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Cidadania e Testemunho Profético 

IR. MARIA CARMELITA DE FREITAS, FI 

Como acontece com a comunidade ecle
sial. a Vida Religiosa está chamada a ser 
testemunho profético na sociedade, a visi
bilizar nas relações sociais os valores do 
Reino. A tendência àfuga mundi é, con
tudo, uma tentação que ainda não se su
perou totalmente nas comunidades religi
osas e que hoje parece ganhar novo fôle
go. Quando chega ase impor, aliena as cons
ciências, impossibilita toda seriedade e ver
dade no compromisso sociopolítico da Vida 
Religiosa, torna inviável a integração mís
tica e política, levando religiosos e religio
sas a evadir-se das exigências que decor
rem do exercício da cidadania responsável 
e do testemunho profético no mundo. 

Segundo os textos do Evangelho, Jesus, 
no momento decisivo de sua vida terrena, 
próximo da sua morte e ressurreição, reza 
ao Pai pelos seus, numa prece cheia de emo
ção: "Não te peço que os tires do mundo ... " 
(Jo 17,15). O mundo é, assim, para Jesus, 
o espaço onde o amor do Pai deve ser anun
ciado e materializado em ações de justiça, 
de bondade, de graça, de paz, de libertação 
e salvação. O espaço onde o testemunho 

dos seus até o final dos tempos tem que re
criar constantemente a utopia de uma con
vivência humana baseada nos valores do 
Reino. Não é possível pertencer ao grupo 
dos seus e evadir-se do compromisso póli
tico, do compromisso com o humano, com 
o irmão/ã, na sua concreta existência his
tórica, no meio do mundo. Não é possível 
seguir Jesus sem assumir a própria condi
ção de cidadão/ã na sociedade. 

Entre as várias dimensões do compromis
so social da Vida Religiosa, a dimensão polí
tica é, com freqüência, a mais questionada, 
a que com mais facilidade se põe em tela de 
juízo. Isto se deve, em parte, à falta de cla
reza na compreensão da própria expressão 
"política", e à escassa educação para o exer
cício da cidadania que, muitas vezes, se dá 
na Vida Religiosa. Não raro, a causa desse 
fenômeno radica em preconceitos anacrô
nicos e velhos tabus não superados. O cam
po da política se apresenta ainda a muitos 

'" religiosos e religiosas como o domínio do ~ 
mal. das mãos sujas, por isso mesmo in - ~ 
compatível com sua vocação de seguimento ~ 
de Jesus. A sociedade atual tende a reforçar 8 



esses esquemas mentais, seja através dos 
mecanismos alienantes do sistema vigente, 
seja mediante a inculcação de supostos pos
tulados de caráter religioso. 

Precisamente por isso é urgente que se 
favoreça na Vida Religiosa o desenvolvi
mento da consciência cidadã e política, não 
só nos anos da formação inicial, senão ao 
longo da vida, como um autêntico proces
so no qual teoria e prática andem juntas e 
se questionem mutuamente. No qual, a 
experiência de Deus - a mística - não se 
dissocie jamais da tarefa de transformar a 
sociedade e de criar um mundo mais hu
mano para todos. A mística cristã longe de 
alienar as consciências, supõe um encon
tro com um rosto novo e desafiador de Deus 
que emerge dos grandes desafios da reali
dade histórica. Vale aqui a afirmação de 
Puebla: "América Latina necessita pessoas 
conscientes ... urge uma síntese vigorosa 
entre a fé que se professa e a prática como 
compromisso concreto que se assume na 
realidade" (P 320). 

Na difícil arte de aprender e re-aprender 
constantemente a ser cidadãos/ãs no mun
do atual e assumir com plena consciência 
deveres e direitos nesse nível, duas atitu
des são imprescindíveis e necessitam ser 
desenvolvidas: em primeiro lugar, a capa
cidade de reconhecer que o momento que 
vivemos não é de muitas certezas, e que 
isso nos obriga a rever atitudes, a repensar 
modelos, paradigmas e estratégias, mas não 
nos exime de continuar levando adiante o 
compromisso cidadão e político a través de 

" caminhos, talvez, mais audazes, proféti
g cos e contraculturais 'que os percorridos 
~ 

~ até agora, conforme nos conduza o Espiri-
~ to. Lucidez crítica é outra atitude indis-
8 pensável. É preciso saber discernir os no-
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vos sinais dos tempos, sem ceder à tenta
ção de repetir fórmulas, de impor receitas 
ou absolutizar conquistas de outros mo
mentos históricos. O diálogo, a busca pes
soal e corporativa, a coragem de crer no 
Deus do Reino, mais além dos aparentes 
fracassos históricos, são requisitos de uma 
tal lucidez, que nos permitirá atuar como 
cidadãos/ãs proféticos e construtivos nas 
novas situações que afligem nossos povos. 

O processo cívico das eleições municipais 
que estamos vivendo neste segundo semes
tre de 2004 constitui um momento oportu
no para que religiosas e religiosos se per
guntem pela qualidade do seu compromis
so com a cidadania e a política. Testem a sua 
capacidade de sentir-se cidadãos e cidadãs 
numa encruzilhada histórica que, cada vez 
mais, pede audácia profética e solidariedade 
com os pequenos e excluídos. 

Os textos que a Revista Convergência 
publica neste mês de outubro são um subsí
dio valioso para as comunidades na sua busca 
de seguir Jesus e ser com Ele testemunhas 
do amor do Pai no meio do mundo. 

"Testemunhas da comunhão na Igreja e 
na Sociedade" - de Agenor Brighenti - é 
um texto particularmente oportuno e in
teressante. Para o autor, só é possível cap
tar o verdadeiro sentido e alcance do tes
temunho de comunhão de religiosos/as, a 
partir de uma adequada percepção da iden
tidade da Vida Religiosa. Por isso, na pri
meira parte do artigo, apresenta uma bre
ve sistematização das principais coordena
das de uma teologia da Vida Religiosa, ba
seada na teologia do Vaticano lI. Lembra 
que, segundo o Concílio, a Vida Religiosa é 
vocação cristã e como tal enraizada na con
sagração batismal: "A primeira conseqüên
cia dessa nova teologia é clara: depois do 



Vaticano rI, se há uma especificidade da 
Vida Religiosa em relação aos demais esta
dos de vida no seio da Igreja deve-se bus
cá-la no chão comum da vida cristã". Opi
na que a vivência da radicalidade da vida 
cristã pode ser descrita como imitação de 
Cristo, fazendo uma releitura do conceito 
de imitação, em sua relação com o concei
to de seguimento. Na segunda parte do tex
to, o autor procura mostrar como os votos 
de pobreza, castidade e obediência estão 
chamados a ser mediações privilegiadas do 
testemunho de comunhão, uma vez que 
só adquirem seu verdadeiro sentido quan
do vividos na perspectiva do Reino como 
concretizações históricas do amor, da jus
tiça, da dedicação a Deus e aos irmãos. 

Jacir de Freitas Faria, no seu artigo -
"Elementos essenciais da Vocação na Bí
blia" - faz uma acurada análise do fenô
meno vocação a partir da experiência de 
figuras bíblicas de destaque no primeiro e 
no Segundo Testamento, dando prioridade 
para os elementos da vocação aí vivencia
dos. Para o autor, compreender a nossa 
vocação significa mergulhar na vida de 
Jesus, no judaísmo e na Bíblia. O perfil das 
figuras bíblicas analisadas e do seu itine
rário existencial de vocacionados são des
critos com propriedade, mesmo se de for
ma concisa. Através desses "flashes" bíbli
cos, o leitor pode reconhecer o que signi
fica acolher a iniciativa divina do chama
do e responder a ele na fé, inclusive atra
vés de caminhos muitas vezes desconheci
dos e pouco trilhados. São muitas as nu
ances da vocação na Bíblia, que o autor 
procura sistematizar na parte conclusiva 
do artigo. "Ser profeta, com as suas várias 
nuances demonstra a resposta clara ao cha
mado de Deus na época do Primeiro, Testa-

mento ... Os elementos essenciais da voca
ção no Segundo Testamento são: ser cha
mado de Jesus; ser herdeiro da bênção; ser 
testemunha de Jesus; ser santo e dar teste
munho para os irmãos". 

O texto de Aíla Luzia Pinheiro de An
drade - "Teologia: Uma vocação tecida na 
Vida" - é uma reflexão sobre a recente en
trada da mulher num dos redutos mais 
masculinos do conhecimento humano, a 
Teologia. Tida, durante séculos, como fun
ção exclusiva do homem nas várias religi
ões e igrejas, a teologia mantinha seu ca
ráter de saber sagrado, sendo vedado à 
mulher o acesso a esse saber. No seu texto, 
Aíla trata essa candente questão, buscan
do projetar luz sobre ela. Parte da própria 
atitude de Jesus em relação com as mulhe
res, inovadora na sua época, e da prática 
da igreja nas suas origens e pergunta: "A 
Igreja nascente teria inovado tanto os cos
tumes daquela época se Jesus não tivesse 
tomado essas posições a respeito da mu
lher? Mostra como, para a mulher, a expe
riência de fazer teologia não é apenas uma 
novidade, mas um processo de conversão, 
para a mulher que a faz e para a Igreja 
toda. Conclui o texto utilizando a metáfo
ra do tapete com o respectivos nós do aves
so: "Para fazer algo que fuja dos padrões 
nonnais, é preciso saber lidar com uma boa 
dose de incerteza. Dessa forma, a teóloga 
assume um grande risco ... ser alguém de 
visão aguçada, uma sonhadora, até uto
pistá'. O texto é uma pro-vocação para te
ólogas e teólogos, empenhados nessa difí
cil arte de falar sobre Deus no mundo de 

< 
hoje e ser testemunhas do amor inefável ~ 

desse Deus que não faz acepção de pessoas. ~ 
"Vida Religiosa e compromisso social", ~ 

de Martinho Lenz, SJ, é um artigo questi- 8 
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onador e de grande atualidade no contex
to sócio-eclesial do Brasil hoje. O autor 
começa o texto com duas perguntas pro
vocadoras: "como revigorar o compromis
so social no coração da Vida Religiosa no 
Brasil hoje?" "Estamos respondendo ao gri" 
to dos pobres e ao chamado da Igreja de 
forma adequada e com o melhor de nós 
mesmos e de nossos Institutos?" Em se
guida, lembra o apelo da CNBB, na sua As
sembléia Geral de 2004, dirigido à Vida 
Religiosa, insistindo em que "continue fiel 
a sua vocação profética e não lhe faltem a 
audácia evangélica e a coragem missioná
ria face aos grandes desafios do nosso tem
po, marcado por tantas divisões, perplexi
dades, injustiças e exclusões". O autor re
fere-se também aos sinais e fatores do atu
al arrefecimento do compromisso social na 
Igreja e na Vida Religiosa, descrevendo com 
precisão as várias manifestações desse fato. 
Os motivos pelos quais religiosos/as se en
gajam socialmente são tratados com luci
dez e pertinência. A parte final do texto 
trata das várias formas que assume hoje o 
compromisso social dos religiosos e religi
osas, oferecendo, ao mesmo tempo, ele
mentos de reflexão que visam ajudar as 

comunidades e as pessoas a re-alimentar e 
dinamizar seu compromisso. 

O artigo "Buscar a Deus e encontrar-se 
em ,Deus. Como orar no mundo de hoje" -
de Alvaro Barreiro, SJ é um texto sugesti
vo e iluminador, que apresenta reflexões 
de cunho teológico-espiritual e orientações 
de caráter prático para a vivência da ora
ção entendida como encontro com Deus. 
O autor parte de uma breve alusão ao con
texto sócio-cultural de hoje e do ressurgi
mento do sagrado na sociedade moderna 
em contradição com os prognósticos fei
tos pelos teóricos da secularização nas dé
cadas de 60 e 70 do século passado. Anali
sa alguns exemplos da busca do sagrado 
que acontece hoje na sociedade. Com essas 
premissas, desenvolve de maneira sugesti
va alguns elementos importantes para a 
prática da oração no mundo de hoje, tais 
como: a valorização do silêncio, o uso de 
um método adequado, o saber orar com os 
sentidos e os afetos. O texto constitui um 
ótimo subsídio para as comunidades na sUa 
busca processual e constante do encontro 
com Deus e do crescimento na prática da 
oração. Merece ser lido e aprofundado pes
soal e comunitariamente. 

" É preciso saber discernir os novos 
sinais dos tempos, sem ceder à tenw,ção 

~ de repetir fórmulas,". " 
z 
~ 

~ 
~ 

> z 
8 
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Mensagem do Papa João Paulo 11 para o Dia 
Missionário Mundial 2004 

"Eucaristia e Missão" 

Caríssimos Irmãos e Irmãs! 

1. O compromisso missionário da Igreja 
constitui, também neste início do terceiro 
milênio, uma urgência que já em outras 
ocasiões quis recordar. A missão, como fiz 
observar na Encíclica Redemptoris missio, 
ainda está muito longe da sua realização e, 
por isso mesmo, devemos empenhar-nos 
com todas as forças no seu serviço (cf. n. 
1). Todo o povo de Deus, em cada momen
to da sua peregrinação na história, é cha
mado a partilhar a "sede" do Redentor (cf. 
Jo 19,28). Os Santos sempre advertiram 
fortemente sobre esta sede de almas para 
salvar: Baste pensar, por exemplo, em San
ta Teresa de Lisieux, padroeira das missões, 
e em Mons. Comboni, grande apóstolo da 
África, o qual tive a alegria de recentemen
te elevar à glória dos altares. 

Os desafios sociais e religiosos que a hu
manidade enfrenta em nossos tempos, esti
mulam os fiéis a renovarem-se no fervor mis
sionário. Sim! É necessário relançar com co
ragem a missão "ad gentes ", partindo do 

anúncio de Cristo, Redentor de toda criatura 
humana. O Congresso Eucaristico Internaci
onal, que será celebrado em Guadalajara no 
México no próximo mês de outubro, mês 
missionário, será uma ocasião extraordinária 
para esta tomada conjunta de consciência 
missionária em tomo da Mesa do Corpo e do 
Sangue de Cristo. Reunida em redor do altar, 
a Igreja compreende melhor a sua origem e o 
seu mandado míssionário "Eucaristia e Mis
são ", como bem realça o tema da Jornada 
Missionária Mundial deste ano, formam um 
binômío inseparável. À reflexão sobre a liga-
ção existente entre o mistério eucaristico e 
mistério da Igreja, une-se este ano uma elo
qüente referência à Virgem Santa, graças à 
celebração do 1500

• aniversário da definição 
da Imaculada Conceição (1854-2004). Con
templamos a Eucaristia com os olhos de Ma-
ria. Contando com a intercessão da Virgem, a 
Igreja oferece Cristo, pão da salvação, a todos '" 
os povos, para que o reconheçam e o aceitem ~ 
como único Salvador. ~ 

2. Retomando idealmente ao Cenáculo, ~ 
ano passado, exatamente na Quinta-Feira 8 
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Santa, firmei a Encíclica Ecclesia de Eu
charistia, da qual gostaria de agora reto
mar algumas passagens que possam aju
dar-nos, carissimos Irmãos e Irmãs, a viver 
com espírito eucarístico a próxima Jorna
da Missionáría Mundial. 

"A Eucaristia edifica a Igreja e a Igreja 
faz a Eucaristia" (n. 26): assim escrevo, ob
servando como a missão da Igreja coloca-se 
em continuidade com a de Cristo (cf. Jo 
20,21), e da comunhão com o seu Corpo e 
com o seu Sangue extrai vigor espiritual. A 
finalidade da Eucaristia é exatamente "a co
munhão dos homens com Cristo e Nele com 
o Pai e com o Espírito Santo" (Ecclesia de 
Eucharistia, 22). Quando participa-se do 
Sacrifício eucarístico, percebe-se com mais 
profundidade a universalidade da redenção 
e, conseqüentemente, a urgência da missão 
da Igreja, cujo programa "centraliza-se, em 
última análise, no próprio Cristo, que deve 
ser conhecido, amado, imitado, para se vi
ver Nele a vida trirútária, e transformar com 
Ele a história até a sua realização na Jerusa
lém celeste" (ibid., 60). 

Ao redor de Cristo eucarístico, a Igreja 
cresce como povo, templo e família de 
Deus: una, santa, católica e apostólica. Ao 
mesmo tempo, compreende melhor o seu 
caráter de sacramento universal de salva
ção e de realidade visível hierarquicamen
te estruturada. Certamente "não se edifica 
nenhuma comunidade cristã, se ela não 
tiver por raiz e centro a celebração da San
tíssima Eucaristia" (Ibid., 33; cf. Presbyte
rorum Ordinis, 6). Ao final de cada santa 

« Missa, quando o celebrante despede a as
g sembléia com as palavras" Ite, Missa est", 
~ 

);l todos devem sentir -se enviados como "mis-
~ 

~ sionários da Eucaristia" para difundir em 
8 qualquer ambiente o grande dom recebi-
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do. Quem, de fato, encontra Cristo na Eu
caristia, não pode deixar de proclamar com 
a vida o amor misericordioso do Redentor. 

3. Para viver da Eucaristia é preciso, além 
disso, consumir tempo em adoração dian
te do Santíssimo Sacramento, experiência 
que eu mesmo faço todos os dias tirando 
daí força, consolação e sustento (cf. Eccle
sia de Eucharistia, 25). A Eucaristia, res
salta o Concílio Vaticano IT, "é fonte e ápi
ce de toda a vida cristã" (Lumen Gentium, 
11), "fonte e ápice de toda a evangeliza
ção" (Presbyterorum Ordinis, 5). 

O pão e o vinho, fruto do trabalho do 
homem, transformados pela força do Espí
rito Santo no corpo e no sangue de Cristo, 
tornam-se o penhor de "um novo céu e 
uma nova terra" (Ap 21,1), que a Igreja 
anuncia na sua missão quotidiana. No Cris
to, que adoramos presente no mistério eu
carístico, o Pai disse a palavra definitiva 
sobre o homem e sobre a sua história. 

Poderia a Igreja realizar a própria voca
ção sem cultivar uma constante relação com 
a Eucaristia, sem nutrir-se deste alimento 
que santifica, sem fundamentar-se sobre este 
alicerce indispensável a sua ação missioná
ria? Para evangelizar o mundo, necessita-se 
de apóstolos "peritos" na celebração, adora
ção e contemplação da Eucaristia. 

4. Na Eucaristia, revivemos o mistério 
da Redenção culminante no sacrificio do 
Senhor, como é enfatizado pelas palavras 
da consagração: "o meu corpo que será 
entregue por vós ... [o 1 meu sangue que 
será derramado por vós" (Lc 22,19-20). Cris
to morreu por todos; é para todos o dom 
da salvação, que a Eucaristia torna presen
te sacramentalmente no curso da história: 
"Fazei isto em memória de mim" (Lc 22,19). 
Este mandato é confiado aos ministros or-



denados mediante o sacramento da Ordem. 
Para este banquete e sacrifício são convi
dados todos os homens, para poder assim 
participar da mesma vida de Cristo: "Quem 
come a minha carne e bebe o meu sangue 
permanece em mim e eu nele. Assim como 
o Pai, que vive, enviou-me e eu vivo pelo 
Pai, também aquele que comer de mim vi
verá por mim" (Jo 6,56-57). Nutridos Dele, 
os fiéis compreendem que o compromisso 
missionário consiste no ser uma" oblação 
agradável, santificada pelo Espírito San
to" (Rm 15,16), para formarem sempre mais 
"um só coração e uma só alma" (At 4,32) 
e tornarem-se testemunhas do seu amor 
até os confins da terra. 

A Igreja, Povo de Deus a caminho ao 
longo dos séculos, renovando a cada dia o 
Sacrifício do altar, espera o retorno glorio
so de Cristo. É o que proclama, após a con
sagração, a assembléia eucaristica reunida 
em torno ao altar. Com fé sempre renova
da, ela reafirma o desejo do encontro final 
com Aquele que virá para realizar o seu 
plano de salvação universal. 

O Espírito Santo, com a sua ação invisí
vel mas eficaz, guia o povo cristão neste 
seu itinerário espiritual quotidiano que 
conhece inevitáveis momentos de difícul
dade e experimenta o mistério da Cruz. A 
Eucaristia é o conforto e o penhor da vitó
ria definitiva para quem luta contra o mal 
e o pecado; é o "pão da vida" que sustenta 
todos aqueles que, por sua vez, fazem-se 
"pão partido" para os irmãos, pagando por 
vezes até mesmo com o martírio a sua fi
delidade ao Evangelho. 

5. Este ano, corno lembrei, ocorre o 
1500

• aniversário da proclamação do dog-

ma da Imaculada Conceição. Maria foi "re
dimida de um modo mais sublime em vista 
dos méritos de seu Filho" (Lumen gentium, 
53). Fazia notar na Carta encíclica Ecclesia 
de Eucharistia: "Contemplando-a, conhe
cemos a força transformadora que a Euca
ristia possui. Nela vemos o mundo renova
do no amor" (n. 62). 

Maria, "o primeiro sacrário da história" 
(ibid., n. 55), indica-nos e oferece-nos Cris-
to, nosso Caminho Verdade e Vida (cf. Jo , 
14,6). Se "Igreja e Eucaristia são um binô
mio inseparável, o mesmo diga-se do bi
nômio Maria e Eucaristia" (Ecclesia de Eu
charistia, 57). 

Faço voto de que a feliz coincidência do 
Congresso Eucarístico Internacional, com o 
1500

• aniversário da definição da Imaculada, 
ofereça aos fiéis, às paróquias e aos Institu
tos missionários a oportunidade de refortale
cer -se no ardor missionário, para que se man
tenha viva em cada comunidade "urna ver
dadeira fome da Eucaristia" (ibid., n. 33). 

A ocasião é adernais propícia para recor
dar o contributo que as beneméritas Pon
tifícias Obras Missionárias oferecem à ação 
apostólica da Igreja. Estas me são muito 
caras e agradeço-lhes, em nome de todos, 
pelo precioso serviço que prestam à nova 
evangelização e à evangelização ad gen
tes. Convido a mantê-las espiritual e ma
terialmente, para que também graças a sua 
contribuição o anúncio evangélico possa 
chegar a todos os povos da terra. 

Com tais sentimentos, invocando a ma
ternal intercessão de Maria, "Mulher euca
ristica", de coração abençôo-vos todos. 



18ª Reunião do Comitê Internacional de 
Enlace entre Católicos e Judeus 

Buenos Aires, 5 a 8 de julho de 2004 

As relações entre a Igreja Católica e o 
Povo Judeu experimentaram grandes mu
danças desde a Declaração do Concílio Va
ticano II "Nostra Aetate" (1965). Tal De
claração ressaltou as raízes judaicas do cris
tianismo e o rico patrimônio espiritual 
compartilhado por judeus e cristãos. No 
último quarto do século, o Papa João Pau
lo II aproveitou todas as oportunidades 
para promover o diálogo entre ambas co
murudades de fé, fator que considera como 
inerente a nossas identidades. Este diálo
go fraterno gerou um entendimento e res
peito mútuo. Esperamos continuar che
gando a círculos cada vez mais amplos e 
tocar as mentes e corações de católicos e 
judeus e a comunidade toda. 

A 18" Reunião do Comitê Internacio-
nal de Enlace entre Católicos e Judeus foi 

" realizada em Buenos Aires de 5 a 8 de ju
~ lho de 2004. Este encontro, celebrado pela 
~ primeira vez na América Latina, teve como 
i< tema central "Tzedek" e "Tzedakah" (Jus-
8 tiça e Caridade) em seus aspectos teóricos 
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e aplicações práticas. Nossas deliberações 
foram inspiradas pelo mandamento de Deus 
"ama teu próximo como a ti mesmo" (Lv 
19,18; Mt 22,39). A partir de nossas dife
rentes perspectivas, renovamos nosso com
promisso com a defesa e promoção da dig
nidade humaná, tal como se deriva da afir
mação bíblica de que todo ser humano foi 
criado à imagem e semelhança de Deus (Gn 
1,26). Recordamos a defesa dos direitos 
humanos do Papa João XXIII para todos os 
filhos de Deus, enunciada em sua Encícli
ca "Pacem in Terris" (1963), e lhe rende
mos um especial tributo por iniciar esta 
mudança nas relaçõe~ Católico-Judaicas. 

Nosso mútuo compromisso com ajusti
ça tem uma profunda raiz em ambos cre
dos. Recordamos a tradição de ajudar a vi
úva, o órfão, o pobre e o estrangeiro, ema
nada do mandato de Deus (Ex 22,20, Mt 
25,31-46). Os Mestres de Israel desenvol
veram uma ampla doutrina de justiça e 
caridade para todos, baseada em uma pro
funda compreensão do conceito de "Tze
dek". Construindo sobre a tradição da Igre
ja, o Papa João Paulo II, em sua primeira 



Encíclica, "Redentor Hominis" (1979), re
cordava aos cristãos que uma verdadeira re
lação com Deus requer um forte compro
misso com o serviço a nossos semelliantes. 

Se bem que Deus criou o ser humano na 
diversidade, dotou-o da mesma dignidade. 
Com partilhamos a convicção de que toda 
pessoa tem direito a ser tratada com justiça 
e eqüidade. Este direito inclui compartilliar 
a graça e os dons de Deus ('Jesed"). 

Dada a dimensão global da pobreza, in
justiça e discriminação, temos uma clara 
obrigação religiosa de mostrar preocupa
ção pelos pobres e pelos que foram priva
dos de seus direitos políticos, sociais e cul
turais. Jesus, com uma profunda raiz na 
tradição judaica de seu tempo, fez do com
promisso cornos pobres uma prioridade de 
seu ministério. O Talmud afirma que o Sa
grado, Bendito Seja, sempre cuida dos ne
cessitados. Atualmente esta preocupação 
pelos pobres deve compreender amplos gru
pos em todos os continentes para incluir 
os famintos, os sem teto, os órfãos, as viti
mas da AIDS, todos os que não recebem 
adequados cuidados médicos e todos aque
les que não têm esperança de um futuro 
mellior. Na tradição judaica, a forma supe
rior de caridade consiste em derrubar as 
barreiras que impedem os pobres sair de 
seu estado de pobreza. Em anos recentes, a 
Igreja enfatizou sua opção preferencial 
pelos pobres. Os judeus e cristãos têm igual 
obrigação de trabalhar pela justiça com 
caridade ("Tzedakah") que finalmente le
vará à paz (Shalom) para toda a humani
dade. Fiéis às nossas respectivas tradições 
religiosas, vemos este compromisso comum 
com ajustiça e a caridade como a coopera
ção do homem com o plano Divino de cons
truir um mundo melhor. 

À luz deste compromisso comum, re
conhecemos a necessidade de encontrar 
uma solução a estes grandes desafios: a 
crescente disparidade econômica entre os 
povos, a grande devastação ecológica, os 
aspectos negativos da globalização e a 
urgente necessidade de traballiar pela paz 
e a reconciliação. 

Portanto, saudamos as iniciativas con
juntas das organizações internacionais ca
tólicas c judaicas que começaram a traba
lliar para resolver as necessidades dos indi
gentes, famintos e enfermos, dos jovens, 
dos que não têm educação e dos anciãos. 
Sobre a base destas ações de justiça, com
prometemo-nos a redobrar nossos esforços 
para resolver as grandes necessidades de 
todos por meio de nosso compromisso co
mum com a justiça e a caridade. 

À medida que nos aproximamos ao 40° 
aniversário de "Nostra Aetate", a declara
ção do Concílio Vaticano II que repudiou a 
acusação de deicídio contra os judeus, rea
firmou as raízes judaicas da Crist~ndade e 
rejeitou ao anti-semitismo, tomamos nota 
das muitas mudanças positivas da Igreja 
Católica em sua relação com o Povo Judeu. 
Estes últimos quarenta anos de diálogo fra
terno contrastam substancialmente com 
quase dois milênios do "ensino do despre
zo" etodas suas dolorosas conseqüências. 
Tomamos nossa energia dos frutos dos es
forços coletivos que incluem.o reconheci
mento da relação única e contínua entre 
Deus e o Povo Judeu e a total rejeição ao 
anti-semitismo em todas as manifestações. 

Por sua parte, a Comunidade Judaica I 
evidenciou um crescente desejo de levar a ~ 
cabo um diálogo inter-religioso e ações .. ~ 
conjuntas sobre questões religiosas, soci- ~ 
ais e comunitárias em nível local. nacio- 8 
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nal e internacional, como o ilustra o novo 
diálogo direto entre o Gran Rabinado de 
Israel e a Santa Sé. Também, a comunida
de judaica deu passos em programas edu
cativos sobre cristianismo, a eliminação de 
discriminações e a importância do diálogo 
Judaico-Cristão. Também, a comunidade 
judaica tomou consciência e deplora o fe
nômeno do anticatolicismo em todas suas 
formas que se manifesta na sociedade toda. 

No sexagésimo aniversário da liberta
ção dos campos de concentração nazis
tas, declaramos nossa decisão de impedir 
o ressurgimento do anti-semitismo que 
levou ao genocídio e à Shoá. Estamos jun
tos neste momento, acompanhando as 
principais conferências internacionais 
sobre este problema que se realizaram re
centemente em Berlim e nas Nações Uni
das, em Nova York. Recordamos as pala
vras do Papa João Paulo TI que manifes
tou que o anti-semitismo é um pecado 
contra Deus e contra a humanidade. 

Comprometemo-nos com a luta contra 
o terrorismo. Vivemos em um novo milê
nio que já se viu manchado com os aten
tados de 11 de setembro de 2001 e outros 
ataques terroristas no mundo. Comemo
ramos o lO· aniversário das trágicas expe
riências do terrorismo aqui em Buenos Ai
res. O terrorismo, em todas suas manifes
tações e os assassinatos "em nome de Deus", 
nunca se pode justificar. O terrorismo é 
um pecado contra o homem e contra Deus. 
Fazemos um chamado a todos os homens e 
mulheres de fé a apoiar os esforços inter
nacionais por erradicar esta ameaça con
tra a vida, de tal maneira que todas as na
ções possam viver em paz e segurança so
bre a base do "Tzedek" e da "Tzedakah". 

Comprometemo-nos a levar à prática e 
difundir as promessas mútuas que fizemos 
em Buenos Aires em nossas próprias co
munidades de modo que o trabalho pela 
Justiça e a Caridade nos permita alcançar 
o maior dom: a paz. 

"Dada a dimensão global da pobrez(!, 

injustiça e discriminaçãoj temos 

uma clara obrigação religiosa de mostrar 

preocupação pelos pobres e pelos que 

foram privados de seus direitos polit.icos, 

sociais e culturais." 



Testemunhas da Comunhão na Igreja 
e na Sociedade 

AGENOR BRIGHENTI 

Comumente refere-se à Vida Religiosa 
(VR) como um estado de vida cristã, que 
se caracteriza, sobretudo, pela vida comu
nitária, ou seja pela experiência e teste
munho de comunhão na Igreja e na socie
dade. Entretanto, o Concílio Vaticano lI, 
ao definir a Igreja como" sacramento de 
unidade do gênero humano'" faz da co
munhão o ideal de vida de todo cristão. A 
comunhão na Igreja, segundo o Concilio e 
o Sínodo Extraordínário dos Bispos de 1985, 
significa a entrada no âmbito da unidade 
da trindade de Deus pelo Batismo e, desde 
aí, comunhão com todos os fiéis cristãos, 
com a humanidade e o cosmos'. Isso im
plica em conceber a comunhão ec\esial, por 
um lado, para além da VR e, por outro, 

, Lumen Gentiun (LG) L 

para além do funcional e do orgânico, em 
seu sentido redutivo ou passivo - comu
nhão com o Papa e os bispos, em perspecti
va de docilidade, disponibilidade e coope
raçãoJ• Trata-se de uma comunhão ad intra 
e ad extra'. Viver em comunidade, fazer 
comunhão com o que se é o que se tem, é 
o paradigma da Igreja Primitiva, fundante 
da vida cristã como tal, conforme nos ates
tam as Escrituras (At 2,42-44). Assim sen
do, haveria uma particularidade no teste
munho de comunhão da VR ou simples
mente ele se situaria no lugar comum da 
vocação de todo cristão? 

A resposta a esta questão faz emergir ou
tra pergunta ainda mais profunda e prévia. 
Para buscar uma possível particularidade no 

2 Cfr. F. TABOROA, Comunión ec\esial y Vida Religiosa, in Botetin CLAR 5 (1995) 32-64, aqui p. 32. 
] Cf r. J. M. GUERRERO, Comunión eclesial: don y tarea. La vida Religiosa en una Iglesia de Comunión, 
in Botetin CLAR 5 (1995)7-31, aqui. p. 8. 
4 Expressão evocada por João XXIII antes do Concílio, na RadioMmensagem de 11 de setembro. de 
1962 e retomada pelo Cardeal Suenens durante o mesmo, com o respaldo dos cardeais Lercaro e 
Montini, cf I. M. MACGRATH, "Présentation de la Constitution L'Eglise dans le monde de ce temps", in 
Vatican II, tome III, Comentaires, Les Ed. du Cerf, Paris 1967, p. 25-30, aqui, p. 26, nota 8. 
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testemunho de comunhão da VR, impõe-se 
indagar, em última instãncia, sobre sua iden
tidade', sobre o que significa ser religioso ou 
religiosa em relação à vocação de todo cris
tão, a qual emerge do Batismo, enfim, sobre 
a essência da VR6

• Diferente dos ministérios 
ordenados, diferenciados dos ministérios lei
gos em sua essência e que sempre estiveram 
presentes na Igreja, a VR nem sempre existiu 
na comunidade eclesial. É, portanto, na iden
tidade teológica da VRque se deve buscar a 
especificidade de seu testemunho cristão de 
comunhão e, desde aí, situá-lo em relação à 
Igreja e à sociedade. 

1. A comunhão desde a 
identidade teológica da VR 
Iniciemos, pois, nosso estudo, buscando 

explicitar e precisar alguns traços da identi
dade teológica ou a essência da VR. E, tam
bém neste particular, ao menos que queira
mos nos colocar na contra-mão da 
racionalidade teológica e arraigar-nos em 
teologias esclerosadas, é preciso fazê-lo des
de o horizonte eclesiológico do Concílio 
Vaticano lI, que provocou uma revolução 
na autocom peensão do "ser cristão", tanto 
no seio Igreja como na sociedade. Trata-se 
de uma revolução, entretanto, mais como 
uma "volta às fontes", do que uma origina
lidade total, ainda que seja um revisitar o 

passado, não para repeti-lo, mas como hori
zonte de refontização, na fidelidade à reali
dade atual e seus desafios concretos. 

1.1. Vida cristã e vida religiosa 
Embora antes do Concílio Vaticano lI, a 

eclesiologia do "Corpo Místico" de Cristo afir
masse que havia duas categorias de cristãos
os clérigos, em quem reside todo o poder e, o 
leigo, aquele que 'não é' clérigo (identidade 
negativa), na realidade, os religiosos confor
mavam um tertium quid - um terceiro gêne
ro de cristãos'. Dizia-se que, para ser cristão, 
bastava 'cumprir os mandamentos: Agora, se 
alguém sentia que Deus lhe pedia mais, que 
fosse ser religioso, seguindo os 'conselhos 
evangélicos' - pobreza, castidade e obediên
cia, vivendo uma vida de 'estado de perfei
ção". E caso sentisse que Deus pedia ainda 
mais, que fosse ser 'sacerdote', o a/ter 
Christus', o ideal de perfeição cristã, excluído 
às mulheres, evidentemente. 

O Concílio Vaticano lI, ao afirmar que há 
uma única categoria de cristãos - os batizados, 
todos chamados à santidade, tirou a base des
ta teologia. A vocação à santidade, que se 
funda no batismo, é comum, universal, para 
todos os cristãos (LG 39). Conseqüentemen
te, já não tem sentido falar da VR como' esta
do de perfeição', porque todos os estados de 
vida cristã são de perfeição'. A consequência 

S Cf. M. AZEVEDO, Os religiosos, vocação e missão. Um enfoque exigente e atual, Publicações CRB, 
1982, p. 23-31. 
6 Cf. Andres Torres QUElRUGA, Por el Dias en el mundo de Dios: sobre la esencia de la vida religiosa, 
Sal Terrae, Santander 2000, p. 11. 
7 O Concílio Vaticano II operou a passagem do binômio clero-leigos para comunidade-ministérios; 

o( a Igreja, uma comunidade, toda ela ministerial, desde o sacramento do Batismo. 
~ 8 Trata-se de urna eclesiologia, fundada numa cristologia docetista, que diviniza a Instituição e faz 
~ residir todo poder nos ministros que receberam o sacramento da Ordem. 
>! 9 Gabino URiBARRI BILBAO, La conformidad plena con Cristo: pecularidad de la vida religiosa, in Razón 
Z y Fe (1996) 315-333. Uma sintese deste artigo está em Selecciones de Teologia 143 (1997) 163-
8 170, que cito na seqüência; aqui p. 164. 
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imediata desta nova teologia nós a conhe
cemos: o Concílio, ao 'puxar o tapete' da 
base da teologia tradicional dos ministéri
os, gerou, sobretudo na vida presbiteral e 
religiosa, em muitos, desconcerto, em ou
tros, desconforto e, a não poucos, decisão 
pela deserção. 

A primeira conseqüuência desta nova te
ologia é clara: depois do Concílio Vaticano, 
se há uma especificidade da VR em relação 
aos demais estados de vida no seio da Igre
ja, deve-se buscá -la no lugar comum da 
vida cristã1O• Tanto isso é verdade, que hou
ve séculos e séculos de cristianismo sem 
VR enquanto tal. Ela surgiu no caminhar 
da Igreja, como tantos outros estados e 
vida e ministérios, claro, sob o impulso do 
Espírito Santol1

• São João Crisóstomo, que 
foi monge antes de ser feito bispo contra 
sua vontade, dizia que entre leigo e mon
ge não há diferença, pois os conselhos evan
gélicos são para todos. De fato, em seus 
primórdios, a VR foi um movimento laica!, 
que desde o lugar comum da vida cristã, 
buscou viver, com maior radica lida de , a 
vida cristã enquanto tal. 

Aliás, é interessante constatar como, na 
história da Igreja, a VR foi sempre expres
são de uma busca de radicalidade da vida 

cristã. Em seus primórdios, esta esteve vin
culada ao martírio, que esteve presente no 
cotidiano dos cristãos até o início do sécu
lo IV. Na Igreja antiga, o martírio era con
siderado o cume da vida cristã, em razão 
de uma morte semelhante à de Cristo. Era 
tido como a autêntica imitação de Cristo -
"ninguém tem maior amor do que aquele 
que dá a vida por seus amigos" (Jo 15,13). 
Depois, com a ascensão e "conversão" do 
imperador romano Constantino, a passa
gem do cristianismo de religião persegui
da a religião protegida pelo Estado e o de
saparecimento das perseguições e, conse
qüentemente, do martírio, teve-se que ele
ger outra forma de testemunho da 
radicalidade da vida cristã. É quando entra 
em cena o monacato. Sobretudo a partir 
do século V e durante toda a alta e baixa 
Idade Média, ser monge ou monja será o 
máximo a que poderá um cristão aspirar 
para 'imitar' a Cristo I'. A teologia, sobre
tudo a de Santo Agostinho, em detrimen
to à de Irineu, aquela anerada no antago
nismo entre a "Cidade de Deus" e a "Cidade 
dos HomenslJ, colocou as bases do regime 
de Cristandade - a civitatis Dei, o mundo 
como um todo a ser penetrado pelo sagra
do e de uma eclesiologia fundada numa 

10 Cf. Capo 5 de Lumen Gentium. Ver, também, Andres Torres QUEIRUGA, Por el Dias en el mundo de 
Dias: sobre la esencia de la vida religiosa, op. cit., p. 14-15; J. M. TILLARD, Le fondement évangelique 
de la vie religieuse, in NouveUe Revue Théologique 91 (1969) 916-955; Chrislophe BOliREUX, 

Prolégornênes aux discours sur la vie consacrée, in Revue d'Ethique et de Théologie 208 (1999)57-
86; Véronique MARGRON, Des élérnents d'ul1e théologie provisoire de la vie religieuse, in Revue 
d'Elhique el de Théologie 208 (1999) 21·36. 
11 A Tradição eclesial não é um fóssil. Como diz Vaticano lI, ela é viva, progride. Tradição é a 
história do Espírito Santo na história da Igreja. « 
12 Gabino URiBARRI BILBAO, La conformidad plena con Cristo: pecularidad de la vida religiosa, in ü 

z 
Seleceiones de Teologia 143 (1997), p. 166. ·w 

:;l 
13 Agostinho opunha de tal forma graça e natureza, que esta praticamente é sinônimo de pecado. <>J 

Para ser salva é preciso ser sanada pela intervenção da graçá, leia·se, pela anexação à Igreja ou ~ 
pela intervenção dela. 8 
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cristologia docetista, que diviniza a Igre
ja, entre outros. 

Com o advento da modernidade, a 
irrupção da 'razão técnicá, voltada para a 
transformação da realidade pelo trabalho e 
o progresso, desbanca os ideais de 'contem
plação', de fuga mundi, obrigando a Igreja 
a buscar outra forma de vivência da 
radicalidade da vida cristã. É quando passa
se da vida cristã contemplativa à 'vida cristã 
ativa', em que o máximo a que poderá aspi
rar um cristão para imitar a Cristo é tomar
se um missionário em terras distantes e aí 
dar a vida pela 'implantação da Igreja"". Ou, 
então, trabalhar com órfãos, menores aban
donados, com jovens nas escolas e colégios 
católicos, em asilos de idosos, com defici
entes etc". Até os mosteiros tomam-se mais 
ativos para inserirem-se na nova 
racionalidade das ciências e da fé. 

Mais tarde, na modernidade tardia, com 
o descobrimento das culturas e o acirra
mento da crítica da religião como aliena
ção, ser um cristão autêntico já será bus
car encarnar o evangelho nas culturas, atra
vés de uma inserção libertadora e, mais uma 
vez, a VR não deixou de ser a expressão de 

busca de vivência mais radical do Evange
lho, através das pequenas comunidades 
inseridas no meio popular". 

Como se pode perceber neste breve e 
quase simplista recorrido histórico, se há 
uma especificidade da VR e, dentro dela, 
do testemunho de comunhão, devem ser 
buscados no chão comum da vida cristã. 

1.2. A vivência da radica lida de 
da vida cristã como 'imitação' 
de Cristo 

De acordo com o que vimos até aqui, 
depois do Concílio Vaticano lI, ser religio
so é, antes de tudo, ser um bom cristão, 
alguém que vive mais radicalmente a vida 
cristã". Mas, então, sobre que se assenta
ria essa 'vivência mais radicar da vida cris
tã? Qual seria ajustificativa de fundo, de 
formas radicais de vida como a do martí
rio, da vida contemplativa, missionária, da 
vida inserida nos meios populares? Não es
taria para além do seguimento, numa 'imi
tação' de Jesus de Nazaré, o Cristo? 

A bem da verdade, o N. T. fala mais de 
'seguimento' (akolouthéo) do que de 'imi
tação' - 80 vezes no N.!, 56 vezes nos 

1~ Estamos, aqui, em pleno contexto da Contra-reforma tridentina e dos grandes descobrimen
tos geográficos, que impulsaram grandes ordens religiosas missionárias ad gentes. Ásia e as 
Américas canalizavam os ideais de expansão de urna Cristandade, sim, mas fundada numa 
espiritualidade ativa. 
IS Aqui, situamo-nos no contexto da segunda modernidade, operada pelos filósofos da práxis 
e sua crítica da religião como alienação, em que a Igreja respondeu com o Catolicismo Social, 
que iria desembocar na Rerum Novarum - a passagem da Cristandade para a 'Neocristandade', 
um programa de reconquista para a Igreja, através da ação social ('sociais porque católicos', 
era o lema). 
16 Embora os 'padres operários', sobretudo na França da década de 50, tenham sido os precursores 

« desse novo tipo de presença da Igreja no mundo, esta forma de vida religiosa floresceu particularmen~ 
~ te na América Latina, a partir da década de 60. Cf. C. BOFf~R. I. ALMEIDA CUNHA, Inserção, Formação, 
~ Trabalho, Publicações CRB, Rio de Janeiro 1997, p. 13-28; M. C. de FREITAS-C. CALIMAN, Inserção: novo 
~ modo de ser da vida religiosa, Publicações CRB, Rio de Janeiro 1989, p. 31-38; 41-71. 
Z 17 Cf. Delir BRUNELU, Profetas do Reino. Grandes linhas da atual teologia da vida religiosa na 
8 América Latina, Publicações CRB, Rio de Janeiro 1986, p. 51~64. 
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sinóticos e 14 vezes em João. Já, Paulo, pre
fere o termo 'imitação'''. Claro, os termos 
não se excluem, entretanto, ainda que 'imi
tação' seja um termo desgastado e pratica
mente perdido, creio que na busca da espe
cificidade da VR ele é importante. Santo Agos
tinho dizia: quid est enim sequi nisi imitari? 
(que é seguir senão imitar?). Para Bonhoeffer, 
em sua obra Nachfolge (Imitação), "o segui
dor de Jesus é o imitador de Deus" 19. 

Em que consiste 'imitar'? Imitar, eviden
temente, não é repetição material, como 
se entendeu e se praticou na Igreja, antes 
do advento das ciências hermenêuticas. Em 
Paulo, 'imitação' cristã de Cristo se refere à 
conformação interna, segundo e Espírito 
do Senhor, a assemelhar-se, seguir um 
modelo, parecer-se, uma vez que fomos 
criados à 'imagem de Deus'. Imitar, confor
me o texto de suas cartas, é reproduzir em 
nossa carne o Filho de Deus, é conformar
se internamente à sua missão, ou seja, ao 
amor do Pai concretizado na aceitação da 
encarnação e do aniquilamento até à mor
te de cruz, enquanto caminho que leva à 
glorificação - "Tende os mesmos sentimen
tos (touto fronêite) de Cristo Jesus" (FI 
2,5); "Filhinhos meus, aos que dou à luz 
de novo, até que se forme (morfothê) em 
vós Cristo" (GI4,19); "Aos que escolheu de 
antemão, os destinou a reproduzir a ima
gem de seu Filho, de modo que fosse o 

primogênito de muitos irmãos" (Rm 8,9); 
"Não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo 
que vive em mim" (GI2,20) .• 

Mas, de novo, tudo isso, diz respeito a 
todos os cristãos. Todo o conjunto da vida 
cristã é uma 'imitação' de progressiva de 
Cristo, que começa no batismo e termina 
morrendo-se e ressuscitando com Ele. Todo 
cristão, independentemente de seu estado 
de vida, está chamado à 'imitação' - iden
tificação com Cristo, conformação com 
Cristo, reprodução de Cristo. Então, neste 
particular, em relação à imitação, onde es
taria a especificidade da VR? 

Certamente, dever-se-á buscá-la na con
formação (imitação) mais plena, total e ex
clusiva a Jesus Cristo e sua missã01O • Mas, 
onde estaria este 'mais' da imitação na VR? 
Certamente em reproduzir formas mais con
cretas da vida vivida por Jesus, em torno 
aos conselhos evangélicos - pobreza, casti
dade e obediência, três traços concretos, 
existenciais e totalizantes de vida de sua 
vida. São conselhos para todos os cristãos, 
mas que, na VR é radicalizado no modo de 
'imitação' da vida de Jesus de Nazaré: 
- vida pobre, não só enquanto vida auste

ra, dado que tudo fica relativo diante do 
absoluto que é Deus, mas 'sem ter nada', 
como Jesus, porque os religiosos desco
briram que a única riqueza pela qual vale 
a pena vender tudo é Deus e seu Reino; 

18 Cf. Severino María ALONSO, La vida consagrada. S·íntesis Teológica, Instituto Teológico de Vida 
Religiosa. Madrid 1998, p. 91. 
19 Gabino URÍBARRI BILBAO, La conformidad plena ean Cristo: pecularidad de la vida religiosa, op. 
ril .. p. 167. '" 
20 Cf. Lucia del BURGO, La vida consagrada: mernoria viviente de Jesucristo, in Revista Caribeiia de ~ 
Espiritualidad 11 (1996) 315-333; CamUo Maccise, Profetas de un mundo nuevo: la vida consagra- <UJ 

;l 
da en el comienzo deI Tercer Milenio, CEM, México 1999; Thaddée MATURA, Seguir Jesús: de los UJ 

> consejos de perfección al radicalismo evangélico, Sal Terrae, Santander 1984; J. M. TILLARD, Devant z 
Dieu et pour le monde: le projet des religieux, Éd. du Cerf, Paris 1974. 8 
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- vida casta, não só enquanto direcionamen
to da sexualidade para o amor, mas céli
bes, como Jesus, porque sentem que a 
relação com Deus e a entrega ao serviço 
do Reino lhes preenche de tal forma que 
todo o resto fica num segundo plano; 

- e, vida obediente, não só enquanto busca 
constante em fazer em tudo a vontade do 
Pai, mas obediente, como Jesus, até à 
morte de cruz (TI 2,8), pelo discernimento 
e prática da vontade de Deus no seio de 
uma comunidade organizada". 

1.3. Esquema teológico 
da Vida Religiosa 

Como há uma única categoria de cris
tão - os batizados, todos chamados à san
tidade, conseqüentemente, todos os minis
térios e estados de vida na Igreja, devem 
ser compreendidos e buscar seu modo de 
ser e de fazer na vocação fundante do sa
cramento do Batismo. Toda a vida cristã 
brota do exercício de três ministérios bási
cos, de onde brotam todos os demais mi
nistérios: o ministério da Palavra, o minis
tério da liturgia e o ministério da Carida
de - profeta, sacerdote e rei. 

Na VR, este tríplice ministério adquire 
uma característica própria, traduzindo-se 
em missão, consagração e comunhão - é 
a missão de ser profeta, consagrado por 
Deus para o bem do povo, a fim de fazer 
com que "todos sejam um", pelo teste-

munho da comunhão. Pela missão, está o 
esforço da comunidade e de cada um por 
mostrar na Igreja e para o mundo a ple
nitude da mensagem evangélica; pela con
sagração, há o compromisso pessoal em 
arraigar a vida no chamado de Jesus; e, 
pela comunhão, há a busca da vivência 
do amor fraterno, segundo as exigências 
do evangelho". 

Em resumo, podemos dizer que a es
pecificidade da VR consiste em viver a 
missão, a consagração e a comunhão, 
através dos votos de pobreza, castidade 
e obediência2J • 

2. O testemunho de comunhão 
através dos votos de pobreza, 
castidade e obediência 
Como o objeto que nos ocupa neste es

tudo é o testemunho de comunhão da VR, 
não vamos abordar a missão e a consagra
ção pelos votos. Deter-nos-emos em 
explicitar o que significa o ministério da 
comunhão na VR e, em conseqüência, o 
testemunho de comunhão da Igreja e na 
sociedade, através dos três votos. 

Os três ministérios não são realidades 
independentes ou separadas. Eles se inter
ligam. Um está no outro e é pelo outro, 
desde o pólo da comunhão". Na comunhão 
(koinonía), começa e acaba a vida religio
sa. Passarão a fé e a esperança. Permanece
rá o amor. Ele nunca passará, pois Deus é 

21 Gabino URÍBARRI BILBAO, La conformidad plena con Cristo: pecularidad de la vida religiosa, op. 
cit .. , p. 169. Ver, também, Severino María ALONSO, La vida consagrada. Síntesis Teológica, op. cit., 
p. 67; T. J. Van BAVEL, O núcleo da vida religiosa. Tensão evangélica, impulsão da sociedade, Vozes, 

O Petrópolis 1978, p. 129-144. 
z 

<U.I 22 Cf. J. AUBRY, Teologia da vida religiosa, Ed. Dom Bosco, São Paulo 1971, p. 11-18. 
~ 
u.l 21 Xavier PIKAZA, Esquema teológico de la vida religiosa, Sígueme, Salamanca 1979, p. 45. 
> 
Z 24 Cf. T. J. Van BAVE!.., O núcleo da vida religiosa. Tensão evangélica, impulsão da sociedade, op. 
8 cit., p. 113-128. 
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Amor. Evangelizar, em grande medida, con
siste em dar testemunho da comunhão25• 

2.1. O testemunho de comunhão 
na Igreja e na sociedade 
pela pobreza 

O voto de pobreza16 tem muito a ver com 
testemunho de comunhão. Na teologia da 
criação, os bens desta terra, em lugar de 
dividir, separar uns dos outros, distanciar 
as pessoas, nos foram dados para estreitar 
laços e fazer comunhão, através de sua 
partilha. Agora, o ideal ascético de pobre
za, como simples renúncia, não é cristão. 
Cristão é amar a Deus e ao próximo, como 
a si mesmo e, neste particular, por amor, 
pôr os bens e as coisas ao serviço dos mais 
necessitados. A pobreza é uma urgência do 
amor comunitário: "Se queres ser perfei
to, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro 
aos pobres ... e, depois, vem e segue-me" 
(Mt19,21). Seguir radicalmente a Jesus, a 
modo de imitação, e abandonar a riqueza 
constituem as duas faces de um mesmo 
gesto de entrega pessoal. 

Deixar os bens por deixá-los, não seria 
mais que masoquismo. Também, deixá-los 
por Jesus, mas sem dá-los aos pobres é per
der a realidade mais radical do evangelho. 
Só quando os três elementos se conjugam 
- austeridade pessoal, doação aos pobres e 
abertura a Jesus, ao divino, tem sentido a 
pobreza. A renúncia é meio, não é fim. A 
finalidade da renúncia é a criação de uma 

fraternidade, de uma comunhão entre ir
mãos, em que o mais importante da comu
nhão, não são os bens partilhados, mas o 
amor mútuo que os liga através da parti
lha dos bens, à maneira de expansão do 
grande amor intra-divino. 

De novo, aqui, a vida de pobreza da VR 
não é diferente da pobreza do comum dos 
fiéis. Todos os cristãos são chamados a vi
ver a partilha, desde uma vida austera. A 
especificidade da vida de pobreza da VR está 
naquela mesma pobreza radical dos cris
tãos em geral, mas que se busca viver com 
maior intensidade, através de um voto, 
num contexto de fraternidade de célibes. 
Neste particular, o voto de pobreza quer 
ser um sinal da descoberta da riqueza do 
Reino, que converte todos proprietários de 
um mesmo bem, partícipes de uma voca
ção comum, herdeiros de uma mesma pro
messa do Reino. 

Desde a perspectiva da comunhão, o 
voto de pobreza tem duas características 
principais: primeiro, a comunhão de bens 
- se o Reino é o dom comum, oferecido a 
todos, comuns hão de ser, em suas raízes, 
os bens mais simples da terra; segundo, o 
testemunho em favor dos mais pobres, par
tilha dos bens e trabalho ativo em favor 
dos deserdados da terra - se o Reino é o 
único absoluto, então tudo torna-se rela
tivo e, enquanto haja pobres, relativo é 
inclusive o que tenho 21

• 

Como se pode perceber, o testemunho 

" Cfr. Evangelii Nuntiandi (EN). n. 21. Cf. Camito MACCISE. Nueva espiritualidad de la vida religiosa 
en América Latina. CLAR. Bogotá 1977. 

o( 

26 Cf. M. AZEVEDO, Os religiosos, vocação e missão. Um enfoque exigente e atual, op. cit., p. 33~51; Ü 

J. AUBRY, Teologia da vida religiosa, op. cit., p. 108~121; Cf. T. J. Van BAVEL, O núcleo da vida ~ 
religiosa. Tensão evangélica, impulsão da sociedade, op. cit., p. 145-161; J. GALOT, Renovação da ~ 
Vida consagrada, Ed. Paulinas 1968, p. 62-68. ~ 

27 Cf. Xavier PIKAZA, E~querna teológico de la vida religiosa, op. cit., p, 147-159. 8 
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de comunhão na Igreja e na sociedade. atra
vés do voto de pobreza,. está longe da en
trada numa comunidade, em que ninguém 
tem nada em seu nome. mas a comunidade 
é rica. Não se tem nada em seu próprio 
nome, mas se vive confortavelmente e se 
sabe que não irá faltar nada.. Não há vivmcia 
da pobreza evangêlica em comunidades que 
dão sequrança total. No minimo, os bens 
que se possui devem estar sendo canaliza
dos para a causa dos pobres. Às vezes, es
quecemos que o mensageiro é também 
mensagem; que a instituição é mensagem; 
que o modo de morar, vestir, nos t1dnspor
tar ... é mensagem; que o lugar social em 
que nos movemosoo estamosé mensagem. 

Neste sentido, não deixa de ser preocu
pan te, o refluxo das comunidades religio
sas inseridas nos meios populares e a volta 
a modelos da neocristandade - grandes 
obras voltadas aos ricos. dos quais se tira 
migalhas que se dá aos pobres. A crise de 
utopias e o ideal do 'pequeno burguês' 
numa sociedade de bem-estar, afeta igual
mente a VR. 

2.2. O testemunho de comunhão 
na Igreja e na sociedade 
pela castidade 

Da mesma forma que a pobreza, a casti
dade'" também tem muito a ver com teste
munho de comunhão na Igreja e na socie
dade. !aleomo a pobreza, ela não tem ne
nhum valor em si mesma. Vale enquanto 
for sinal e lugar de plenitude do Reino de 

justiça, de paz e de amor para todos. Vale 
na medida@mqueforcapazdesuscitar 
comunhão na Igreja e no mundo. 00 con- • 
trário, seria simples carência de relação se
xuaL A castidade, ideal de vida crist1 para 
todos, se concretiza na fraternidade e se 
atualiza na comunhão. Sem amor. a casti
dade é morta. 

A castidade. na VR. se expressa através 
do voto de vida eêlibe, compromisso de 
viver o amor de Deus entre os membros da 
mesma família religiosa e, desde ai, ser fa
tor de promoção da comunhão de todo o 
gênero humano. O voto só existe quando 
suscita pessoas alegres por estarem juntas, 
por partilharem a vida. realizando, assim. 
a exigência do amor fraterno, da comu
nhão, testemunhado por Jesus Cristo. A 
raiz definitiva da castidade por uma vida 
célibe e, atravis dela, do amor, da comu· 
nhão e da convivência entre seus mem
bros ê a 'imitação' do ideal. na forma de 
vida de Jesus Cristo. Não existe castidade, 
se sua vivência não suscita farnilia, comu
nidade, comunhão". 

Assim, o primeiro tes temunho de co
munhão de uma comunidade de célibes é 
o de uma comunidade realizada e realiza
dora, potenciadora do humano e do divi
no. cheia de energia, com maiO! liberdade 
e disponibilidade no serviço, em especial 
aos mais necessitados, O contrário ê o 'fun
cionário' da instituição fechado sobre si 
mesmo, que se serve da Igreja em lugar de 
servi-la. atê com vigor, mas sem paixão dos 

~ • U. M. ~ Os relislioOOl . ....c.I<lo e m.iulo. u .... /oquo .xlg.nt. e .t ... L op. clt .. p. 53·61; 
11 l. A .... ltoLo,Lo ... vicI. migiOSl. 0,. rito p. 9J-\OI; l. J. V ......... O lI~o:Ilo'" vicU religiou'! Tendo tv.'"9t1i'~,' i"'P~\:'.O,dO oocIod.d.. op. rit .. p. 16)·\16; J. G .... RtnOYo(Io d. Vid. 

<on"gro • op. Cl ., p. "". . 
.. U. Xuiet P'rLw.. t.q ....... tool6gito de Lo rid& religio ... op. dt .. p. 116·}'0. 



que se sabem am.ados primeiro e, por isso, 
amam também, amando primeiro os ou
tros. Na seio da sociedade, o testemunho 
de comunhão por uma vida célibe, dá-se 
por uma comunidade que professa um amor 
universal, para além das fronteiras de fa
mília, etnia, cultura ou nação. Um amor 
gratuito, sinal de contradição para a 
mercantilização do sexo, a banalização da 
sexualidade, a erotização das relações e o 
esvaziamento da realidade do amor. É a 
vivência, em comunidade, do amor ao ou
tro como totalmente outro e não mera pro
jeção de si, do amor que transcende, que 
leva ao grande Outro, que transcende no 
Deus Amor, que faz da sexualidade cami
nho para o humano e o divino. 

2.3. O testemunho de comunhão 
na Igreja e na sociedade 
pela obediência 

Também a obediência30 tem a ver com 
testemunho de comunhão, na medida em 
que cabe à comunidade cristã, em seu con
junto, buscar fazer a vontade de Deus, na 
Igreja e no mundo. 

No caso da VR, o voto de obediência, 
não é obediência a uma hierarquia. Aliás, 
não há hierarquia na vida religiosa, ao con
trário, seu ideal é suscitar uma irmandade 
onde não exista nem senhores e nem es
cravos. Só isso já se constitui num grande 
sinal profético na Igreja e na sociedade. 
Com o voto de obediência, pretende-se su
perar todo autoritarismo dentro do grupo. 
Os 'primeiros responsáveis' da comunidade 

(superiores) recebem o encargo de animar 
e possibilitar a obediência à vontade de 
Deus na vida comunitária, o bem comum, 
transcendendo todo tipo de imposição. 
Certas formas de culto à memória de fun
dadores, aproximam-se de verdadeiros 'cul
tos à personalidade' que, em lugar de pôr 
em evidência, ocultam,a suficiência de Je
sus Cristo e seu evangelho, a que o próprio 
fundador quis acenar com seu carisma. 

Nesta perspectiva, a obediência constitui
se num elemento necessário do amor e da 
comunhão entre os irmãos. Não há amor, 
amor fraterno, comunhão, sem obediência. 
Primeiramente, a obediência é obediência 
desde - está fundada no discernimento con
tínuo da vontade de Deus, que os membros 
da comunidade se comprometeram a fazer. 
Segundo, é obediência com - cada membro 
sabe que o discernimento e o fazer a vonta
de de Deus é um ato comunitário, a ser rea
lizado em comunhão com todos os irmãos. 
Terceiro, é obediência para - trata-se de fa
zer a vontade de Deus: "que todos sejam 
um ", para criar comunidade, promover a 
comunhão e, assim, estender o Reino de Deus 
por toda a terra. 

Neste contexto, o superior só será sinal 
de Deus, na medida em que ele escuta Deus 
e, desde aí, anima a comunhão. E, a regra, 
só ajudará na promoção da comunhão, se 
for r-egra segunda, precedida pela regra pri
meira do evangelho, expressão da vontade 
Deus para a toda a humanidade. As normas 
devem ser entendidas como urna aplicação 
concreta do evangelho nas condições con-

o( 

iJ 
z 

30 Cf. M. AZEVEDO, Os religiosos, vocação e missão. Um enfoque exigente e atuaL, ap. cit., p. 69-82; o1Ll 
:;) 

J. AUBRY, Teologia da vida religiosa, op. cit p. 122-135; T. J. Van BAVEL, O núcleo da vida religiosa, w 

Tensão evangélica, impulsão da sociedade, op. cit., p. 177-191; J. GALOT, Renovação da Vida ~ 
consagrada, op. cit., p. 70-80. 8 
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cretas de uma comunidade determinada. É 
na medida em que houver obediência à 
primeira regra - o evangelho, concretiza
do em umas regras segundas (constitui
ções). que poderá haver uma autêntica 
comunidade cristã. Quanto aos membros 
da comunidade, a obediência não consiste 
simplesmente em uns não se imporem aos 
outros, desde fora, pois não passariam de 
escravos mútuos. Só tem sentido a obedi
ência, quando se obedece o que se ama. E, 
só se obedece o que se ama, quando se es-

colhe livremente, quando se elege desde a 
liberdadeJ1

• Esta é condição, não só para 
fazer comunhão com os outros, mas a con
dição para encontrar-nos com Deus. 

Agenor Brighenti - Doutor em Ciências Teológicas e 
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Catarina (UNISUL) e diretor do ITESC. 
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QUESTÕES PARA 

. AJUDAR A LEITURA 

1- Sua comunidade já assimilou a nova teologia de Vaticano 11 sobre a 
vida religiosa, que operou a passagem dos conselhos de perfeição á 
radicalidade evangélica? 

INDMDUALOU 
2-

o DEBAlE EM 

OOMUNIDAIlf 3-

Até que ponto há consciência de que o testemunho de comunhão 
através dos votos, parece ser a essência da vida religiosa? 
Em minha vida e comunidade religiosa, em que atitudes e ações con
cretas cada um dos três votos - pobreza, castidade, obediência, são 
expressão do testemunho de comunhão? 

"rodo cristão, independentemente de seu 

estado de vida, está chamado à 'imitação' -

identificação com Cristo, conformação com 
Cristo, reprodução de Cristo." 

11 Cf. Xavier PIKAZA, Esquema teológico de la vida religiosa, op. cit., 176-181. 



Elementos essenciais da vocação na Bíblia 

FREI JACIR DE FREITAS FARIA, OFM 

Falar da vocação na Bíblia exige uma 
análise acurada da vida das pessoas que fi
zeram história em Israel. Falar de vocação 
é falar da experiência de Deus que eles e 
elas fizeram. Cada um, a seu modo, soube 
experimentar Deus e seus mistérios. Viver 
a vocação é passar a vida inteira procuran
do explicar o inexplicável em nossas vidas. 
A vida é igual para a grande maioria dos 
mortais: nascemos, crescemos, realizamos 
ou não em uma profissão, geramos ou não 
filhos, e morremos. A diferença, no en
tanto, para muitos, reside na experiência 
de fé em Deus, o Sagrado, o Eterno, Alá. 
Vários nomes, mas um único Mistério. Ju
deus, cristãos, mulçumanos, hinduístas, 
indígenas, etc., procuram demonstrar a 
presença de Deus e seu mistério. Para nós, 
cristãos, Jesus Cristo, segundo nossa fé, 
Deus encarnado no meio de nós, faz o di
ferencial. Mas Jesus tem sua origem no 
judaísmo. Ele foi judeu. Filho de mãeju
dia, o seu nascimento é envolto em um 
polêmico mistério de fé. 

Compreender a nossa vocação significa 
mergulhar na vida de Jesus, no judaísmo e 
na Bíblia. Como a Bíblia registrou o cha
mado de Deus a pessoas e comunidades? 
Como as pessoas, comunidades e institui
ções responderam a este chamado? Como 
Jesus anunciou a sua vocação? Como a Bí
blia registrou, de modo oficial, a história 
de ilustres personagens da história de Isra
el? Como a Bíblia registrou a vocação de 
personagens menos importantes e até su-

baltemos? Estas e outras perguntas serão a 
gasolina que impulsionará as páginas se
guintes. Vamos tomar como ponto de par
tida a história de Israel, contada na Bíblia. 
Vamos analisar pessoas, etapas e fatos des
ta história, que recebeu a cunha de "His
tória da Salvação". A análise dará primazia 
para os elementos essenciais da vocação aí 
vivenciadas. Assim, encontraremos os ele
mentos essenciais da vocação de nossos pais 
e mães na fé. Assim, estaremos falando de 
nós mesmos e de nossa vocação. 

1- Abraão e Sara: chamados para 
formar um povo 
Os textos que falam da vocação de Abraão 

são: Gn 12,1-9; Sb 10,5; At 7, 2-3 e Hb 11, 
8. Abraão, ainda chamado de Abrão, é cha
mado por Deus, quando ainda estava em Ur, 
na Caldeia, para iniciar uma peregrinação. 
Naquele então, levas de forasteiros deixam 
suas terras em buscas de uma vida melhor 
no Egito. Abraão e sua família eram um 
deles. Na caminhada ocorre o chamado. 
Abraão deixa a sua terra e se estabelece em 
Canaã, antes mesmo de chegar no Egito. Ele 
e Sara crêem na promessa de uma terra far
ta, descendência numerosa e eternidade da 
bênção divina. Em Abraão todos os povos 
da terra serão benditos (Gn 12,19). O livro 
da Sabedoria conservou a memória da traje-

o( 

tória vocacional de Abraão como homem ü z 
justo, forte e pleno de Sabedoria. A carta ~ 
aos Hebreus destaca a fé de Abraão e Sara na " z 
promessa. Eles foram obedientes ao chama- 8 
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do. Os elementos da vocação de Abraão e 
Sara são: fé na promessa divina, sabedoria 
na vivência do chamado, certeza que Deus 
o chamou e caminha com ele. 

2- Sara, Agar e Rebeca: 
sacerdotisas e visionárias 

As matriarcas Sara, Agar e Rebeca se 
destacam na história do povo da Bíblia. Elas 
exerceram, em um mundo patriarcal, o 
chamado, a vocação de modo provocador. 
Elas controlaram seus corpos, vivendo 
como educadoras, sacerdotisas e visionári
as'. Os patriarcas procuraram manter o con
trole sobre elas, mas, ao contrário, elas re
agiram e se mostraram capazes de brigar 
pelos seus interesses, como fez Agar ou até 
mesmo tramar com o marido a escolha de 
um filho em detrimento do outro, como 
no caso de Rebeca. 

A vocação de Sara e Agar se parecem. 
Estas duas mulheres têm experiências pa
recidas. Ambas vivem em terra estrangei
ra. Sara é da Mesopotâmia e Agar, do Egi
to. Sara e Agar têm o mesmo marido, um 
único filho e são escolhidas por Deus para 
se tornarem mãe de um povo. 

Agar foi a mulher que complicou a his
tória da salvação, como escreveu Elza Ta
mez. Por este seu papel decidido, a sua his
tória se impôs no texto canônico da Bíblia. 

Rebeca, que em hebraico significa a 
"Amarradora", derivado de raiz rbq, "aquela 
que amarra com rapidez", em meio aos 
homens Isaac, Esaú e Jacó, consegue dar 
um novo rumo ao curso da história'. Jacó 

continua a linhagem dos patriarcas, mes
mo não sendo o primogênito. Esaú pagou 
caro pelo seu casamento com mulheres 
hititas. E o poder dos homens é aqui dimi
nuido pela ação de Rebeca. 

3- José: vocação narrada em 
forma de novela 

Os textos que falam da vocação e vida 
de José são: Gn 37 -50. Filho predileto de 
Jacó, José era não muito querido pelos seus 
irmãos. Ele foi vendido aos mercadores 
madianitas. Ele acabou indo morar no Egi
to, onde, de prisioneiro, chegou a ser ge
neral do Faraó. A história de José conser
vada na Bíblia tem como um dos objetivos 
justificar a importância da monarquia em 
Israel. José é escolhido, chamado por Deus, 
para manter o seu povo vivo em tempos de 
penúria. O modo como a "Novela José do 
Egito" é construída demonstra está máxi
ma. A sabedoria e a astúcia de José mante
ve o povo de Deus no caminho de santifi
cação. Os elementos essenciais da vocação 
de José são: predileção, sabedoria para go
vernar, decifrar sonhos, interpretar os 
acontecimentos da vida. 

4- Moisés: a vocação de 
um libertador 
A trajetória da vocação de Moisés aparece 

em Ex 3,1-15; 4,1-17; 6,2-13: 6,28-30; 7,1-
7. Deus chama Moisés numa chama de fogo, 
do meio de uma sarça que ardia, mas não se 
consumia. Deus o chama pelo nome: "Moi
sés, Moisés': E ele responde prontamente: "Eis-

~ 'Cf. BRENNER, Athalya (Org.), Gênesis a partir de uma leitura de gênero, São Paulo: Paulinas, p. 
~ 259-275. 
~ 2 Cf. BLEDSTEIN, Adrien Janis. A amarradora, o trapaceiro, o calcanhar e o cabeludo; relendo 
z Gênesis 27 como trapaça contada por uma mulher. In: BRENNER, Athalya (org.). Gênesis a partir 
8 de uma leitura de Gênero. São Paulo: Paulinas, 2000, p. 308-323. 
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me aqui." Deus se apresenta e convoca Moi
sés para voltar ao Egito e libertar o seu povo. 
Moisés tinha consciência da questão. De lá, 
ele havia fugido. Esta narrativa quer mostrar 
o caminho vocacional de Moisés: ele tem cons
ciência da situação, sabe que Deus o chama, 
mas tem medo. Ele apela para vários argu
mentos, dentre eles, o não saber falar, isto é, 
não a tarimba de profeta. Isto não é verdade, 
mas Deus aceita e coloca o irmão pra ajudá
lo. Na verdade, nisto está a justificativa da 
necessidade do sacerdócio, representado na 
pessoa de Aarão, para a realização da vocação 
de Moisés. Moisés recebe o poder de falar com 
o Faraó, na pessoa de seu irmão Aarão. Moisés 
já tinha 80 anos, quando foi chamado, isto 
quer dizer que ele era sábio. Os elementos 
essenciais da vocação de Moisés são: tomada 
de consciência da realidade, medo, rejeição 
do chamado, autoridade divina para denun
ciar a injustiça, intermediador entre Deus e o 
seu povo, libertador do seu povo, certeza que 
Deus Libertador caminha com ele. 

5- Aarão: vocação de intérprete 
e sacerdote 

Ex 29 e Eclo 45,6-26 contam como Deus 
escolheu Aarão para ser o seu sacerdote. 
Aarão e seus filhos são ungidos para este 
ministério. Aarão fora também escolhido 
para falar em nome, ser o intérprete de Moi
sés. Os elementos essenciais da vocação de 
Aarão são: escolha e unção sacerdotal, in
térprete da palavra de seu irmão Moisés. 

·6- Josué: chamado para 
continuar a missão de Moisés 

Os textos que falam da vocação de Jo
sué são: Dt 31,1-8; Js 1,1-9. Quando Moi
sés morre, ele passa a sua mjssão para Jo
sué. Deus promete que estará sempre com 

ele e o pede para ser forte e corajoso, se
guir a Lei e conduzir o povo até a Terra 
da Promessa. Interessante é que o antes 
medroso Moisés agora, no fim da carrei
ra, pede a Josué para não ter medo. Os 
elementos essenciais da vocação de Josué 
são: continuar da vocação de Moisés, co
ragem para lutar e vencer os inimigos, 
conduzir o povo, manter a identidade do 
povo a Lei de Deus, certeza que Deus ca
minha com ele. 

7- Samuel: mediador entre Deus 
e o povo 

Os textos que falam da vocação de Sa
muelsão: 1Sm 3,1-21-4,1. Samuel, ainda 
menino servindo a Deus no templo, ouve 
de Deus o chamado. A corrupção andava 
solta em Israel. Os filhos do sacerdote Elí 
não agradavam a Deus com as suas ações 
injustas. O chamado de Samuel foi para 
denunciar esta situação a Elí e a todo o 
povo. Samuel e tornou-se juiz, profeta, 
sacerdote e chefe de exército. Samuel foi 
comparado a Moisés (Jr 15,1). Os elemen
tos essenciais da vocação de Samuel são: 
não compreensão do chamado, escolha de 
Deus para a missão específica de denunciar 
e reconduzir o povo para Deus, fazer a pas
sagem do tribalísmo para a monarquia, ser 
abençoado por Deus, ser mediador entre 
Deus e o povo. 

8- Saul: escolhido e consagrado 
Os textos que falam de Saul são: 1Sm 

9,1.27-10,8; 16,1. A instalação da monar
quia em Israel começa com Saul, benjami- o( 

nita poderoso, jovem e bonito. Saul é es- ~ 
colhido por Deus e consagrado por Samuel. ~ 
Os elementos essenciais da vocação de Saul ~ 
são: escolha divina, consagração, ação po- 8 
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lítica de julgamento e condução do povo, 
rejeição divina. 

9- Davi: vocação vivida no erro 
e na santidade 
A vocação de Davi é descrita em lSm 

16,1-23. A memória do povo conservou a 
imagem de Davi como homem justo, pie
doso e pecador. A sua escolha foi feita por 
Deus, quando ainda era menino. Saul não 
cumpriu bem a sua vocação. Samuel rece
be o encargo divino de ir até a casa de Davi 
e ungi-lo como futuro rei e escolhido de 
Deus. A primeira proeza de Davi foi a de 
vencer o inimigo gingante Golias. Com 
maestria Davi, mesmo sendo rejeitado por 
Saul, torna-se amigo da família real, con
quista o poder com calma e habilidade po
lítica. Governa com justiça e inicia a di
nastia davidica, da qual nasceria o Messias. 
Os elementos essenciais da vocação de Davi 
são: escolha divina, unção, diálogo com 
Deus e o povo. 

10- Elias: o profeta do povo 
O primeiro livro dos Reis 18 e 19 nar

ram a vocação de Elias. Profeta que deixa a 
corte para viver como povo, Elias recebe a 
missão de Deus de denunciar as injustiças 
do rei Acab e constituir Jeú como novo rei 
de Israel. Os elementos essenciais da voca
ção de Elias são: fala em nome de Deus, 
denuncia as injustiças, ação política em 
defesa dos pobres. 

11- Eliseu: chamado para 
o( continuar a missão de Elias 
~ Para continuar a missão de Elias, lRs 
~ 

§ 19,16.19-21 conta que Elias o ungiu como 
~ seu sucessor. Elias o chama, mas Eliseu re-
8 truca pedindo para ir despedir-se de seu 
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pai e de sua mãe. Em 2Rs 2 narra a arreba
tação de Elias ao céu e confirmação da mis
são de Eliseu, através do manto de Elias. 
Os elementos essenciais da vocação de Eli
seu são: escolha, unção, pedido para des
pedir-se dos pais e confirmação da missão. 

12- Isaías: vocação para 
denunciar e anunciar 

Is 6,1-10 narra a vocação do Isaías. Ela 
ocorre por meio de uma visão de Deus sen
tado no trono, com vestes que cobria o 
santuário e rodeado de seranfins, os quais 
proclamam a grandeza de Deus. Isaías toma 
consciência de sua limitação, de sua con
dição de pecador. Um dos anjos vem com 
uma brasa e lhe toca a boca, purificando-o 
e perdoando os seus pecados. Nisto está a 
escolha. Isaías aceita o chamado e recebe a 
missão de ser profeta, de denunciar o pe
cado do povo. Os elementos essenciais da 
vocação de Isaias são: visão, consagração 
através da boca com o toque da brasa puri
ficadora, aceitação da missão. 

13- Jeremias: vocação marcada 
pelo medo 

A vocação de Jeremias é descrita em um 
texto de bela construção literária em Jr 1,4-
10. Deus se revela a Jeremias e lhe dá mis
são, tacando a sua boca, colocando as suas 
palavras na boca de Jeremias. Jeremias re
truca dizendo que não sabe falar. A missão 
de Jeremias é a de destruir, arrancar e plan
tar a justiça divina. Jeremias teve medo de 
assumir o seu chamado. Ele dizia o que o 
povo não queria ouvir. O exílio da Babilô
nia é culpa vossa e não de vossos pais, di
zia. Assumam os seus erros e mudem de 
vida. Os elementos essenciais da vocação 
de Jeremias são: escolha desde o ventre 



matemo, consagração, rejeição e medo da 
missão, confirmação da missão com o to
que da mão de Deus na boca de Jeremias. 

Jeremias é o profeta medroso. O seu 
nascimento foi cercado de alegria na casa 
paterna (Jr 20,15). Jeremias, no entanto, 
quando já crescido amaldiçoa o dia do seu 
nascimento: "Maldito o dia em que nasci" 
(Jr 20,14). Ele demonstra claramente que 
não queria ter nascido. A sua mãe levou a 
culpa: "Minha mãe teria sido minha sepul
tura" (Jr 20,17). "Mãe, minha desgraça é a 
vida que a senhora me deu" (Jr 15,10). 

O não querer assumir a vocação fez de 
Jeremias um homem de medo. Jeremias 
sabia que não era fácil viver como profeta. 
Deus o havia constituído para" destruir, 
demolir e plantar" (Jr 1,10). "Ah! Senhor 
Deus, eis que eu não sei falar, porque ain
da sou uma criança!" (Jr 1,6). Neste pro
cesso vocacional, Deus insiste com seu es
colhido: "Não tenhas medo deles, para que 
eu não te faça ter medo deles" (Jr 1,17). 

Jeremias viveu na roça. Não se casou. 
Conhecedor do sofrimento de seu povo, 
Jeremias sabia que algo deveria ser feito, 
mas ele tinha medo. No ano 627 antes da 
Era Comum, no décimo terceiro ano do 
governo de Josias, Jeremias sente o cha
mado de Deus. O livro que leva o seu nome 
descreve os elementos essenciais desta vo
cação nos seguintes pontos: 
1. Deus quando chama alguém é porque 

este já é íntimo seu. "Antes mesmo de 
te formar no ventre matemo, eu te co
nheci; antes que saísses do seio, eu te 
consagrei" (Jr 1,1-5). Com estas pala
vras, Jeremias narra a sua experiência 
de Deus, remetida às entranhas de seu 
nascimento. 

2. A missão mesma, a sua realização, con-

firma o chamado. Jeremias tem consci
ência que ele é um consagrado. "Eu te 
consagrei" (Jr 1,5b). Ele tem consciên
cia que esta é a sua missão. Ele não sabe 
fazer outra coisa que ser profeta. 

3. O medo e outras limitações humanas são 
inerentes à vocação. Jeremias, de tanto 
medo diante do chamado, diz que não 
sabe falar. "Eu sou criança" (Jr 1,6). 
Jeremias sabe que ele não pode ser ou
tra pessoa. Ele é Jeremias, e basta. 

4. O profeta é porta-voz de Deus (Jr 1,7). 
Jeremias terá que falar em nome de Deus 
em sintonia com o povo a quem ele foi 
enviado por Deus. Deus estará com ele 
sempre. 

5. O profeta é abençoado por Deus. As pa
lavras de Deus são colocadas em sua boca, 
para que ele fale em nome de Deus (Jr 
1,10). 

6. O profeta é seduzido por Deus. "Tu me 
seduziste, Senhor, e eu me deixei sedu
zir" (Jr 20,7). Estas palavras proferidas 
por Jeremias demonstram como ele com
preendeu o mistério da vocação em sua 
vida. Deus mudou a vida de Jeremias. 

14- Jonas: medo de anunciar 
Este é um personagem bíblico de gran-

de valor para todos nós. A sua ação profé
tica e o simbolismo que moldura a sua his
tória, com certeza, iluminam o nosso ca
minhar para Deus. Jonas somos todos nós, 
quando cultivamos medos que nos impe
dem de ir em frente nos caminhos da vida. 
Medo de sair proclamando a Palavra que 
liberta, medo de mergulhar no sagrado, I 
medo de assumir responsabilidades que a ~ 
vida nos impõe. Jonas nos convoca a mer- I ~ 
gulhar no mais profundo de nós mesmos, I ~ 
a fazer uma viagem interior ao túnel do 8 

473 



tempo, para superar traumas e recobrar 
forças para o presente. O tema do nosso 
retiro é: "Jonas: Levanta-te e desperta-te 
do teu medo"! 

O livro de Jonas' apresenta a história do 
todo ser humano que vive o medo. Jonas, 
em hebraico, Yoná, significa pomba de asas 
aparadas. No imaginário coletivo, Jonas é 
aquele que esteve dentro da "baleia': 

Deitado, ele não quer se levantar para 
pôr -se a caminho em direção a Nínive, a 
cidade do inimigo povo Assírio, o qual des
truiu Israel. Jonas não acredita que Deus o 
chama para anunciar a boa nova ao opres
sor. Ele não crê que o opressor possa se 
salvar. Deus o chama para profetizar e ele 
foge da tarefa. Ele prefere ir para a colônia 
de férias, Tarsis. No barco para Tarsis, a tem
pestade, o capitão e os marinheiros repre
sentam a presença de Deus que continua 
desafiar Jonas. Para salvar a todos, Jonas é 
jogado ao mar. Ele cai justamente no inte
rior de um peixe grande. Nesse momento, 
Jonas toma consciência de seus atos, ele 
mergulha no silêncio de si mesmo, enfrenta 
o mostro do mar, lugar do perigo, que mora 
dentro dele mesmo. 

Todos nós, em nossas vidas, desde o nas
cer ao morrer, passamos por experiências 
de medo e desejo. A vontade, o desejo de 
nascer nos impulsiona para fora do ventre 
da mãe. É preciso se libertar. Nessa liberta
ção perdurará sempre o medo de morrer. 

A criança tem desejo da presença da mãe 
e medo da sua ausência. Muitos não che
gam a superar essa fase e carregam sempre 

..: dentro de si as amarras do cordão umbili
~ cal. Muitas mães não querem que seus fi
~ 
~ 

lhos se tornem adultos. A criança ainda 
pequena tem desejo de seu próprio corpo, 
mas tem medo de se decompor. As suas 
próprias fezes a assusta. Já adulto, passa
mos pela experiência do desejo de união 
do sexo oposto, misturado com o medo da 
impotência, da castração. Quem não supe
ra essa fase será sempre desintegrado nas 
relações afetivas. 

Na adolescência, o ser humano vive o 
drama de corresponder ou não à imagem 
que os pais têm ou gostaria que ele fosse. 
O distanciar-se dos pais é normal. Uma 
nova identidade precisa ser forjada. Mui
tos não superam essa fase e permanecem 
eternamente no desejo dos pais. Quem 
passa dessa fase ainda vive o dilema do 
desejo de autonomia e medo de autono
mia. A liberdade custa caro. Ela exige res
ponsabilidade. A vida continua, e aí vem 
do desejo da unidade com Deus e o medo 
de perder a representação de Deus. Deus, 
muitas vezes é projeção de nossas frus
trações e desejos. Não queremos que Deus 
seja aquilo projetamos. Vencer o comple
xo de Jonas é superar as imagens falsas e 
frustrações. 

Experimentar Deus, tendo como inspira
ção Jonas, significa colocar todo o nosso 
corpo em oração e descobrir com ele as nos
sas alegrias e frustrações, Todos estão con
vidados a entrar no ventre da "baleia" com 
Jonas, tomar consciência dos medos e frus
trações, e rezar com e a partir deles. Vamos 
ao desafio: rezar com o corpo. Faremos per
curso de Jonas: fugir, deixar-se ser lançado 
no fundo do mar, entrar no ventre da baleia 
e colocar-se a caminho de Nínive. 

> z 
o' u 

1 As reflexões que seguem são frutos da inspiração de Leloup em: Jean-Ives Leloup, Caminhos da 
realização. Dos medos do eu ao mergulho do ser, Petrópolis: Vozes, 2000, p. 17-79. 

474 



15- Gedeão: medo 
O livro de Juízes 6,11-24.36-40 conta 

vocação de Gedeão, juiz em Israel. que re
cebeu a missão de libertar seu povo das 
mãos de Madian. Gedeão argumenta que o 
seu clã é mais pobre em Manassés e ele é 
mais novo da casa de seu pai. Deus lhe ga
rante que o acompanhará no exercício da 
missão e ele aceita o desafio. Com cora
gem, Gedeão defende o seu povo, luta con
tra a idolatria. Os elementos essenciais da 
vocação de Gedeão são: chamado de Deus 
para uma missão específica, incapacidade 
de assumir a missão, Deus garante que o 
acompanhará, aceitação da missão. 

16- João Batista: vocação 
de anunciar a chegada 
do Messias 

A comunidade de Lucas conservou em 
Lc 1,5-22.57-80 a história da vocação de 
João Batista. Deus escolhe o idoso e piedo
so casal Isabel e Zacarias para gerar aquele 
que seria o percussor do Messias. E Isabel 
ainda era estéril. Deus traça a missão de 
João Batista: ser consagrado ao Reino, ser 
pleno do Espírito Santo, converter os fi
lhos de Israel. preparar a vinda do Messias, 
vida austera no deserto. Os elementos es
senciais da vocação de João Batista são: 
consagração e escolha desde o seio mater
no, vida austera de anuncio do messias e 
pregação da justiça. 

17- Maria: vocação para ser 
a mãe de Deus 

É também a comunidade lucana, em Lc 
1,26-38, que conserva o chamado desta 
mulher de vida exemplar em Israel. Um 

anjo, isto é, Deus mesmo lhe aparece e lhe 
anuncia que ela seria a mãe do Salvador de 
Israel. Maria objeta que ela era ainda na
morada de José. Ela ainda não tinha tido 
relacionamento sexual com nenhum ho
mem. Deus lhe garante que a gestação de 
seu filho seria por obra do Espírito Santo. 
Maria, sem muito compreender aquela pro
posta confia e aceita a missão. Os elemen
tos essenciais da vocação de Maria são: cha
mado, anúncio da missão, rejeição, expli
cação da missão e aceitação. 

18- Jesus: síntese da vocação 
profética 

A esperança, anunciada pelos profetas 
de outrora, se concretizou no profeta Je
sus, o "ungido do Senhor", o descendente 
de Davi, para aqueles que nele acredita
ram. É o testemunho que encontramos no 
Segundo Testamento. Contraditoriamente 
ao que pensavam os seus compatriotas a 
respeito do papel do profeta - adivinho que 
denuncia as falhas dos outros - Jesus mos
trou que a sua esperança profética se ba
seia na conversão do outro, por mais peca
dor que ele seja. Vários fatos da sua vida 
elucidam o que afirmamos. Basta ver, por 
exemplo, o caso da mulher de má reputa
ção que entra na casa do fariseu, onde Je
sus estava comendo (Lc 7.36-50). Do mes
mo modo, o clássico texto de Lc 4,16-30 
(Jesus na sinagoga de Nazaré) revela o pro
grama profético de Jesus'. Jesus entra na 
Sinagoga e lê o texto 1s 61, 61.1-2 e se 
declara como "evangelizador dos pobres", 
apresentando a sua plataforma de missão 
profética e pastoral. A ação de Jesus é mar
cada pelos seguintes pontos: 

'" u 
z 
~ 

:i1 
~ 

> 
. .Z 

4 Cf. J. ASURMENDI, O profetismo. Das origens à época moderna, Paulinas, São Paulo, 1988, 123~124. 8 
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1. Jésus torna a Palavra de Deus, dada aos 
Profetas.; 

2. Faz a Palavra ressoar aos ouvidos da co
munidade reunida, isto é, a sinagoga. 

3. Atualiza a Palavra, ao dizer: "hoje se 
cumpriu". 

4. Jesus se assenta, isto é, fala com au
toridade. 
Os primeiros cristãos entenderam que 

Jesus era o profeta prometido, aquele que 
o Senhor prometeu e que Israel esperava. 

Embora tenha reivindicado para si só de 
forma indireta o titulo de profeta (Lc 13,13), 
Jesus foi o profeta por excelência, a síntese 
de toda ação profética. Ele, na condição de 
Filho de Deus, sucede aos profetas corno últi
mo dos mensageiros de Deus. Chamado pelo 
povo de "João Batista, Elias ou um outro pro
feta que ressuscitou" (Lc 9,19)5, Jesus, na 
sinagoga de Nazaré, onde fora criado, leu o 
texto de Is 61,1-2, com o qual ele confirma a 
sua ação profética: "O espírito do Senhor está 
sobre mim, porque ele me ungiu para evan
gelizar oS pobres; enviou-me para proclamar 
a remissão aos presos e aos cegos a recupera
ção da vista, para restituir a liberdade aos opri
midos e para proclamar um ano de graça do 
Senhor" (Lc 4,18-19). Denunciando toda e 
qualquer forma de injustiça do seu tempo, 
Jesus anunciou um Reino de justiça, paz e 
liberdade. E por ele morreu crucificado e res
suscitou. A esperança de um "novo tempo", 
realizada em Jesus, se eternizou em todos 
aqueles que nele acreditaram. 

Vários textos narram a vocação de Je
sus, a saber: Lc 4,14-22; Hb 5,1-10; Ap 
19,13; Jo 1,1-8.30.36; 3,14-19; 3,31-34; 
4,25.26.34; 4,42; 5,30.36.38.43; 6,29.38-
40; 6,44.50-51.57; 7,16.28-29.33; 8,16.18; 
11,27.42.52; 12,13.27.37.46-49; 
14,24.31;15,21; 16,5.27; 17,4.6.8; 
17,14.18.21.23.25; 18,11.37; 19; 20,21-22. 
A realização da vocação de Jesus para o 
serviço do Reino é expressa de modo claro 
em Lc 4,14-22: remir os presos, recuperar 
a vista dos cegos, restituir a liberdade aos 
oprimidos e proclamar um ano de graça do 
Senhor. Os outros textos, ainda acrescen
tam: ele é filho de Deus, Sumo Sacerdote, 
principio de Salvação eterna, Verbo de Deus, 
Verbo encarnado, Cordeiro de Deus, em
baixador de Deus, Messias. Os elementos 
essenciais da vocação de Jesus são: ser en
viado corno filho de Deus mesmo, ter o 
Espírito de Deus com ele, fidelidade in
condicional a Deus, ter consciência da sua 
missão, realização da missão, martírio como 
conseqüência de sua vocação. 

19- Apóstolos: vocação de 
propagar os ensinamentos 
de Jesus 

Os textos que contam a vocação dos 
apóstolos são: Jo 1,35-39.40.51; Lc 5,4-10; 
Lc 6,12-16; Mc 1,17-20; Mc 2,13-17; Mt 
4,12-22; At 1,15-26. Os judeus que setor
naram apóstolos de Jesus, o fizeram de 
vários modos: vendo Jesus passar o segui-. 

~ Para um aprofundamento sobre a relação entre Jesus, Elias, João Batista e Jeremias, veja: G. 
« JOACHlM, Il vangelo di Matteo, I e 11, Paideia, Breseia 1998, 92-93. O povo acreditava que o 
Ü z espírito da profecia, extinta desde Malaquias, deveria voltar na era messiânica com a volta de 
~ Elias ou na efusão geral do Espírito (At 2,17-18.33). Os primeiros cristãos reconheceram em Jesus 
~ o "profeta" (At 13,22-26; Jo 6,14;7,40) que Moisés tinha predito (Dt 18,15). Com o advento do 
Z carisma da profecia em Pentecostes, o título de profeta deixou de ser aplicado a Jesus, dando 
8 lugar a outros títulos cristológicos. 
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ram (André); ouvem falar de Jesus e o pro
curam para ser seu discípulo (Pedro); são 
chamados por Jesus mesmo (Pedro, Levi, 
Filipe, Simão, André, Tiago, João). A nar
rativa de Lc 6,12-16, por outro lado, mos
tra que Jesus chamou os 12 apóstolos ao 
mesmo tempo, dentre tantos outros que 
estavam com ele em uma noite de oração. 
A missão dada por Jesus a estes homens, 
na maioria pescadores, foi de se tornarem 
"pescadores de homens". Matias, que substi
tuiu Judas, foi escolhido em uma assem
bléia, por meio da invocação do Espírito 
Santo, critérios estabelecidos pelo grupo
dentre o de ser varão - e sorteio. Os elemen
tos essenciais da vocação dos apóstolos são: 
chamado pessoal por Jesus; opção de seguir 
de Jesus; realização da missão de expulsar 
demônio, curar doentes, ungir, ensinar com 
autoridade e continuar a missão de Jesus; o 
escollúdo passa a ter o compromisso de ade
são pessoal ao mestre, Jesus. 

20- Pedro: pedra, gruta 
e rejeição à mulher 

A literatura bíblica canônica e apócrifa 
nos legou inúmeros relatos da vida de Pe
dro e Madalena. Eles são colocados em opo
sição e disputam liderança apostólica. Um 
pode ser entendido em relação ao outro. 

Pedro tem o seu nome mudado por Je
sus, de Pedro para Kephas, que significa 
"gruta escavada na rocha". Pedro não é so
mente Pedra. A igreja construída sob a gru
ta escavada na rocha muda e muito o sen
tido de Mt 16,31. 

Simão Pedro' nasceu na cidade de Bet-

saida, na Galiléia, às margens do lago de 
Genesaré, também conhecido por mar da 
Galiléia. Simeão era o seu nome hebraico 
(At 15,14; 2Pd 1,1) e Simão, o nome gre
go. Jesus chamou Pedro, em aramaico, de 
Kephas (Jo 1,42). Pedro, em português, foi 
o modo encontrado pelo grego para tradu
zir Kephas. O nome Simão Pedro, que apa
rece 20 vezes no Segundo Testamento, é a 
junção dos seus dois nomes. 

Filho de um tal de Jonas, também cha
mado de João nos evangelhos (Mt 16,17; Jo 
1,42; 21,15-17), Pedro era irmão de André e 
exercia a profissão de pescador (Mc 1,16). O 
nome hebraico da sua cidade natal, Betsai
da, está relacionado à sua profissão, pois sig
nifica Casa (Bet) da pesca (saida). Pedro vi
veu grande parte de sua vida na cidade de 
Cafarnaum (Mc 1,29). A vida humilde de 
Pedro, associada à sua capacidade intelectu
al e o seu vigor em anunciar a boa nova do 
evangelho ao povo, rendeu-lhe, bem como 
a João, prisão e interrogatório no Sinédrio 
dos judeus. E foi neste episódio que os sa
duceus constataram: "eles são homens ile
trados e semposição social". 

Pedro era casado e morava com a sogra 
(Lc 4,38-39). A primeira carta aos Corínti
os, capítulo 9, versículo 25, menciona uma 
mulher que acompanhava Pedro em suas 
viagens missionárias, a qual poderia ser a 
sua esposa. A tradição cristã conservou a 
memória que a mulher de Pedro tornou-se 
mártir'. O apócrifo A filha de Pedro conta a 
história de sua filha, Petronília, e mencio
na também a sua esposa. 

Segundo a literatura canônica, Pedro " 
ü 
z 
~ 

6 A reflexão que segue sobre Pedro e Madalena encontra-se publicada em Jacir de Freitas Faria, O 
outro Pedro e a outra Madalena segundo os apócrifos. Uma leitura de Gênero. Petrópolis: Vozes, 2004. 
7 Cf. Eusébio, História Eclesiástica 3, 30, 2. 
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ouve o chamado de Jesus e se coloca ao 
serviço do Reino de Deus. Os traços da vo
cação petrina são: Ser companheiro de Je
sus; Ser o primaz da comunidade de fé e 
do grupo dos apóstolos; Ser homem de 
muita fé na missão libertadora de Jesus; 
Ter medo; Ter consciência que é pecador; 
Ter dificuldade em manter-se em oração; 
Trair Jesus; Ser testemunha da ressurrei
ção de Jesus; Curar; Ressuscitar; Batizar; 
Visionário; Ser perseguido e preso; Dispu
tar idéias e liderança com Paulo; Ser missi
onário. Pedro é descrito nos canônicos como 
discípulo fiel e traidor do Mestre. Homem 
de muita e de pouca fé. Seguidor e traidor 
dos costumes judaicos. Missionário do Rei
no de Deus. Homem perseguido e preso pelo 
império romano e líderes judeus. Coorde
nador do grupo dos apóstolos/as. Pedro, 
homem simples que se tornou forte, foi 
escolhido por Jesus para dirigir a comuni
dade de seus seguidores, que mais tarde 
recebeu o nome de Igreja. 

As duas cartas atribuídas a Pedro têm 
como objetivo animar e fortalecer a fé dos 
irmãos. Esses deveriam procurar sempre o 
crescimento espiritual e a confiança na 
verdade da mensagem cristã. Da mesma 
forma, deveriam tomar cuidado com os 
falsos mestres que querem tomar o poder e 
o controle da Igreja de Deus. Jesus voltará 
outra vez e aí então tudo vai mudar. A 
esperança deve ser à toda prova. Nada de 
desânimo! Pedro animou e fortaleceu a 
comunidade dos primeiros cristãos. 

Quem lê os Atos dos Apóstolos depara 
" com um Pedro pregador, milagreiro, visio
~ nário e homem de oração. Pedro batiza, 
~ ressuscita e tem autoridade para impor as 
~ mãos sobre os apóstolos e confirmar-lhes 
8 na missão. Pedro tem o poder de decisão 
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na comunidade, relaciona-se bem com as 
mulheres. Acolhe os pagãos e é um defen
sor do judaísmo. 

A leitura da literatura alternativa apó
crifa sobre Pedro confirma muitas quali
dades de Pedro, citada nos canônicos, mas 
apontam outras que chegam até contradi
zer o Pedro canônico. Podemos até falar de 
um outro Pedro segundo os apócrifos. Em 
síntese, os apócrifos apresentam Pedro do 
seguinte modo: Modelo de gnóstico; Ter 
primazia sobre os outros apóstolos; Dispu
tar a liderança apostólica com Maria Mada
lena; Contra o poder das mulheres; Ser ciu
mento; Ser irascível; Visionário; Condenar 
a magia; Ser amigo de Jesus; Sentimental; 
Medroso; Taumaturgo; Protetor das viúvas; 
Defensor da virgindade; Ser perseguido e 
martirizado; Tem boas relações com o im
pério romano; Anunciador do evangelho e 
de Jesus ressuscitado. 

O estudo que fizemos sobre a pessoa de 
Pedro e sua atuação no início do cristia
nismo nos traz luzes e questionamentos 
sobre a pessoa de Pedro e seu ministério 
apostólico. Ele não deixa de ser o Pedro 
papa, pastor e chefe dos apóstolos. No en
tanto, em tempos de leitura de gênero, 
descobrir um outro Pedro, de certa manei
ra, nos desinstala. Em tempos de questio
namentos de verdades estabelecidas, não 
há como fugir desta trajetória. Na outra 
ponta da linha, no entanto, é bem verdade 
que todas essas informações sobre o perfil 
de Pedro devem ser lidas de modo crítico. 
Nem tudo que a tradição afirmou sobre 
Pedro nos apócrifos é verdade. Muitos da
dos foram atribuídos a ele, com o intuito 
de apresentar uma outra imagem desse per
sonagem controvertido do início do cristi
anismo. Pedro foi aceito, é claro, como li-



· derança maior do cristianismo, mas ele tam
bém teve opositores. E até mesmo, grupos 
que o queriam como líder, o apresentaram 
de modo diverso. Por isso, não podemos 
afirmar simplesmente que os apócrifos so
bre Pedro são falsos, por isso, não autori
zados a falar sobre ele. É preciso dialogar 
com esses textos. Foi o que procuramos 
fazer. Nós também somos criticas aos apó
crifos. E isso faz bem para a nossa fé, ainda 
que em alguns pontos de fé em relação a 
Pedro sejamos desinstalados. Por outro lado, 
o Pedro canônico também é apresentado 
de modo positivo e negativo. Os apócrifos 
só confirmam esse procedimento. 

Pedro canônico e Pedro apócrifo descor
tinam em nós a humanidade que mora den
tro de cada um de nós. Somos bons e me
nos bons. Por ser humano, o humano é 
sujeito a erros. Somos Pedro Pedra, poder e 
serviço. Ora um, ora outro. A Igreja petri
na, inspirada nas kephas, lá onde moram 
os pobres, é sempre um desafio para todos 
nós. São Pedro rogue por nós! Na lida de 
sua vocação, no seguimento de Jesus, Pe
dro foi sendo gradativamente lapidado até 
tornar-se a própria personificação da fide
lidade a Cristo e um lider na missão de pro
pagar a mensagem cristã. Que assim seja
mos nós, discípulos/as de Pedro. 

21- Madalena: apóstola 
e amada de Jesus 

Maria Madalena ou Miriam de Mágdala é 
uma personagem controvertida na tradição 
canônica. Duas imagens de sua personali
dade foram conservadas no inconsciente 
coletivo: testemunha primeira da ressurrei
ção e prostituta arrependida. Sendo que a 
segunda, reina soberana no inconsciente 
coletivo. As pesquisas recentes sobre Maria 

Madalena têm colocado em xeque essa 'in
verdade estabelecidá. Madalena não era pros
tituta. É o que veremos a seguir. 

Como o seu próprio nome indica, Maria 
Madalena é originária da cidade portuária e 
também colônia de pescadores, Mágdala, que 
estava à beira ocidental do lago de Genesaré. 

Muitas histórias sobre a vida de Madale
na foram transmitidas, sendo muitas delas, 
de caráter lendário. Conta-se que ela era 
mulher de Pappus ben Judas. Por amor a 
um soldado romano, das tropas de Herodes 
Antipas, chamado Panther, ela deixou o seu 
marido. O tal soldado morava em Mágdala. 

Filmes antigos e modernos não cansam 
de explorar o imaginário coletivo sobre a 
personagem Maria Madalena. Nunca falta 
o jargão 'prostituta' e, até mesmo, 'prosti
tuta arrependida'. Há um filme que conta 
a saga de Madalena, no qual conta-se que 
ela fugiu com o soldado romano, sendo 
posteriormente repudiada por ele e violen
tada sexualmente por outros soldados. 
Abandonada, ela é acolhida por Jesus, 
quem expulsa demônios do seu corpo. Nis
so está evidente a ligação de possessão de
moníaca com a sexualidade. Madalena dei
xa de ser prostituta do exército romano 
para seguir a Jesus. 

No Segundo Testamento, somente os 
evangelhos (Marcos, Mateus, Lucas e João) 
é que nos oferecem informações sobre a 
personalidade e atividade apostólica de Ma
ria Madalena, dentre as quais, destacamos: 
Apostola de Jesus; Mulher possessa de 7 de
mônios; Sustenta financeiramente a Jesus; 
Mulher sem laços familiares; Testemunha a <: 

morte e o enterro de Jesus; Discípula amada ~ 
de Jesus; Testemunha a ressurreição de Je- ~ 
sus aos irmãos homens, dizendo 'Eu vi o . ~ 
Senhor'; Tem medo de anunciar que Jesus 8 
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ressuscitou; Madalena acredita que Jesus 
ressuscitou; Mulher de oração. 

Maria Madalena, segundo a traição ca
nônica dos evangelhos de Mateus, Mar
cos, Lucas e João, era uma discípula fiel, 
apóstola, testemunha ocular da ressurrei
ção. Acompanhou o Mestre até o fim. Ma
dalena não deixou perder de vista o seu 
amado, quem expulsou dela 'sete demô
nios', revigorando-a no seguimento do 
Reino. Eis uma mulher digna de ser se
guida como modelo para os primeiros cris
tãos. Madalena não foi prostituta, mas 
mestra qual Jesus, seu amado Mestre. É o 
que veremos na tradição alternativa dos 
evangelhos apócrifos. 

A partir dos dados expostos nas páginas 
anteriores sobre a atuação de Maria Mada
lena, e munidos de outras informações, 
podemos traçar o perfil de Maria Madalena 
do seguinte modo: Companheira, esposa/ 
consorte e amada de Jesus; Não era prosti
tuta; Personificação terrena da gnose/sa
bedoria; Mulher que sabe demais; Mulher 
que faz perguntas; Mulher que chora; 
Mulher que tem medo; Apóstola de Jesus; 
Intérprete e confidente de Jesus; Acredita 
que Jesus é um iluminado; Modelo de gnós
tica perfeita; Mulher pneumática/ carismá
tica; Ensina que o pecado não existe; Ensi
na a paz, a harmonia e a integração como 
caminho de espiritualidade. 

Os apócrifos apresentam o perfil de Ma
dalena de modo diversificado. Em Pistis 
Sophia, ela está mais preocupada com o 
saber e as revelações de Jesus. No seu 

" Evangelho encontramos a mulher mais 
~ próxima daquela dos evangelhos canôni
~ cos, mulher discípula, mas com um deta
;:; lhe a mais: ela é também apóstola, discu
o 
u te como os seus irmãos, os homens, anun-
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cia os ensinamentos do Mestre e chora. 
Essa última caracteristica aparece também 
em Pistis Sophia. 

Em relação à autoridade apostólica de 
Pedro e de Madalena, nos textos apócrifos 
ela aparece em várias nuances. Como vi
mos, uns defendem que Pedro é chefe dos 
apóstolos. Outros ressaltam a liderança e 
o apostolado de Madalena, Tiago e Paulo, 
pessoas não consideradas autoridades 
apostólicas. Todos eles representam a di
versidade do pensamento de origem do 
cristianismo. 

O Evangelho de Madalena mostra como 
ela restabelece as relações entre os apósto
los, ela os humaniza. A sua função é a de 
levar os apóstolos a compreender os ensi
namentos revelados por Jesus e animá-los 
no anuncio do Reino de Deus. Assim ela 
viveu a sua vocação. 

22- Paulo: vocação de continuar 
a nússão de Jesus ressuscitado 

Os textos que falam sobre a vocação de 
Paulo são: At 9,1-19; 22,1-21; 26,2-18. Os 
três relatos são unânimes em afirmar que 
Paulo, outrora o perseguidor Saulo, tem 
uma visão no momento de sua chamada. 
Jesus se revela a Paulo e lhe dá a missão de 
anunciar o evangelho da Boa Nova a todos 
os povos. Paulo dialogo com Jesus, fica 
cego, é batizado e inicia a sua missão. O 
simbolismo da luz e cegueira demarca a 
nova caminhada de Paulo. Cair por terra, 
que não é de um cavalo, significa a toma
da de consciência de seus atos diante de 
uma missão totalmente diversa: de perse
guidor para aliado. Os elementos essenci
ais da vocação de Paulo são: chamado por 
Jesus ressuscitado, cegueira, revelação da 
missão e sua realização. 



Conclusão: a vocação tem 
várias nuances 

O estudo que fizemos sobre a vocação 
na Bíblia nos evídencia algumas conclu
sões, taís como: 
• Os escritores( as) da Bíblia não mediram 

esforços para registrar o modo como Deus 
chamou algumas pessoas serem suas tes
temunhas. E todos procuram responder 
ao chamado. Os judeus tinham a cons
ciência de que o chamado era levar ao 
mundo, a partir de sua condição de povo 
escoliúdo, a proposta da santificação. Já 
os judeus que se fizeram cristãos víven
ciaram a vocação como projeto de sal
vação. Jesus mesmo já havia dito "O 
Espírito do Senhor está sobre mim, por
que ele me ungiu para evangelizar os 
pobres" (Lc 4,18). 

• A maioria dos casos de vocação na Bí
blia é de homens. Fato considerado nor
mal para a sociedade naquele então. 

• Ser chamado por meio de uma voz, 
luz, toque, etc, são alguns modos es
pecíficos encontrados pelas comuni
dades para dizer que alguém foi cha
mado por Deus ou Jesus. Outros tam" 
bém foram chamados, mas isto não é 
dito claramente. 

• A distinção, no caso dos seguidores de 
Jesus, entre apóstolos e discípulos, não 
me parece convíncente. Por que segui
dores, também da primeira hora, como 
Madalena não pode ser considerada 
apóstola? 

• Em muitos casos de vocação na Bíblia 
são ditos claramente que eles devem 
continuar a missão do seu antecessor. 
Assim ocorre com Josué, Eliseu, os 12 
apóstolos, etc. 

• Alguns chamados não conseguem vi-

ver plenamente a vocação e, por isso, 
são rejeitados por Deus, como no caso 
de Saul. 

• A missão dos vocacionados é a de fa
zer justiça, seja como profeta, rei, 
juiz, etc. 

• O esquema literário das narrativas vo
cacionais se repete em muitos casos, do 
seguinte modo: chamado, rejeição ao 
chamado, explicitação e aceitação da 
missão. 

• O exercício da vocação se manifesta de 
vários modos. Ser profeta, com as suas 
várias nuances, demonstra a resposta 
clara ao chamado de Deus na época do 
Primeiro Testamento. As mulheres ma
triarcas exercem a sua vocação na solei
ra dos homens, mas com determinação 
e firmeza. O medo faz parte da vocação 
em muitos homens e mulheres da Bí
blia. A disputa de liderança também faz 
parte da vocação, com o foi o caso de 
Pedro e Madalena. 

• O Segundo Testamento entende a vo
cação à santidade e consagração a Deus 
em relação ao Espírito Santo e Jesus. 
A comunidade de Lucas (1,35) afir
ma: Jesus, concebido do Espírito Santo 
é "santo e filho do Altíssimo". A fé 
das comunidades paulinas logo com
preenderam que todos os cristãos, no 
Espírito Santo, são santificados. Por 
ele participamos todos da morte e res
surreição de Jesus (Rm 1,4). A voca
ção do cristão à Santidade exige víver 
segundo o Espírito de Deus e teste
munhar Jesus à comunidade eclesial 

" (lPd 1,14: 2,5). ~ 

• Os elementos essenciais da vocação no ~ 
Segundo Testamento são: Ser chamado, ~ 
um chamado de Jesus Cristo (Rm 1,6; 18 
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8.29); Ser herdeiro da bênção (lPd 3,9); 
Ser testemunha de Jesus (Mt 10,37; Lc 
14,26); Ser santo, sendo testemunha 
para os irmãos (Mt 16,15). 

• A vocação no ST se realiza na santidade, 
iluminada pelo Espírito Santo, na pes
soa de Jesus Cristo. 
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QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDMDUALOU 

O DEBATE EM 

OOMUNIDADE 

1- Você costuma pensar a sua vocação a partir da Biblia? 

2- Que elementos da vocação descritos na Bíblia chamaram mais a sua 
atenção? Por que? 

3- Em que sentido as personagens bíblicas apresentadas no texto podem 
ajudar os religiosos e religiosas a viver intensamente a sua vocação? 

"Os elementos essenciais da vocação 

de Jesus são: ser enviado como filho de Deus 

mesmo, ter o Espírito de Deus com ele, 

fidelidade incondicional a Deus, ter consciência 

da sua missão, realização da missão, martírio 

como conseqüência de sua vocação." 



Teologia: uma vocação tecida na vida 

AiLA PINHEIRO 

As mulheres ocupam atualmente entre 
25% e 35% dos cargos executivos e de che
fia na América Latina. Esse percentual é 
menor do que nos EUA (45%); contudo, 
maior do que no Japão (8,9%) e em outros 
paises asiáticos e africanos. Essa pesquisa 
da Organização Internacional do Trabalho 
foi elaborada para o dia 8 de março de 2004. 

É recente a valoração das mulheres como 
força de trabalho, o que explica seu núme
ro reduzido, em relação aos homens. Sendo 
assim, é natural que encontremos menos 
mulheres em cargos administrativos e me
nor ainda na direção das empresas, ainda 
hoje. Para entenderisso, some-se ao fato do 
número restrito de mulheres no trabalho, 
no passado, a constatação de que o acesso à 
chefia não se dá da noite para o dia. 

No entanto, as estatísticas mais recen
tes sinalizam para o avanço das mulheres 
em setores que há pouco tempo ninguém 
jamais sonharia em vê-las. Haja vista a pre
sença das mulheres no campo da teologia. 
A teologia lucrou com a abertura ocorrida 
em outras áreas e faz parte de um processo 
geral de evolução, de abertura, de demo
cracia e de antiexclusão. 

No tear da história", 
No àmbito da teologia, ainda há um ex

tenso caminho a percorrer, em decorrên
cia da situação da mulher em relação à re
ligião ao longo da história. 

Na Terra de Israel, no tempo de Jesus, a 
atuação da mulher ainda estava restrita ao 

âmbito doméstico. Diferente do que acon
tecia com os homens, nada as obrigava a 
receber instrução acerca da Torah. Diz-se 
que no Templo, deviam ficar no pátio das 
mulheres, longe do altar e cinco degraus 
mais abaixo. Os rabinos não deveriam falar 
em público com uma mulher. E, a não ser 
em extrema necessidade, ela não poderia 
testemunhar num tribunal. 

Apesar dessa situação, os Evangelhos tra
zem algumas passagens nas quais as mulhe
res são consideradas dignas de um tratamen
to diferente. Jesus não se sente constrangi
do em aproximar-se delas e tratá-las com 
dignidade. Algumas receberam uma nova 
chance e tiveram suas vidas restauradas. 

Não encontramos nos Evangelhos pala
vras ofensivas de Jesus dirigidas à mulher. 
Além disso, o Mestre de Nazaré contrariou 
visivelmente os costumes de sua época 
quando as aceitou como seguidoras. E 
mais, os relatos das aparições do Ressusci
tado colocam as mulheres como testemu
nhas privilegiadas da ressurreição. 

Alguém pode objetar que ao afirmar isso 
poderíamos estar caindo numa leitura 
fundamentalista da Bíblia, fazendo afirma
ções sobre os evangelhos como se estes fos
sem reportagens a respeito da vida de Je
sus. Contrapomos ao perguntar: 

A Igreja nascente teria inovado tanto " 
os costumes daquela época se Jesus não ~ 
tivesse tomado essas posições a respeito da ~ 
mulher? Esses relatos sobre Jesus e as mu- ~ 
lheres teriam saído da cabeça dos primei- '8 
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ros escritores cristãos se Jesus não tivesse, 
ele mesmo, vivido tais relacionamentos? 
Ou será que os hagiógrafos acharam por 
bem colocar por escrito algumas narrati
vas que demonstram a libertação da mu
lher como sinal da irrupção do Reino de 
Deus na história? Essa atitude de Jesus 
anima a mulher de hoje a seguir pelas vias 
da teologia. Setor até bem pouco tempo 
ocupado apenas por homens. 

A trama principal: a conversão 
Ser teóloga é coisa nova para quem é 

mulher. Ela não pode, da noite para o dia, 
ser uma expert no assunto. Precisa apro
priar-se de longos anos de uma reflexão 
realizada apenas por homens. A experiên
cia de fazer teologia não é apenas uma 
novidade, mas um processo de conversão, 
primeiramente para a mulher que a faz, 
depois para a Igreja inteira. 

Hoje, as teólogas enfrentam cada vez 
menos a desconfiança dos homens a res
peito de seu trabalho. Isso faz parte do re
conhecimento geral dado às mulheres em 
todas as profissões antes exercidas apenas 
por homens. Contudo, à medida que as 
mulheres se destacam mais em suas carrei
ras, há uma maior exposição e, conseqüen
temente, podem ser avaliadas de acordo com 
alguns parâmetros ainda ditados pelo mun
do masculino. Devido a essa visibilidade, 
alguém pode procurar na teóloga alguma 
característica que corresponda ao que é 
esperado dentro da ótica masculina. Por 
isso, a atividade teológica da mulher tam-

.: bém pede a conversão do homem. Há um 
~ novo jeito de fazer teologia, há uma ótica 
~ diferente, há uma perspectiva feminina. 
~ Por isso, este é um momento riquíssimo 
8 de aprendizagem para a Igreja inteira. É 
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também um maravilhoso desafio que mar
ca a vida eclesial, e chama a atenção para a 
unidade sem que isso signifique unifor
midade, mas antes, respeito às diferenças 
individuais. 

É comum, no início, a teóloga viver a 
tentação de ocupar-se em provar que é ca
paz, que tem condições de exercer essa ta
refa com sucesso. O fato de ser mulher num 
universo profissional até então formado 
apenas por homens causa um certo des
conforto. Isto transparece na necessidade 
que algumas teólogas sentem em insistir 
na temática da diferença, e escrevem tan
to sobre o machismo ... A tal ponto que 
muitos teólogos tomam-se receosos, dian
te das colegas, em fazer abordagem de cri
tica construtiva, coisa natural no âmbito 
do conhecimento, pois temem que isto seja 
interpretado como uma atitude machista. 

É necessário um período de adaptação 
de ambas as partes. Depois prevalecerá o 
respeito conquistado com a convivência 
profissional. E o homem deixará de ser visto 
como um adversário e será considerado um 
parceiro dessa importante vocação. A mu
lher aos poucos vai descobrindo que não 
precisa provar nada para ninguém, e que 
sua necessidade de competêncja é, de fato, 
inerente à sua vocação de teóloga. Só en
tão, ela começará a se arriscar. E saberá que 
se não fizer um excelente trabalho não 
atingirá bons resultados para a edificação 
do Reino de Deus. 

Então começará a inovar. Perceberá bem 
melhor os desafios da realidade. Será mais 
humilde, descobrirá que não é o centro do 
universo e que um bom trabalho não é 
aquele cujo tema é a mulher esim aquele 
que atinge tanto as profundezas de Deus 
quanto os anseios do ser humano. 



A urdidura perpassada 
peta trama ... 

Que a teologia faça parte integrante do dia
a-dia da teóloga, como algo proveniente de 
seu caráter, espiritualidade, compromisso so
cial, criatividade e até humor. Teologia como 
uma expressão ativa e exterior de tudo o que 
a teóloga é em si mesma. Que ela mantenha 
um verdadeiro amor pela teologia e envolva 
as pessoas, inspirando-as e ajudando-as a re
alizar mudanças que levem a humarudade à 
plena maturidade de Cristo. 

O fato de ser teóloga não a dispensa da 
obediência à hierarquia, nem do serviço. Terá 
que configurar sua vida à de Jesus Cristo, ou 
então não será teóloga. E deve lembrar sem
pre que Jesus é inseparável da Igreja. Não 
existe Jesus Cristo sem a Comunidade que o 
segue. A teologia é uma vocação eclesial. 

Algumas teólogas se preocuparam tanto 
sobre um possível controle que o Magisté
rio da Igreja poderia fazer à sua pesquisa, 
mas esqueceram-se de que as pessoas mais 
simples do povo estão vigilantes e exigen
tes sobre o que diz a teologia hoje. O povo 
simples faz teologia de forma atemática 
muitas vezes sem saber sequer o que signi
fica ser teólogo. Portanto, não é qualquer 
palavra, nem repetições de chavões, mas uma 
forte experiência com o Mistério da Trinda
de, unida a um engajamento radical junto à 
humarudade sedenta de Deus, é que faz uma 
teologia ter autoridade para o povo, assim 
como era a palavra dita por Jesus, diferente 
daquela pronunciada pelos doutores da Lei 
(Mt 7,29 / / Mc 1,22). 

Desatando um nó górdio ... 
Cada dia instiga a teóloga a estar sempre 

criando, procurando amelhorreflexão, por
que essa é a sua missão e disso depende o 

bom andamento da humanidade. Sua refle
xão existe para ajudar a nortear esse mun
do. É uma questão de sobrevivência. 

É um desafio imenso que exige da teóloga 
maturidade, capacidade de lidar com pesso
as, domínio de si. Aqui está também sua 
competência e não só nos conhecimentos 
adquiridos. É necessário ter estudos 
aprofundados concernentes à sua área, mas 
sempre unidos a uma postura adequada para 
lidar com novas situações. O esforço e a 
humildade, junto ao otimismo e a perseve
rança, são os segredos do sucesso de sua 
missão ... Continuar insistindo na temática 
da mulher só desmerece sua capacidade de 
abordagem de quaisquer outros temas de 
interesse teológico mais amplo e específico. 

Se a teóloga souber construir bons rela
cionamentos com os teólogos, os resultados 
serão fantásticos tanto em aprendizado 
quanto em realização profissional. O mais 
importante é cultivar total transparência e 
coerência, mostrando, ao mesmo tempo, fir
meza sobre aquilo que não há necessidade 
de se abrir mão, como também, clareza acer
ca do que espera de colaboração e incentivo 
dos companheiros de profissão. 

A teóloga precisa desenvolver também 
a virtude da paciência para saber esperar 
as coisas acontecerem e dar tempo sufici
ente para o amadurecimento da humani
dade e o crescimento do Reino de Deus. 

É. ainda, um desafio reconhecer seu 
despreparo e perceber que passará a vida 
inteira num constante aprimoramento. 
Quando admite seus limites e falta de co-

~:~~~:~t~! ~:~::~l~~:~;~l:~~~r:s~ I g 
atualização, o estudo, a recriação de si I ~l:8'" 
mesma. Sentirá a necessidade de fazer pós
graduação, estudar hebraico, grego, la-

485 



'" ü 
z 

tim ... ' Conseguirá receber criticas de for
ma construtiva e aceitará as próprias fa
lhas procurando corrigi-las sem que com 
isso baixe sua auto-estima. 

Receber um "não" como resposta pode 
inibir qualquer pessoa a seguir adiante. 
Aquela que não souber tirar uma experi
ência proveitosa de uma situação ficará à 
margem do caminho da teologia porque 
todas as situações da vida são teologizáveis, 
o que acontece com a teóloga inclusive. 
Dessa forma, um "não" pode estimular e 
dar coragem para o crescimento profissio
nal, desde que não seja encarado apenas 
como um descaso à sua competência. Dai a 
importância de saber transformar uma si
tuação negativa em positiva. 

Não é fácil, nem para o homem nem para 
a mulher, a tarefa de edificar o Reino de 
Deus no mundo de hoje. Mas o que deve 
prevalecer em todo esse processo é a hu
mildade de reconhecer os próprios limites 
e caminhar lado a lado, sempre se apoian
do, homem e mulher, na difusão do Reino 
de Deus neste mundo. O caminho é difícil, 
mas torna-se mais fácil percorrê-lo con
tando com todos que possam ajudar. 

Numa teia de conexões ... 
A teóloga precisa ter uma enorme con

sideração pelo mundo e pela humanidade, 
visando uma sociedade mais justa e com 
mais respeito ao meio ambiente. Que a te
ologia feita por mulher faça com que a vida 
das pessoas possa mudar significativamen
te. Que vá ao encontro das aspirações mais 

profundas de quem se tornou os preferi
dos de Deus: os abandonados, solitários e 
humilhados ... 

A teóloga é avaliada por seu grau de 
compromisso com Deus e com o povo. As 
pessoas simples reconhecem, com intuição 
bem aguçada, uma falsa teologia, um pen
samento camuflado. O povo rejeita uma 
falsa palavra sobre o Deus da vida. Recusa 
um falatório sem experiência com Deus e 
seu Mistério. 

A responsabilidade social não seja um 
modismo. Mas, ação de Cristo hoje por meio 
de quem o segue. Ação indispensável para 
a diminuição das desigualdades sociais, da 
oferta de oportunidades e vida plena para 
todos. É isto que significa imersão radical 
na realidade humana mais sofrida. Isso se 
constitui como serviço, rebaixamento e 
kénosis, assim como fez Jesus (Fl2,7-8). 

A beleza do tapete e os nós 
do avesso: pés no chão e coração 
em Deus 

Somente ter esperança não é suficien
te. É necessário que seja capaz de envol
ver pessoas em seus sonhos a ponto de 
realizá-los. Mas, a teologia tem os pés no 
chão e o coração em Deus, visa à constru
ção do mundo vindouro a começar ago
ra. Assim, para fazer algo que fuja dos 
padrões normais é preciso saber lidar com 
uma boa dose de incerteza. Dessa forma, 
a teóloga assume um grande risco. Sua 
atividade pode não obter o sucesso espe
rado, não alcançar valores, talvez não seja 

~ 1 Fica a impressão de que a mulher precisa se especializar mais do que os homens mesmo que 
~ comecem juntos essa caminhada na teologia? Não é isto que estamos querendo dizer, mas apenas 
Z evitar que qualquer pessoa incorra no erro de pensar que pode realizar hem uma profissão sem 
8 antes adquirir as ferramentas adequadas. 
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aplaudida, terminar de forma decepcio
nante, quem sabe ninguém valorize seu 
trabalho, frustrando então seus sonhos. 
Tudo pode terminar na cruz e assim sabe
rá que foi realmente uma teóloga à ma
neira de Jesus. 

portamento arrojado, pro ativo , versátil, 
dinâmico, persistente, direcionado para 
resultados, empreendedor, facilitador. Com 
discurso e prática estimulantes. Ou seja, 
alguém realmente de muita caridade, es
perança e fé. 

Em suma, o que se espera da mulher que 
deseja trilhar os caminhos da teologia é 
que seja alguém de visão aguçada, uma 
sonhadora, até utopista. Mas, com um com-
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Por que ainda temos tão poucas mulheres em cargos de direção de 
empresas! E por que tão poucas teólogas! 

Por que a atitude de Jesus em relação às mulheres descritas nos evan
gelhos pode ser um estímulo à presença da mulher na teologial 

O que a presença da mulher na teologia pode exigir e também trazer 
para a Igreja! 

Muitas vezes são as próprias mulheres que procuram elementos de 
uma visão masculina (a qual estão acostumadas) nos escritos de uma 
teóloga. Como ajudar as mulheres a mudar esse ângulo de leitura 
teológical 

"NO âmbito da teologia, ainda há um 

extenso caminho a percorrer, 

em decorrência da situação da mulher 

em relação à religião ao longo da história." 
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Vida Religiosa e Compromisso Social 

PE. MARTINHO LENZ, S) 

Introdução 
Como revigorar o compromisso social 

no coração da VR no Brasil, hoje? Esta
mos respondendo ao grito dos pobres e 
ao chamado da Igreja de forma adequa
da e com o melhor de nós mesmos e de 
nossos institutos? 

No texto a seguir proponho algumas 
reflexões com você, leitor ou leitora ami
ga, na busca de uma resposta a essas per· 
guntas. Não tenho essa resposta, nem me 
sinto autorizado a "passar lições" a quem 
quer que seja. 

O presente artigo se insere no contexto 
da celebração do Jubileu de Ouro da CRB 
no Brasil. É tempo de celebração, mas tam
bém de aprofundar a consciência de nossa 
vocação e missão histórica e de responder 
aos desafios que o Espírito nos faz perce
ber. Quero colocar essas reflexões também 
na linha do apelo que nos lançou o Papa, 
no final da exortação Vita Consecrata: "Vós 
não tendes apenas uma história gloriosa 
para narrar, mas uma grande história a 
construir. Olhai o futuro, para o qual vos 
projeta o Espírito, a fim de realizar .con
vosco ainda grandes coisas" (VC 110a). 

o apelo da CNBB 
OS bispos do Brasil nos recordaram essas 

'" palavras do Santo Padre na mensagem a 
~ nós dirigida durante a 42a Assembléia Ge-
~ 

:il ral da CNBB, em ItaicijSP, em 27 de abril 
w 

~ de 2004. Nessa mensagem aos religiososj 
8 as por ocasião do Jubileu de ouro da CRB, 
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há diversas referências à dimensão social 
do nosso engajamento apostólico. Cito uma 
passagem: "Reconhecemos o valor inesti
mável do testemunho de tantos religiosos 
e religiosas, inseridos no meio do povo, 
nos mais diversos rincões do nosso País. 
Sua vida de entrega e serviço, sobretudo 
aos mais empobrecidos, é um anúncio vivo 
do Evangelho. Louvamos seu esforço em
preendido na formação de lideranças nas 
comurúdades eclesiais rurais e urbanas, bem 
como na educação da fé e formação huma
na de crianças, jovens e adultos". Nossos 
bispos constatam e agradecem, ademais, a 
presença da Vida Religiosa nos mais varia
dos campos de atuação, que vão do ensino 
e educação às missões no Brasil e ad gen
tes, passando pelas diversas pastorais, nas 
quais, segundo a CNBB, "a presença de re
ligiosos e religiosas foi de dedicação in
cansável e busca constante de fidelidade". 

Os bispos quiseram ser generosos na ava
liação do que fizemos. Mas não podemos 
furtar-nos a uma pergunta que nos proje
ta para o futuro: como corresponder, no 
presente e no futuro, aos apelos que o Es
pírito nos faz, através da nossa Igreja, em 
especial a partir da realidade da pobreza e 
exclusão de multidões de empobrecidos? 
A mesma mensagem faz alusão a essa di
mensão, quando pede que a Vida Religiosa 
"continue fiel à sua vocação profética e 
não lhe faltem a audácia evangélica e a 
coragem missionária face aos grandes de
safios do nosso tempo, marcado por tantas 



divisões, perplexidades, injustiças e ex
clusões". No final, os bispos nos convi
dam a engajar-nos no Projeto Nacional de 
Evangelização "Queremos Ver Jesus - Ca
minho, Verdade e Vida", na linha das Di
retrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil e de fortalecer nossa pre
sença "em frentes missionárias no interi
or do Brasil, em particular na Amazônia, 
e além-fronteiras". 

Quero ressaltar, nessas passagens, o con
vite de renovarmos nosso compromisso 
social, como parte integrante de nossa mis
são. "Divisões, injustiças e exclusões" não 
se combatem sem ações específicas, volta
das à superação desses males sociais. O de
safio é que o façamos a partir do nosso 
carisma e do lugar que ocupamos dentro 
da Igreja, como consagrados e consagra
das, como comunidades pertencentes a um 
instituto religioso, animados por um ca
risma fundacional. 

Precisamos aprofundar o porquê desses 
apelos de nossos pastores. Quais seriam as 
motivações? Vejo duas, em particular: uma 
positiva, a outra, de natureza crítica. A 
positiva é que estamos diante de novos 
desafios e que é fundamental à Vida Reli
giosa, como nos ensinou o Concílio Vati
cano lI, renovar-nos continuamente com 
a "volta constante às fontes de toda vida 
cristã, à inspiração original de cada um dos 
institutos religiosos" e respondendo aos 
novos desafios "dos tempos que mudaram" 
(Cf. PC, 2). Nesses tempos de neoliberalis
mo e pós-modernidade, uma das faces mais 
cruéis da modernidade é o crescimento do 
fosso que separa ricos e pobres e a produ
ção em massa de excluídos, em meio a um 
mundo de abundância. 

A outra motivação parte de um ques-

tionamento: os bispos parecem preocu
pados com um aparente arrefecimento, 
em nossa Igreja, do compromisso com os 
pobres, do engajamento em favor da "no
bre luta pela justiça", como a chamou 
Paulo VI. Os sinais do recuo no compro
misso social vêm de várias partes e atinge 
de forma diversa a ação da Igreja e de seus 
agentes. Há menções desse recuo em do
cumentos recentes da nossa Igreja. Por 
ocasião da mesma Assembléia Geral de 
abril de 2004, os bispos do Brasil escreve
ram uma "Carta aos Presbíteros", dioce
sanos e religiosos, na qual se lê o seguin
te: "Sempre em consonância com a mis
são que vocês já vêm exercendo, percebe
mos que a convicção da evangélica opção 
preferencial pelos pobres, elemento cons
titutivo da espiritualidade do presbítero, 
está-se arrefecendo. Essa espiritualidade 
é vivida quando o presbítero assume as 
pastorais sociais, com profundo conheci
mento da Doutrina Social da Igreja, de 
modo que o presbítero se faça pessoal
mente presente ao lado dos pobres, soli
dário nas situações de sofrimento e de 
conflito social, apoiando as pastorais so
ciais, iniciativas da nossa Igreja, tais como 
o Mutirão de Superação da Miséria e da 
Fome e a defesa dos legítimos interesses 
dos povos indígenas e afro-descendentes, 
entre outros" (Carta aos Presbíteros, 35. 
O grifo é nosso). 

Esse texto, dirigido especificamente aos 
presbíteros, nos chama a um exame de 
consciência sobre nosso próprio compro
misso social. Estamos nós, como religiosos '" 
e religiosas, sendo exemplo de compromisso ~ 
com os pobres? Qual a nossa presençajun- ~ 
to ao mundo dos pobres, dos desemprega- ~ 
dos, dos famintos, dos morado'res de rua? 8 
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Que atitude temos em relação às Pastorais 
Sociais da Igreja? Qual nosso conhecimen
to da Doutrina Social da Igreja? Que fize
mos em relação ao Mutirão para Superação 
da Miséria e da Fome, especialmente face 
aos grupos mais pobres e discriminados? 

Sinais e fatores de 
arrefecimento com compromisso 
social. Isso nos inquieta? 

Há sinais de arrefecimento, sim. Na pes
quisa sobre o clero brasileiro, a dimensão 
social recebeu pouco destaque. Apenas 4% 
dos presbíteros disseram que sua vocação 
tem algo a ver com o amor aos pobres. 

Em nível de Igreja, houve um refluxo 
para uma atuação mais para dentro, mais 
voltada para a subjetividade, para "o reli
gioso", preocupada com a pregação de uma 
fé ortodoxa, com a recuperação da vivên
cia religiosa individual e a espiritualidade 
de grupos ou movimentos. Os movimen
tos eclesiais assumiram espaços antes ocu
pados pelas pastorais. Houve mudanças na 
teologia e na espiritualidade. A Teologia 
da Libertação e as comunidades eclesiais 
de base encolheram, perderam espaço e vi
sibilidade. A idéia de um modelo de "soci
edadesocialista", como alternativa ao mo
delo da sociedade capitalista, perdeu cre
dibilidade e ainda não se configurou uma 
nova alternativa global. A queda do Muro 
de Berlim foi mais que simbólica. Tal fato 
sinalizou o fim do socialismo real e da guer
ra fria. Assinalou o fracasso de um sonho 
acalentado por milhões de pessoas, um ter-

« ço da humanidade. A ele reuniram-se ou
~ tros sonhos, também de cristãos, que, mes
~ mo sem terem sido seduzidos pelo socialis
~ mo, acreditavam que o fim do capitalismo 
o 
u estava próximo. Ledo engano. Diante da 
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decepção, a reação de muitos foi refugiar
se em formas mais intimistas de espiritua
lida de, em novos movimentos eclesiais, 
com fortes dimensões de emotividade e 
subjetividade ou passar a militar em cam
pos como o ambientalismo, o feminismo e 
a luta pelos direitos de minorias. São lutas 
válidas, mas que não substituem a luta 
contra a miséria, a exclusão social e as cau
sas que produzem miséria e fome. As pró
prias lideranças de Igreja mudaram: a ge
ração de bispos mais identificados com as 
lutas sociais está saindo de cena, e são pou
cos os que entram em seu lugar, com a 
mesma garra e clareza de percepção da nova 
conjuntura e das novas exigências sociais 
da fé. Podemos descobrir outros sinais, que 
se apresentam na nossa vida quotidiana e 
que surpreendemos no próprio estilo de vida 
de não poucos religiosos, que guarda pou
ca semelhança com a pobreza vivida e en
sinada por Jesus de Nazaré. 

Como avaliar essa mudança? À luz da fé 
e da doutrina social da Igreja, não pode
mos ter dúvidas: o capitalismo da globali
zação neoliberal é um sistema que gera 
desigualdades e injustiças. Uma economia 
regida apenas pelas leis do mercado não 
permite que as necessidades humanas de 
milhões sejam satisfeitas. E o que é mais 
grave: é um sistema que erige novos deu
ses, favorece o egoísmo e o materialismo, 
a competição desenfreada com a sobrevi
vência apenas dos mais fortes (que igno
ram qualquer limite ético na economia e 
na política). Essa mesma fé nos faz perce
ber que temos a necessidade de criar uma 
nova mentalidade, totalmente distinta da 
atual, um novo modelo de sociedade: uma 
economia à medida da pessoa humana e 
uma política fundada na ética e na solida-



riedade como valores básicos. Uma socie
dade "com mercado" e não "do mercado", 
isto é, não submetida ao absolutismo do 
mercado, mas regido por normas, gover
nadas por critérios de justiça e pela busca 
do bem comum. Uma sociedade inspirada 
nos valores do Evangelho, do amor recí
proco e da verdade, base de um humanis
mo social cristão. Essa convicção, junto 
com a indignação diante das injustiças que 
bradam aos céus, irá alimentar um dina
mismo novo, irá inspirar a "fantasia da 
caridade" social, denunciadora dos delíri
os consumistas e do fundamentalismo do 
mercado. 

A convicção da necessidade de construir
mos um novo modelo global motivou um 
grupo de cristãos, na segunda metade dos 
anos 90 (do século XX), a lançar um movi
mento global por uma nova sociedade, de 
superação da globalização neoliberal e de 
afirmação de que um outro mundo é pos
sível, baseado nos valores da justiça, da 
solidariedade e da sustentabilidade. Esse 
movimento culminou com a realização em 
janeiro de 2001, em Porto Alegre/RS, do 
primeiro Fórum Social Mundial, como es
paço livre da sociedade civil, para debate 
de alternativas. Nos anos sucessivos, dois 
outros Fóruns consolidaram o modelo do 
Fórum "de Porto Alegre", em contraste com 
o Fórum de Davos, a reunião anual do clu
be dos países ricos. O movimento do FSM 
se lançou na conquista do mundo, com a 
realização de centenas de fóruns nacionais, 
regionais e continentais. Sua 4" versão se 
realizou em Mumbai, na Índia, retornan
do ao Brasil em 2005 e preparando-se para, 
num futuro próximo, realizar-se na Áfri
ca. A experiência desses Fóruns e as cente
nas de eventos a ele associados, constitu-

em um novo sinal de esperança e lançam 
um desafio aos que acreditam num mun
do mais justo, que um outro mundo é pos
sível. O V Fórum Social Mundial está mar
cado para os dias 26 a 31 de janeiro de 2006, 
em Porto Alegre, RS. 

O movimento dos Fóruns Sociais parte 
da convicção de que o modelo do capita
lismo neoliberal, tal como praticado entre 
nós, é injusto e insustentável. Os frutos 
amargos desse modelo estão diante dos 
olhos: o crescimento da riqueza (de alguns) 
se dá à custa do aumento da pobreza (de 
muitos), acompanhado do aumento da vi
olência e do desprezo pela vida humana, 
do terrorismo e da retaliação, que amea
çam a paz, e de novas guerras inventadas 
para garantir o poder hegemônico de uma 
superpotência mundial. 

No Brasil, as esperanças suscitadas pela 
eleição do governo popular de Lula estão 
se frustrando progressivamente, revelan-
do o limite do poder do Estado nesse con
texto. Faz ruir um outro mito: o de um 
"Estado Providência", que, uma vez em 
boas mãos, por um ato de vontade do go
vernante, resolve todas os problemas, ga
rante pão e paz a todos e nos livra da ne
cessidade de termos que lutar por mudan-
ças. Um tal Estado não existe. Em nossa 
sociedade, governada por forças antagôni-
cas, e onde o poder efetivo continua nas 
mãos de oligarquias, aliadas ao grande ca
pital, as mudanças só virão por pressão sis
temática do povo organizado, de um povo 
consciente e que aprendeu a gerir os seus 
próprios negócios, um povo não subjuga- " 
do pelo clientelismo e assistencialismo. As ~ 
chances de mudança aumentam quando o ~ 
governo e as organizações populares se ~ . 
movem na mesma direção. 8 
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Por que nos engajamos 
socialmente? 

Os motivos para nosso engajamento na 
luta contra a miséria e a exclusão social e a 
favor de urna mudança no modelo peca
minoso que está aí não são motivos de ca
ráter ideológico nem apenas convicções 
adquiridas pelo estudo sério dessas ques
tões. Não somos militantes políticos nem 
intelectuais orgânicos, mesmo quando 
aprendemos a analisar objetivamente a re
alidade. Trazemos para essa "nobre luta pela 
justiça" as armas de nossa fé, a inspiração 
de nossa profecia e a força de nossa espe
rança. Queremos ajudar nossos companhei
ros de jornada, sobretudo nossos irmãos e 
irmãs pobres, a saírem da letargia, a supe
rarem o conformismo, a recuperarem sua 
auto-estima, a jamais resignarem nem per
derem a esperança. 

A virtude maior que anima nossa luta 
chama-se o amor, no sentido do "amor 
de Cristo nos impele" (2Cor 5,14), na pa
lavra de São Paulo. A caridade nos urge a 
sairmos do comodismo e a agilizarmos 
nossa ação, pois" quem tem fome tem 
pressa - como dizia Betinho, o criador da 
"Ação da Cidadania contra a Fome, a Mi
séria e pela Vida". 

A virtude da caridade, segundo o ensi
namento de Cristo, tem uma dupla face: o 
amor a Deus e o amor ao próximo. O duplo 
mandamento da caridade resume "toda Lei 
e os Profetas" (Mt 22,40). Mas há um deta
lhe surpreendente na ordem de importân
cia desses dois mandamentos, corno nos 

o( aponta S. Agostinho, em um dos seus co
~ mentários ao Evangelho de S. João, (e que 
~ lemos no ofício das Leituras do Breviário 
w 

'" do dia três de janeiro): "Esses dois precei-
8 tos devem ser sempre lembrados, medita-
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dos, conservados na memória, praticados, 
cumpridos. O amor a Deus ocupa o primei
ro lugar na ordem dos preceitos, mas o 
amor do próximo ocupa o primeiro lugar 
na ordem da execução.( ... ) Tu que ainda 
não vês a Deus, merecerás vê-lo se amas o 
próximo; amando-o, purificas teu olhar para 
veres a Deus, como afirma expressamente 
São João: Quem não ama seu irmão, a 
quem vê, não poderá amar a Deus, a quem 
não vê" (lJ04, 20; CCL36, 174-175). 

O segundo motivo para nos engajarmos 
socialmente é a convicção da Igreja de que 
seu ensino e a ação dos cristãos a favor da 
justiça é parte integrante da evangeliza
ção. Cito um entre muitos textos do ma
gistério social da Igreja: "O ensino e a di
fusão da doutrina social fazem parte da 
missão evangelizadora da Igreja. E, tratan
do-se de uma doutrina destinada a orien
tar o comportamento das pessoas, tem de 
elevar cada uma delas, como conseqüên
cia, ao «empenho pela justiça» segundo o 
papel, a vocação e as circunstâncias pesso
ais. O exercício do ministério da evangeli
zação em campo social, que é um aspecto 
do múnus profético da Igreja, compreen
de também a denúncia dos males e das in
justiças ... " (Sol/icitudo Rei Socialis, 41). 
Nesse texto, João Paulo Ir deixa clara a di
mensão evangelizadora e profética da nos
sa missão no campo social, que inclui a 
denúncia, mas que põe em relevo o anún
cio, que "dá a verdadeira solidez e a força 
de motivação mais alta" à denúncia. 

A esses motivos se junta a percepção de 
que o Estado não dá conta de realizar a 
justiça social, sem a atuação decidida e or
ganizada dos cidadãos. Seria urna falácia 
dizer que a luta pela justiça e o cuidado 
com os pobres é função do Estado. Os po-



bres têm fome não só de pão, têm fome de 
Deus, de fraternidade e de consideração, 
coisas que o Estado não costuma proporci
onar, nem é de sua competência oferecer. 
Cabe aos cidadãos, entre eles a comunida
de cristã, lembrar ao Estado as suas obri
gações e cobrar dele os direitos dos po
bres, quando esses são violados ou quan
do o Estado se omite em suas obrigações. 
O Estado brasileiro é hoje refém dos cre
dores internos e externos, e corre o risco 
de dar prioridade apenas aos compromis
sos acertados com esses credores. O Esta
do tem outros compromissos, igualmen
te prioritários. E como afirmaram nossos 
bispos na mensagem de primeiro de maio 
desse ano: "os credores podem esperar, a 
fome do povo não." 

Quem são os pobres? 
Por que há tantos pobres? 

Vamos olhar um pouco quem são os 
pobres e onde vivem esses irmãos que que
remos servir. Quais são os mecanismos ge
radores da pobreza e o que pode ajudar a 
superá-la? 

Quantas pessoas vivem em extrema po
breza no mundo? Segundo dados do Ban
co Mundial (Indicadores do Desenvolvi
mento Mundial para 2004), 21% da popu
lação mundial vivem com menos de um 
dólar (três reais) por dia. Isso corresponde 
a 1,1 bilhão de pessoas. Embora esse nú
mero represente uma melhora em relação 
ao número de pobres de vinte anos atrás 
(em 1981 os muito pobres somavam 1,5 
bilhão), ainda assim é um dado intolerá
vel, quando se sabe que hoje o mundo tem 
condições econômicas e técnicas de alimen
tar toda a população do planeta. E que, se 
a miséria de multidões se perpetua, é por-

que persistem as causas que geram a ex
clusões: a concentração da riqueza, o des
vio de recursos e o desperdício de alimen
tos, junto com a falta de politicas eficazes 
para combater as causas da pobreza. 

Que fatores levaram à redução do nú
mero de pobres? Um fator é certamente o 
desenvolvimento geral do país onde vivem 
os pobres. País estagnado tem pouca chan
ce de melhorar o bem-estar dos pobres. Mas 
o fator decisivo, segundo o mesmo estudo 
do Banco Mundial, é a adoção de políticas 
específicas para combater os fatores da 
miséria e da exclusão social. A Índia, país 
com mais de um bilhão de habitantes, cres
ce a taxas acima de 7% ao ano. Mas os indi
anos extremamente pobres tendem a au
mentar de número. Outro país populoso 
com alta taxa de crescimento anual, a Chi
na, conseguiu reduzir pela metade sua po
pulação muito pobre. A concentração da 
riqueza e a desigualdade de oportunidades 
é bem maior na Índia que na China, o que 
aparece na forma desigual com que o cres
cimento do país se reflete sobre os índices 
de pobreza. A China, cuja renda média vem 
aumentando de 8,5% ao ano desde 1981, 
reduziu o número de pobres em mais de 
400 milhões de 1981 a 2001, mediante 
políticas específicas voltadas, sobretudo, às 
populações rurais. Uma conclusão impor
tante desses dados: para vencer na luta 
contra a miséria é importante crescer eco
nomicamente, mas isto não basta para au
mentar o bem-estar de todos, sobretudo 
dos pobres. Sem políticas públicas especí
ficas e a organização da população empo
brecida não se combatem as causas da mi
séria e da fome. 

" u z 
~ 

lJ 

'" No caso do Brasil, dois efeitos se somam ~ 
para tornar crítica a situação dos pobres: 8 
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há uma década, o Brasil cresce muito de
vagar, menos do que seria necessário para 
absorver a mão-de-obra de jovens que to
dos os anos buscam trabalho. A isso se junta 
o péssimo perfil de distribuição de renda 
do Brasil, um dos piores do mundo. Fator 
agravante no Brasil é a questão da dívida 
pública. O governo brasileiro é hoje refém 
dos seus credores externos e internos. O 
servíço da dívida interna, hoje em R$ 800 
bilhões, consome 150 bilhões anuais, so
brando pouco para os investimentos soci
ais. Conclusão: a primeira forma de lutar
mos contra as causas da pobreza é cobrar
mos uma auditoria da dívida interna e ex
terna, e, com base nos resultados dessa 
audítoria (prevista na Constituíção de 1988, 
mas até hoje não realizada), exigir uma 
renegociação dessa dívida. Além disso, é 
preciso lutar para que os acordos comerci
ais, tipo ALCA, se estabeleçam em termos 
de justiça e reciprocidade, e não por impo
sições do mais forte. Que vale a pena lutar 
mostram os resultados até agora obtidos 
na campanha contra a ALCA, com o adia
mento do início da sua implantação, inici
almente prevista para 2005 e a frustração 
das pretensões norte-americanas de esta
belecer cláusulas unilaterais. Outro exem
plo é a recente vitória obtida pelo Brasil 
na OMC, na luta contra os subsídios ameri
canos ao algodão: os EUA foram condena
dos por suas práticas protecionistas, pre
judiciais aos produtores brasileiros e afrí
canos, que há muito não recebem subsídi
os de seus governos. Esse processo, inicia-

0( do sob o governo de Fernando Henrique, 
~ chegou a um final feliz sob o governo Lula. 
~ A pobreza no Brasil é, em grande medi
:z da, fruto da desigualdade social. É fato re
o 
u conhecido por todos os analistas que o Bra-
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sil tem potencial de riqueza, renda e tec
nologia suficientes para saciar a fome de 
todo o seu povo, a fome de pão e outras 
fomes, inclusive a de beleza. Mas somos 
um pais escandalosamente desigual. Recen
temente foi publicado o terceiro Atlas da 
Exclusão Social no Brasil, organizado por 
Márcio Pochmann e outros. Os números são 
assombrosos. De acordo com essa pesquisa, 
o Brasil possui, no início desse século, 
1.162.164 famílias ricas, 2,4% das famílias 
existentes no país. Essas possuíam renda 
mensal acima de R$ 10.982, por mês, em 
setembro de 2003. A renda mensal média 
dos ricos era 14 vezes maior do que a ren
da familiar mensal média do país e cerca 
de 80 vezes superior à linha de pobreza, 
abaixo da qual se situam os 20% mais po
bres do pais. As famílias mais ricas respon
diam por mais de 1/3 de toda a massa de 
renda familiar do país. 

Na base da pirâmide social brasileira está 
a massa dos pobres e miseráveis. Tomando 
como critério da ONU, que estabelece como 
linha de pobreza a renda igual a dois dóla
res por dia, e a linha da miséria a dos que 
sobrevivem com um dólar ou menos por 
dia, temos no Brasil 46 milhões de pobres 
e 22 milhões de miseráveis (dados do Ins
tituto Ethos, SP, baseados em fontes do 
IBGE). Miséria e fome andam juntas, assim 
como a degradação, a perda de valores e da 
dignidade humana. A pobreza atinge de 
forma mais atroz os grupos mais frágeis, 
tais como as crianças e as mães gestantes, 
os idosos, doentes crônicos, os indígenas e 
afro-descendentes e, em geral. os desem
pregados e os que sobrevivem na econo
mia informal. 

O contraste entre ricos e pobres no Bra
sil é chocante, embora corramos o risco 'de 



nos acostumarmos a ele. ÓS bispos do Bra
sil nos alertam e questionam: -É inadmis· 
sivel o contraste entre a situação de misé
ria e degradação do povo sofrido, refugia· 
do nas favelas, cortiços e periferias das ci
dades, que chega a rectlner à prostituição 
e até ao tráfico de drogas para sobreviver, 
e o luxo e sofisticação de condomínios fe
chados, construções suntuosas e despenií
cio de riquezas, sem consideração peta mi
sêria envolvente. O mais triste para a cons· 
ciência cristã t o fato de que a escandalosa 
desigualdade acontece, infelWnente, pela 
falta de testemunho evangélico de vida, 
criando ofuscamento da consciência, frie
u e alienaçào do sofrimento humano e 
descrêdito para o anuncio da Boa Nova" 
(Q{BB, 2002, Doc. 69, 19). 

Outra fonte de desigualdade é a retra· 
ção do mercado interno e o declinio da ren· 
da dos trabalhadores, para vantagem dos 
possuidores de capital. Entre 1998 e 2002 
registrou-se uma forte queda da massa sa· 
larial. A participação dos salários no PIB 
recuou de 45,37"10 para 35,14"', enquanto 
a parcela apropriada pelo capital pulou de 
32 para 42"4. Só em 2003 a renda dos tra
ba1hadmes reduziu·seem 12,5""- Essa re
dução se deve tanto ao aumento do de
semprego como oi precarização das relações 
de trabalho e ao arrocho salarial 

A luta para a superação da miséria e da 
fome começa, assim. na luta pela redu
ção dos juros, por um desenvolvimento 
justo e sustent.'ivcl, pela geração de tra· 
balho, emprego e renda e pela superação 
da corrupção e da violência. Enquanto 
isso, a camada dos pobres enfrenta a pre
cariedade na distribuição da água, no sa
neamento bisico, na educação, na habi· 
tação, no vestuário, n9 atendimento me· 

dico e no atendimento de outros direitos 
humanos básicos. 

Na raiz de todos esses males est.'i o vfrus 
do egoismo e da falta de sensibilidade so
cial Sem mudarmos a mentalidade, que se 
exprtssa na sede de lucro a qualquer pre
Ç{!, no consumismo incentivado pelos mei
os de comunicação e da acumulação de 
bens, não se pode solucionar o problema 
da fomecrõnica e da marginaliuçào. Di· 
zem nossos bispos, no documento que lan
çou o Mutirão de Superação da Miséria e 
da Fome: -A injustiça social assume pro
porções de ofensa a Deus, que nos criou à 
sua imagem e semelhança e se opõe ao 
mandamento do amor fraterno que Jesus 
Cristo instituiu oomo tei da nova e eterna 
aliança. O resgate dos pobres não pode li· 
mitar-se oi assistência emergencial, mas 
exige a transformação da sociedade e da 
ecooomia, numa nova ordem V'Olt.Jda para 
o bem comum. [ ... J As transformações es
truturais exigem, par~ serem tmpreendi
das com efic.ácia. alteração nas leis que não 
pode ser ooncretiuda sem mudança pro
funda de mentalidade" (Doe 69, 20.21). 

Transformar a sociedade exige mudan-
ça de critérios de avaliação, de modos de 
agir e de hábitos de vida. Ê preciso passar 
de uma economia de acumulação e de pos-
se egoísta, para uma economia que prio
rize o atendimento das necessidades e a 
comunhão entre as pessoas e comunida· 
de!. Tal mudança lequer de nossa parte, 
um testemunho evangélico e ético efi· 
cu. P!rguntam os bispos: -Estamos dis· 
po.!tos a reconhecer nossa conivência com " 
o apego aos bens materiais? I ... J Como ~ 
implantar na própria Igreja uma econo· ;: 
mia de solidariedade? [ ... J t nesse espiri- ~ 
to de conversão pessoal e comunitâria que • 

" 



a CNBB conclama a todos para que, o quan
to antes, se possa vencer a mentalidade 
de apego aos bens materiais e ao consu
mismo e alcançar a superação da miséria. 
Somente vencendo o egoísmo e a indife
rença, assegura-se o pão de cada dia para 
todos" (Doc. 69, 22). 

Compromisso social dos religiosos 
A luta pela justiça social começa em casa. 

Superar as nossas conivências com o mun
do do consumismo e o apego a comodida
des requer conversão pessoal. que só se al
cança corno urna graça. Pedir essa graça e 
desejá-la é importante e pode significar a 
redescoberta da nossa mais profunda iden
tidade. Sintamo-nos convidados a orar nos
so compromisso social pessoal. no discipu
lado do Divino Mestre. Mas isso não basta. 
Queremos, num segundo nível. viver esse 
ideal em nossas comunidades, para implan
tar nelas urna economia de solidariedade e 
a solidariedade com os pobres. Num tercei
ro nível. é preciso atuar em favor dos po
bres, seja apoiando-os em suas lutas, seja 
orientando nossas obras para que por meio 
delas se promova a justiça social em nosso 
país. Vamos abordar nosso compromisso 
social em cada um desses níveis. 

Vida religiosa comprometida com a jus
tiça social significa religiosos que se com
prometem pessoalmente nessa luta. Esse 
compromisso tem sua raiz no seguimento 
do Cristo pobre e amigo dos pobres e mar
ginalizados. O conselho evangélico da po
breza, assumido corno compromisso pes-

« soal pelo voto de pobreza, tem uma dimen
~ são social. de solidariedade com o pobre. 
w 

~ Baste recordar os sentimentos do Mestre, 
~ 

~ manifestando compaixão pelo povo que 
o 
u havia três dias estava sem comer. Como 
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podemos aumentar nossa sensibilidade pes
soal para com o problema da pobreza e da 
miséria? O contato pessoal corno uma co
munidade de pobres pode ser uma grande 
ajuda. Os pobres são nossos melhores mes
tres. O grau de nossa conversão aos pobres 
depende de muitos fatores. Um bom crité
rio do grau de conversão pessoal em um 
grupo de religiosos poderia ser a proposta 
adotada por uma congregação: "todos em 
favor dos pobres, muitos com os pobres, 
alguns como pobres". Ninguém deveria ser 
insensível nem indiferente para com a mi
séria de pessoas que às vezes batem à nossa 
porta. Mais que sentimentos, e superando 
preconceitos, o que se nos pede é uma vi
são da realidade que tenha o pobre num 
lugar focal. que o veja não simplesmente 
corno alguém digno de compaixão, mas 
como um empobrecido, privado de direi
tos fundamentais e ferido em sua dignida
de. Um bom número de nós deveria se ani
mar a dedicar sua ação especificamente à 
causa da mudança social e do serviço aos 
pobres. Numa comunidade religiosa con
vertida aos pobres, alguns se sentirão cha
mados a viver como pobres, isso é, a viver 
lado a lado com pobres, inserido numa vila 
ou bairro pobre, sabendo-se apoiado pelos 
irmãos ou irmãs de Congregação. 

Temos exemplos dessa conversão radi
cal. às vezes bem perto de nós. Corno exem
plo de amor heróico aos pobres temos a 
Madre Teresa de Calcutá, a mãe dos excluí
dos, dos últimos, hoje Santa Teresa de Cal
cutá. Quero citar outro exemplo da Índia: 
o Pe. Jebamalai, SJ, nascido em urna casta 
rica, que se fez "intocável" (dalit), a últi
ma das castas, e que foi rebatizado por eles 
com o nome de Sannybhai, "irmão dos 
pobres". Pe. Sanny organiza os intocáveis e 



as populações tribais (adivasi) na Provín
cia de Gujarat, defendendo seus direitos às 
terras das quais muitos foram expulsos. 
Criou com eles um grupo de advogados 
populares. Cultiva neles a auto-estima, a 
solidariedade e a esperança num futuro 
melhor. O Pe. Sanny esteve presente no 
Fórum Social Mundial de Mumbai, emja
neiro de 2004, com o seu povo, que de
monstrou a beleza de suas tradições cultu
rais e denunciou o sistema iníquo das cas
tas e da intolerância religiosa. 

As comunidades religiosas inseridas 
com o povo, atuando nas diversas pasto
rais da Igreja, vivendo o amor preferen
cial pelos pobres, continuam alimentan
do o compromisso social de muitos reli
giosos e congregações. 

Uma comunidade socialmente compro
metida tem diversas formas de expressar 
esse compromisso. Uma é seu estilo de vída 
simples, como convém a religiosos. Viver 
segundo um orçamento decidido em co
mum e aprovado pela autoridade superior 
pode ajudar a estabelecer um justo equili
brio entre as exigências da pobreza evan
gélica, da solidariedade com os pobres e as 
necessidades da vída comunitária e de cada 
um de seus membros. Outra é a escolha de 
algum gesto de solidariedade, decidido e 
assumido em comum. Recentemente, a Pro
víncial de uma Congregação comunicou à 
CNBB que as irmãs de sua Província havi
am decidido fazer uma doação para o Mu
tirão de Superação da Miséria e da Fome, a 
partir de ofertas espontâneas das casas, que 
tiravam do caixa, como fruto de alguma 
renúncia feita pela comunidade. O donati
vo serviu para ajudar alguns pequenos pro
jetos de combate à fome. Mensagens de 
solidariedade a pessoas ou comunidades que 

sofrem perseguição por causa da justiça 
podem significar um grande encorajamento 
para quem as recebe. _ 

O campo da ação pastoral da Vida Reli
giosa no serviço aos pobres e na luta por 
justiça é bem conhecido e recebeu o reco
nhecimento dos nossos bispos, por ocasião 
do Jubileu. Mas não é o caso de descansar 
sobre louros. Temos que nos perguntar 
como podemos avançar nesse caminho. Os 
bispos nos lançaram um desafio: intensifi
carmos nosso impulso missionário, dentro 
e fora do Brasil. Nessas inserções, muitos 
religiosos e religiosas têm-se destacado no 
trabalho junto aos mais pobres, em obras 
sociais, na assessoria a movimentos e pas
torais, em serviços de educação e saúde, 
no campo da organização popular. Na mis
são ad gentes, em terras africanas ou no 
longínquo Timor Leste, dezenas de irmãos 
e irmãs nossas estão dando um testemu
nho vivo de amor missionário, com o apoio 
da comunidade que envia. Novas formas 
de serviço aos pobres estão aparecendo: o 
serviço a grupos excluídos, como aidéticos 
e detentos. A assessoria a movimentos so
ciais e comunitários requer grande sensi
bilidade social, pois o que pedem é alguém 
que dialogue com eles, sem impor seus 
pontos de vista e quem os apóie nas suas 
várias necessidades. Não poucos religiosos 
estão nesses serviços, como pudemos tes
temunhar nos encontros de capacitação 
dos agentes do Mutirão de Superação da 
Miséria e da Fome e em encontro de pasto-. .. 
raJS SOClaJS. 

Poderá ser de grande valia para nós reli- " 
giosos participarmos do processo da 4a Se- g 
mana Social Brasileira, lançada pela CNBB, ~ 
em Brasília, em maio de 2004 e que esten- ~ 
de até 2006, com etapas locais e regionais. 8 
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Será uma excelente oportunidade de refle
tirmos juntos sobre as mudanças de que o 
Brasil precisa, para a construção de um 
Estado democrático, fundado em valores 
éticos, no qual a pessoa humana esteja no 
centro das propostas e ações, na defesa da 
vida e da dignidade do trabalho, à luz dos 
princípios do ensino social da Igreja. 

A página eletrônica da 4 a Semana Soci
al já está funcionando. O endereço é o se
guinte: www.semanasocialbrasileira.org.br. 
Em espaço aberto a contribuições e suges
tões. Aí serão publicados subsídios e datas 
de eventos da Semana Social. Também os 
Regionais da CNBB podem informar sobre 
como participar. Outro lugar para conta
tos é o Setor da Pastoral Social da CNBB 
nacional (pastoralsocial@cnbb.org.br). 

Nas obras tradicionais de caráter filan
trópico, como nas instituições de ensino e 
de saúde, um desafio tem sido administrar 
a filantropia com competência, seriedade 
e transparência, de praticar a responsabili
dade social nas entidades dirigidas por re
ligiosos. Honestidade e competência nesse 
campo são qualidades que servem de teste
munho e constituem requisito necessário 
no serviço dessas obras em favor dos po
bres e da mudança social. A falta dessas 
qualidades leva à frustração de esperanças 
e pode significar uma grande ocasião per
dida. Recentemente, visitando um Centro 
Pastoral da Juventude, pude presenciar o 
amplo trabalho de cursos, tanto na área 
religiosa, como na área de formação pro
fissional, oferecida por uma Congregação 

o( religiosa a jovens de camadas pobres, tudo 
M custeado por recursos vindos de um colé
~ gio de classe média. Esses exemplos pode
~ riam ainda ser multiplicados. 
8 Importante é lembrar também a obriga-
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ção dos colégios e universidades, manti
dos por religiosos, de educarem seus alu
nos para a justiça, a ética e a solidariedade. 
Isso não só através de conteúdos teóricos, 
mas oferecendo oportunidades de contato 
dos alunos com o mundo dos pobres, num 
contexto de serviço. Os pobres devem sen
tir -se respeitados nessas ações. O "Natal sem 
fome" pode ser um gesto válido, mas é 
muito pouco. Existem formas muito mais 
criativas de ação social, postas em prática 
por colégios de religiosos, com a devida 
preparação, acompanhamento e avaliação: 
"rondas noturnas", de atendimento a mo
radores de rua; missão de férias, por gru
pos de alunos, durante algumas semanas, 
junto a comunidades carentes; serviço vo
luntário em escolas ou centros comunitá
rios, de bainos populares, entre outras. Em 
uma avaliação, no final de um estágio em 
uma vila popular, uma aluna do segundo 
ano do ensino médio fez a seguinte obser
vação: "o que eu aprendi foi muito mais 
do que eu pude dar". Valha também o tes
temunho de um líder político cristão, ex
aluno de um colégio católico: "devo aini
ciação à militância social e política ao que 
aprendi no meu colégio e aos estágios de 
férias junto aos pobres". 

Quantos ex-alunos(as) de nossos colé
gios podem dizer a mesma coisa? Ou o que 
diriam, se fossem perguntados? 

Um meio prático de interessar os estu
dantes de nossos colégios, universidades e 
grupos de jovens na questão social é o Pro
grama Rede Solidária, de inclusão digital e 
social. Criado recentemente pelo Regional 
Sul II da CNBB (Paraná) e em parceria com 
a CNBB Nacional, o Programa pretende des
pertar a consciência da sociedade civil para 
os grandes problemas sociais que afligem 



o Brasil e promover ações solidárias. O pro
grama visa, entre outras coisas, incentivar 
o voluntariado digital, com a oferta de uma 
série de cursos à distância, favorecendo a 
inclusão digital de comunidades carentes 
e a disseminação da consciência de solida
riedade. Há um programa específico para 
estudantes do ensino fundamental, no qual 
as escolas estão sendo convidadas ao res
gate da memória da história local, envol
vendo educandos e educadores, pais e fi
lhos. Para conhecer mais a fundo essa ini
ciativa, basta acessar o site do Programa 
(www.redesolidaria.org.br) ou pedir o en
vio da revista oficial da Rede Solidária "Re
sol" (mandar e-mai! para: assinaturas@ 
resol.org.br ou no endereço: R. Saldanha 
Marinho, 1266 - 2° andar, 80430-160 Cu
ritiba, PR). 

Uma necessidade muito atual no cam
po social é a formação de militantes e di
rigentes leigos no campo político, atra
vés de cursos ou escolas de formação po
lítica. Segundo informações preliminares, 
há mais de trinta cursos desse tipo no 
Brasil. Mas certamente haveria necessi
dade de muito mais. Em muitos lugares, 
há instituições católicas, sacerdotes e re
ligiosos colaborando nos programas e na 
sustentação da infra-estrutura. Pergun
temo-nos: que mais podemos fazer? Em 
nossa cidade ou região há cursos desse 
tipo? Como podemos ajudar a formar e 
incentivar cristãos leigos que querem 
engajar-se na política, dentro de uma 
opção cristã? Que apoio podemos ofere
cer a cristãos que já militam na política? 

Por fim, é bom lembrar a importância 
de planejarmos nossa ação no campo soci
al. No planejamento estratégico de cada 
ano, o nosso compromisso social deveria 

ser discernido em comum, e definido em 
termos de ações concretas, assumidas e 
avaliadas em comum. Isso tiraria o caráter 
personalista de muitas ações nesse campo 
("obra do padre ou da irmã tal") e ajudaria 
para tornar o compromisso social um com
promisso de todos, articulado com ações 
de toda a Igreja e de entidades que quei
ram assumir conosco esse compromisso. ~ 

Conclusão 
As pessoas que sofrem miséria e fome -

independente da causa de sua situação -
estão sendo feridas em sua mais elementar 
dignidade humana. Essas pessoas nos in
terpelam com a veemência que tem a cru
eza de sua dor e exclusão. Diante dessa si
tuação, dizem nossos bispos: "Não se dei
xar interpelar e não agir diante da pessoa 
vilipendiada pela miséria é desumanizar
se. Participar do resgate da dignidade do 
outro, ao contrário, é humanizar-se com 
ele. Enquanto houver um ser humano vi
timado pela miséria ou pela fome, é a hu
manidade toda que sofre em sua dignidade 
ofendida" (Doe. 69, 42). 

O resgate dos que vivem na exclusão da 
miséria e da fome tem caráter de urgência. 
"A fome não espera", dizia Betinho. A ca
ridade de Cristo nos urge a uma ação pron
ta e decidida de amor de Deus no próximo 
desvalido e na denúncia dos ídolos do ego
ísmo, do poder e do dinheiro. A Vida Reli
giosa só tem a ganhar com um novo elã 
profético no serviço aos mais pobres e no 
engajamento pela luta global e globaliza-
da por uma nova sociedade. Tem a ganhar " 
também em vocações, que Deus não deixa ~ 
de nos mandar, vindas de famílias e comu- ~ 
nidades do meio popular. ~ 

Servir ao pobre é caminho seguro para 8 
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encontrar a Deus. Termino essa reflexão 
citando palavras de M. Gandhi, o profeta 
da não-violência ativa e do serviço ao ex
cluídos da Índia: "Como Deus se encontra 
mais freqüentemente entre suas criaturas 
mais humildes do que entre os poderosos, 
esforço-me por colocar-me no nível das 
primeiras - o que só se pode fazer colocan
do-se a seu serviço. Dai minha paixão pelo 
serviço das classes oprimidas ( ... ) Servir é 

a minha religião. Não me inquieto com o 
futuro" (Henri Stein, Mahatma Gandhi, 
Rio: Nova Era, 2003, p. 168-9). 

Brasília, maio de 2004. 

Pe. Martinho Lenz, SJ - Secretário Executivo da Comis
são para o Mutirão de Superação da Miséria e da Fome. 
E·mail: smf@cnbb.org.br 
Site: www.cnbb.org.brfrnutirãoe outras pastorais sociais 
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AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 
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Você pensa que houve um arrefecimento no compromisso social dos 
religiosos e religiosas no Brasil1 De que maneira isso se manifesta? E 
por quêl 

O compromisso social faz parte de nossa missão de evangelizar. como 
os religiosos e religiosas podem contribuir para a vivência desse com
promisso? Em que o carisma da sua Congregação contribui na promo
ção da justiça e na superação da miséria e da fome? 

Que experiências têm sido inspiradoras para um compromisso social 
efetivo de pessoas e comunidades de sua Congregação? Que obstácu-
los devem ser vencidos para sermos uma Igreja pobre e servidora dos 
pobres? 

"AS comunidades religiosas inseridas 

com o povo, atuando nas diversas pastorais da 

Igreja, vivendo o amor preferendol pelos 

pobres, continuam alimentando o cornpromisso 

social de muitos religiosos e congregações." 



Buscar a Deus e encontrar-se em Deus 
Como orar no mundo de hoje 

ÁLVARO BARREIRO, SJ 

Introdução 
Recolhemos neste artigo algumas das 

reflexões e orientações para a prática da 
oração, entendida como encontro pes
soal com Deus, apresentadas no estudo 
que publicamos com o mesmo título ' . O 
artigo está dividido em quatro partes. 
Na primeira mostramos a necessidade e 
as dificuldades para fazer uma experi
ência de encontro com Deus no atual 
contexto sacio cultural, dando alguns 
exemplos da busca do "sagrado" e fazen
do algumas reflexões críticas sobre essa 
busca e sobre as ofertas "religiosas", fei
tas segundo a lógica do mercado. Nesse 
contexto, as ofertas de "espiritualidade" 
e de "mística" podem ser caracterizadas 
como "um grande vatapá religioso". Essa 
parte é a mais desenvolvida porque é 
nesse contexto que muitos cristãos têm 
que viver hoje a sua fé (I). Na segunda 
parte mostramos a necessidade do silên
cio, exterior e interior, para poder ouvir 
a voz de Deus na oração (lI). Na terceira 
parte mostramos a importância do uso 
de um método e da prática de um ritual 
para fazer uma verdadeira experiência de 
encontro com Deus na oração (III). De
pois de ter mostrado a importância do 

corpo e dos gestos corporais no ritual de 
entrada na oração, na última parte mos
tramos a importância de orar com os sen
tidos e com os afetos, mais concretamen
te, a importância de "sentir" e "sabore
ar" a matéria da oração (N). 

I. Necessidade e dificuldades 
da busca de Deus e do 
encontro com Deus no 
contexto atual de busca e de 
ofertas de JlespiritualidadeJl 

No atual contexto sociocultural das 
sociedades ocidentais modernas há uma 
grande oferta de "religião", de "espiri
tualidade" e de "mística". A razão da 
grande oferta é a grande procura. Uma 
estória contada por Anthony de Mello', 
mostra, de maneira muito simples, bela 
e profunda, a razão dessa procura. Bus
camos a Deus porque precisamos dele 
como do ar que respiramos. 

Um camponês aproximou-se de um 
sannyasi (um beato hindu), que estava 
meditando à sombra de uma árvore, e 
lhe disse: "Quero ver Deus. Diga-me 
como posso experimentá-lo". O sannya
si não disse uma palavra e continuou 
meditando. O camponês voltou no dia 

" ü 
z 
~ 

1 Cf. Álvaro BARREIRO, SJ, Buscar a Deus e encontrar·se em Deus. Como orar no mundo de hoje, São ~ 
Paulo: Edições Layola. A saída do livro está prevista para agosto de 2004. ~ 

2 A. DE MELLO, Contacto con Dias, Santander: Ed. Sal terrae, 1991, pp. 40-41. 8 
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seguinte com o mesmo pedido, e no ou
tro dia, e no outro, e no outro, sem re
ceber resposta. Vendo sua perseverança, 
o beato disse-lhe: "Você parece ser um 
verdadeiro buscado r de Deus. Esta tarde 
descerei ao rio para tomar banho. Venha 
ao meu encontro lá". Quando se encon
traram no rio, o sannyasi pegou o cam
ponês pelo pescoço, afundou a cabeça 
dele na água e o segurou assim por um 
tempo, enquanto o pobre coitado luta
va desesperadamente para tirar a cabeça 
da água. Depois de soltá-lo, o sannyasi 
lhe disse: "Venha ver-me amanhã junto 
da árvore". Quando, no dia seguinte, o 
camponês foi ao encontro do sannyasi, 
este lhe perguntou: "Diga-me, por que 
lutava daquele jeito quando eu segura
va sua cabeça debaixo da água?". "Por
que queria respirar para não morrer", res
pondeu o camponês. O beato sorriu e 
disse: "No dia em que você desejar a Deus 
com a mesma ânsia com que queria res
pirar, esse dia o encontrará, sem dúvida 
alguma". 

A razão pela qual não encontramos e 
não experimentamos Deus é porque não 
o buscamos apaixonadamente. E não o 
buscamos porque achamos que não pre
cisamos dele como precisamos do ar que 
respiramos. Santo Agostinho, o homem 
do "coração inquieto", continua sendo 
um modelo para a busca de Deus nos nos
sos dias. Depois de ter experimentado a 
in quietude, o vazio e a infelicidade da 
ausência de Deus, Agostinho experimen-

'" tou a felicidade e a paz que nos são da
~ das quando fazemos a experiência do en
~ contro com ele. No fim do primeiro pa
'i: rágrafo das Confissões expressou sua ex-
8 periência com uma frase de uma densi-
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dade e de uma beleza insuperáveis: "Fi
zeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso co
ração estará sempre inquieto até descan
sar em ti". Porque Deus é nossa origem e 
nosso fim, nosso princípio e nosso fun
damento' ele é a única fonte capaz de 
saciar nossa sede infinita de amor, de co
munhão, de felicidade, de eternidade. 

1. O fenômeno da volta do 
sagrado e características das 
sociedades modernas 

Contrariando os prognósticos feitos pe-
los teóricos da secularização no fim da 
década de 60 e no início da década de 70 
do século passado, hoje constatamos, em 
todas as classes sociais, o fenômeno do 
"retorno do sagrado", uma busca genera
lizada de "espiritualidade" e de "mística". 

O fenômeno é inegável, embora sua 
análise seja complexa. De maneira nega
tiva, e muito sintética, podemos indicar 
como causas da volta do sagrado a de
cepção causada pela não realização das 
promessas feitas pela razão técnico-ci
entífica, pelas ideologias e pelas utopi
as. O materialismo e o burocratismo das 
sociedades modernas condenam as pes
soas à solidão e ao anonimato, o indivi
dualismo consumista e utilitarista pro
duz o vazio existencial. Reagindo con
tra uma cultura materialista e individu
alista, movida pela produção e pelo con
sumo de bens materiais, as pessoas bus
cam no "religioso", na "espiritualidade", 
na "mística", uma resposta à pergunta 
sobre o sentido da vida e ao desejo de 
felicidade, pergunta e desejo que são 
inerentes à pessoa humana. 

A verdadeira experiência do sagrado, 
entendido como sentido último da prÓ-



pria vida e da história, unifica, pacifica 
e ilumina a pessoa, arrancando-a da so
lidão e da angústia. Quando a "religião", 
o "sagrado" e a "mística" se tornam ob
jetos de consumo, produtos que são pro
duzidos, comercializados, oferecidos e 
consumidos no supermercado dos bens 
religiosos - no qual cada um escolhe, de 
maneira individualista e utilitarista, 
aqueles que julga serem os melhores para 
ele - a religião torna-se uma "religião à 
la carte", uma "religião de shopping cen
ter", uma «nebulosa religiosa» compos
ta pelas concepções e pelas práticas mais 
diversas e incompatíveis entre si: Jesus 
Cristo, os orixás, os astros, os búzios, a 
magia, o espiritismo etc. 

Acenamos a seguir a cinco caracterís
ticas das formas e das prática do sagrado 
nas sociedades ditas avançadas. 

1. Ainda que os estudiosos do fenôme
no tenham mostrado seus limites', o 
processo de secularização continua 
avançando e constitui um desafio para 
a vivência da fé cristã, que se torna 
sociologicamente mais fraca. 

2. Fragmentado o universo simbólico cris
tão, surge nas sociedades secularizadas 
o fenômeno do pluralismo, uma plu
ralidade de visões da realidade entre as 
quais os individuas podem escolher se
gundo o próprio gosto. 

3. A escolha dos produtos religiosos nas 
sociedades modernas está marcada 
pelo individualismo. 

4. Porque se sente vazio e só, numa ci
vilização materialista, consumista e 
fria, o homem moaerno sente, segun
do a expressão cunhada por H. Bérg
son, a necessidade da religião como 
um "suplemento d'alma". K. Marx in
terpretou essa necessidade como "ópio 
para o povo". A religião é, segundo 
ele, um ópio consumido pelos que 
buscam compensações afetivas para os 
fracassos, feridas e carências causadas 
por uma sociedade injusta e sem alma. 
Ao individualismo é acrescentado o 
subjetivismo. 

5. A quinta característica é o niilismo. 
Numa cultura na qual não existem va
lores absolutos, universais e perma
nentes, as pessoas não têm vínculos 
duráveis com nada nem com nin
guém. Os únicos prazeres que existem 
são efêmeros. 

Uma cultura com essas características 
é o caldo de cultura propício para o sur
gimento do consumismo, do edonismo 
e do vazio existencial. Frustrado e infe
liz, o homem moderno busca compensa
ções a esse vazio existencial na acumu
lação de bens materiais, no consumismo 
e no hedonismo. Porque o acúmulo de 
bens materiais e a satisfação desenfrea
da de desejos egoístas tampouco lhe dão 
a felicidade buscada, o homem moderno 
recorre ao consumo das ofertas "religio
sas" para satisfazer seu vazio e sua bus
ca de felicidade. 

3 Comparar os dois estudos de P. BERGER, O dossel sagrado. Elementos para uma teoria sociológica da 
religião, São Paulo, 1985, e Um rumor de anjos. A sociedade moderna e a redescoberta do sobrena~ 
turaI, Petrópolis, 1973; ou os dois livros de H. Cox, The Secular City, de 1965, e Religion in the 
Secular City. Toward a Postmodem Theology, de 1984. 
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Ora, a fé cristã é, pela sua própria na
tureza, pessoal, mas não é individualis
ta. O "eu" com que começa a profissão 
do Credo é inserido no "nós" da comu
nidade que professa esse Credo, reunida 
no "dia do Senhor". Se não for eclesial, 
comunitária, social, comprometida, a fé 
deixará de ser cristã. 

2. Quatro exemplos da busca do 
sagrado nas sociedades ocidentais 
Quatro reportagens, duas publicadas 

pelo jornal "O Estado de São Paulo" e as 
outras duas por dois jornais norte-ame
ricanos, mostram, de maneira eloqüen
te, como são entendidas e praticadas, no 
contexto das sociedades ocidentais, a 
busca do "sagrado" e a "espiritualidade". 

O título da primeira reportagem é: 
"Executivos e empresários aderem à me
ditação", e o da segunda: "Busca da es
piritualidade seduz americanos". A ter
ceira reportagem, publicada pelo jornal 
"The Wall Street Journal", tem como tí
tulo: "Nos USA, a era da salada religio
sa. Limites entre religiões desaparecem 
nos cultos modernos". "Uma deidade feita 
por eles mesmos. Para alguns, a casa de 
adoração é sua própria casa", é o título 
da quarta reportagem, publicada pelo 
jornal "The Washington Post". 

A última reportagem descreve uma 
reunião para prestar culto ao deus cria
do pelos participantes, segundo o pró
prio gosto, no templo da própria casa. 
No fim da reunião, uma gravação pro-

< clama: "Você está agora se definindo a si 
~ mesmo. Todo ato é uma é uma auto-de-
~ 

~ finição. Ao longo de toda sua vida lhe 
~ disseram que Deus criou você. Bem, eu 
8 lhe digo: Você criou Deus". 
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Junto com aspectos positivos, no fe
nômeno do "retorno do sagrado" há ou
tros aspectos que impedem uma verda
deira experiência de encontro com Deus. 
As ofertas de "espiritualidade" e de "mís
tica", dirigidas diariamente a um gran
de público, de todas as classes sociais e 
de todas as idades, são divulgadas mui
tas vezes por interesses comerciais, como 
mais uma forma de ganhar dinheiro. 
Usando a expressão do teórico da comu
nicação Muniz Sodré, essas ofertas são 
"um grande vatapá religioso". É nesse 
contexto sacio cultural que os cristãos 
de hoje têm que viver a fé recebida. 

11. Necessidade do silêncio 
para a oração 

1. A experiência do silêncio 
é difícil, mas é necessária 
para orar 
No mundo de hoje é muito difícil para 

pessoas experimentar o silêncio, se dei
xarem envolver, habitar e enriquecer pelo 
silêncio. Movidas compulsoriamente a 
correr sem descanso para ganhar, acumu
lar e consumir sempre mais. Golpeadas in
cessantemente pelas formas mais diver
sas de sons e de ruídos, muitas pessoas 
não só não buscam o silêncio, mas o si
lêncio lhes resulta insuportável. Torna
ram-se escravas do som, seja o som de um 
show de rock, produzido para multidões 
vindas dos lugares mais distantes, seja o 
som produzido durante a noite inteira 
numa boate ou num baile funk, seja o 
som emitido, para uso individual, pelo 
aparelho de toca-discos instalado em casa 
ou no carro. Aditas dos ritmos quentes, 
agitados, sempre os mesmos, sofrem as 



conseqüências dessa adição. A medicina 
pesquisou os efeitos curativos e pacifica
dores da boa música; mas descobriu tam
bém os efeitos nocivos da música baru
lhenta' que, além de ferir os ouvidos, até 
rebentar os tímpanos, faz subir a pressão 
arterial e causa depressão'. 

"Não sabem o que perdem aqueles que 
não escutam o silêncio", dizia Maurice 
Zundel. Na mesma linha dizia Paul Clau
deI: "Quem provar o vosso silêncio, Se
nhor, já não precisa de explicação". Por 
ser uma dimensão essencial do ser hu
mano, o silêncio continua a ser cultiva
do pelas pessoas que amam. Os namora
dos, por exemplo, falam, conversam, di
alogam muito; mas também ficam em 
silêncio, e expressam o amor que sen
tem olhando-se olhos nos olhos, dialo
gando com os olhos, ou olhando na mes
ma direção, sem pronunciar uma só pa
laVra. O silêncio como expressão do amor 
e da comunhão é vivido por todas as 
mães. A mãe que fala com o seu bebezi
nho repetindo uma e outra vez: "meu 
reizinho", "minha rainha", "meu tesou
ro", passa horas contemplando-o em si
lêncio. O olhar amoroso e silencioso da 
mãe, fixado no tesouro vivo que está di
ante dos seus olhos, faz com que, sem pa
lavras, o olhar do bebê se volte amorosa
mente para ela. Ainda não sabe falar, mas 
expressa seu amor à mãe que o deu à luz 
do mundo olhando-a em silêncio. 

Também para viver a nossa relação de 
amor com Deus - do Deus que nos ama 

com um amor infinitamente maior que 
o amor do mais apaixonado dos namora
dos, da mais amante das mães, precisa
mos do silêncio e da solidão. Sem a soli
dão silenciosa, é impossível o encontro 
com o mais íntimo de nós mesmos, com 
os outros e com o Outro. O isolamento é 
a negação do amor, mas a solidão é con
dição necessária para viver o amor. As 
pessoas que ouviram a voz de Deus no 
silêncio, reconhecem claramente seu 
timbre e sua harmonia, mesmo na agi
tação e no barulho da vida cotidiana, 
como um maestro de orquestra distin- , 
gue claramente o som delicado da flauta 
na maré das ondas sonoras produzidas 
pelos outros instrumentos. 

Na prática da oração, corremos o risco 
de dizer muitas palavras, ou de pensar 
muito sobre Deus, e não deixar que Deus 
nos fale e não ouvir a sua voz. 

2. A oração pessoal como 
entrega do próprio tempo nas 
mãos de Deus5 

"O meu tempo está em tuas mãos" (SI 
31,16). Para quem ora assim, no fim do 
dia, o tempo que passou não é tempo 
perdido, mas é tempo vivido, entregue a 
Deus, eternizado em Deus pela relação 
de amor e de comunhão do orante com 
ele. O tempo só é perdido quando é vivi
do no fechamento do próprio eu, na 
ampulheta do narcisismo, da qual vão 
escorrendo as horas e os dias para se tor
narem areia seca de um deserto inóspito 

" ü z 
~ Cf. Ute DtiSER, "Ein PUidoyer für die StiUe", in Optimisten leben besser. Kleine Geschichten von ...... 

~ Mensch zu Mensch, Würzburg: Echter Verlag, 2000. IL.I 

> 
S O tema exposto, muito resumidamente e de maneira livre, neste item é amplamente desenvol- z 
vido por A. GRÜN no livro Meine Zeit in deinen Handen, Stuttgart: Kreuz Verlag, 2003. 8 
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e sem fim. O tempo dedicado à oração 
torna-se um tempo salvo, eternizado, 
porque vivido na relação de amor com 
Deus; o Deus que nos ama no tempo, mas 
que existe antes do tempo, e que nos ofe
rece a comunhão eterna com ele para além 
das coordenadas do tempo e do espaço. 

O tempo não é uma propriedade parti
cular da qual podemos dispor ao nosso bel 
prazer. O tempo é um presente de Deus. 
Quando é vivido como dom recebido de 
Deus e é entregue a Deus, adquire um va
lor eterno, como eterna é a fonte de amor 
da qual ele brota. E, vivido assim, produz 
frutos de vida eterna. Para viver assim a 
riqueza e a fecundidade do tempo, como 
uma dimensão constitutiva da experiência 
do amor, precisamos do silêncio. 

3. Jesus, mestre e modelo de 
recolhimento e de oração 
silenciosa 
Jesus, modelo de comportamento para 

a vida de todos os seus discípulos, é tam
bém mestre e modelo para a prática da ora
ção pessoal. Ele viveu 30 dos 33 anos de 
sua vida numa aldeiazinha desconhecida 
da Galiléia. A "vida oculta" de Jesus em 
Nazaré foi uma vida de trabalho, de oração 
e de obediência à vontade do Pai no silên
cio. E durante os três anos da sua "vida 
pública" continuou a praticar a oração si
lenciosa, buscando tempos e lugares para 
cultivar a intimidade com o Pai. O evange
lista Lucas enfatiza essa forma de oração 
de Jesus dizendo: "Ele, porém, permanecia 

o( retirado em lugares desertos, e orava" (Lc 
~ 5,6). Depois dessas experiências da comu
~ nhão com o Pai na oração, Jesus retomava 
~ com novo vigor a missão que dele tinha 
8 recebido: proclamar, com palavras e ações, 
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a vinda do Reino de Deus, do Reinado no 
nosso mundo, da sua justiça, do seu amor, 
da sua misericórdia. 

Jesus ora também longamente antes 
de tomar decisões importantes: antes da 
eleição dos Doze (Lc 6,12-13), antes de 
ensinar a oração do Pai Nosso aos discí
pulos (Lc 11,1), antes de curar os doen
tes (Mc 9,29). Para nós hoje, vinte sécu
los depois, é ainda mais necessário do 
que no tempo de Jesus praticar o conse
lho que ele deu aos seus discípulos e às 
multidões no Sermão da Montanha: 
"Quando orares, entra no teu quarto e, 
fechando a porta, ora ao teu Pai em se
gredo; e o teu Pai, que vê o que está ocul
to, te recompensará" (Mt 6,6). 

Para fazer a experiência de um verda
deiro encontro com Deus é necessário o 
silêncio interior e o silêncio exterior. 
Para poder ouvir a voz de Deus é neces
sário deixar de ouvir as vozes e os baru
lhos exteriores, para ver o mundo com 
os olhos de Deus é necessário deixar de 
olhar as imagens que nos dispersam e 
nos impedem ver o essencial. Sem o si
lêncio interior, as palavras e as imagens 
externas, por mais abundantes e aparen
temente belas que sejam, serão engana
doras, vazias e vãs. O silêncio habitado 
pelo amor é mais eloqüente que todas as 
palavras. A sinfonia mais harmoniosa é 
a da "solidão sonora" do amor. 

m. Importância do uso de um 
método e da prática de um 
ritual para fazer uma 
verdadeira experiência de 
encontro com Deus na oração 

Porque a experiência do encontro com 
Deus é, em última instância, dom de 



Deus, todos os métodos de oração são 
relativos. Deus, na sua liberdade, auto
comunica-se a nós quando, onde e como 
quer. Nenhum "método", nenhuma "téc
nica", nenhuma "mágica" produz de 
maneira "automática" a experiência de 
um verdadeiro encontro com o Deus ver
dadeiro. Por outro lado, porque "a graça 
não destrói a natureza", temos de pôr os 
meios que dependem de nós para que o 
encontro com Deus na oração aconteça. 
Precisamos abrir a porta do nosso cora
ção para que ele possa entrar e perma
necer conosco (cf. Lc 24,29; Ap 3,20). 

Os "métodos", os "caminhos" para a 
prática da oração como encontro com 
Deus nos ajudam no nosso itinerário da 
busca de Deus e do encontro com Deus, 
nos ensinam como superar os obstácu
los, como evitar os caminhos falsos e 
como percorrer os caminhos certos. Por 
outro lado, porque a relação com Deus é 
sempre pessoal, cada pessoa deve encon
trar e praticar o modo de orar que mais 
lhe ajudar. 

Assim como a criança aprende a an
dar andando, isto é, caindo, levantando 
e recomeçando de novo, também apren
demos a orar dando os primeiros passos, 
recomeçando sempre de novo até encon
trar o método mais apropriado. Assim 
como aprendemos a nadar nadando, en
trando na água e fazendo exercícios de 
natação, também aprendemos a orar fa
zendo "exercícios" de oração. 

1. Reservar um tempo e escolher 
um lugar para a oração 
Para aprender a orar é necessário re

servar um tempo, ainda que seja breve, 
e escolher um lugar apropriado para o 

encontro com Deus, para escutar a sua 
voz e para dialogar com ele, para olhar 
Deus e ser olhados por Deus, para desco
brir as ações que a pessoa orante deve 
praticar na situação atual e concreta da 
sua vida. 

As pessoas que dizem que só oram 
quando "estão a fim", "quando têm von
tade", nunca orarão, porque sempre te
rão coisas mais importantes a fazer. 
Quem não procura um lugar e não re
serva um tempo para o encontro pessoal 
com Deus na oração, para deixar-se con - , 
duzir pelo Espírito, acabará não tendo 
mais tempo para encontrar-se consigo 
mesmo, nem para conviver gratuitamen-
te com os amigos, Gom a família, com a 
comunidade. 

Na literatura monástica é muito usa
da a expressão" o louvor da cela" para 
descrever a oração. Na cela o monge está 
na presença do Deus, dialoga com ele 
com palavras e no silêncio. Os monges 
usavam também a expressão "a cela é o 
céu" porque nela encontravam a Deus, 
diziam ainda que a cela era a "enferma
ria" porque no seu silêncio, na presença 
de Deus, o monge encontrava a saúde. 
Também os cristãos que vivem no meio 
do mundo podem e devem encontrar 
tempos e lugares para a oração pessoal. 
Esses tempos e lugares podem ser a pró
pria casa antes de sair para o trabalho, ° 
transporte público, o próprio carro, o 
silêncio de uma igreja. 

Sem um tempo e um lugar para ouvir 
a "solidão sonora" de que fala São João < 

da Cruz, para que os olhos possam ser ~ 

iluminados pela luz que é Jesus Cristo e, ~ 
assim iluminados, possam contemplar o , ~ 
Criador nas suas criaturas, sejam elas as ' 8 
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estrelas do céu ou um vermezinho ras
tejante, não é possível fazer uma expe
riência profunda e libertadora de encon
tro pessoal com Deus. 

Para que sejam verdadeiros e produ
zam como frutos a alegria e o crescimen
to na comunhão, os encontros entre as 
pessoas que se amam devem envolver 
todas as dimensões da pessoa e deve ser 
preparados com antecedência no cora
ção. "Os ritos são necessários", dizia a 
Raposa ao Pequeno Príncipe: "Teria sido 
melhor voltar à mesma hora, disse a rapo
sa. Se você vem, por exemplo, às quatro 
horas da tarde, a partir das três eu come
çarei a estar feliz. Às quatro horas, esta
rei toda agitada e inquieta: descobrirei o 
preço da felicidade! Mas se você vem a 
qualquer hora, nunca poderei saber a que 
hora tenho de vestir o coração"'. 

2. Aproximar-se de Deus 
e experimentar sua presença 
Por um lado, porque a oração é um 

encontro com Deus, ela é feita num es
paço espiritual. que só Deus pode abrir. 
Por outro lado, porque, como dizia San
ta Teresa de Ávila, não somos anjos, mas 
seres corporais, porque existimos nas co
ordenadas do espaço e do tempo, preci
samos entrar com o nosso corpo no lu
gar onde vai ser feita a oração. Porque 
não somos espíritos puros, mas "espírito 
no mundo", durante um "tempo" deter-

minado. Porque somos "espírito no mun
do", os exercícios de oração são "corpo
ralmente espirituais" e "espiritualmen
te corporais"7. 

Nesse lugar, o orante, consciente de 
que está a presença de Deus, deve per
manecer em silêncio durante algum tem
po, não raciocinando muito, mas sen
tindo-se muito amado e amando. Essa 
consciência de estar na presença de Deus, 
sabendo que está sendo olhado por Deus 
com um amor infinito, é uma forma de 
oração ao mesmo tempo muito simples e 
muito profunda .. 

Uma senhora anciã, depois de encon
trar-se com o metropolita Antônio e di
zer-lhe que nunca experimentava a pre
sença de Deus, por mais que rezasse, este 
lhe aconselhou que, nas semanas seguin
tes, não rezasse, mas ficasse sentada em 
seu quarto, por um quarto de hora, ale
grando-se com isso, e depois continuas
se a tecer a lã diante de Deus. Depois de 
um certo tempo, a senhora voltou e lhe 
disse: "É verdadeiramente estranho. 
Quando rezo a Deus, ou melhor, quando 
lhe falo, não sinto nada, mas, quando 
estou sentada em paz diante dele, então 
me sinto envolvida por sua presença"'. 

3. Diálogo de olhares 
O ritual de erguer o olhar "para o alto, 

considerando como Deus Nosso Senhor 
me olha", proposto por Inácio de Loyo-

« 6 A. DE SAINT-EXUPÉRY, Le Petit Prince, New York 1971, p. 84. 
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oração como encontro, Petrópolis: Ed. Vozes, 32003, p. 63. 



la, tem como finalidade preparar o oran
te para acolher a palavra de Deus e para 
fazer o que lhe for revelado como sua 
vontade. Ao sentir-se envolvido pelo 
olhar amoroso de Deus, o orante vislum
bra algo do mistério de Deus e do seu 
próprio mistério. 

O relato da sarça ardente (Ex 3,1-6) 
descreve o ritual feito por Moisés no seu 
encontro com Deus: os passos que dá para 
aproximar-se de Deus, seus gestos cor
porais, o diálogo de olhares e o diálogo 
com palavras. Moisés percebe que a sar
ça está ardendo, mas que não se conso
me (v. 2). Para observar melhor o que 
está acontecendo, aproxima-se (v. 3). 
Deus acompanha com o seu olhar os pas
sos de Moisés: "Javé percebeu que ele se 
voltava para ir ver" (v. 4), e toma de novo 
a iniciativa de dirigir-se a ele chamando
o pelo nome: "Então, do meio da sarça, 
Deus o chamou: 'Moisés'!" (v. 4). Moisés 
responde: "Aqui estou" (v. 4). Mas guar
da distância, tira as sandálias em sinal de 
respeito (v. 5) e cobre o rosto (v. 6). 

A experiência de sentir-se envolvido 
e habitado pelo olhar amoroso de Deus e 
de responder a esse olhar com o próprio 
olhar, ilumina e transforma a vida das 
pessoas que fazem essa experiência. 

Depois de haver experimentado a pre
sença de Deus na oração, depois de sen
tir-se envolvido por seu olhar amoroso, 
Inácio de Loyola contemplava Deus em 
todas as criaturas, de dia e de noite: 
quando contemplava a beleza das flores 
no jardim, e as acariciava e falava com 

, Libro de la Vida, 8,2. 

elas dizendo-lhes: "Não faleis tão alto, 
que já vos escuto"; e quando contem
plava, no terraço, o céu estrelado e cho
rava de consolação. 

Nos seus escritos sobre a oração, Tere
sa de Ávila fala freqüentemente do olhar 
de Deus sobre nós e da direção do nosso 
olhar para Deus. A pessoa que ora "está 
vendo que Deus a 0Iha"9. "Imaginai o 
Senhor junto convosco e olhai com que 
amor e humildade vos está ensinando"lO. 
Porque a oração é um diálogo de olha
res, uma comunhão de presença pelo 
olhar, em silêncio, Teresa recomenda às 
monjas carmelitas que permaneçam na 
oração "calado o entendimento", "ocu
pado em olhar que a olha, e o acompa
nhe, e fale, e se humilhe e regale com 
ele"ll . 

São João da Cruz diz, na canção 11 do 
Cântico espiritual, que quem experimen
tou a presença de Deus, quem foi ferido 
pelo amor de Deus, não tem cura. Só 
pode ser curado pela presença do amor 
que o feriu: 

Desvela tua presença, 
e mate-me a visão da tua formosura. 
Olha-me, porque a doença 
do amor só encontra cura 
com a luz e a presença 
da figura. 

O tema do olhar aparece também com 
freqüência nos escritos espirituais de 
Charles de Foucauld, um convertido que 
se tornou contemplativo sem deixar de " 

Li 
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10 Camino de perfección (Texto de El Escorial), 42,1. 

" Ibid., 13,22. 
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ser incansavelmente ativo. Numa carta 
a um amigo, escrita no dia 29 de no
vembro de 1896, escreve: "Quando ama
mos, queremos falar constantemente à 
pessoa que amamos, ou pelo menos olhá
la sempre. E a oração mais não é que um 
colóquio familiar com o bem -amado. 
Olhamo-lo, dizemos-lhe que o amamos, 
alegra-nos estar aos seus pés". E nas no
tas do Retiro de 1904: "Ver continua
mente Jesus em mim, fazendo em mim 
a sua morada com o Pai". 

Gesto de adoração 
Depois de sentir-se olhado por Deus e 

de responder ao olhar de Deus com o seu 
olhar, Inácio de Loyola recomenda ao 
orante que faça um gesto de reverência 
inclinando-se ou prostrando-se diante de 
Deus. A adoração não é um conceito abs
trato, elaborado pela mente, mas é um 
gesto feito com o corpo todo. Por meio 
desse gesto silencioso, a pessoa orante 
expressa sua pobreza, seu despojamento 
e sua entrega total a Deus. 

Por ter essas características e esse sig
nificado, o gesto da verdadeira adoração 
não pode ser feito pelos que se julgam 
poderosos e sábios. Só pode ser feito pe
los "pobres". Na língua hebraica, a pala
vra "pobres" (anawin) significa literal
mente os "encurvados". O gesto de lou
vor, de entrega e de adoração foi feito 
de fato pelos "Pobres de Javé" descritos 
nos dois primeiros capítulos do Evange
lho de Lucas: a saudação de Isabel a Ma-

« ria (Lc 1,42-45), o canto de louvor de 
~ Maria de Nazaré na casa de Isabel (Lc 1,46-
~ 55), o canto de Zacarias (Lc 1,67-79), a 
~ adoração, o louvor e a alegria dos pasto
o 
u res (Lc 2,8-20), o canto e a profecia do 
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ancião Simeão (Lc 2,29-35), o louvor e 
o testemunho da anciã Ana (Lc 2,36-38) 
e a adoração dos sábios vindos do Orien
te para adorar o Rei dos judeus e que "ao 
entrar na casa, viram o menino com Ma
ria, sua mãe, e, prostrando-se, o adora
ram" (Mt 2,1-12). O Padre jesuíta Alfred 
Delp, encarcerado, condenado e morto 
pelos nazistas, dizia: "os joelhos por terra 
para adorar e as mãos vazias para o alto 
são os gestos primeiros do homem livre". 

IV. Orar com os sentidos 
e com os afetos: "sentir" 
e "saborear" 

Depois de ter visto no item IH a im
portância do corpo e dos gestos corpo
rais e dos rituais de preparação para o 
encontro com Deus, apresentamos nesta 
última parte do artigo alguns dados que 
mostram a importância dada por Inácio 
de Loyola aos sentidos, aos afetos e ao 
"saboreio" da matéria da oração. 

A Bíblia recorre com freqüência às ima
gens do gosto e do sabor para falar da 
relação com Deus. "Saboreai [ou" gostai, 
ou "provai"] e apreciai o quanto é bom o 
Senhor", diz o orante no Salmo 34,9. E o 
Salmo 63,9: "Como de gordura e de man
teiga se saciará minha garganta, e com 
lábios jubilosos minha boca te louvará". 
Os mandamentos do Senhor "são mais 
doces do que o mel que um favo destila", 
diz o Salmo 19,11. Também os profetas 
usam as imagens do gosto e das comidas 
para falar dos dons de Deus. Isaías diz que 
o Senhor oferece "um banquete de comi
das suculentas, um banquete de vinhos 
depurados, comidas gor~urosas, vinhos 
generosos" (Is 25,6); e em Is 55,2: "Sabo
reareis pratos substanciosos", 



Nessa linha, no fim da segunda ano
tação dos Exercícios Espirituais Inácio 
diz: "Não é o muito saber que sacia e 
satisfaz a alma, mas o sentir e saborear 
as coisas internamente" [2,4]. O "sabo
reio" é imprescindível para alcançar a 

. graça pedida nas contemplações dos mis
térios da vida de Cristo: "Conhecimento 
interno do Senhor para que mais o ame 
e o siga" [104]. A recomendação de de
gustar devagar o tema proposto para a 
oração é repetida por Inácio no fim da 
quarta adição: "No ponto em que encon
trar o que quero, deter-me-ei, sem ter 
ânsia de passar adiante, até que me sinta 
satisfeito" [76,3]. E ao explicar o segun
do modo de orar, Inácio diz: "Se quem 
contempla o Pai-Nosso achar em uma pa
lavra ou em duas tão bom assunto em 
que pensar, com gosto e consolação, não 
procure ir adiante, ainda que termine a 
hora no que encontra" [254,1-2]. 

Saborear uma comida gostosa, masti
gando-a devagar, degustar um bom vi
nho, ou um gole de cachaça de alambi
que, tem repercussões de bem-estar no 
corpo e do espírito. No ato de comer uma 
fruta saborosa pode ser feita a experiên
cia de comunhão com toda a criação. As 
imagens da comida e da bebida, do gos
to e do sabor são continuamente usadas 
para expressar a diversidade de formas 
do amor humano: a mãe "come" aos bei
jos o seu bebezinho; ser amigo de al
guém, namorar, conversar com os ami
gos é muito" gostoso". 

No mundo frenético em que vivemos 
as pessoas não têm tempo para dormir, 
nem para comer, nem para orar. Há pes
soas que rezam como comem uma refei
ção "fast-food", que recitam orações como 

consomem um Big-Mac. Não mastigam 
nem degustam a matéria da oração, du
rante o tempo de oração não saboreiam 
devagar os sentimentos e os afetos, mas 
engolem palavras ou orações feitas. Por
que não saboreiam a palavra de Deus e o 
amor de Deus, continuam com fome de 
amor e de comunhão, de verdade e de 
vida; e, conseqüentemente, se queixam de 
dores de cabeça ou no estômago. 

Por ser a experiência de um encontro 
pessoal com Deus, e não uma atividade 
da inteligência que trabalha com con
ceitos abstratos, a oração deve estar sem
pre envolvida pelos afetos e pelos senti
mentos. A palavra "sentir" e seus deri
vados são características do vocabulário 
inaciano: sentir consolação ou desola
ção, ter sentimento espiritual [62], sen
tir interno conhecimento dos pecados e 
da desordem [63], sentir pesar, dor e lá
grimas dos pecados [78], sentir "conso
lações e divinas inspirações" [213], sen
tir moções e gostos espirituais [227]. A 
importância da experiência afetiva, do 
que foi sentido e saboreado interiormen
te, aparece também na recomendação 
dada no terceiro exercício da Primeira 
Semana, antes do colóquio final: "De
morar-me mais nos pontos em que senti 
maior consolação, desolação ou senti
mento espiritual" [62,2]. 

Depois de ter "saboreado" a cena evan
gélica durante o tempo dedicado à sua 
contemplação, para crescer no "conhe
cimento interno" de Jesus Cristo é mui-
to proveitoso continuar saboreando uma « 
frase, por exemplo, "Senhor, que eu ~ 
veja", "Senhor, aumenta minha fé", ou ~ 
uma palavra, por exemplo, "Jesus", ou ~ 
"Abba", e continuar ruminando-a e de- 8 
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gustando-a ao longo do dia. A repetição 
dessas palavras ou frases breves criará 
uma atmosfera de "música silenciosa", 
de "solidão sonora", que permeará todas 
as horas do dia e da noite, mesmo as 
horas amargas, e nutrirá e tornará fe-

cunda a vida espiritual da pessoa que 
pratica essa forma de oração. 

Álvaro Barreiro - Teólogo, membro da Equipe do Cen
tro de Espirituàlidade Inaciana - Itaici. 
Endereço do autor: 
Caixa Postal 09 - Cep 13330-000 - Itaici - Indaiatuba - SP 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 

O DEBAlE EM 

COMUNIDADE 

1- Que sentido tem para você o surgimento do sagrado no mundo de 
hoje! 

2- Que lugar ocupa a oração no seu cotidiano! 

3- Você acredita que a Vida Religiosa é um testemunho de oração e 
contemplação na sociedade hoje? Por que? 

"AS pessoas que dizem que só oram 

quando "estão a fim'~ "quando têm vontade'~ 

nunca orarão, porque sempre terão 

coisas mais importantes a fazer." 



() 
eRB 

Horizontes 

Impresso 
Especial 

050200140-2/2002 - ORfRJ 

CRB 

... CORREIOS ... 

Quadro Programático da eRB 
2004-2007 

1. Uma espirituolidode evangélico que potenciolize poro o testemunho do partilho, poro o profecia e 
anúncio missionório, e po{(]ocolher 11$ mudanças necessórios, frente oos novos tempos. 

2. Vida Consagrado como sinal do Reino de Deus no opçõo preferencial, oudocioso, solidório e 
transformodoro pelos empobrecidos e excluídos. 

3. Afirmoç;o do identidade do Vida Consogrodo no seu compromisso e missrio com o couso do justiça, 
do paz, do reconcilioçõo, sendo esperonço poro o vida do mundo, no seguimento de Jesus. 

4. Vida Consagrado como espaço de novos relações, porticulormente de gênero, de etnias, de 
geroções e ecológicos. 

Prioridodes 
1. Avançar no construção de o!i anças intercongrego{ionois no formação, missão, projetos comuns, e 

em porceria com organizações afins. 
2. Dinomizor o processo lormotivo poro ser presença profético e testemunho de esperança diante dos 

desolios do real idade de hoje. 
3. Assumir os interpelações dos novos geroções em seus dinamismos, exigências e potencilidodes. 
4. Incentivar o vida lroterno e sororal em comunidade como espaço de testemunho evangélico, no 

in tercultu roli dode. 
5. Cultivar uma místico enroizodo no Polovro de Deus como lonte de corogem paro responder aos 

desofios atuais. 
6. Resgotor de lormo criativo o inserçõo em meios populores, bem como o missionariedode em 

regiões carentes, no mundo urbono, od gentes e em reolidodes emergentes. 

Reolces 
1, Potenciolizo r umo formoçõo humonizonte com porticulor otenç;o oos desalios otuois equestões de 

identidode,lideronço, poder e reloções no Vida Consogrodo. 
2, fomentar umo economio solidório e portilho de recursos humanos e moterio is, em visto de um 

testemunho mois eletivo, 
3, Buscor ocomunhõo com o CNBB, o integroçõo com o CLAR eo diólogo com os novos lormosde Vido 

Consogrodo, 
4, Cultivor o consciêncio crítico e o diswnimento evangélico que tornem o Vido Consogrodo copaz de 

posicionar·se com determinoçõo diante dos situações de injustiça no sociedade, 
5. Dar prosseguimento 00 processo de sensibilizoçõo do Vida Consagrado paro questões emergentes, 

de modo porticulor vindos do juventude e os novos lormos de onimoçõo voeoeionol. 
6, Ajudar os congregações e institutosem suas onólises institucionais, em visto do relundcçõo. 
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