiferença dos homens e mulhe
res. Se a resposta é a indiferença, se fren
te à palavra profética das novas gerações 
cada um continuar a andar na sua estra
da, não ouvir a sua pregação mas, fingir 
hipocritamente obséquio, então aquele 
que fala não é mais profeta. 

Os jovens são os pulmões do mundo, a 
grande respiração, a coragem do mundo. 
O raciocínio que procura desatar os nós e 
o sorriso que não amarela. Contar aos jo
vens os horrores da guerra é o único modo 
para que cresçam com anticorpos natu
rais para com o racismo, os preconceitos 
e o desprezo dos direitos humanos. Não 
serve a guerra para defender a paz. Esta 
afirmação é um blefe e deve ser desmas
carada. Cristo não tinha armas quando 

'" revolucionou os corações. Gandhi não ti- ~ 
nha armas quando libertou a Índia dos ~ 
ingleses. Sócrates não tinha armas quan- ~ 
do educou a juventude e morreu defen- 8 
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dendo seus princípios. Para defender a paz 
bastam a justiça social e a eqüitativa dis
tribuição das riquezas. Serve um mundo 
que não seja dividido como um campeo
nato de futebol em série A e série H. Onde 
quer que homens e mulheres tenham ne
cessidade de esperança e de alguém que não 
tenha medo de chamar as coisas com o pró
prio nome, alguém como a juventude. 

e. O pequeno é belo! Uma das caracte
rísticas da juventude de hoje é o resgate 
do cotidiano. A razão, a racional idade 
concentrou tudo. O grande concentrado 
nas mãos de poucos, toma-se ídolo e trans
forma a tudo e a todos em vitimas. O di
ferente é belo. A diversidade é bela. Cos
turar esta diversidade na comunhão e na 
participação, é o caminho da vida. A ra
cionalidade gosta de trabalhar com o 
grande. Suas festas se transformam em 
manifestação de poder. Por isso, o jovem 
é mais sensível ao rito, à beleza, à estéti
ca. Ele prefere muito mais os sentidos que 
a racionalidade. A simbólica e a estética 
precisam ser recuperadas para, junto com 
a razão, produzirem vida. Esta é a lingua
gem juvenil. É interessante que uma so
ciedade que valorizou demasiadamente a 
palavra, não se preocupou em dar a pala
vra para bilhões de pessoas. Prova disto é 
o analfabetismo. Como conseqüência, so
brou muita dominação, exploração e in
justiça. A linguagem dos sentidos é mui
to mais universal, desde que conjugada 
com a linguagem da palavra. A estética, a 
ética e a razão conjugadas, podem formar 

educação e evangelização é fazê-la de for
ma reducionista. Neste sentido é impor
tante uma visão holistica da vida. Cristóvam 
Buarque, num de seus livros comenta um 
poema dos índios ayamaras dos Andes que 
procura ter esta visão. "Para ter a felicida
de. uma pessoa precisa de sete harmonias: 
1) para trás, com o seu passado conhecido, 
para não sofrer com remorsos e más lem
branças; 2 ) para frente, com o seu futuro 
desconhecido, para não ter medo nem an
siedades; 3) para cima, com os deuses e os 
espíritos, para ter uma razão superior para 
existir e um papel superior a cumprir; 4) 
para baixo, com a Terra e o mundo onde 
vive, para poder canalizar sua energia e agir; 
5) para o lado esquerdo, com sua família e 
amigos para que sua vida pessoal seja mo
tivo de alegria; 6) para o lado direito, com 
os seus vizinhos e o seu pais para que sua 
vida social seja útil; 7) para dentro de si, 
com o seu coração, para reconhecer e usu
fruir as outras seis harmonias" 17. 

Conclusão 

< um trio libertador para a humanidade. 

Luis Fernando Veríssimo, em artigo pu
blicado nO Globo, 09-02-03, p. 7, diz que 
falta um gesto. "Antes da chegada dos in
gleses, a India tinha todo o sal de que pre
cisava nas planícies de Orissa e nos alaga
dos de Gujarat. O sal existia em crostas no 
chão de Orissa e Gujarat, era abundante e 
barato e o seu comércio assegurava a so
brevivência dos nativos das duas regiões 
por milhares de anos, até a cheg ada dos 
íngleses. Os íngleses proibiram o comércío 
do sal de Orissa porque. era muito barato e 
competia com o sal produzido em Cheshire, ~ f. Um dos grandes perigos de qualquer 
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na Inglaterra. Para garantir que nenhum 
sal seria colhido em Orissa, determinaram 
que era crime colher sal em qualquer lu
gar da Índia. Houve fome na região de Ben
gala entre os nativos proibidos de explorar 
o sal sob os seus pés. A proibição durou 
anos. E foi numa praia de Gujarat, em 
1930, que um homem chamado Gandhi 
desafiou a lei inglesa, dobrou o seu corpo 
frágil e buscou um punhado de sal. inici
ando um processo que acabaria 20 anos 
mais tarde com a independência da Índia. 

Um homem simplesmente se abaixou, pe
gou um pouco de sal, e mudou a história". 

Nossas respostas de vida devem respon
der à pergunta, insistente, que cada dia 
Deus nos faz: "onde dormirão os pobres 
nesta noite?" (Ex 22,26). 
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QumÕfS PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDMDUALOU 

O DEBAlE EM 

OOMUNIDADE 

1- Como a sociedade atual trata a problemática da criança e do adoles
centeiO que isto tem a ver com a Missão da Vida Religiosal 

2- Por que é tão importante a questão da linguagem na realidade da 
juventude hojel 

3- Como você e sua comunidade podem colaborar para uma adequada 
ação pastoral nessa área? 

"Este tempo de guerra veio dizer 
que vivemos o pós-moderno na tecnologia 

e o pré-moderno nos valores." 
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A Formação em seu conjunto 

FREI MIGUEL KLEINHANS, OFM 

1. Introdução 
Desde 1989, trabalho na formação. É meu 

tempo de ficar santo ou louco. A ordem 
franciscana ao qual pertenço, conhece na 
formação o cargo do secretário para for
mação e estudos; uma pessoa então que 
coordena toda formação e indica em res
ponsabilidade ao ministro provincial a li
nha da formação em geral. 

Junto com um conselho de formação 
e dentro das diretrizes da ordem em ge
ral, ele estrutura a formação inicial, a 
formação permanente, os estudos, o cui
dado pastoral das vocações e a formação 
ministerial e profissional. Ele opina so
bre que maneira uma região concretiza 
os princípios da formação. Ele tem a pa
lavra nas decisões, se a formação acon
tece na inserção ou em seminários, se 
ela se dá mais a partir de exposições em 
palestras ou mais por experiências 
indicativas do carisma. Ele sugere de que 
maneira deve ser feito o cuidado pasto
ral das vocações e como enfrentar uma 
formação permanente atual e eficiente. 
Com uma palavra: junto com o conselho 
de formação ele é o filósofo da forma
ção. Acredito que muitas ordens e con
gregações tem um/a irmão/a nesta 
responsabilidade. 

« A partir daí acho que uma formação, 
~ dirigida com responsabilidade no seu con-
~ 

i;l junto pode se tomar a espinha dorsal duma 
w 

iZ ordem ou congregação, já que a formação 
_J3J num certo sentido sempre é vanguarda. O 
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que gostaria de partilhar então vem duma 
longa prática refletida. Acredito que a vi
são do conjunto da formação pode dire
cionar bastante o caminho duma entidade 
provincial na vida religiosa. Nos tempos 
modernos, onde assistimos muito a que
bra de continuidade, faz bem ter uma sín
tese na formação. E nesta tarefa se entre
laçam questões técnicas e realidades espi
rituais numa aplicação harmoniosa. Vas
culhei então meus antigos cadernos de 15 
anos, em busca da pérola preciosa na for
mação. Tive vontade de fazer síntese e o 
humilde resultado está aqui. 

2. A formação permanente 
A pedrinha principal deste mosaico é 

certamente a formação permanente. Se 
não cuidar bem dela, desmorona também 
a formação inicial, pois o/a formando/a 
- proferindo os votos perpétuos - não 
acha a continuação certa do caminho 
formativo. E isso faz perder aos poucos 
os valores apreendidos na formação ini
cial. Sem a formação permanente ela corói 
aos poucos por dentro. Pois não existe um 
chute atrás da formação inicial tão forte, 
que a bola ainda voa nos ares no jubileu 
de ouro da vida religiosa - tirando assim, 
gol e galera. 

Mas a formação permanente não existe 
apenas para dar continuidade à formação 
inicial e preservá-la. Ela é muito mais. 
Ela faz prevalecer o testemunho de vida 
em cima do trabalho, evita sobrecarga, 



indiferença, cansaço espiritual, ironia, 
deboche e preguiça mental. Garante atua
lizações e "aggiornamentos" e ajuda a cu
rar feridas. Ela é caminhada, conversão 
constante, fidelidade e, afinal, uma ne
cessidade vital de não ficar para trás. Ela 
tem sua própria espiritualidade: um cres
cer na cotidianidade da vida, como Jesus 
crescia em sabedoria e graça (Lc 2,52). 
Ela tem seus passos pequenos interiores 
a dar, este "atravessar para a outra mar
gem" (Mc 4,35), conhece a "seqüela 
Christi" - o seguimento "aonde quer que 
fores" (Mt 8,19) e também a reanimação 
do "dom de Deus, que esta em ti" (2Tim 
1,6). Os motivos espirituais com certeza 
não faltam. 

Assim a formação permanente é muito 
mais do que um curso para fazer e co locar 
um diploma na gaveta. A arte fica porém 
muito na integração do aprendido na pró
pria vida, e aqui através da abertura mi
nha é o Espirito de Deus que une conheci
mento e vida prática. Como conceito duma 
força vital ela acontece muito no cotidia
no da vida de cada irmão e irmã e fica as
sim como fator decisivo da integração e 
personalização. Neste processo o próprio 
irmão e a própria irmã são os últimos res
ponsáveis e não mais o/a superior/a, que 
apenas pode oferecer com boa vontade. 

Para não falar apenas genericamente 
gostaria de mostrar em três exemplos a 
penetração da formação permanente no 
nosso trabalho diário: 

a) Formação permanente 
e evangelização 

Quem abraça o apelo missionário, cons
trói sua formação permanente. Cedo se re
conhece no trabalho missionário, que nos-

sa fé sempre é uma aproximação ao misté
rio em linguagem cultural. Vivemos o nos
so midrash. Ninguém entende Deus per
feitamente, pois ele mora numa luz ina
cessível. Mesmo o próprio Jesus na sua pre
gação não conseguiu a transmissão total e 
falava em parábolas. Quantas vezes o/a 
missionário/ a anuncia uma mensagem e o 
povo vive outra, usando as mesmas pala
vras e símbolos do que nós. Às vezes im
pulsionamos um pouco este imaginário (o 
pão de Santo Antônio, por exemplo), mas 
na maioria nos escapa o último sentido que 
o povo dá a nossos impulsos. Percebemos 
algo como a necessidade dum cenário, to
ques físicos, corporais, mas entendemos 
também rapidamente que o imaginário do 
nosso povo é livre e, às vezes, o último 
reduto da liberdade. 

E essa humildade de reconhecer os nos
sos limites tem a ver com a formação per
manente. Reconhecer que a nossa sim
ples presençajá pode ser missão é resga
tar uma atitude formativa na raiz da evan
gelização. Vale mais a gratuidade no ca
minho do que os resultados concretos da 
obra missionária. O caminho é mais im
portante do que a chegada. A finalidade 
é a caminhada e a estrada se torna con
vento. Assim nossas posições, o sacerdó
cio e as obras nunca se tornam um escu
do contra um vazio interior. Ser capaz de 
viver em alteridade frente ao novo faz de 
nós os/as agentes da própria formação per
manente. Pois a missão evangelizadora co
meça sempre com a conversão dos/das 
evangelizadores/as. 

o( 
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b) Formação permanente ~ 
e justiça, paz e ecologia ~ 

Quem abraça a luta pela justiça, paz e 8 
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ecologia constrói sua própria formação. 
Não existe uma formação autêntica dos 
mistérios sagrados apenas nos ícones, na 
música, e no incenso, longe dos hospi
tais e orfanatos, longe da medicina al
ternativa, da reforma agrária e do lixo 
seletivo. Somente as doutrinas e idéias 
não formam, mas o contato com o real, 
iluminado e vivido na fé. A poeira em
baixo das unhas ou a insolação sofrida 
na colheita do arroz em trabalho solidá
rio com o MST vivificam o mistério de 
um Deus solidário que ajuda a reerguer 
o homem e a mulher decaídos. A boa 
nova ganha uma dimensão muito con
creta, a aprendizagem vai pela pele atra
vés da experiência e forma profundamen
te o irmão e a irmã. Esse engajamento 
concreto interpreta pela vida a parábola 
do bom samaritano (Lc 10,29-37) ejun
ta no/a irmão/a a vontade de ajudar do 
samaritano, o grito por socorro da víti
ma e a mística dum Deus solidário. E isto 
é formação permanente. 

c) Formação permanente e 
fraternidade / irmandade 

Quem se empenha num bom anda
mento na vida fraterna constrói a pró
pria formação permanente. Certamente 
a fraternidade/irmandade é tão forte, 
como o/a irmão/irmã faz opção por ela. 
Saindo da Santíssima Trindade, ela sem
pre é um reflexo dela e assim também 
sempre fruto da contemplação. Ninguém 
pode dar esse passo pelo/a irmão/ã. Só 

" assim - pela espiritualidade e pelo 
~ referencial em comum - pode se con
~ tornar erros na vida comum. Assim se 
~ 

~ coloca por exemplo, no seu devido lu-
8 gar, protagonistas ferrenhos/as lutado-
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res/ as para executar uma determinada 
'missão. Se eles/elas imporem suas idéi
as sem a nossa consagração resgatada em 
baixo do trabalho pastoral, as conseqü
ências podem ser fatais para a fraterni
dade / irmandade. Mas um bom projeto 
de vida no local, apoiado na espirituali
dade viva evita indiferença, fechamen
tos, individualismos, brigas e elimina
ções. Quem se faz forte pela comunida
de e inicia também pequenas refunda
ções localmente, cria comunidade, antí
doto ao individualismo e abraça a pró
pria formação permanente. 

Tem outros campos, nos quais a for
mação permanente pode se fazer valer, 
por exemplo, na questão de gênero e tam
bém na economia. Se houvesse uma sen
sível moderação nesse campo que age 
sem invadir outros espaços e competên
cias, a formação permanente pode se tor
nar um fermento e elevar um pouco 
a massa nas nossas congregações e 
ordens. 

3. A formação inicial e a 
gradatividade das etapas. 
Quando isto está claro e estruturado, 

a formação inicial tem seu suporte ne
cessário. Ela pode então ocorrer tranqüila 
com a necessária harmonia e colabora
ção entre os formadores/as. Com certe
za cada etapa tem seu cunho especial, 
seja a formação humana no postulanta
do, a especifica espiritualidade congre
gacional no noviciado ou a profissiona
lização no pós-noviciado. Aqui é indis
pensável o diálogo entre os/ as formado
res/ as das etapas iniciais. Talvez seja bom 
até de permear certos elementos forma
tivos por todas as etapas, para evitar a 



sobrecarga de um elemento numa certa 
fase. A espiritualidade, por exemplo, não 
e só exclusivamente para o noviciado. 
Um bom princípio pedagógico nestas eta
pas é o conjunto de expor e experiênciar. 
O discurso é um meio, mas a experiência 
indicativa é outro e muitas vezes mais 
rica, especialmente quando ela é bem 
preparada, acompanhada e avaliada. Aqui 
o/a formadora/a precisa da criatividade 
e competência e isto vai muito além de 
ser professor/a. 

Seja como for a composição duma eta
pa, uma coisa está clara: nosso carisma é 
inspirado por Deus é uma realidade viva 
e assim anterior a todos os nossos afaze
res. Ele antecipa todas as nossas interpre
tações, coloca no lugar cada tendência. 
filosófica, teológica, científica, cada de
terminada cosmovisão ou critérios huma
nísticos. Esta prioridade é inegociável na 
formação inicial. Não adianta aqui um 
meio compromisso com a fraternidade/ 
irmandade, que reserve por demais os ca
prichos pessoais. Ao fundo se trata do 
espírito de pertença que deve ser real, 
exercitado e assumido. Espiritualmente 
estamos aqui diante do discipulado e do 
crescimento em sabedoria e graça. A dis
ciplina de entrar nisso tem algo de "mor
tal", sim, pois temos a tendência de sem
pre escapar. Esta capacidade do "Não" aos 
nossos caprichos desencaminhados, tem 
algo a ver com o "Sim" a ele, com o dese
jo de ver, o que não tem forma e ouvir o 
que não tem som. Não é mais a temerária 
confiança nas próprias forças, mas fé 
como salto, que não é dado no escuro 
numa atitude ingênua, mas no abando
no em Deus. Justamente na fase do pós
noviciado - às vezes até chamado de ado-

lescência da vida religiosa - precisa se 
treinar este salto de fé sem se programar 
conforme a própria visão do mundo. Pois 
aprender aqui é bem mais do que tomar 
lições: é seguir sem reservas e sem pôr 
condições. Numa espiritualidade assim 
pode se colocar então qualquer programa 
de formação inicial com suas devidas eta
pas e marcos operacionais. 

Uma especial atenção merece ainda a 
fase de transição dos votos temporários 
a plena inserção na vida consagrada. É 
uma fase sensível, pois chegam as pri
meiras responsabilidades, o passo de ser 
estudante a ser profissional, a formação 
da consciência própria e de outros, tal
vez também questões afetivas. É bom de 
andar acompanhado com abertura do 
espírito. Nesta fase se emite normalmente 
também os votos perpétuos. Pensar ne-
les como libertação da dinâmica da for
mação inicial (cativeiro acabou) é cer
tamente um erro e pode levar a quebras 
dolorosas. O ato de emitir os votos lança 
o/a professando/a então longe da pró
pria imanência. Confiando na própria 
força, ninguém pode dizer, como está 
amanhã e se consegue sustentar a pro
messa. Mas fazemos nossos votos a um 
Deus eterno que nos leva consigo, quan-
do cumprimos a nossa parte. Ele é capaz 
de sustentar nossa fragilidade eterna
mente. Assim com todas as dificuldades 
não vamos cair no erro de emitir os vo-
tos "até que dá"". Somos testemunhas 
do infinito e não apenas da nossa 
imanência tão fraca. A fé gera em nós < 

também nesta etapa de transição a rara ~ 
capacidade de enfrentar o real mistério ~ 
e o real sofrimento com verdadeira ~ z 
coragem. 8 
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4. O cuidado pastoral das 
vocações 
A primeira coisa que cai na vista no 

cuidado pastoral das vocações é sua 
interligação com a formação permanen
te. No seminário-laboratório sobre as "No
vas Gerações" da CRB no Rio em outubro 
2003 discutimos realmente que o mundo 
das "Novas Gerações" tem muito a ver com 
as "Antigas Gerações". Nossa imagem e 
nossa atração para os/as jovens passam 
certamente por aquilo que somos. Quan
do se entende o caminho na formação 
permanente de maneira processada, se 
evita ao mesmo tempo de ver a vida reli
giosa como um único bloco monolítico 
que leva a "encostar" o carisma ("Foi isso 
ai"). Processar em vez de encostar abre 
também novas possibilidades para revela
ções progressivas da força divina no pró
prio carisma. E isto fortifica o acompa
nhamento vocacional das novas gerações. 
É evidente então, que o cuidado pastoral 
das vocações deve andar muito unido com 
a formação permanente. 

O/a animador/a vocacional é em mui
tos casos o/a primeiro/a mediador/a en
tre Jesus, que chama e aquele/a que é 
chamado/a. Promover vocações exige en
tão a clara consciência de ser mesmo cha
mado/a por Jesus para agora comparti
lhar a própria forma de vida. Estamos di
ante do mistério insondável duma voca
ção. Ela acontece na interioridade huma
na, pois Jesus conhecia o homem e a 
mulher por dentro (Jo 2,25). Deixamos 

< aqui o mundo da razão e da lógica, entra
~ mos no mundo do mistério. Sua lingua-
~ 

~ gem é simbólica, não define tanto, mas 
'Z insinua, abre e lança pontes. As liturgias 
8 antigas, as parábolas do evangelho e as 
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chamadas vocacionais de Jesus vão mui
to por ai. Talvez esta linguagem tenha 
uma influência maior em nós, do que ima
ginamos. Interessante neste sentido é a 
vocação de São Francisco de Assis diante 
da cruz de São Damião. Uma antiga lenda 
conta, que no momento da vocação os 
olhos do crucificado se abriram e desde 
momento em diante ficaram abertos. 
Estamos diante duma expressão linda, 
como os olhos espirituais de Francisco se 
abriram. Por estes olhos se penetram as 
coisas exteriores, depois as interiores e afi
nal as transcendentes. É um espelhamen
to. Interessante é também que Clara de 
Assis diz, que o/a discípulo/a é chama
do/a a "espelhar-se em Cristo." 

Este processo todola promotor/a voca
cional vai acompanhar. Ele/ela pode bem 
ser a primeira pessoa, a quem uml a jovem 
pela primeira vez se confia e com voz trê
mula revela um chamado profundo em 
tempos contestadores. Isto exige sensibili
dade, acolhida dum dom precioso e um cla
ro sentido de pertença do/a promotoria. 
Afinal o cuidado pastoral das vocações é 
uma questão de contágio. Porém só conta
gia e mostra a beleza duma vocação que 
mesmo irradia alegria com a própria voca
ção. Só assim se pode dizer com credibili
dade: "Vinde e vede" (Jo 1,39) ou: "Vinde, 
também vós, trabalhar na minha vinha" 
(Mt 20,7). 

A partir desta base espiritual se traba
lha então a questão antropológica hoje e 
se coloca a fundição da pessoa em Deus 
contra todas as tendências nülistas da fi
losofia contemporânea. Esclarecem-se as 
diferentes posições eclesiológicas (CEBs ou 
RCC), métodos pedagógicos e discerni
mentos espirituais. Deve se entender a 



cultura juvenil, as fragilidades interiores 
das "novas gerações", o gosto pela 
indisciplina, o quadro afetivo-sexual com 
maior aceitação e menor ética implican
te, a forte vivência da subjetividade e a 
ajuda fraca encontrada hoje na sociedade 
de estabilizar a caminhada juvenil em 
bases espirituais-sociais sólidas. No lado 
prático pode se trabalhar com grupos 
vocacionais ou em colégios ou convidar 
para pequenas experiências de presença 
solidária aos excluídos. Material com cer
teza não falta. Importante aqui são pe
quenos retiros vocacionais e a oração por 
vocações. Só uma base sólida em Deus, 
faz afinal entender uma vocação. A ora
ção para que Deus mande operários na sua 
vinha, nunca pode ser apenas uma inici
ativa entre outras~ ou pior um recurso 
fácil para se desinteressar do problema. 
Assim gera-se a consciência que o cuida
do pastoral das vocações não é uma corri
da; evita-se ciúmes vocacionais e uma 
atuação tipo "pesca". Ninguém deve ter 
muita pressa neste serviço. Precisa se es
perar, pois, Deus tem seu próprio ritmo e 
cada jovem também. O fruto pode chegar 
num momento menos esperado. 

5. A formação ministerial, 
profissional e os estudos. 
A concretização duma vocação se reali

za no ministério, na profissão e nos estu
dos. Ela tem sempre a ver com as necessi
dades da congregação ao nível local, pro
VÍncial e internacional. Não existe aqui um 
capricho individual duma formação desli
gada da fraternidade/irmandade; neste 
campo ninguém é individualmente tão li
vre para voar que não precisa perguntar a 
ninguém. Mesmo assim, podem surgir di-

ficuldades em conciliar os currículos 
profissionalizantes e a vida fraterna. Ho
rários diferentes, greves nas universidades 
e os compromissos internos da congrega
ção - como assembléias, retiros e estudos 
- podem se mostrar incompatíveis. Atrás 
tem um certo conflito de auto-sustento 
financeiro através do trabalho remunera
do com carteira assinada e o cuidado com 
o próprio carisma; algo realmente difícil a 
conciliar nestes tempos modernos. Se não 
cuidar duma sólida formação de vida reli
giosa o/ajovem estudante fica vulnerável 
no ambiente universitário, meio ateísta, 
como também em seminários diocesanos 
fundamentalistas. Também aqui é bom de 
andar acompanhado e deixar de lado a 
auto-suficiência de: "Eujá sei". De novo é 
exigido a atitude de humildade nesta fase 
de profissionalização. 

A questão antropológica surge fortemen
te na formação profissionalizante. Não exis
te mais a figura querida do frei porteiro 
no convento e da irmã cozinheira, sempre 
disponivel a qualquer hora, como uns tem
pos atrás. Como é então hoje o entendi
mento dum irmão religioso de opção laica!, 
artista plástico, ou da irmã terapeuta 
ocupacional? Como vivemos juntos assim 
em fraternidade/ irmandade, onde Deus dá 
vida a nossa vida? Certamente tem uma 
maneira específica congregacional de como 
enfrentar os estudos. Nossos carismas po
dem orientar támbém aqui e este espírito 
indica nossa maneira como estudar e se 
profissionalizar. Assim enraizada nos va
lores autênticos da congregação, a forma-

'" ção científica profissionalizante assegura ~ 
um itinerário de maturação e perfeição e ~ 
ajuda a consolidar o fundamento da pró- ~ 
pria fé. Além disso, isto ajuda a resgatar e 8 
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desenvolver o crescimento progressivo da 
tradição religiosa, da fisionomia espiritual 
e do patrimônio cultural de nossas ordens 
e congregações. Faz bem de enxergar esses 
motivos e não se fincar apenas nos estu
dos por motivos pastorais imediatos. Se o 
estudo é estruturado gradativamente do 
aspirantado até a formação permanente -
apoiado em bibliotecas atualizadas, revis
tas assinadas e centros de estudos organi
zados - ele esclarece mais a identidade 
congregacional e ajuda a evitar a assimila
ção de outras identidades errôneas e 
esotéricas. 

Por enquanto porém não existe bem 
uma forma geral como se profissionalizar, 
vivendo a vida religiosa. Parece umjogo 
de cintura de manter os valores da vida 
religiosa e no mesmo tempo o acompa
nhamento profissionalizante doia irmãol 
a em formação. Uma linha geral acho in
dicado por fI. João de Parma, ministro 
geral da ordem franciscana antes de São 
Boaventura na Idade Média. Ele dizia, que 
o edifício da ordem se deve construir so
bre duas paredes; isto é, sobre a santida
de de vida e sobre a ciência. Trocar isto 
em miúdo porém vai ser a tarefa árdua de 
cada formadorla no cuidado da formação 
profissionalizante. 

Uma outra parte nesta formação leva 
aos ministérios sagrados. Seja no serviço 
diaconal, sacerdotal ou até episcopal, a 
boa formação humana se liga fortemente 
à maturidade espiritual. O ministro sagra
do precisa absolutamente o espírito de ser-

o(! viço, destituído de qualquer presunção, 
~: desejo ou poder, pois o "munus regendi" 
~ I se liga intimamente ao serviço. Tem aqui 
~ também uma unidade profunda e miste-
8 riosa entre o exercício do ministério e a 
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vida espiritual do ministro sagrado. Ela 
influi diretamente sobre o anúncio da 
palavra e a celebração dos sacramentos. 
Convergem aqui a vida interior oculta e a 
ação missionária, formando um quadro 
visível. Com uma pessoa espiritual assim 
aparecem.comportamentos naturais e es
pontâneos sem nada forçado e sem vestí
gios de sofrimento. Mantém-se o equilí
brio do espírito, apesar de incômodos, 
cruzes, aflições e humilhações e isto com 
suma naturalidade, como se não lhe cus
tasse nenhum esforço, como se agisse por 
índole ou hábito. Assim a graça se mos
tra não como algo abstrato, desencarnado 
ou ideal, mas como vida divina, infundi
da na vida humana, como algo que vem 
colaborar, purificar e elevar as faculda
des humanas. Daí resulta que esta reali
dade vital cria na pessoa que a ela se aban
dona, exigências psicológicas profundas 
e produz nela atos interiores e exteriores 
em plena consonância com tais exigênci
as. Pessoas assim esforçadas e agraciadas 
são em certo sentido, mais verdadeiras, 
mais essências, naturais e espontâneas, já 
que procedem da natureza huma.na ele
vada e fortificada por Deus. Na hora da 
administração dos sacramentos agem "in 
persona Christi", isto é, na específica 
identificação com Jesus Cristo. O desen
volvimento pleno e a realização existen
cial da própria personalidade, se identifi
ca nesta hora sacramental de maneira san
tificada com a personalidade de Cristo. 

Mas de formar estes ministros sagra
dos, fundindo capacidades intelectuais, 
percepções espirituais e os dons huma
nos numa personalidade só, vai ser tam
bém a árdua tarefa na formação ministe
rial-sacerdotal. 



6. A identidade e a formação 
doia formadorla 
Quais são os elementos significativos 

que identificam um/a formador/a? Uma 
das respostas encontrei no caderno da 
CRB de 1995: Os noviciados por dentro 
- uma sondagem. Aqui se fala, que os/ 
as formadores/as devem ter um admirá
vel jogo de cintura, uma capacidade 
camaleônica de adaptar-se, de saber aban
donar o experimentado e de viver sem a 
segurança de caminhos conhecidos. Isso 
faz deles/ delas um grupo vigilante e 
observador das rotas por onde passa a 
vida religiosa hoje. É um exercício cons
tante de futurologia que necessita por 
si, a fé e a confiança na providência 
amorosa de Deus. 

Certamente participamos aqui na nossa 
humilde condição humana dum dom de 
Deus e de um carisma especial; isto é, do 
mistério de Cristo - formador dos discípu
los e do Espírito Santo - formador da Igre
ja. Como o Cristo - formador foi humilde 
e obediente ao Pai, a formação é sempre 
um caminho para a expropriação. Dela vem 
a alegria - condição indispensável para um/ 
a formador/a. Humildade e alegria então 
fazem parte da identidade do/a formador/ 
a. Ganha-se clareza aos poucos que a ver
dadeira forma da eficiência é passividade, 
não atividade; isto é, deixar-se possuir por 
Deus (Fl3,12). Disso faz parte a conversão 
e a purificação das nossas marcas espiritu
ais, congregacionais mal integradas, que 
ainda vivemos com um certo minimalismo. 
Faz bem como formador/a encarar também 
nossos fracassos com verdadeira humilda
de, pois eles podem se revelar como luga
res de teofania. 

Uma pessoa de conversão assim, alcan-

ça o/a formando/a com a graça de Deus 
em profundidade. Ela é perseverante na 
busca e não pára com as primeiras respos
tas que podem ser superficiais. Ela mesma 
tem uma forte experiência de Deus e "per
de" (ganha) muito tempo na gratuidade 
com os/as formandos/as. Estes irmãos e 
estas irmãs serão colocados firmemente em 
pé, vão ser o novo fundamento das con
gregações e agir como o pequeno resto do 
povo em Isaías (Is 10,20-22) que renovou 
todo povo de Israel. 

A este tecido espiritual se ligam os es
forços humanos na formação do/a for
mador/ a. Um primeiro passo pode ser a 
aceitação do cargo de boa vontade e não 
como "aquela cruz pesada que Deus me 
deu". A disposição positiva de servir nes-
ta tarefa é a metade do caminho vencido 
e beneficia muito os/as formandos/as no 
mesmo caminho. Um outro passo huma-
no é a reconciliação com a própria for
mação inicial e com o passado ainda mais 
longe da infância e juventude. E só de
pois podem ajudar os cursos específicos 
para formadores/as, os esclarecimentos 
sobre os sinais dos tempos e a atualização 
filosófica, psicológica, pedagógica e teo
lógica. Pelo governo da congregação o/a 
formador/a seja orientado/a a se dedicar 
o tempo integral à formação. Formado
res/as "part time" não sevem. Criam fa
cilmente uma sobrecarga em outros ser
viços, prejudicam a formação e caem num 
vazio espiritual. Precisa-se de uma equi-
pe formadora para trocar os encaminha
mentos práticos no cotidiano da forma- '" 
ção e para discernir em conversas pacien- ~ 
tes o chamado vocacional dos/as candi- ~ 
datos/ as. Tanto mais sintonia entre os/ as ~ 
formadores/as têm nessa parte, tanto 8 
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melhor pode se traçar o caminho da for
mação - às vezes chamado "a arte das ar
tes" - na vida religiosa. 

7. Conclusão 
Chego ao fim de montar meu mosaico. 

Parece uma engrenagem em que uma roda 
pega na outra. Na suas diversas etapas a 
formação transmite vida, espiritualidade, 
fraternidade/irmandade, simplicidade e 
missionariedade conforme o carisma de 

cada congregação. A espinha dorsal duma 
entidade da vida religiosa pode bem estar 
por aí, quando se leva a sério a formação 
e suas implicações nas diversas etapas. 
Pois, se ela não incidir e transformar pro
gressivamente a nossa vida,ela deixa de 
ser formação. 

Endereço do autor: 
Paróquia Nossa Senhora da Glória 
Caixa Postal 329 
65001-970 São Luís - MA 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A lEITURA 

1- Para você e sua comunidade quais são os principais desafios da forma
ção na Vida Religiosa hoje! 

INDIVIDUAL OU 

o DEBATE EM 

OOMUNIDAIlf 

2-

3-

o testemunho apresentado no artigo pode projetar luz sobre a ma
neira de buscar responder a esses desafios? 
Na realidade da sua província e/ou congregação, que pode ser feito no 
sentido de abrir perspectivas novas para dinamizar o processo 
formativo na sua totalidade? 

"Mesmo o próprio Jesus na sua 

pregação não conseguiu a transmissão 

total e falava em parábolas." 
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... CORREIOS ... 

Marcos Indicadores 

Há uma esperança pa ra 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, o CRB se compromete a animar 
e assessorar o processo de refundação do Vida Re ligioso, sinalizando 

o caminho através desses marcos: 

1. Espiritua lidode integradora como experiência de itinerôncia, vivido 
na diná mica pasca l. 

2 . Opção preferencial, audaciosa e atual izada , pelos empobrecidos e 
excluídos. 

3 . Comunidade, a ntídoto contra o individua li smo, espaço de 
irmandade, cresci mento, d isci pulado, solidariedade. 

4 . Formação pora ser presença profético no realidade, comprometer-se 
e de ixar-se evangelizar. 

5 . Abe rtura às in terpelações das nova s gerações em suo diversidade 
cultura l. 

6 . Novas relações de gênero e etn ia tecidas no respei to e va lorização 
do diferente. 

7. Intercongregacionalidade, trabalho em rede e parcerias com le igos 
e diversos organismos em vista do solidariedade. 

8. Anál ise institucional a partir do carisma e em vista da pessoa e 
da missão. 

9 . Apoio O novas formas de consagração e de pertenço aos ca rismas. 

10. Dinamização e a peracionalização do Projeto do CLAR "Pelo 
Ca minho de Emaús". 

11 . Resposta generoso e presença inculturada no missão a lém
fronteiro. 

A nós, irmãs e irmãos de todo o Brasil, cabe a responsabil idade de 
transformar em vida profética e missioná ria o que o Espírito nos propõe 
neste momento. Nesta espe rança, sob o proteção de Nossa Senhora 
Aparecida, avançamos para o futu ro. 

(Texto final aprovado pela XIX Assembléia Geral Ordinória da eRB, 
celebrada em São Paulo, de 09 a J 3 de julho de 200 J.) 
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