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HORIZONTE
Em meio às profundas transformações e grandes desafios que en-

volvem a humanidade hoje, ouvimos a Palavra de Deus que nos 
interpela: avancem (Ex 14,15). Acolhemos esta Palavra como dis-
cípulas e discípulos de Jesus Cristo, na mística da encarnação e no 
testemunho profético a serviço da vida, especialmente a dos pobres 
e excluídos, partilhando, com espírito missionário, a razão da nossa 
esperança (1Pd 3,15).

PRIORIDADES
1. Reafirmar o compromisso da VRC no serviço à vida, diante das 

grandes questões sociais e ambientais; e fortalecer a inserção 
nos meios populares e em novos espaços de solidariedade e 
cidadania.

2. Cultivar uma espiritualidade encarnada e profética, centrada na 
Palavra de Deus e na mística do discipulado, aberta à diversidade 
cultural, religiosa e de gênero.

3. Dinamizar a formação inicial e continuada diante da mudança 
de época, de forma integral, humanizante e geradora de novas 
relações.

4. Ampliar as alianças intercongregacionais, as redes e parcerias, na 
formação e na missão, e intensificar a partilha dos carismas com 
leigos e leigas.

5. Buscar novas formas de aproximação e presença junto às juven-
tudes. CO
N
VE

RG
ÊN

CI
A

M
AR

ÇO
  2

01
0 

• X
LV

 • 
nº

 4
29
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 A ilustração da capa, de Anderson S. Pereira, traz como ponto 
de partida as mãos da Trindade, de onde surge o modelo humano de 
seguimento de Jesus em comunidade, expresso na tenda que recorda 
a dimensão itinerante da comunidade cristã – tenda como lugar onde 
acolhemos o Peregrino Ressuscitado, assim como o acolheram os dis-
cípulos de Emaús (Lc 24,13-35). 

Ao longo da caminhada histórica dessa comunidade de discípulos 
que é a Igreja, surgem várias propostas de seguimento de Jesus, viven-
ciadas na diversidade das congregações e espiritualidades aqui repre-
sentadas nas vestes da mulher. 

A CRB Nacional é representada pela figura da mulher em marcha. 
Ela caminha tendo um dos pés na memória de um passado construído 
com a vida e o testemunho de tantas pessoas e comunidades que a cons-
tituem, e escrito em várias páginas entre flores e espinhos; enquanto o 
outro pé avança rumo ao “novo”, em que páginas em branco simboli-
zam a história que ainda será escrita e construída a partir dos desafios 
do futuro. 

Com uma das mãos a mulher sustenta a vida expressa na flor/útero, 
gestada no chão da história entre alegrias e dores, que ela carrega em 
seu seio como projeto para construção do Reino de vida que se concre-
tiza. Com a outra mão ela segura a lâmpada que ilumina a realidade e 
expressa a ação de anúncio/denúncia e ação solidária. 

Além da tenda, vemos, junto à caminhada dos religiosos/as pre-
sentes na veste da mulher, uma pessoa debruçada, atitude que evoca a 
Leitura Orante da Palavra de Deus. Já o pingo d’água presente no de-
senho brota da folha da esperança como orvalho sobre o deserto e gera 
ondas. Da flor do ventre, expressa na vida de uma criança, a pessoa, 
o microespaço, surge a grande flor que tem como centro o mundo, as 
estruturas, o meio ambiente a dimensão macro da realidade. 

A flor apresenta alguns elementos, rostos que compõem a diversida-
de de realidade na qual a Vida Religiosa se faz presente. Perpassando 
todo o desenho, uma faixa vermelha simboliza o projeto do Reino que 
como sangue sustenta a vida e é presença do Espírito Criador e Salva-
dor que impulsiona e sustenta a caminhada da vida religiosa no Brasil 
e no mundo.

Ir. Anderson Augusto de souzA PereIrA, msc



CONVERGÊNCIA – Ano XLV – Nº 429 – março 2010

129

ED
IT

O
RI

A
L

“Não é hora de perder a esperança”

Terremotos, inundações, desemprego, doenças, pobreza... 
“A humanidade inteira geme como que em dores de parto”, 
mas “se emancipará da escravidão da corrupção, para obter 
a liberdade gloriosa dos filhos de Deus” (cf. Rm 8,21-22).

Vivemos um tempo histórico no qual nossa capacidade de 
esperança em dias melhores é duramente provada. Não é 
fácil, em meio à complexidade burocrática das organizações 
sociais e eclesiais, encontrarmos caminhos que nos levem 
à “liberdade gloriosa dos filhos de Deus”. E, muitas vezes, 
quando isso acontece, somos surpreendidos por contratem-
pos que interrompem o progresso dos avanços.

Ainda nos sentimos abalados pelos recentes acontecimen-
tos que chocaram o mundo e o nosso país como uma cascata 
avassaladora carregada de dor e sofrimento. Como alimen-
tar a esperança diante de um amontoado de entulhos que 
até poucos minutos era sua casa, erguida e aparelhada à cus-
ta de anos de trabalho e investimento, não apenas material 
mas afetivo? De onde extrair forças para continuar os proje-
tos audaciosos da Pastoral da Criança diante do desapareci-
mento da mentora e motivadora de tão ousada e abrangente 
empresa?

Essas são as dores de parto que experimentamos, tão vio-
lentas a ponto de nos rasgar a alma. No entanto, é preciso 
investir na esperança de que a “liberdade gloriosa” só será 
alcançada se não desviarmos o foco da meta desejada: um 
mundo melhor.
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131130 O discurso da Dra. Zilda Arns no Haiti, que trazemos 
como mensagem neste número de Convergência, é a prova 
concreta de que as mudanças desejadas só acontecerão se, 
uma vez posta “a mão no arado”,1 mantivermos o olhar fixo 
no ponto a que nos dispomos chegar.

Como discípulos e missionários, convidados a evangelizar, sa-

bemos que a força propulsora da transformação social está na 

prática do maior de todos os mandamentos da Lei de Deus: 

o amor, expressado na solidariedade fraterna, capaz de mover 

montanhas: “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 

como a nós mesmos” significa trabalhar pela inclusão social, 

fruto da Justiça; significa não ter preconceitos, aplicar nossos 

melhores talentos em favor da vida plena, prioritariamente da-

queles que mais necessitam. Somar esforços para alcançar os 

objetivos, servir com humildade e misericórdia, sem perder a 

própria identidade.

A inclusão social de que tanto se fala terá pleno cumpri-
mento quando o sistema econômico mundial não for mo-
nopólio de alguns. Ao assumir uma Campanha da Frater-
nidade em comunhão com outras Igrejas cristãs para refletir 
sobre a economia, a Igreja do Brasil destaca como objetivo 
principal “colaborar na promoção de uma economia a ser-
viço da vida, fundamentada no ideal da cultura da paz..., 
para que todos contribuam na construção do bem comum 
em vista de uma sociedade sem exclusão”. Padre Luis Sta-
delmann, sj, em seu artigo “Desequilíbrios no sistema eco-
nômico. A parábola do administrador (Lc 16,1-13)”, nos 
interpela sobre aspectos importantes a ser levados em conta 
quando se trata de postura evangélica no âmbito da econo-
mia. Ele nos alerta para

um traço essencial e permanente [que] marca a atitude do cris-

tão no desempenho da administração dos bens terrenos e so-

brenaturais: é um conjunto de virtudes incluindo a integridade, 

honestidade e responsabilidade. Para começar, trata-se de um 

patrimônio pertencente a Deus ou ao patrão que é entregue às 

mãos humanas para ser administrado de acordo com a capacida-

de dos talentos concedidos a cada indivíduo (cf. Mt 25,14-30).

Visto a distância, dá-nos a impressão de ser um sonho 
inatingível, mas, quando fazemos uma leitura cautelosa do 
“grande movimento missionário do Cristianismo da pri-
meira hora”, nos convencemos de que é possível concretizar 
“a proposta de um discipulado de iguais”. É a reflexão que 
nos traz Irmã Alzira Munhoz, cf, ao nos traçar um perfil 
histórico da ação das mulheres na história da Igreja. A auto-
ra é enfática ao dizer que

prosseguir hoje na reconstrução do discipulado de iguais é de 

máxima importância para a Vida Religiosa, particularmente 

para as comunidades onde mulheres e homens se descobrem 

como sujeito eclesial e seguem o caminho do discipulado a par-

tir de uma perspectiva inclusiva, libertadora e solidária, orien-

tada para a comunhão e a participação, o que implica em novas 

formas de exercer o poder, sem privilégios e assimetrias.

Foi o eco dos apelos evangélicos por justiça e liberdade 
que provocou uma mudança substancial na vida e na missão 
de Dom Oscar Romero. Ao celebrarmos trinta anos de sua 
páscoa definitiva em 24 de março, somos convidados(as) 
por Padre José Comblin a fazer memória da trajetória histó-
rica que deixa claro o grande movimento de conversão que 
envolveu a vida do grande apóstolo dos pobres da América 
Latina, reafirmando mudanças na Igreja deste continente, 
diante da situação dos excluídos. Os gritos por justiça dos 
camponeses oprimidos, e o sangue de inocentes vítimas do 
sistema dominador, zumbiram fortemente nos ouvidos do 
arcebispo de San Salvador e o fizeram mudar radicalmente 
de postura, do mesmo modo que Jesus diante da mulher 
cananeia.2

Um ritmo alucinado nos avanços tecnológicos imprimiu 
uma característica peculiar à primeira década do século 
XXI. Esse fato nos leva, não raramente, a nos perguntar 
sobre como investir em projetos de solidariedade, inclusão 

“Não é hora de perder a esperança”

1. Cf. Lc 9,62. 2. Cf. Mt 15,21-28.



133132 social e discipulado de iguais quando as novas ferramentas 
digitais promovem ganância, exclusão e isolamento. Irmão 
Darlei Zanon, ssp, nos ajuda a entrar nessa reflexão com 
critérios que nos podem favorecer uma atuação não apenas 
evangélica, mas marcadamente profética, em nossa socieda-
de absorvida pela era digital. Segundo o autor de “A cultura 
digital como instrumento de missão na Vida Religiosa”,

o ciberespaço oferece um ótimo ambiente comunitário também 
para a vivência da fé se fizermos o caminho de ir ao encontro 
de Deus a partir das relações com os outros. Deus se manifesta 
em todas essas relações. Quanto mais próximos, fraternos, so-
lidários, caridosos, respeitosos nós formos, mais perto de Deus 
estaremos. Isso é viver a espiritualidade. E a espiritualidade é o 
ponto de partida para uma evangelização.

De todo modo, qualquer que seja o caminho de nossa 
opção evangélico-missionária, confrontando-o com as nu-
ances tão específicas abordadas nos artigos deste número de 
Convergência, podemos, também nós, fazer um processo de 
conversão sólida que nos impulsione a pôr em evidência os 
dons recebidos de Deus, investir em ações que nos levem 
a um discipulado de iguais, ousar na profecia libertadora 
anunciada e praticada por Jesus de Nazaré, servindo-nos das 
ferramentas tecnológicas ao nosso alcance para promover 
vida digna em nosso tempo histórico.

Com esse olhar diferenciado e ao mesmo tempo unifica-
do, seremos capazes de vislumbrar, no emaranhado multi-
colorido das vicissitudes sociais, fortes indícios de esperan-
ça, habilitando-nos a continuar a caminhada empreendida.

Irmã marIa Juçara dos santos, fdz

“Não é hora de perder a esperança”

Palestra que a Dra. Zilda Arns 
preparou para apresentar no Haiti
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Onde mais poderia a morte ter colhido esta mulher, qual fruta 
madura e túrgida de sumo e sabor? Onde mais poderia ter feito 
sua passagem para a vida em plenitude na qual sempre acreditou 
e pela qual deu o melhor de suas energias? Que outro poderia 
ter sido o seu destino? Que morte pousaria melhor selo nesta 
vida que foi condição para que tantos e tantas tivessem direito à 
vida ou pelo menos uma vida mais humana?

O texto acima abre o artigo da teóloga Maria Clara Bin-
gemer em sua coluna semanal do Jornal do Brasil, no dia 18 
de janeiro deste ano.1 E nós queremos fazer coro neste tri-
buto especialíssimo à Dra. Zilda Arns Neumann, a mulher 
forte que marcou milhares de vidas no Brasil nas últimas 
décadas. A missão abraçada por ela alcançou tal repercussão 
porque se dedicou a “pequenas coisas”, ações simples, sem 
brilho.

Este número de Convergência estampa como Palavra da Pas‑
toral da Criança o discurso preparado pela Dra. Zilda em sua 
missão no Haiti, pois temos certeza de que o conteúdo de 
sua mensagem pode nos ajudar a repensar nossas atitudes 
cristãs e nossa dinâmica de profetas do Reino.

***

Leia a seguir a íntegra da palestra que Zilda Arns, mé-
dica e fundadora da Pastoral da Criança – que morreu no 
terremoto no Haiti em 12 de janeiro de 2009 –, preparou 
para apresentar no país. Segundo o filho, Nelson Arns Neu-
mann, Zilda fazia seu discurso quando as paredes da igreja 
em que estava desabaram.

1. Jornal do Brasil, 
Rio de Janeiro, 18 
jan. 2010, p. A12 – 
Sociedade Aberta.
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Agradeço o honroso convite que me foi feito. Quero ma-
nifestar minha grande alegria por estar aqui com todos vo-
cês em Porto Príncipe, Haiti, para participar da assembleia 
de religiosos.

Como irmã de dois franciscanos e de três irmãs da Con-
gregação das Irmãs Escolares de Nossa Senhora, estou mui-
to feliz entre todos vocês. Dou graças a Deus por este mo-
mento.

Na realidade, todos nós estamos aqui, neste encontro, por-
que sentimos dentro de nós um forte chamado para difun-
dir ao mundo a boa notícia de Jesus. A boa notícia, trans-
formada em ações concretas, é luz e esperança na conquista 
da Paz nas famílias e nas nações. A construção da paz come-
ça no coração das pessoas e tem seu fundamento no amor, 
que tem suas raízes na gestação e na primeira infância, e se 
transforma em fraternidade e responsabilidade social.

Paz é uma conquista coletiva. Tem lugar quando encora-
jamos as pessoas, quando promovemos os valores culturais 
e éticos, as atitudes e práticas da busca do bem comum, que 
aprendemos com nosso mestre Jesus: “Eu vim para que to-
dos tenham vida e a tenha em abundância” ( Jo 10,10).

Espera-se que os agentes sociais continuem, além das refe-
rências éticas e morais de nossa Igreja, a ser como ela, mes-
tres em orientar as famílias e comunidades, especialmente 
na área da saúde, educação e direitos humanos. Deste modo, 
podemos formar a massa crítica das comunidades cristãs e 
de outras religiões, em favor da proteção da criança desde 
a concepção, e mais excepcionalmente até os seis anos, e 
do adolescente. Devemos nos esforçar para que nossos le-
gisladores elaborem leis e os governos executem políticas 
públicas que incentivem a qualidade da educação integral 
das crianças e saúde, como prioridade absoluta.

O povo seguiu Jesus porque ele tinha palavras de espe-
rança. Assim, nós somos chamados para anunciar as experi-
ências positivas e os caminhos que levam as comunidades, 
famílias e pais a serem mais justos e fraternos.

Como discípulos e missionários, convidados a evangeli-
zar, sabemos que a força propulsora da transformação social 
está na prática do maior de todos os mandamentos da Lei de 
Deus: o amor, expressado na solidariedade fraterna, capaz 
de mover montanhas: “Amar a Deus sobre todas as coisas 
e ao próximo como a nós mesmos” significa trabalhar pela 
inclusão social, fruto da Justiça; significa não ter preconcei-
tos, aplicar nossos melhores talentos em favor da vida ple-
na, prioritariamente daqueles que mais necessitam. Somar 
esforços para alcançar os objetivos, servir com humildade 
e misericórdia, sem perder a própria identidade. Todo esse 
caminho necessita de comunicação constante para ilumi-
nar, animar, fortalecer e democratizar nossa missão de fé e 
vida. Cremos que esta transformação social exige um inves-
timento máximo de esforços para o desenvolvimento inte-
gral das crianças. Este desenvolvimento começa quando a 
criança se encontra ainda no ventre sagrado de sua mãe. As 
crianças, quando estão bem cuidadas, são sementes de paz e 
esperança. Não existe ser humano mais perfeito, mais justo, 
mais solidário e sem preconceitos que as crianças.

Não é por nada que disse Jesus: “[...] se vocês não ficarem 
iguais a estas crianças, não entrarão no Reino dos Céus” 
(Mt 18,3). E “deixem que as crianças venham a mim, pois 
deles é o Reino dos Céus” (Lc 18,16).

Hoje vou compartilhar com vocês uma verdadeira história 
de amor e inspiração divina, um sonho que se fez realidade. 
Como ocorreu com os discípulos de Emaús (Lc 24,13-35), 
“Jesus caminhava todo o tempo com eles. Ele foi reconhe-
cido ao partir o pão, símbolo da vida”. Em outra passagem, 
quando o barco no mar da Galileia estava prestes a afundar 
sob violentas ondas, ali estava Jesus com eles, para acalmar a 
tormenta (Mc 4,35-41).

Com alegria vou contar o que “eu vi e o que tenho teste-
munhado” há mais de 26 anos, desde a fundação da Pastoral 
da Criança, em setembro de 1983.

Aquilo que era uma semente, que começou na cidade de 
Florestópolis, estado do Paraná, no Brasil, se converteu no 
Organismo de Ação Social da Conferência Nacional dos 

Palestra que a Dra. Zilda Arns preparou para apresentar no Haiti
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nas 7.000 paróquias de todas as Dioceses do Brasil.

Por força da solidariedade fraterna, uma rede de 260 mil 
voluntários, dos quais 141 mil são líderes que vivem em 
comunidades pobres, 92% são mulheres, e participam per-
manentemente da construção de um mundo melhor, mais 
justo e mais fraterno, a serviço da vida e da esperança. Cada 
voluntário dedica em média 24 horas ao mês a esta missão 
transformadora de educar as mães e famílias pobres, com-
partilhar o pão da fraternidade e gerar conhecimentos para 
a transformação social.

O objetivo da Pastoral da Criança é reduzir as causas da 
desnutrição e a mortalidade infantil, promover o desenvol-
vimento integral das crianças, desde sua concepção até os 
seis anos de idade. A primeira infância é uma etapa decisiva 
para a saúde, a educação, a consolidação dos valores cultu-
rais, o cultivo da fé e da cidadania com profundas repercus-
sões por toda a vida.

Um pouco de história
Sou a 12a de 13 irmãos, cinco deles são religiosos. Três 

irmãs religiosas e dois sacerdotes franciscanos. Um deles é 
D. Paulo Evaristo, o Cardel Arns, Arcebispo emérito de 
São Paulo, conhecido por sua luta em favor dos direitos hu-
manos, principalmente durante os vinte anos da ditadura 
militar do Brasil.

Em maio de 1982, ao voltar de uma reunião da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), em Genebra, D. Paulo 
me chamou pelo telefone à noite. Naquela reunião, James 
Grant, então diretor executivo da Unicef (Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância), falou com insistência sobre o 
soro oral. Considerado como o maior avanço da medicina 
no século passado, esse soro era capaz de salvar da morte 
milhões de crianças que poderiam morrer por desidratação 
devido à diarreia, uma das principais causas da mortalida-
de infantil no Brasil e no mundo. James Grant conseguiu 
convencer D. Paulo para que motivasse a Igreja Católica a 

ensinar as mães a preparar e administrar o soro oral. Isto 
podia salvar milhares de vidas.

Viúva fazia cinco anos, eu estava, naquela noite histórica, 
reunida com os cinco filhos, entre nove e dezenove anos, 
quando recebi a chamada telefônica do meu irmão D. Pau-
lo. Ele me contou o que havia passado e me pediu para re-
fletir sobre ele. Como tornar realidade a proposta da Igreja 
de ajudar a reduzir a morte das crianças? Eu me senti feliz 
diante desse novo desafio. Era o que mais desejava: educar 
as mães e famílias para que soubessem cuidar melhor de seus 
filhos!

Creio que Deus, de certo modo, havia me preparado para 
esta missão. Baseada na minha experiência como médica 
pediatra e especialista em Saúde Pública e nos muitos anos 
de direção dos serviços públicos de saúde materna-infantil, 
compreendi que, além de melhorar a qualidade dos serviços 
públicos e facilitar às mães e crianças o acesso a eles, o que 
mais falta fazia às mães pobres era o conhecimento e a so-
lidariedade fraterna, para que pudessem colocar em prática 
algumas medidas básicas simples e capazes de salvar seus 
filhos da desnutrição e da morte, como por exemplo a edu-
cação alimentar e nutricional para as grávidas e seus filhos, a 
amamentação materna, as vacinas, o soro caseiro, o controle 
nutricional, além dos conhecimentos sobre sinais e sintomas 
de algumas doenças respiratórias e como as prevenir.

Me vem à mente, então, a metodologia que utilizou Jesus 
para saciar a fome de 5.000 homens, sem contar as mulheres 
e as crianças. Era noite e tinham fome. Os discípulos disse-
ram a Jesus que o melhor era que voltassem para suas casas, 
mas Jesus ordenou: “Dai-lhes vós de comer”. O apóstolo 
Felipe disse a Jesus que não tinham dinheiro para comprar 
comida para tanta gente. André, irmão de Simão, sinalou 
a uma criança que tinha dois peixes e cinco pães. E Jesus 
mandou que se sentassem em grupos de cinquenta a cem 
pessoas (em pequenas comunidades). Então pensei: por que 
morrem milhões de crianças por motivos que podem facil-
mente ser prevenidos? Ou: que faz com que eles se tornem 
criminosos e violentos na adolescência?

Palestra que a Dra. Zilda Arns preparou para apresentar no Haiti
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Recordei o início da minha carreira, quando me desafiei 
a querer diminuir a mortalidade infantil e a desnutrição. 
Vieram à minha mente milhares de mães que trocaram o 
leite materno pela mamadeira diluída em água suja. Outras 
mães que não vacinavam seus filhos, quando não havia ain-
da cesta básica no Centro de Saúde. Outras mães que limpa-
vam o nariz de todos os seus filhos com o mesmo pano, ou 
pegavam seus filhos e os humilhavam quando faziam xixi 
na cama. E ainda mais triste, quando o pai chegava em casa 
bêbado. Ao ouvir o grito de fome e carinho de seus filhos, 
os agrediam mesmo quando eram muito pequenos. Sabe- 
-se, segundo resultados de pesquisas da OMS (Organização 
Mundial da Saúde), cuja publicação acompanhei em 1994, 
que as crianças maltratadas antes de um ano de idade têm 
uma tendência significativa para violência, e com frequên-
cia cometem crimes antes dos 25 anos.

A Igreja, que somos todos nós,  
que devíamos fazer?

Tive a segurança de seguir a metodologia de Jesus: or-
ganizar as pessoas em pequenas comunidades; identificar 
líderes, famílias com grávidas e crianças menores de seis 
anos. Os líderes que se dispusessem a trabalhar voluntaria-
mente nessa missão de salvar vidas seriam capacitados, no 
espírito da fé e vida, e preparados técnica e cientificamente 
em ações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania. 
Seriam acompanhados em seu trabalho para que não desa-
nimassem. Teriam a missão de compartilhar com as famílias 
a solidariedade fraterna, o amor, os conhecimentos sobre os 
cuidados com as grávidas e as crianças, para que estas sejam 
saudáveis e felizes. Assim como Jesus ordenou que verifi-
cassem se todos estavam saciados, tínhamos de implantar 
um sistema de informações, com alguns indicadores de fácil 
compressão, até mesmo para líderes analfabetos ou de baixa 
escolaridade. E vi diante de mim muitos gestos de sabe-
doria e amor aprendidos com o povo. Senti que ali estava 
a metodologia comunitária, pois podia se desenvolver em 

grande escala pelas dioceses, paróquias e comunidades. Não 
somente para salvar vidas de crianças, mas também para 
construir um mundo mais justo e fraterno. Seria a missão 
do “Bom Pastor”, que está atento a todas as ovelhas, mas 
dando prioridade àquelas que mais necessitam. Os pobres e 
os excluídos.

Naquela maravilhosa noite, desenhei no papel uma co-
munidade pobre, onde identifiquei famílias com grávidas 
e filhos menores de seis anos e líderes comunitários, tanto 
católicos como de outras confissões e culturas, para levar 
adiante ações de maneira ecumênica, pois Jesus veio para 
que “todos tenham Vida e Vida em abundância” ( Jo 10,10). 
Isto é o que precisa ser feito aqui no Haiti: fazer um mapa 
das comunidades pobres, identificar as crianças menores de 
seis anos e suas famílias e líderes comunitários que desejam 
trabalhar voluntariamente.

Desde a primeira experiência, a Pastoral da Criança cul-
tivou a metodologia de Jesus, que é aplicada em grande es-
cala. No Brasil, em mais de 40 mil comunidades, de 7.000 
paróquias de todas as 272 Dioceses e Prelazias. Está se es-
tendendo a 20 países. Estes são, na América Latina e no 
Caribe: Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Uruguai, 
Peru, Venezuela, Guatemala, Panamá, República Domini-
cana, Haiti, Honduras, Costa Rica e México; na África: 
Angola, Guiné-Bissau, Guiné Conakry e Moçambique; e 
na Ásia: Filipinas e Timor Leste.

Para organizar melhor e compartilhar as informações e 
a solidariedade fraterna entre as mães e famílias vizinhas, 
as ações se baseiam em três estratégias de educação e co-
municação: individual, de grupo e de massas. A Pastoral 
da Criança utiliza simultaneamente as três formas de co-
municação para reforçar a mensagem, motivar e promover 
mudanças de conduta, fortalecendo as famílias com infor-
mações sobre como cuidar dos filhos, promovendo a solida-
riedade fraterna.

A educação e a comunicação individual se fazem atra-
vés da “Visita Domiciliar Mensal às famílias” com grávidas 
e filhos. Os líderes acompanham as famílias vizinhas nas 
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141140 comunidades mais pobres, nas áreas urbanas e rurais, nas 
aldeias indígenas e nos quilombos, e nas áreas ribeirinhas 
do Amazonas. Atravessam rios e mares, sobem e descem 
montes de encostas íngremes, caminham léguas, para ouvir 
os clamores das mães e famílias, para educar e fortalecer a 
paz, a fé e os conhecimentos. Trocam ideias sobre saúde e 
educação das crianças e das grávidas; ensinam e aprendem.

Com muita confiança e ternura, fortalecem o tecido so-
cial das comunidades, o que leva à inclusão social.

Motivados pela Campanha Mundial patrocinada pela 
ONU (Organização das Nações Unidas), em 1999, com 
o tema “Uma vida sem violência é um direito nosso”, a 
Pastoral da Criança incorporou uma ação permanente de 
prevenção da violência com o lema “A Paz começa em 
casa”. Utilizou como uma das estratégias de comunicação 
a distribuição de seis milhões de folhetos com os “10 Man-
damentos para alcançar a paz na família”, debatíamos nas 
comunidades e nas escolas, de norte a sul do país.

As visitas, entre tantas outras ações, servem para promover 
o aleitamento materno, uma forma de diálogo e partilha, 
principalmente quando se dá como alimento exclusivo até 
os seis meses e se continua dando como alimento prefe-
rencial até mais de um ano, mesmo além dos dois anos, 
complementarmente com outros alimentos saudáveis. A 
sucção adapta os músculos e ossos para uma boa dicção, 
uma melhor respiração e uma arcada dentária mais saudável. 
O carinho da mãe acariciando a cabeça do bebê melhora a 
conexão dos neurônios. A psicomotricidade da criança que 
mama no peito é mais avançada. Tanto é assim que se senta, 
anda e fala mais rápido, aprende melhor na escola. É fator 
essencial para o desenvolvimento afetivo e proteção da saú-
de dos bebês, para toda a vida. A solidariedade desponta, 
promovida pelas horas de contato direto com a mãe. Du-
rante a visita domiciliar, a educação das mulheres e de seus 
familiares eleva a autoestima, estimula os cuidados pessoais 
e os cuidados com as crianças. Com esta educação das famí-
lias se promove a inclusão social.

Palestra que a Dra. Zilda Arns preparou para apresentar no Haiti

A educação e a comunicação grupal têm lugar cada mês 
em milhares de comunidades. É o Dia da Celebração da 
Vida. Momento dedicado ao fortalecimento da fé e da ami-
zade entre famílias. Além do controle nutricional, estão os 
brinquedos e as brincadeiras com as crianças e a orientação 
sobre a cidadania. Neste dia as mães compartilham práti-
cas de aproveitamento adequado de alimentos da região de 
baixo custo e alto valor nutritivo. As frutas, folhas verdes, 
sementes e talos, que muitas vezes não são valorizados pelas 
famílias.

Outra oportunidade de formação de grupo é a Reunião 
Mensal de Reflexão e Evolução dos líderes da comunidade. 
O objetivo principal desta reunião é discutir e estabelecer 
soluções para os problemas encontrados.

Essas ações integram o sistema de informação da Pastoral 
da Criança para poder acompanhar os esforços realizados 
e seus resultados através de Indicadores. A desnutrição foi 
controlada. De mais de 50% de desnutridos no começo, 
hoje está em 3,1%. A mortalidade infantil foi drasticamente 
reduzida e hoje está em 13 mortos por mil nascidos vivos 
nas comunidades com Pastoral da Criança. O índice na-
cional é 23,3, mas se sabe que as mortes em comunidades 
pobres, onde está a Pastoral da Criança, são maiores do que 
a média geral. Em 1982, a mortalidade infantil no Brasil foi 
de 82,8 por mil nascidos vivos. Esses resultados têm servido 
de base para conquistar entidades, como o Ministério da 
Saúde, Unicef, Banco HSBC e outras empresas. Elas nos 
apoiam nas capacitações e em todas as atividades básicas de 
saúde, nutrição, educação e cidadania. O custo criança/mês 
é de menos de US$ 1.

Em relação à educação e à comunicação de massas apre-
sentarei três experiências concretas de como a comunicação 
é um instrumento de defesa dos direitos da infância.

Material impresso
O material impresso foi concebido especificamente para 

ajudar na formação do líder da Pastoral da Criança. Os ins-
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143142 trutores e os multiplicadores servem como ferramenta de 
trabalho na tarefa de guiar as famílias e comunidades sobre 
questões de saúde, nutrição, educação e cidadania. Além do 
Guia da Pastoral da Criança, se colocou em marcha publi-
cações como o Manual do Facilitador, Brinquedos e Jogos, 
Comida e as Hortas Familiares, alfabetização de jovens e 
adultos e mobilização social.

O jornal da Pastoral da Criança, com tiragem mensal de 
cerca de 280 mil, ou seja, 3 milhões e 300 mil exemplares 
por ano, chega a todos os líderes da Pastoral da Criança. É 
uma ferramenta para a formação contínua.

O Boletim Dicas abarca questões relacionadas com a saú-
de e a educação para cidadania. É especialmente concebido 
para os coordenadores e capacitadores da Pastoral da Crian-
ça. Cada publicação chega a 7 mil coordenadores.

Para ajudar na vigilância das mulheres grávidas, a Pastoral 
da Criança criou os laços de amor, cartões com conselhos 
sobre a gravidez e um parto saudável.

Outro material impresso de grande impacto social é o fo-
lheto com os 10 Mandamentos para a Paz na Família. Doze 
milhões de folhetos foram distribuídos nos últimos anos.

Além desse material impresso, envia-se para as comunida-
des da Pastoral da Criança material para o trabalho de pesa-
gem das crianças, tais como balanças e também colheres de 
medir para a reidratação oral e sacos de brinquedos para as 
crianças brincarem no dia da celebração da vida.

Material de som e vídeo

Outra área em que a Pastoral da Criança produz material 
é a de som e produção de filmes educativos. O Show ao 
vivo da Rádio da Vida, produzido e gravado no estúdio 
da Pastoral da Criança, chega a milhões de ouvintes em 
todo o Brasil. Com os temas saúde, educação na primeira 
infância e transformação social, o programa de rádio Viva a 
Vida é transmitido semanalmente 3.740 vezes. Estamos “no 
ar” 2.310 horas semanais em todo o Brasil. Além disso, o 
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Programa Viva a Vida também é executado em vários tipos 
de sistemas de som de CD e outros aparelhos nas reuniões 
de grupo.

A Pastoral da Criança também produz filmes educativos 
para melhorar e dar conhecimento de seu trabalho nas ba-
ses. Atualmente, há 12 títulos produzidos que se ocupam da 
prevenção da violência contra as crianças, comida saudável, 
da gravidez, da participação dos Conselhos Municipais de 
Saúde, da prevenção da Aids e outros.

Campanhas

A Pastoral da Infância realiza e colabora em várias campa-
nhas para melhorar a qualidade de vida das mulheres grávi-
das, famílias e crianças. Estes são alguns exemplos:

a. Campanhas de sais de reidratação oral.

b. Campanha de Certidão de Nascimento: a falta de infor-
mação, a distância dos cartórios e a burocracia fazem 
com que as pessoas fiquem sem uma certidão de nasci-
mento. A mobilização nacional para o registro civil de 
nascimento, que une o Estado brasileiro e a sociedade, 
[busca] garantir a cada cidadão de pleno direito o nome 
e os direitos.

c. Campanha para promover o aleitamento materno: o leite 
materno é um alimento perfeito que Deus colocou à 
disposição nos primeiros anos de vida. Permanentemen-
te, a Pastoral da Criança promove o aleitamento mater-
no exclusivo até os seis meses para, a seguir, continuar 
com outros alimentos. Isso protege contra doenças, de-
senvolve melhor e fortalece a criança.

d. Campanha de prevenção da tuberculose, pneumonia e 
hanseníase: as três doenças continuam a afetar muitas 
crianças e adultos em nosso país. A Pastoral da Criança 
prepara material específico de comunicação para educar 
o público sobre sintomas, tratamento e meios de preven-
ção destas doenças.
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145144 e. Campanha de saneamento: o acesso à água potável e o 
tratamento de águas residuais contribuem para a redu-
ção da mortalidade infantil. A Pastoral da Criança, em 
colaboração com outros organismos, mobiliza a comu-
nidade para a demanda por tais serviços a governos lo-
cais e usa os meios ao seu dispor para divulgar informa-
ções relacionadas ao saneamento.

f. Campanha de HIV/Aids e sífilis: o teste do HIV/Aids e 
da sífilis durante o pré-natal permite a redução de 25% 
a 1% do risco de transmissão para o bebê. A Pastoral da 
Criança apoia a campanha nacional para o diagnóstico 
precoce destas doenças.

g. Campanha para a prevenção da morte súbita de bebês 
“Dormir de barriga para cima é mais seguro”: Com a 
finalidade de alertar sobre os riscos e evitar até 70% das 
mortes súbitas na infância, a Pastoral da Criança lançou 
esta grande campanha dirigida às famílias para que colo-
quem seus bebês para dormir de barriga para cima.

h. Campanha de Prevenção do Abuso Infantil: com esta 
campanha, a Pastoral da Criança esclarece as famílias e 
a sociedade sobre a importância da prevenção da violên-
cia, espancamentos e abuso sexual. Esta campanha in-
clui a distribuição de folheto com os dez mandamentos 
para a paz na família, como um incentivo para manter as 
crianças em uma atmosfera de paz e harmonia.

i. Campanha - 20 de novembro, dia de oração e de ação pe-
las crianças: a Pastoral da Criança participa dos esforços 
globais para a assistência integral e proteção a crianças e 
adolescentes, em colaboração com a Rede Mundial de 
Religiões para a Infância (GNRC).

Em dezembro de 2009, completei 50 anos como médica 
e, antes de 2002, confesso que nunca tinha ouvido falar em 
qualquer programa da Unicef ou da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), ou de outra agência da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que estimulasse a espiritualidade 
como um componente do desenvolvimento pessoal. Como 
um dos membros da delegação do Brasil na Assembleia das 

Nações Unidas em 2002, que reuniu 186 países, em favor 
da infância, tive a satisfação de ouvir a definição final sobre 
o desenvolvimento da criança, que inclui o seu “desenvol-
vimento físico, social, mental, espiritual e cognitivo”. Este 
foi um avanço, e vem ao encontro do processo de formação 
e comunicação que fazemos na Pastoral da Criança. Neste 
processo, vê-se a pessoa de maneira completa e integrada 
em sua relação pessoal com o próximo, com o ambiente e 
com Deus. 

Estou convencida de que a solução da maioria dos pro-
blemas sociais está relacionada com a redução urgente das 
desigualdades sociais, com a eliminação da corrupção, a 
promoção da justiça social, o acesso à saúde e à educação de 
qualidade, ajuda mútua financeira e técnica entre as nações, 
para a preservação e restauração do meio ambiente. Como 
destaca o recente documento do Papa Bento XVI, Caritas in 
veritate (Caridade na verdade), “a natureza é um dom de Deus, 
e precisa ser usada com responsabilidade”. O mundo está 
despertando para os sinais do aquecimento global, que se 
manifesta nos desastres naturais, mais intensos e frequentes. 
A grande crise econômica demonstrou a inter-relação entre 
os países.

Para não sucumbir, exige-se uma solidariedade entre as 
nações. É a solidariedade e a fraternidade aquilo de que o 
mundo precisa mais para sobreviver e encontrar o caminho 
da paz.

Final
Desde a sua fundação, a Pastoral da Criança investe na for-

mação dos voluntários e no acompanhamento de crianças e 
mulheres grávidas, na família e na comunidade. Atualmen-
te, existem 1.985.347 crianças, 108.342 mulheres grávidas 
de 1.553.717 famílias. Sua metodologia comunitária e seus 
resultados, assim como sua participação na promoção de 
políticas públicas com a presença em Conselhos de Saúde, 
Direitos da Criança e do Adolescente e em outros Conse-
lhos levaram a mudanças profundas no país, melhorando os 
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147146 indicadores sociais e econômicos. Os resultados do trabalho 
voluntário, com a mística do amor a Deus e ao próximo, 
em linha com nossa mãe terra, que a todos deve alimentar, 
nossos irmãos, os frutos e as flores, nossos rios, lagos, mares, 
florestas e animais. Tudo isso nos mostra como a socieda-
de organizada pode ser protagonista de sua transformação. 
Neste espírito, ao fortalecer os laços que ligam a comunida-
de, podemos encontrar as soluções para os graves problemas 
sociais que afetam as famílias pobres.

Como os pássaros, que cuidam de seus filhos ao fazer um 
ninho no alto das árvores e nas montanhas, longe de preda-
dores, ameaças e perigos, e mais perto de Deus, deveríamos 
cuidar de nossos filhos como um bem sagrado, promover o 
respeito a seus direitos e protegê-los.

Muito obrigada!
Que Deus acompanhe a todos.

Dra. zIlda arns neumann

Médica pediatra e especialista em Saúde Pública
Fundadora e coordenadora  

da Pastoral da Criança Internacional
Coordenadora Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa

Fonte: Site da Pastoral da Criança: <www.pastoraldacrianca.org.br>.
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3o Seminário Interdisciplinar  
CRB Nacional

Rumo à XXII AGE

Nos dias 4 e 5 de dezembro de 2009, na Casa de Retiros 
Assunção, em Brasília, realizou-se o 3o Seminário Inter-
disciplinar CRB Nacional. Desde a sua primeira edição o 
Seminário Interdisciplinar tem como principal objetivo in-
tegrar as atividades das três Equipes de Reflexão da CRB: 
Biblistas, Psicólogos e Teólogos. Dessa vez o tema principal 
foi “Rumo à XXII AGE”, visando à articulação das Equipes 
para encaminhar os subsídios preparatórios da XXII Assem-
bleia Geral Eletiva prevista para julho deste ano.

Participaram do Seminário: a presidente nacional, os 
membros da Diretoria Nacional, os integrantes das três 
Equipes de Reflexão, a Assessoria Executiva Nacional e 
uma representante dos funcionários.

Uma celebração eucarística marcou o início dos trabalhos 
e foi presidida pelo Padre João Geraldo Kolling, sj, terceiro 
vice-presidente da Diretoria Nacional. O desenvolvimento 
do Seminário foi coordenado por Ir. Márian Ambrosio, dp, 
presidente nacional da CRB, e todos os diretores se revesa-
ram na condução dos blocos de atividades.

Entre os assuntos tratados definiu-se como se dará a ani-
mação das associadas a partir dos subsídios a serem produzi-
dos pelas Equipes.

A CRB lançou um fórum para facilitar a participação e o 
intercâmbio com todas as pessoas interessadas no processo: 
<http://crbnacional.org.br/forum/index.php>.

Ficou definido o eixo temático da assembleia, a ser divul-
gado em momento oportuno. Também foi visto o Estatuto 
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3o Seminário Interdisciplinar CRB Nacional
Rumo à XXII AGE

Civil da CRB nos artigos que orientam sobre a realização 
da AGE.

Cada equipe pode socializar o que está produzindo em 
conteúdos, e a Assessoria Executiva apresentou o que já está 
confirmado sobre a infraestrutura da assembleia. Tudo será, 
pouco a pouco, divulgado no site da CRB e em correspon-
dências aos superiores maiores das entidades associadas.

Convite à missão no exterior

Caros irmãos e irmãs.

Peço licença para poder ocupar um pequeno espaço nesta 
revista a fim de falar com o coração aos religiosos e religio-
sas do Brasil. Sou Dom Alessandro Ruffinoni, religioso da 
Congregação dos Padres e Irmãs Scalabrinianos – que tem 
como carisma o acompanhamento dos migrantes –, bispo 
auxiliar de Porto Alegre-RS e responsável, pela CNBB, pe-
los brasileiros no exterior.

Visitando algumas comunidades no Japão e nos Estados 
Unidos, constatei a importância da presença de religiosos e 
religiosas que dedicam, a tempo pleno ou nos finais de se-
mana, a sua atenção apostólica aos migrantes. Sinto-me no 
dever de agradecer a todas as Congregações que permitem 
e destinam alguns de seus membros para este trabalho tão 
necessário junto às comunidades brasileiras no exterior.

Uma das minhas tarefas é encontrar padres diocesanos 
que queiram fazer esta experiência, mas nem sempre é fácil 
encontrar bispos que liberem os seus sacerdotes, nem sa-
cerdotes sensíveis a esta realidade. Os nossos migrantes que 
vivem no exterior são entre 4 e 5 milhões.

Muitos bispos dos EUA, do Japão e da Europa escrevem 
pedindo sacerdotes, e eu, muitas vezes, vivo angustiado por 
não ter quem enviar. Esta carta, que estou escrevendo no 
mês missionário (19 de outubro de 2009), tem, mais uma 
vez, a finalidade de agradecer a todas as Congregações re-
ligiosas que destinam os seus missionários e missionárias 
para este campo das migrações. E também quero ser ou-
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mais alguém. Sei que muitas vezes algum religioso (e re-
ligiosa), por ocasião de seu jubileu ou por outros motivos, 
pede ao superior a possibilidade de fazer uma experiência 
além-fronteira. A Pastoral para os Brasileiros no Exterior 
(PBE) oferece esta possibilidade.

Entre em contato conosco e, para maiores informações, 
escreva para o e-mail aruffinoni@yahoo.com.br. O mundo 
das migrações espera por você. O meu abraço a todos e to-
das, e muito obrigado em nome dos migrantes.

dom alessandro ruffInonI, cs

Bispo auxiliar de Porto Alegre - RS

Convite à missão no exterior

Toninho, bom humor invicto.

Homenagem póstuma ao Padre 
Antônio Aparecido da Silva

Uma ironia amável, uma disposição para alianças, um 
bom humor temperando inclusive assuntos amargos. Esses 
traços do Padre Toninho são a melhor parte de herança com 
que me sinto agraciado depois de sua páscoa. Mas não são 
somente estes os bens que nos deixou. Em 2009, depois de 
faltar a algumas reuniões da Equipe de Reflexão Teológi-
ca da CRB Nacional por razões de saúde, veio à reunião 
como sempre, de mansinho, saudação calorosa e, depois, 
silêncio atento aos outros. E quando tomou a palavra já não 
foi somente para dar a sua opinião de inteligência tecida de 
bom senso com pitadas do já proverbial bom humor, mas, 
nessa ocasião única, para um sereno “a-deus”, terminando 
com uma discreta lágrima em cada olho. Toninho nos par-
ticipava que seus dias seriam breves, e nós já sentíamos não 
somente saudade do Toninho com seu suave e impenitente 
humor, mas também o entardecer de uma época.

Toninho, de fato, coincidiu com uma época, até porque 
ele mesmo constituiu essa época, e a constituiu a seu modo: 
a militância que passou da libertação do pobre para o reco-
nhecimento do outro que está no pobre, da riqueza humana 
e da sabedoria divina que todo outro carrega em sua pele e 
em seu coração. E se for pele negra, como a do Toninho e 
de seus ancestrais, ele passou da libertação da dor de tantas 
injustiças sofridas no cotidiano de seus anos para um humor 
generoso e uma dignidade que irradiava humanidade para 
nossas relações sociais e mesmo eclesiais frequentemente tão 
injustas.
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3. “Teologia da 
Libertação”: escola 

L. StadeLmann*

Introdução

A Campanha de Fraternidade do Brasil de 2010 se ocupa 
com o tema central “Economia e Vida”, e aqui é ilustra-
da com um ensinamento bíblico, apropriado para os novos 
tempos. Queremos lembrar, porém, que poderíamos men-
cionar vários paradigmas que remetem à inspiração bíblica, 
servindo até de fundamentação das mais diversas ideologias, 
como, por exemplo, “Teologia da Prosperidade”,1 em opo-
sição à “Teologia da Pobreza”,2 como é denegrida a “Teo-
logia da Libertação”.3 Não é de admirar que temas bíblicos 
sejam citados para discussões de assuntos candentes da atua-
lidade, porque estão inter-relacionados com preocupações 
debatidas entre os povos antigos, quando estavam buscando 
a Palavra de Deus para orientação e solução da problemáti-
ca. São lembretes de temas referentes à vida e seu sustento. 
Entretanto, os problemas que surgiram na vida humana não 
se originaram da atividade pastoril, mas do trabalho agrí-
cola com rendimento muito superior e mais proveitoso à 
subsistência da população urbana e rural, mais numerosa do 
que os nômades. Envolvia também mão de obra mais qua-
lificada na época do plantio, da colheita e armazenagem do 
que para o pastoreio de rebanhos. As dificuldades, porém, 
não se restringiam apenas a uma dessas etapas da atividade 
agrícola, mas se localizavam, sobretudo, na administração da 
empresa.

Para fins de ilustração de um dos setores da economia da 
civilização antiga, podemos recorrer às situações de diver-
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Não era com muitos conceitos que Toninho nos conven-
cia, mas com histórias de vida. E nelas, frequentemente, 
despontava a sabedoria de sua mãe. A autoridade moral e 
a força educadora da mãe do Toninho certamente foram 
herança e fonte que o nutriram e fortaleceram para atingir 
o equilíbrio e a maturidade de uma personalidade amável 
e generosa, desde sua condição tão dolorosa de brasileiro 
negro, e então fazer de sua experiência uma missão junto 
a tantas comunidades e pessoas negras mundo afora, não só 
no Brasil. A seu modo, sem amargura, com audácia mas sem 
agressividade, com fidelidade à verdade sem dissociar a ver-
dade da cordialidade e da fraternidade universal, com in-
dignação maternal, sempre pronta a ceder com seu invencí-
vel bom humor. Certamente, este bom humor que o carac-
terizou tanto, mais do que um favorecimento da natureza, 
foi resultado de uma fé e de uma mística profundas, que se 
podia quase apalpar em seu rosto em momentos de oração, 
o que ele nos deixava entrever que também aprendeu no 
cuidado de sua mãe. Toninho foi até o fim um homem de 
muito espírito, de “axé” e de liberdade evangélica, sempre 
traduzida, em última análise, no seu bom humor invicto.

luIz carlos susIn, ofmcap

Equipe de Reflexão Teológica da CRB Nacional

Toninho, bom humor invicto. 
Homenagem póstuma ao Padre Antônio Aparecido da Silva



CONVERGÊNCIA – Ano XLV – Nº 429 – março 2010

155154 sos povos e fazer uma comparação com um dos estágios da 
evolução até a situação atual. Será válida uma comparação 
se contribuir para o conhecimento da técnica de produção 
e para o desenvolvimento demográfico. Quanto a fatores 
negativos, causados pelo ecossistema ou pela cultura tec-
nológica, podemos aprender das experiências do passado 
para prevenir e remediar políticas econômicas que têm de 
se adaptar às novas situações da conjuntura atual. Nosso in-
teresse, porém, não se reduz meramente ao conhecimento 
das praxes administrativas, mas busca a relevância da Pala-
vra de Deus com sua implicação no tema em pauta. Citamos 
a parábola do administrador, no Evangelho de São Lucas:

A parábola do administrador (Lc 16,1‑12)
[...] Um homem rico tinha um administrador que foi acusado 

de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: “Que ouço 

dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois 

já não podes mais administrar meus bens”. O administrador, 

então, começou a refletir: “Meu senhor vai me tirar a adminis-

tração. Que vou fazer? Para cavar não tenho força; de mendigar 

tenho vergonha. Ah! Já sei o que fazer, para que alguém me 

receba em sua casa quando eu for afastado da administração”.

Então chamou cada um dos que estavam devendo ao seu senhor. 

E perguntou ao primeiro: “Quanto deves ao meu senhor?”. 

Ele respondeu: “Cem barris de óleo!”. O administrador disse: 

“Pega a tua conta, senta-te, depressa, e escreve: cinquenta!”. 

Depois perguntou a outro: “E tu, quanto deves?”. Ele respon-

deu: “Cem sacas de trigo”. O administrador disse: “Pega tua 

conta e escreve: oitenta”.

E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com 

esperteza. De fato, os filhos deste mundo são mais espertos em 

seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o “Di-

nheiro”, embora iníquo, a fim de fazer amigos, para que, quan-

do acabar, vos recebam nas moradas eternas.

Quem é fiel nas pequenas coisas será fiel também nas grandes, e 

quem é injusto nas pequenas será injusto também nas grandes. 

Por isso, se não sois fiéis no uso do “Dinheiro iníquo”, quem 

vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos 

outros, quem vos dará aquilo que é vosso?”.

Administração como ciência e como prática

A ciência da Administração de Empresas estuda as ativi-
dades de um empreendimento com o objetivo de alcançar 
seus propósitos de modo racional. Na prática, é a aplicação, 
em determinado empreendimento, das normas que devem 
garantir a consecução de seus objetivos. Nesse sentido pode 
ser privada ou pública, conforme se trate de administrar 
uma empresa privada ou um órgão do Poder Público. Tanto 
a empresa privada como a pública nunca podem perder de 
vista, entretanto, sua missão essencial de ser, primariamen-
te, uma prestação de serviço à comunidade. Este caráter de 
serviço se funda mesmo no fato de cada indivíduo ser mem-
bro de uma comunidade, que lhe dá o aval de cidadania 
na sociedade. Caindo a estrutura da comunidade, sobra a 
anarquia, onde impera a lei do mais forte e o domínio eco-
nômico de monopólios do setor privado.4

O assunto em questão é a administração da empresa, que, 
na Antiguidade, como também na época atual, faz parte 
do contrato de trabalho nos termos da legislação vigente. 
Fica a critério do leitor, caso queira alargar a visão sobre 
o inter-relacionamento de diversas áreas econômicas, tais 
como os mecanismos financeiros, produtivos e comerciais, 
ou, ainda, a política tributária e os serviços de crédito, par-
ticipação nos lucros e aumento salarial entre os funcionários 
mais graduados etc. Neste ponto convém analisar a obser-
vação do evangelista ao acrescentar as observações de Cristo 
sobre o papel da administração da empresa (Lc 16,8-12). 
Começando com palavras de elogio do patrão pela hábil 
manobra de seu funcionário (v. 8) e aplicando sua esperteza 
em consolidar laços solidários com a comunidade (v. 9). Po-
rém o prejuízo causado ao patrão fica por conta da omissão 
no controle periódico dos setores e de seus encarregados, ou 
da falha no sistema de auditoria.

Desequilíbrios no sistema econômico.  
A parábola do administrador (Lc 16,1‑13)

importante na teo-
logia da Igreja Ca-
tólica, desenvolvida 
depois do Concílio 
Vaticano II. Surge 
na América Latina, 
a partir da opção 
pelos pobres, e se 
espalha por todo o 
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peruano Gustavo 
Gutiérrez é um 
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propõe esta teolo-
gia. A Teologia da 
Libertação tem um 
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em muitos países do 
mundo.

4. É necessário dis-
tinguir entre vários 
tipos de monopó-
lios, haja vista o 
caso da exploração 
de petróleo e de 
minerais estratégi-
cos, que são mono-
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indispensáveis por 
motivos de seguran-
ça nacional.
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157156 Neste ponto devemos perguntar se a prática da adminis-
tração está comprometida com a conjuntura de um país ou 
se está isenta de quaisquer condições em que os habitan-
tes têm de viver. Distinguimos, portanto, entre a adminis-
tração de empresas em tempo de crise e em situação de 
garantias da vida humana sem risco de desequilíbrios no 
sistema econômico. É inevitável a prática de coonestação 
como defesa contra a política econômica do tipo espoliativo 
do governo, dificultando a sobrevivência de determinados 
setores econômicos. Bem diferente da fraude fiscal é o caso 
da simulação, que consiste em buscar solução alternativa, le-
galmente admitida, em que a oneração impositiva é menor.

Qual poderia ser o critério do desconto de 50% na conta 
do primeiro devedor e de 20% na do segundo? A resposta 
poderia ser a taxa sobre os serviços pessoais, seu know‑how, 
isto é, os conhecimentos técnicos, culturais e administrati-
vos. Entretanto, o valor da taxa não é fixo, dependendo da 
situação em tempo de crise e em condições normais. Além 
disso, o administrador estaria cobrando ao patrão pelo es-
forço em buscar alternativas de venda do produto na expor-
tação (óleo) e no comércio local (trigo). Destarte, a fraude 
poderia ser do tipo fiscal e não patrimonial.

Voltando ao caso da ocultação, pode-se admitir a justi-
ficativa de diminuir as quantidades declaradas numa pro-
porção que se ajuste ao uso. Esta posição costuma basear-se 
na convicção de que a ocultação é fato generalizado e que 
existe certa tolerância ou conivência do Estado a respeito 
disso.5 Um caso típico é a contribuição excessiva de setores 
de serviço, de sorte que na declaração do imposto de renda 
o valor da arrecadação costuma ser bem inferior.6

Aplicação da parábola à atuação dos fiéis
O contraste entre dois grupos de funcionários tem os se-

guintes termos em comum: a administração, setor de ser-
viços profissionais, contrato de trabalho, dependência do 
patrão, esperteza para vantagens financeiras pessoais. Uma 
cena sugestiva precisa de protagonistas. Na época, os histo-

riadores estavam familiarizados com as tendências de po-
pulações heterogêneas quanto às ideologias, convicções, e 
preocupações polêmicas. Veio o Cristianismo impondo-se 
como religião sem utilizar controvérsia, mas introduzindo 
uma inovação na motivação dos fiéis. Para ilustrar a temática 
em questão se traça um quadro típico com personagens es-
tereotipadas, que representam dois aspectos divergentes: “fi-
lhos da luz” (benê ha’ôr)e “filhos deste mundo” (benê ha‛ôlam 
hazzeh) ou “os filhos das trevas” (benê hahôšek), como se 
costumava mencionar nos respectivos ambientes religiosos, 
isto é, os cristãos e os sectários de Qumrân.7 São expressões 
elípticas referentes aos fiéis que se deixam guiar pela luz di-
vina que inspira suas motivações conscientes e inconscien-
tes, instintivas e volitivas, racionais e afetivas. A designação 
desses como “filhos deste mundo” é usada na Bíblia como 
expressão idiomática para indicar uma relação estreita entre 
pessoas de interesses afins, tais como, por exemplo, “filho 
do diabo” (At 13,10); membros de uma irmandade: “filho 
de profetas” (cf. Am 7,14); descendência de linhagem “filho 
de Davi” (Mt 12,23); grau de parentesco “filho do carpin-
teiro” (Mt 13,55). O evangelista São Lucas não intenciona 
ressaltar uma separação social entre dois grupos antagôni-
cos, mas contrastar duas motivações opostas: a mundana, 
dos “filhos deste mundo”, e a sobrenatural, dos “filhos da 
luz”. O que interessa é assinalar uma inovação, isto é, aplicar 
a motivação de uns para apresentá-la como nova dimensão 
e compatível com outra finalidade. Em outras palavras: a 
esperteza do administrador dos bens terrenos deveria servir 
de paradigma para promover os bens sobrenaturais. A ên-
fase está na habilidade, usando a esperteza para neutralizar 
e superar a indolência e o desleixo, não havendo outro in-
centivo na ausência de atrativos, gratificações e a satisfação 
pessoal.

Um traço essencial e permanente marca a atitude do cris-
tão no desempenho da administração dos bens terrenos e 
sobrenaturais: é um conjunto de virtudes incluindo a in-
tegridade, honestidade e responsabilidade. Para começar, 
trata-se de um patrimônio pertencente a Deus ou ao patrão 
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159158 que, entregue às mãos humanas para ser administrado de 
acordo com a capacidade dos talentos concedidos a cada 
indivíduo (cf. Mt 25,14-30). Além disso, está implícita aí, 
também, uma exigência adicional, ao mencionar-se o fato 
de que o valor da vida não se reduz à vivência da fé e do 
amor, mas exige que se produzam frutos constantemente. 
Daí, quaisquer que sejam nossas limitações, temos de fazer 
frutificar os talentos que Deus nos deu, esforçando-nos em 
manter nossa vida e nossas comunidades em constante vi-
talidade.

O objetivo da criação dos seres humanos pode ser com-
parado a uma transação no mercado financeiro: cada in-
divíduo representa capital de investimento, não capital de 
risco. O que o Criador tem em vista é produção e não mera 
subsistência. Na verdade, nossos talentos são diferentes, mas 
todos somos de grande apreço diante de Deus: diante dele 
cada indivíduo é como se fosse único e insubstituível. O 
que conta, na Igreja e no mundo, é colocar em comum nos-
sos dons, nossas qualidades, diferentes, mas complementa-
res, sem espírito de rivalidade ou de inveja. Ao contrário da 
mentalidade do nosso tempo, onde só contam os rentáveis, 
o importante, diante de Deus, não é propriamente o alto ní-
vel de rentabilidade ou a superação das aberrações da práxis, 
mas o esforço de quem quer doar-se aos outros, disposto a 
fazer de sua vida uma oferta a Deus e ao próximo.

A diversidade de dons recebidos do Criador não restringe 
nem diminui o valor da pessoa. Quer se tenha recebido dois 
ou cinco talentos, pouco importa! A recompensa a ser con-
cedida é a mesma para todos. Cristo promete uma recom-
pensa que ultrapassa todas as expectativas de generosidade 
e benevolência divina: “Vem participar da alegria do teu 
Mestre!”. Aos olhos de Deus, a vida humana plenamente 
preenchida tem a mesma cotação, o mesmo valor. E mesmo, 
paradoxalmente, rico é somente aquele a quem foi dado em 
partilha, a quem foi concedido um dom. É este o sentido da 
palavra surpreendente do Mestre: “A todo aquele que tem 
será dado mais” (Mt 25,29).

O impacto sobre a vida moral

A reflexão moral sobre o valor intrínseco do uso e troca 
dos bens e serviços leva em consideração também os meios 
de adquiri-los. Se os bens foram adquiridos por meios frau-
dulentos, terão de ser restituídos ao proprietário. Esses bens 
são contabilizados como “riqueza da iniquidade” (μαμωνα 
της αδικιας, mamona tes adikias).8 A palavra aramaica é usa-
da de propósito como termo mnemotécnico que ocorre na 
literatura rabínica tratando da restituição da fortuna ao legí-
timo dono.9 O evangelista São Lucas traz um ensinamento 
de Cristo sobre uma alternativa de restituição em forma de 
contribuição às obras de caridade. O motivo é a solidarie-
dade pelos pobres, pequenos, enfermos, os que carecem da 
razão de viver e de esperar por um milagre. Esses são os que 
intercedem junto a Deus pelos benfeitores para que sejam 
acolhidos “nas moradas eternas” (Lc 16,9). É este um dos 
motivos que levou o patrão lesado a elogiar a habilidade 
contábil do administrador. Entre os fatores de deterioração 
do moderno setor administrativo, referente às transações 
financeiras, é praxe citarem as operações fraudulentas dos 
contabilistas e a fuga de capital para paraísos fiscais.10

A pecha de culpa moral tem um impacto sobre o foro 
interno da consciência. Aqui incide não somente a revi-
são da culpabilidade pessoal, mas também a experiência 
da presença de Deus. Lembremos que não se trata de um 
procedimento teórico, opondo duas instâncias: moral e re-
ligiosa. No Evangelho há o imperativo categórico: “Não 
podeis servir a Deus e ao ‘Dinheiro’” (Lc 16,13). É de notar 
que “dinheiro” é definido aqui como mamona (μαμωνα της 
αδικιας). Com isso, abre-se uma nova dimensão à atitude 
moral dos fraudadores na área administrativa. É que a cons-
ciência humana tem igualmente a função de confirmar a 
proximidade de Deus, dentro do coração humano. Entre-
tanto, insistimos de modo especial que se trata de conhecer 
a presença de Deus e não meramente a ideia da existência 
de Deus. À luz do conhecimento soteriológico, segundo o 
método da teologia, se desvenda a dimensão da salvação di-

8. O termo “ma-
mona” ocorre em 
documentos essê-
nios de Qumrân 
(IQS VI, 24; CD 
14,20; IQ 27,1;2;5) 
e judaicos contem-
porâneos do Evan-
gelho (Eclo 34,8) 
e em documentos 
rabínicos.

9. Cf. FABRIS, 
Rinaldo. O Evan-
gelho de Lucas. In: 
FABRIS, Rinaldo; 
MAGGIONI, Bru-
no. Os Evangelhos II. 
São Paulo: Loyola, 
1995. p. 1-247, esp. 
p. 166-167.

10. Critérios de 
seleção entre candi-
datos para o setor da 
administração. Para 
fins de demons-
tração, segue uma 
narração pitoresca e 
levemente satírica. 
Na entrevista dos 
candidatos foi-lhes 
perguntado: qual 
é o pré-requisito 
básico? Respondeu 
o primeiro: co-
nhecer todas as leis 
da administração 
pública e privada. O 
segundo respondeu: 
conhecer todos os 
subterfúgios que se 
possam usar na con-
tabilidade. Respon-
deu o terceiro, per-
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161160 vina. Na Carta aos Romanos é mencionado: “[...] revela-se, 
lá do céu, a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça 
humana, daqueles que por sua injustiça reprimem a verda-
de” (Rm 1,18). Ora, a “ira de Deus” é linguagem figurada 
para falar do pecado como ofensa a Deus, visualizando sua 
reação contra o pecado do ser humano, como reflexo de 
desaprovação no rosto irado de Deus. Para fins de contraste, 
no polo oposto, convém mencionar que o perdão tem o 
reflexo de um semblante amigo que irradia luz sobre a cons-
ciência do justo. É importante notar que, para conhecer a 
Deus, não basta ter uma ideia de um Deus distante. A voz 
da consciência manifesta a Deus presente, pois Deus não se 
manifesta a distância, embora ele esteja em todo lugar. En-
tretanto, essa presença de Deus, em todo lugar, parece-nos 
vaga e difusa. Para Deus se manifestar ao ser humano é 
preciso que atue sobre as nossas faculdades superiores (in-
teligência e vontade). Entretanto, através da teodiceia não se 
alcança o critério da presença de Deus, mas o da ideia sobre 
Deus. A visualização de Deus com sentimentos de ira para 
com o ímpio e de amizade para com o justo ocorre nos 
Salmos com a finalidade de qualificar o estado espiritual do 
ser humano. Destarte, o salmista atribui a Deus um “rosto 
irado” (cf. Sl 69,25), como reflexo da má consciência do in-
frator.11 A conversão moral terá, por reflexo, um “semblan-
te amigo” (cf. Sl 34,16), voltando-se Deus para reconciliar 
consigo o pecador arrependido. São recursos sugestivos que 
os Salmos usam para situar a punição da impiedade no con-
texto da ira divina, mas colocam o infrator na presença de 
Deus, porque assim permanece a promessa da salvação ao 
pecador arrependido. Lembremos também que a amizade 
de Deus para com os fiéis não se reduz a mero sentimento, 
mas consiste na irradiação da benevolência de Deus, cujo 
reflexo se manifesta como “luz da sua face” (cf. Sl 4,7).

A questão agora é perguntar sobre a atitude do adminis-
trador na presença de Deus. Em outra parábola bíblica se 
fala da reação do infrator com medo de olhar para Deus. Eis 
o drama do servo infiel que tornou estéril sua vida, pois du-
vidou da bondade do semblante de Deus, a quem imaginou 

severo, implacável, pronto para acertar as contas, e para exi-
gir o balancete: “[...] Senhor, sei que és um homem severo, 
pois colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. 
Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. 
[...]” (Mt 25,24-25). O talento que o servo recebeu não dá 
salvação por si só. O dom de Deus deve ser multiplicado 
pelo lucro a ser produzido. Em outras palavras: o dom da 
vida humana é precioso, entretanto seu valor não consis-
te no fato de alguém estar vivo, mas depende da maneira 
como ele vive, isto é, o que faz com sua vida.

A motivação do cristão, porém, é ter diante de si o perfil 
de Deus como benfeitor, cujo semblante amigo é descrito 
na liturgia como a “luz de sua face” por causa dos sinais de 
benevolência divina que irradiam sobre os fiéis.

Aqui vem a propósito levantar a questão da possibilidade 
de falar das virtudes de integridade, honestidade e responsa-
bilidade como requisitos de um administrador de empresas 
no contexto de uma sociedade secularizada, materialista, e 
neutra, em matéria de religião e fé em Deus. É que todas as 
instituições estatais e privadas que aboliram a instância de 
moral e a religião suprimiram a vocação do ser humano para 
uma relação com Deus, tachando-a de mera superstição e 
alienação da liberdade humana. Daí é que cortaram pela 
raiz toda e qualquer fundamentação da responsabilidade do 
indivíduo perante Deus, até mesmo um dever moral impos-
to por um Ser supremo na ordem sobrenatural. Resultou 
um individualismo exacerbado pretendendo erigir-se em 
instância suprema, mas infelizmente num mundo virtual.

Coisas grandes e coisas pequenas
A fecundidade ou a valorização da vida humana não se 

baseiam em façanhas extraordinárias ou no exercício de 
funções importantes, mas na fidelidade às pequenas coisas: 
“Tu foste fiel na administração de pouca coisa”, diz Jesus (cf. 
Mt 25,21). Na verdade, não há amor autêntico sem fidelida-
de ao cotidiano em muitos pequenos gestos, como também 
não há pequenas coisas quando são feitas por amor.

guntando: “O que 
o patrão quer que 
conste nos livros 
de contabilidade?”. 
Este foi contratado 
porque demonstrou 
esperteza.

11. Evidentemente, 
Deus não tem pai-
xões de ira e cólera, 
porque esses são 
defeitos que deri-
vam do orgulho e 
nascem da tríplice 
concupiscência, que 
não se encontra na 
natureza de Deus.

Desequilíbrios no sistema econômico.  
A parábola do administrador (Lc 16,1‑13)
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163162 A irradiação da trajetória terrestre do ser humano é fun-
damentalmente um assunto relacionado ao coração, à mise-
ricórdia, à compaixão diante dos bem-aventurados com os 
quais Cristo quis solidarizar-se por serem esses os que, no 
íntimo, têm fome de Deus (cf. o Sermão da Montanha, Mt 
5,1-12).

Para falar de coisas grandes e pequenas o evangelista São 
Lucas não envereda pela axiologia, no sentido de uma escala 
de valores do rendimento, da concorrência, do investimen-
to agregado. Ele insiste, ao contrário, na opção pessoal pela 
fidelidade no cumprimento das “coisas grandes”, isto é, os 
mandamentos de Deus e da Igreja, e os deveres de Estado, e 
das “coisas pequenas”, isto é, as obras super-rogatórias para 
manter o hábito de tender à perfeição.

Coisas grandes são de natureza espiritual, isto é, “bens es-
pirituais”, tais como a graça santificante, a vocação à fé cris-
tã, a pertença à comunidade de fé e à Igreja. Paradoxalmen-
te, em contraste com a opinião em voga, coisas pequenas 
são os “bens materiais” – por exemplo: saúde, vitalidade, 
talentos pessoais, profissão, emprego. Além disso, tratando 
desses bens no contexto da administração, cabe ao indiví-
duo a tarefa de valorizá-los com vistas à prestação de contas 
a Deus, numa contabilidade que mede as coisas em termos 
de vida e de relações com a obra da criação.12 Daí que o ser 
humano não pode utilizá-los a bel-prazer, mas deve per-
guntar a si mesmo qual é a vontade de Deus ao confiá-los a 
si para que sejam administrados. A quem fizer assim “bens 
maiores” ser-lhe-ão confiados, tais como o penhor sobre-
natural, a recompensa no céu, a riqueza da graça, e os dons 
do Espírito Santo: carismas.

Conclusão
O estudo de um tema bíblico que pode iluminar, com 

radiações da fé cristã, as opacidades da realidade econômica 
de uma comunidade em vários países do mundo é, sem dú-
vida, muito proveitoso para várias gerações durante diversas 
etapas da história. Ao ressaltar, de modo especial, o enfoque 

sobre o tecido social, a Bíblia se concentra na vida da comu‑
nidade. Nesse ponto traz uma inovação sobre os múltiplos 
sistemas econômicos desde o passado até hoje. É que nos 
grandes impérios estava em vigor quase exclusivamente o 
interesse nos privilégios e nas vantagens da classe domi-
nante, no controle sobre os setores de produção de bens e 
de renda, em sintonia com as exigências do crescimento 
dos cidadãos. Porém o problema surgiu com a invasão de 
levas cada vez mais crescentes de migrantes, infiltrando-se 
em massa nas áreas habitadas pela população autóctone, di-
minuindo, cada vez mais, os parcos meios de subsistência e 
transferindo para os cidadãos os problemas das áreas de risco 
dos países de origem.

Um fator importante de desenvolvimento econômico é 
a diversificação de atividades de produção e mercado, de-
senvolvidas pelos grupos de apoio aos jovens da “Pastoral 
de Conjunto” das dioceses. É que os impulsos que provêm 
das Igrejas e das comunidades religiosas ou de movimen-
tos inspirados por ideais do humanismo podem fortalecer a 
solidariedade mundial e contribuir para a solução dos pro-
blemas candentes de subsistência de populações carentes e 
subdesenvolvidas.

Uma inovação na organização pastoral das dioceses é a 
ajuda intereclesial no sentido da promoção de um senso de 
solidariedade entre as paróquias do centro com as respec-
tivas paróquias-irmãs da periferia, na área urbana. O tipo 
de solidariedade se especifica em termos de assessoria em 
projetos de desenvolvimento, na prestação de serviços e na 
execução de programas de educação permanente. Essa ajuda 
transcende o serviço assistencial de um grupo privilegia-
do praticando um gesto de caridade, porque se caracteriza 
como ajuda em desenvolvimento e ajuda em recursos para toda 
comunidade de uma Igreja-irmã. O pedido de assessoria 
é especificado comunitariamente pelos paroquianos com 
detalhes de suas carências e solicitando a transferência de 
tecnologia adequada aos padrões culturais e sociais aí exis-
tentes. A execução dos projetos e dos serviços fica por conta 
de um grupo de peritos, com a colaboração de todos os 

12. Os bens mate-
riais e espirituais 
contribuem para 
a obra da criação, 
cuja finalidade é 
manifestar a evo-
lução do cosmo e 
impedir o retorno 
ao caos. Compete 
ao ser humano pre-
encher este cosmo 
mediante os frutos 
da criatividade hu-
mana, utilizando os 
recursos materiais e 
espirituais.
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quem madruga”.
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Questões para ajudar a leitura 
individual ou o debate em comunidade
1. Como entendemos as chamadas “Teologia da Pros-

peridade” e “Teologia da Pobreza”, e quais as inci-
dências de ambas sobre o nosso cotidiano?

2. Em nossas obras, a que damos prioridade: à adminis-
tração dos bens ou às garantias da vida humana?

3. O que conta mais em nossa missão: colocar a serviço 
os dons que recebemos de Deus segundo nossas capa-
cidades, ou garantir um alto nível de rentabilidade?

4. Em nossa prática cristã, missionária e carismática, 
como cuidamos dos bens que Deus nos confia?

Vida Religiosa,  
evangelização e feminismo.

Desafios e perspectivas a partir da 
proposta do “discipulado de iguais”
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Revisitando nossa história para 
ativar a “memória”

Falar sobre mulheres e evangelização numa perspectiva 
feminista é, sem dúvida, falar de um fenômeno significativo 
na sociedade e na Igreja. No Brasil, mais especificamen-
te, pesquisas e relatórios revelam a atuação predominante 
de mulheres em uma variedade de ministérios. Mas nem é 
necessário recorrermos a pesquisas: nas comunidades e nas 
pastorais a presença e a atuação das mulheres, leigas e reli-
giosas, salta aos olhos.

Entretanto – nota Gebara – se observamos como vive a 
maioria das mulheres, percebemos que suas vidas são tecidas 
por um cotidiano rotineiro, insignificante, sem história, es-
pelho da situação em que vive a maior parte da população. 
As ações e a memória das mulheres, suas iniciativas, não 
contam e não fazem parte das narrativas ilustradas dos gran-
des personagens.1 Mas, por outro lado, também é verdade 
– lembra Cavalcanti – que muito antes do surgimento das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) essas “insignifican-
tes” mulheres já estavam ali,

trabalhando no oculto, rezando, chamando o povo para a união 

e a organização, saindo da solidão para a solidariedade, movidas 

pela força de uma confiança teimosa na vida e no amor. Aos 

poucos elas vão deixando o anonimato, como um contingente 

importante das comunidades, de tal modo que a Igreja começa 

a descobrir os traços femininos de seu novo rosto.2
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167166 Essas mulheres são como as parteiras do Egito que de-
fendiam a vida ameaçada; como Miriam, líder e profetisa 
que, com suas companheiras, sustentava a fé e a esperança 
do povo; como Maala, Noa, Hegla, Melca e Tersa (Nm 
27,1ss) que, corajosamente, reivindicaram os seus direitos e 
os conquistaram, para si e para todo o povo; como Maria e 
Isabel, que souberam responder aos apelos de Deus em suas 
histórias pessoais inseridas na história de seu povo; como 
Madalena e suas companheiras, que seguiram Jesus desde a 
Galileia e foram enviadas a anunciar a ressurreição; como as 
mulheres do movimento cristão missionário: Lídia, Priscila, 
Júnia, Febe, Evódia, Tecla e muitas outras, apóstolas, pro-
fetisas, diaconisas, mulheres aglutinadoras de comunidades, 
missionárias incansáveis, que dispuseram de seu tempo, seus 
corpos, seus talentos, e até de seus bens, para que o Evange-
lho se tornasse, de fato, Boa-Notícia para o povo. Essa atua-
ção foi tão marcante que São João Crisóstomo (345-407), 
em uma de suas homilias, atesta que as mulheres daqueles 
tempos eram mais corajosas que leões, compartilhando com 
os apóstolos seus labores por amor ao Evangelho, viajando 
com eles e desempenhando juntos todos os ministérios.3

Assim como elas muitas outras continuam atuando, mo-
vidas por uma força que transforma pobreza em riqueza, si-
lêncio em palavra de vida, impotência em poder, sofrimen-
to em consolo, morte em vida. Na história da evangelização, 
porém, as pessoas que aparecem como “protagonistas” são, 
predominantemente, personagens masculinos, o que faz 
com que o rosto da missão apareça como tipicamente an-
drocêntrico. Raramente se fala de mulheres que exerceram 
uma função relevante e contribuíram significativamente na 
ação evangelizadora. Quando algumas são mencionadas, a 
referência é, quase sempre, como mulheres excepcionais que 
se destacaram por algum carisma ou algum feito extraor-
dinário. A atuação das “muitas outras” não foi reconhecida 
e visibilizada, mesmo dentro da Vida Religiosa.

O sistema colonial contemplou as mulheres apenas como 
reprodutoras de mão de obra. Salvo raras exceções, elas não 
foram levadas em conta como sujeitos da evangelização. Haja 

vista que, no século XVI, o Cardeal Brancati, articulador 
da Obra da Propagação da Fé, declarava que a função do 
missionário consiste na pregação e isso exige uma grande 
inteligência. E como dizia Aristóteles, as mulheres não têm 
muita inteligência; por isso não poderiam ser missionárias.4 
Essa mentalidade antifeminista difundiu-se na Igreja e con-
duziu à redução da atuação das mulheres ao âmbito domés-
tico e familiar, ao mesmo tempo que há uma centralização 
dos ministérios no clero. Os regulamentos que restringiam 
a atuação das viúvas e diaconisas nos primeiros séculos do 
Cristianismo, e mais tarde a imposição da clausura a toda 
a Vida Religiosa feminina, prejudicaram enormemente o 
exercício da missão evangelizadora das mulheres.

Entretanto, nem todas se submeteram às normas estabe-
lecidas. Muitas resistiram e criaram formas alternativas de 
viver e expressar sua fé e seu compromisso cristão. O mo-
vimento das beguinas, da Idade Média, foi uma forma de 
resistência ao controle que a sociedade e a Igreja exerciam 
sobre as mulheres. Ele se constituía de comunidades de mu-
lheres de diversas classes socioeconômicas que faziam votos, 
mas não perpétuos, como nas Ordens oficialmente estabe-
lecidas, para não ter de se submeter à restrição da clausura. 
E também não seguiam o tipo de vida das demais mulheres. 
Elas se dedicavam à oração, a trabalhos de tecelagem, a obras 
de caridade, ao ensino e cuidado de crianças e doentes. A 
“mestra” ou “mãe” tinha poderes e funções próprias, o que 
sugere um tipo de ministério feminino muito significativo, 
em uma sociedade e uma Igreja patriarcal comandada por 
homens. Segundo Eleanor McLaughlin,

as beguinas foram sempre marginais e suspeitas em sua incipien-

te ameaça à autoridade doutrinária e disciplinar da hierarquia 

eclesiástica. Contudo, apesar de condenações e perseguições as 

beguinarias e outras formas mais convencionais de Vida Reli-

giosa floresceram do séc. XII até a Reforma. Nessas instituições, 

muitas vezes irregulares, mas sempre católicas, a mulher ensi-

nava, pregava, ouvia confissões, criava espiritualidade própria.5
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169168 No Brasil, as beatas, inspiradas na vida das beguinas e 
das Ordens Mendicantes, criaram uma nova forma de Vida 
Consagrada. As enclausuradas moravam sozinhas, rezavam, 
levavam vida penitente e ajudavam os pobres. As peregrinas 
iam pelos povoados exortando, rezando e cuidando dos po-
bres. Já as beatas recolhidas viviam em grupos, quase sempre 
perto da capela, no meio do povo. Cuidavam de meninas 
órfãs, eram rezadeiras e benzedeiras, ajudavam nas novenas 
e festas populares, cuidavam da capela, enfim, mantinham 
viva a fé e a esperança dos pobres, pois a capela representava 
a presença de Deus no meio do povo que não podia fre-
quentar as igrejas ao lado dos senhores.

Tanto o movimento das beguinas e das beatas como as 
Ordens Terceiras femininas ofereciam um estilo de vida al-
ternativo, um espaço de resistência para as mulheres que 
buscavam um maior engajamento social e apostólico e uma 
espiritualidade mais adequada às mulheres, livre do con-
trole de pais, maridos, confessores e decretos eclesiásticos. 
Mesmo dentro da vida monástica houve mulheres que não 
aceitaram passivamente o confinamento da clausura e cria-
ram outros espaços de comunicação, como o fizeram Hros-
vitha de Gandersheim (916-1002), Hildegarda de Bingen 
(1098-1179), Juliana de Norwich (1343-1416) e muitas ou-
tras que a teologia feminista está tentando resgatar.6

Hrosvitha viveu como monja na Saxônia e foi a primeira 
pessoa que utilizou a dramaturgia como veículo de comu-
nicação do Evangelho, numa época em que o drama havia 
sido rejeitado pelos cristãos por causa da obscenidade das 
comédias romanas. Como uma notável dramaturga e poeti-
sa que era, apresenta uma nova modalidade de proclamação 
da Palavra, que se alastra rapidamente como drama popular, 
atraindo a atenção de muitas pessoas. Conhecedora das Es-
crituras, essa mulher não hesitou em colocar o seu potencial 
humano a serviço do anúncio da Boa-Nova, possibilitando, 
de forma originalíssima, sua compreensão principalmente 
pelas pessoas mais simples e analfabetas. Importantes dra-
maturgos da época elogiaram o talento, a criatividade e a 
coragem dessa mulher, que ousou adentrar num mundo 

considerado “não apropriado” para mulheres sensatas e, me-
nos ainda, para uma monja cristã.

Hildegarda, como mística, escritora, compositora e fun-
dadora de mosteiros, escreveu vários livros e um total de 
trezentas cartas dirigidas a soberanos, papas, clérigos e lei-
gos de todas as categorias. Mediante seus escritos e corres-
pondências ela irradiou por toda a Europa seu pensamento 
místico-teológico e seus conhecimentos médicos naturais. 
Como uma profetisa, pelo menos em quatro grandes via-
gens ela falou publicamente em púlpitos, praças e merca-
dos, conclamando seus contemporâneos à conversão. Em 
suas visões ela questiona veementemente o estabelecimento 
do “princípio masculino” como absoluto e dominante, em 
detrimento do “princípio feminino”, sobretudo por parte 
daqueles que pretendiam a honra do ofício sacerdotal sem, 
contudo, exercê-lo dignamente.

Juliana, entre as teólogas místicas, tem o mérito de ter in-
troduzido uma linguagem feminina sobre Deus e ter criado 
uma teologia que une divindade e feminilidade, enquanto 
a teologia vigente negava às mulheres a semelhança e a pro-
ximidade divina. Esta douta, embora se declarasse inculta, 
possuía vastos conhecimentos das fontes bíblicas, patrísticas 
e medievais, como também da literatura popular, o que de-
nota uma avançada formação intelectual para uma eremita 
que atraía, orientava e alimentava com suas reflexões teoló-
gicas muitas pessoas. Mostrou que as mulheres são capazes, 
por si mesmas, de elaboração teológica. A confiança ina-
balável dessa mulher na salvação universal da humanidade 
opõe-se radicalmente à angustiada busca de Agostinho e de 
Lutero por um Deus misericordioso. Para ela o amor divino 
tudo recria por meio de Cristo, “Nossa Mãe toda Sabe-
doria”. Mesmo que esta caracterização feminina de Cristo 
tenha precedentes na cristologia sapiencial, como era for-
mulada no período patrístico e medieval, era incomum que 
mulheres se sobressaíssem na elaboração teológica a partir 
de suas próprias reflexões e experiências místicas. Por isso, 
com justiça, Juliana é considerada a mãe ancestral da teologia 
feminista.
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171170 Hoje, graças aos estudos teológicos feministas, sabemos 
que essas mulheres não foram únicas em suas buscas espiri-
tuais, em suas elaborações teológicas e em seu desejo de as-
sumir plenamente sua vocação e missão cristã. Muitas outras 
seguiram o mesmo caminho, embora a maioria não tenha 
sido visibilizada pela teologia dominante. Hoje vemos uma 
multidão de mulheres agentes de pastorais, catequistas, líde-
res de comunidades e muitas religiosas inseridas nos meios 
populares e em pastorais sociais, envolvidas em múltiplos 
projetos de defesa e promoção da vida, as quais alentam a fé 
e a esperança do povo, sobretudo dos pobres, evangelizam, 
consolam, curam, animam, mantêm a comunidade coesa, 
defendem e protegem a vida ameaçada. Por isso, adverte 
Beozzo que uma história da Igreja e da evangelização que 
não recolha, acolha e reconheça essa riqueza de carismas e o 
empenho apostólico, suscitados pelo Espírito Santo no cora-
ção das mulheres, perde uma parte fundamental da compre-
ensão da evangelização.7 E Dom Celso Queiroz, em uma 
das assembleias da CRB, destacou que

as mulheres consagradas são as que estão mais próximas dos 

novos rostos da missão porque estão onde a vida está mais fragi-

lizada e ameaçada. Elas tocam diariamente os corpos golpeados 

pela dor; são sinais de fé, esperança e força; estão na linha de 

frente da missão, nos lugares mais difíceis do Brasil e além fron-

teiras, enfrentando as maiores e as piores dificuldades, alentan-

do a nós, homens, que temos tanta dificuldade para mudar; elas 

não se resignam; criam alternativas, evangelizam com a palavra 

e com a vida, são protagonistas...8

O Sínodo sobre a Vida Consagrada9 também constatou 
que o futuro da evangelização – assim como de todas as 
outras formas de ação missionária – é impensável sem as 
mulheres consagradas. É preciso reconhecer o fundamento 
e a legitimidade de suas reivindicações quanto ao seu lugar 
na sociedade e na Igreja. É urgente dar passos concretos 
abrindo às mulheres espaços efetivos de participação em to-
dos os setores e níveis eclesiais, até mesmo na elaboração 

das decisões. Também é preciso haver igualdade de chances 
de formação, de modo que a formação das mulheres seja 
adequada às novas urgências e propicie oportunidades ins-
titucionais válidas para uma formação que abranja o cam-
po teológico-pastoral e o profissional. As mulheres devem 
entrar sem medo no campo da reflexão teológica, cultural 
e espiritual a fim de contribuir para uma nova inteligência 
da fé em todas as suas expressões. A nova consciência das 
mulheres ajuda também os homens a rever os seus esquemas 
mentais, o modo de se autocompreenderem, de se coloca-
rem na história e de a interpretarem, de organizarem a vida 
social, política, econômica, religiosa e eclesial. As religiosas 
devem se tornar promotoras do novo feminismo. Tudo isso 
requer muita coragem para lutar contra todas as formas de 
discriminação, violência e exploração.

Essas reflexões merecem, sem dúvida, uma análise mais 
profunda, pois entre os documentos eclesiais e a situação 
concreta das mulheres na Igreja há uma enorme distân-
cia, em relação ao pleno reconhecimento do discipulado 
das mulheres. O rosto feminino do Reino vai aparecer na 
sua plenitude quando no interior da Igreja for promovido 
o discipulado de iguais instaurado e vivido por Jesus. Esse é o 
desafio que devemos enfrentar se quisermos que a Igreja, a 
Vida Religiosa e a evangelização tenham credibilidade nos 
tempos atuais.

O discipulado de iguais convoca para 
novas relações

O discipulado de iguais é uma categoria teológica criada 
pela teóloga Elisabeth Schüssler Fiorenza para fundamentar, 
fortalecer e rearticular a missão evangelizadora da Igreja.10 
É uma reconstrução teológica feminista das origens bíbli-
co-cristãs do movimento missionário do primeiro século 
do Cristianismo.11 A vivência do discipulado de iguais é 
condição imprescindível para que a Igreja possa exercer sua 
missão com credibilidade nos tempos atuais.

Vida Religiosa, evangelização e feminismo.
Desafios e perspectivas a partir da proposta do “discipulado de iguais”

7. BEOZZO, José 
Oscar. A mulher e 
seu papel na evangeli‑
zação. Preparando a 
IV Conferência do 
Celam, p. 38 (bro-
chura).

8. Gravação feita 
por Alzira Munhoz 
na XVII Assembleia 
Geral da CRB 
(1995).

9. Cf. Vita consecrata, 
n. 57-58.

10. Cf. FIOREN-
ZA, E. S. Disci‑
pulado de iguais; 
uma ekklesia-logia 
feminista crítica da 
libertação. Petrópo-
lis: Vozes, 1985.  
p. 18-20, 119-131.

11. Cf. Id., As ori‑
gens cristãs a partir da 
mulher; uma nova 
hermenêutica. São 
Paulo: Paulus, 1992.



CONVERGÊNCIA – Ano XLV – Nº 429 – março 2010

173172 Essa proposta não visa à integração das mulheres nas es-
truturas eclesiásticas patriarcais nem uma indiferenciação de 
mulheres e homens no seguimento de Jesus. As diferenças 
enriquecem desde que não sejam pretexto para assimetrias 
e privilégios entre os sexos. A articulação do termo “igual-
dade” com o termo “discipulado” visa a demandar a igual 
oportunidade de mulheres e homens seguirem, como discí-
pulos e discípulas, os passos e o exemplo de Jesus, fazendo 
irromper o novo na comunidade eclesial.

O discipulado de iguais extrai sua força teológica da tra-
dição cristã da basileia, entendida como “a visão de Deus e 
do seu mundo alternativo, de justiça, de dignidade humana 
e salvação para todas as pessoas”.12 A articulação da ekklesia 
como um discipulado de iguais torna presente a basileia no 
meio de um mundo regido pelos poderes da dominação e 
opressão. Como Jesus, os discípulos e discípulas da basileia 
são chamados(as) a proclamar a Boa-Nova do mundo al-
ternativo de Deus, de justiça e amor, curando, libertando 
e animando os oprimidos, reunindo todas as pessoas para 
participar da mesa da vida. Nesse sentido, “a visão da basi-
leia judaica dos Evangelhos constitui a missão e a razão da 
existência eclesial”.13

Prosseguir hoje na reconstrução do discipulado de iguais 
é de máxima importância para a Vida Religiosa, particu-
larmente para as comunidades onde mulheres e homens se 
descobrem como sujeito eclesial e seguem o caminho do 
discipulado a partir de uma perspectiva inclusiva, libertado-
ra e solidária, orientada para a comunhão e a participação, 
o que implica em novas formas de exercer o poder, sem 
privilégios e assimetrias. É caminho do poder-serviço e do 
poder-partilhado. Essa consciência apela para novas relações 
entre as lideranças masculinas e femininas na Igreja.

Entretanto, a vivência do discipulado de iguais exige uma 
nova compreensão dos primórdios do Cristianismo, que su-
pere a visão androcêntrica e sexista que se cristalizou histo-
ricamente com a patriarcalização da Igreja. Conforme Fio-
renza,14 essa tarefa exige que se leve em conta pelo menos 
quatro aspectos fundamentais:

•	 Primeiro: é imprescindível reconhecer que as mulheres, 
entre outras categorias de pessoas marginalizadas, fo-
ram as principais agentes do movimento de Jesus que se 
envolveram no discipulado de iguais. Assim, elas estão 
entre os primeiros discípulos que seguiram Jesus desde 
a Galileia, porque sonhavam e participavam da visão de 
libertação de todas as pessoas em Israel. As curas físicas 
realizadas por Jesus simbolizavam restaurações sociais, 
culturais e políticas que permitiam às mulheres partici-
par plenamente do discipulado de iguais em sua comu-
nidade.

•	 Segundo: o que Jesus era e o que ele disse só pode ser 
interpretado a partir da memória do seu grupo, no con-
texto dos movimentos messiânicos judaicos do primei-
ro século. Eram grupos identificados como “reino de 
sacerdotes e nação santa” – conforme o ethos comum 
a Israel –, que reconheceram o Templo e a Torá como 
símbolo-chave do Judaísmo e esperavam a restauração 
da soberania nacional davídica de Israel, bem como a 
abolição do colonialismo romano. Outros grupos da 
época esperavam um reinado apocalíptico universal, de 
dimensões cosmológicas, mas centralizado na Cidade 
Santa e em seu templo.

•	 O	 terceiro aspecto é que o símbolo central desse movi-
mento geral de emancipação é a basileia de Deus, ex-
pressa em uma visão político-religiosa que diz respeito à 
libertação de toda dominação. Todos os movimentos do 
primeiro século que procuravam a libertação de Israel e 
se confrontavam com a visão hegemônica do Império 
Romano participavam do movimento da basileia. A cos-
movisão da basileia de Deus, como o “império do bem 
comum”, foi determinante e inclusiva para Jesus e seus 
discípulos e discípulas.

•	 O	 quarto aspecto é que a Tradição bíblica entende a 
basileia de Deus como um movimento dos profetas e 
mensageiros enviados pela Sabedoria ou Sofia de Deus, 
dos quais Jesus é o primeiro Vivente entre os iguais. 
Uma reconstrução do modelo igualitário situa-se, assim, 
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175174 dentro de um quadro referencial histórico mais amplo. 
O movimento de Jesus experimenta, portanto, em sua 
práxis, um Deus de benevolência e inclusivo, que atua 
mediante seus profetas e aceita as pessoas sem exceção, 
suscitando justiça e bem-estar para todas.

Entretanto, a maior mudança introduzida pela visão da 
basileia no movimento de Jesus não ocorreu tanto pela pre-
gação e pelos milagres, mas pela comunhão de mesa entre 
pobres, gentios, pecadores, mulheres e judeo-cristãos. Os 
relatos evangélicos não deixam dúvidas, porém, de que a 
completude da basileia teve especial impacto e adesão en-
tre as mulheres, que desde o início se sentiram incluídas e 
perceberam que no movimento de Jesus elas podiam ocu-
par um lugar central, sendo respeitadas em sua dignidade, 
como pessoas e como mulheres. Por isso Fiorenza sublinha 
que “o ‘discipulado de iguais’ deve ser um discipulado da 
basileia”.15

No entanto, após o período apostólico, essa visão não en-
controu mais espaço na Igreja a não ser em alguns grupos 
de resistência. Por isso muitas mulheres cristãs acreditam 
que o discipulado de iguais só será prosseguido quando as 
mulheres puderem realmente desfrutar de plena autonomia 
espiritual, poder e autodeterminação, fortalecendo-se e se 
autoafirmando como Mulheres-Igreja, o que não significa a 
inversão do clericalismo nem a reclusão num gueto femini-
no: “Não é sobre nem contra os homens que nos unimos” 
– diz Fiorenza – “mas para nos tornarmos ekklesia dian-
te de Deus, decidindo assuntos que afetam nosso próprio 
bem-estar espiritual e nossa luta”.16

Hoje, mulheres cristãs de todos os continentes reclamam 
por uma ekklesia onde as mulheres sejam respeitadas e va-
lorizadas como sujeito eclesial e não como meras consu-
midoras de bens espirituais produzidos por uma minoria 
masculina, quando a maior parte da Igreja é feminina. Há 
um crescimento na consciência de que, enquanto o direito 
de “presidir” e de “partir o pão”, conferido pelo Batismo 
a todos os cristãos e cristãs, continuar sendo um privilégio 
dos homens e as mulheres não puderem prover plenamente 

seu bem-estar espiritual como cristãs adultas, assim como 
o de suas comunidades, o discipulado de iguais não será 
atualizado na Igreja e a força libertadora do Evangelho é 
significativamente diminuída.

É obvio que a luta pela dignidade e pelos direitos eclesiais 
das mulheres, também na Vida Religiosa feminina, é muito 
mais que uma luta pela incorporação de algumas mulheres 
na hierarquia da Igreja por meio do ministério ordenado, 
embora saibamos que o Batismo nos confere esse direito e 
nos habilita para tal e, por isso mesmo, ninguém pode nos 
privar dele. Antes, o que nós, mulheres cristãs, queremos é

a conversão da Igreja como um todo para o discipulado-comu-

nidade de iguais, a mesma iniciada por Jesus, continuada pelas 

Igrejas Apostólicas e reafirmada pelo Vaticano II. A expressão 

“Ekklesia de mulheres” ou “Mulheres-Igreja” quer trazer-nos a 

consciência que as mulheres são Igreja, sempre foram a Igreja. 

Este fato reclama, portanto, a autoridade humana e eclesial, e 

o poder das mulheres, cuja maioria é pobre e passa pela tríplice 

opressão do racismo, da pobreza e do sexismo.17

No Antigo Testamento ekklesia significa a assembleia de Is-
rael diante de Deus. No Novo Testamento, ekklesia passa a ser, 
mediante a ação do Espírito, a expressão visível e tangível da 
reunião do Povo de Deus em torno da mesma mesa, comen-
do juntos, partindo o pão e partilhando o cálice em memó-
ria da paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a raiz da 
espiritua lidade cristã: acolher-se, comer e beber juntos, expe-
rimentar a presença do Deus-conosco, proclamar o Evange-
lho como visão alternativa de Deus para todas as pessoas, mas 
sobretudo para as mais pobres e excluídas da mesa da vida. 
Essa concepção de ekklesia implica em uma nova articulação 
da comunidade eclesial que se cristalizou no decorrer da his-
tória, distanciando-se da prática inclusiva de Jesus.

O Evangelho chama a Igreja a viver o discipulado de 
iguais, continuamente recriada no poder do Espírito para 
testemunhar o amor inclusivo e incondicional de Deus. A 
Primeira Carta de Pedro (2,9-10) vê a comunidade cristã 
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177176 como um povo de iguais: “[...] vós sois a gente escolhida, 
o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, 
a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos 
chamou das trevas para a sua luz maravilhosa [...]”.

Essa palavra da Escritura, que afirma a fundamental igual-
dade e dignidade do Povo de Deus, encontrou eco no Con-
cílio Vaticano II, que nela se inspirou para delinear a nova 
imagem da Igreja: “os que creem em Cristo, regenerados 
[...] por meio da Palavra de Deus vivo [...], não pela virtu-
de da carne, mas pela água e pelo Espírito Santo [...], são 
finalmente constituídos em ‘raça escolhida, sacerdócio real, 
nação santa, povo conquistado [...]’”.18 Esse povo não é um 
conceito abstrato, mas é dotado de uma variedade de raças, 
cores, dons e experiências. Tem matizes culturais, religio-
sos, geracionais e de gênero, e muitas outras características.

Como integrantes desse povo somos diferentes e ao mes-
mo tempo semelhantes, porque somos centelha da Sabe-
doria Infinita que nos plasmou e nos integrou na grande 
família humana e cósmica. Somos iguais em virtude do So-
pro Divino que nos habita e vitaliza e nos dotou de igual 
dignidade. Mas também em virtude do nosso Batismo e da 
promessa de vida abundante estendida a todas as pessoas sem 
privilégio de sexo, raça, condição social, religião ou qual-
quer outro. A vocação batismal é um chamado do Evange-
lho para que toda a Igreja assuma o discipulado de iguais e 
se deixe conduzir pelo Espírito da Sabedoria Viva, o mesmo 
que guiou o movimento de Jesus nesse caminho.

A Assembleia de Aparecida lembrou que “[...] o mistério 
da Trindade nos convida a viver uma comunidade de iguais 
na diferença. Em época de marcado machismo, a prática de 
Jesus foi decisiva para significar a dignidade da mulher e de 
seu valor indiscutível [...]”.19 A vocação batismal, se vivida 
em comunhão trinitária, suprime todas as hierarquias e as-
simetrias e orienta para um discipulado de iguais, que não 
é um conceito mágico, mas um aprendizado constante que 
demanda conversão, pois comporta alegrias e conflitos; exi-
ge abertura e vontade de diálogo, que devem pautar nossas 
opções pessoais e eclesiais. Da visão igualitária da basileia de 

Deus emana um novo código ético que propicia plenitude 
de vida para mulheres e homens e para toda a criação, pois, 
afirma Pilar Aquino,

a basileia de Deus como visão do novo mundo desejado por Deus 
para a humanidade [...] envolve atitudes, condutas e valores, 
tanto na vida privada como na pública. Nesta ótica, a realização 
imaginativa de novas formas de relação entre mulheres e ho-
mens e de ambos com a terra, a criação de novos significados e 
valores igualitários para a identidade de gênero e a contribuição 
na conquista da integridade humana e espiritual das mulheres 
oprimidas situa os seres humanos na vertente antecipadora da 
plenitude de vida prometida por Deus para a criação inteira.20

Portanto, não é mero idealismo acreditar que é possível 
atender à convocação do Evangelho para a vivência de um 
discipulado de iguais na Igreja, mesmo se ainda há muitos 
obstáculos a superar, como expressam as CEBs:

Sonhamos, sim, com uma Igreja participativa, ministerial, 
unida no respeito à diversidade, uma Igreja-mãe, missionária, 
acolhedora, defensora dos pobres e excluídos, aberta aos novos 
desafios. Uma Igreja onde o poder seja mais partilhado, aberta à 
participação das mulheres em todas as instâncias [...].21

Nesse sentido, cabe lembrar o grande movimento mis-
sionário do Cristianismo da primeira hora, quando as co-
munidades neotestamentárias entenderam que Deus não faz 
acepção de pessoas e que a igual dignidade batismal implode 
qualquer tipo de discriminação e assimetria na comunidade 
cristã, como consta em Gl 3,28. Já foi mencionado acima 
que, diante da nova consciência de cidadania socioeclesial 
das mulheres, os homens são interpelados a repensar seus 
esquemas mentais, sua forma de se autocompreenderem, de 
se situarem na história e de a interpretarem, assim como o 
modo de organizar a vida nos seus vários âmbitos. Muitos 
sentem que já não cabem mais no modelo androcêntrico 
que lhes foi imposto pela cultura patriarcal, que não condiz 
com a prática libertadora e inclusiva de Jesus. Esse modelo, 
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179178 que jamais havia sido questionado por eles próprios, passa a 
ser reelaborado a partir de outros enfoques. Ao romperem 
com padrões androcêntricos e machistas, esses homens tam-
bém estão forjando o discipulado de iguais.

Na ekklesia onde as mulheres vivem sem discriminações 
sua vocação batismal ninguém é excluída, ou excluído. Ali 
há sempre crianças, idosos, doentes e muitos pobres esperan-
do atenção e cuidado. E há também muitos homens caren-
tes de libertação e de resgate de sua verdadeira humanidade 
e masculinidade. As mulheres conscientes não visam apenas 
a sua libertação, mas se lançam com coragem na constru-
ção de novas relações numa ampla rede de relacionamentos 
que abraça todos os sonhos e esforços por um mundo mais 
equitativo e solidário. Lembra Irarrázaval: “O Evangelho e 
a perspectiva do gênero convocam toda a Igreja à conver-
são de atitudes sexistas e sustenta nosso caminhar histórico 
rumo à basileia de Deus”.22 Por isso, profeticamente, a Irmã 
Joan Chittister questiona a Igreja e as instituições religiosas 
que não assumem posturas condizentes com a mensagem do 
Evangelho em relação às mulheres:

[...] os grupos que pretendem ser religiosos, mas não apostam 
corajosamente no movimento das mulheres, abandonam o 
Evangelho pelo culto. É uma declaração de feminismo seguir 
Jesus, que ressuscitou as mulheres dentre os mortos, comprome-
teu-as no anúncio de sua mensagem, transmitiu-lhes sua visão, 
resgatou sua dignidade, reconheceu-as em público, tornou-se 
ele próprio humano pelo sacrifício de uma mulher e teve mu-
lheres entre seus seguidores. Não assumir o mesmo compro-
misso é transformar em escárnio a mensagem messiânica de li-
bertação para todos. Educar as mulheres, mas não lhes propiciar 
igualdade no espaço social onde sua educação pode ter sentido 
social; curar as mulheres, mas não lhes oferecer a totalidade da 
possibilidade humana; ensinar que as mulheres são seres huma-
nos completos, para em seguida negar-lhes a condição espiritual 
adulta plena, é menosprezar a própria teologia da encarnação, 
do Batismo, da graça e da redenção. Sem um compromisso sério 
com o feminismo, a própria Igreja não merecerá credibilidade 
na época atual [...].23

Portanto, o testemunho que se espera hoje da Igreja e da 
Vida Religiosa no seu todo é o compromisso com a ple-
na humanidade e cidadania eclesial das mulheres. Isso deve 
transparecer não tanto em discursos e documentos, mas em 
estruturas que lhes garantam espaço e participação equita-
tiva e que respeitem a vocação batismal das mulheres com 
todos os direitos que dela decorrem. Para isso,

[A Igreja e a Vida Religiosa] precisamos formar para o feminis-
mo tanto os homens quanto as mulheres [...]; enquanto Igreja e 
congregações religiosas, [podemos] fechar os olhos, esconder-
mo-nos em nossos hábitos ou nos tornar voluntariamente a par-
te feminina de um sistema patriarcal, mas se assim o fizermos, 
não levará muito tempo para que a vida religiosa morra de sua 
própria patologia sexista.24

A proposta de um discipulado de iguais quer ser uma res-
posta cristã articulada a todas essas questões desafiadoras 
que se apresentam hoje à Igreja, à Vida Religiosa e à ação 
evangelizadora, cuja credibilidade se encontra questionada 
dentro e fora da Igreja.
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Questões para ajudar a leitura 
individual ou o debate em comunidade
1. Na história da evangelização, o que você destaca em 

relação à atuação profética (sobretudo coletiva) das 
mulheres?

2. No âmbito eclesial em que você atua, que iniciativas 
podem ajudar a criar uma maior consciência sobre a 
importância e a urgência da vivência do discipulado 
de iguais?

3. Como as comunidades religiosas femininas e os gru-
pos de mulheres podem articular entre si novas re-
lações que favoreçam a vivência do discipulado de 
iguais entre as próprias mulheres e na comunidade 
eclesial?
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181180 A profecia na Igreja  
segundo o testemunho de 

Dom Oscar A. Romero

de San Salvador fazia votos para que não fosse designado 
Oscar Romero, pensando que ele iria mudar a pastoral do 
arcebispo anterior, que era aberta a Medellín. Todos sabiam 
que Oscar Romero era amigo pessoal do coronel Molina, o 
ditador de turno, e não aceitava Medellín. O núncio temia 
reações violentas do clero, mas assim mesmo Oscar Romero 
foi o escolhido.

Tudo mudou poucos dias depois de tomar posse como 
arcebispo, no dia 12 de março de 1977. Nesse dia a dita-
dura matou o Padre Rutílio Grande, que regressava à sua 
paróquia de Aguilares. Metralharam seu carro com armas 
que somente o exército possuia, e mataram, com ele, dois 
camponeses que o acompanhavam. Então Dom Oscar abriu 
os olhos e descobriu o que nunca tinha imaginado: todas 
as acusações de comunismo eram mentiras. Ele sabia muito 
bem que o Padre Rutílio não era marxista nem revolucio-
nário violento. O Padre Rutílio Grande era um jesuíta sal-
vadorenho muito estimado, venerado e querido tanto entre 
o clero como entre o povo. Estava totalmente dedicado ao 
povo pobre do campo. Para todos era modelo de sacerdote 
vivendo pobremente e sempre a serviço do povo.

Fazia anos que Dom Oscar o conhecia e o tinha escolhido 
como diretor espiritual. Então estava claro que as autorida-
des mentiam e o exército estava matando centenas de cam-
poneses totalmente inocentes, acusando-os de comunistas. 
Para as autoridades, “comunista” e “medellinista” era a 
mesma coisa. Medellín não era o que diziam as classes altas. 
Toda essa campanha contra o “comunismo” e a presença de 
tal regime na Igreja era mentira dos ricos para justificar a 
perseguição aos pobres. Então o seu dever de arcebispo era 
denunciar essa rede de mentiras que servia para defender 
um sistema social injusto. Seu dever de arcebispo era defen-
der a causa dos pobres, vítimas inocentes de uma repressão 
sangrenta.

Oscar Romero nasceu num povoado da montanha per-
to da fronteira com Honduras. Seu pai era telegrafista, e o 
menino Oscar gostava de levar os telegramas aos seus desti-
natários. O pai queria que Oscar fosse carpinteiro. Mas apa-
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Dom Oscar Romero nasceu em 1917 e morreu em 1980. 
Começou a sua missão de profeta já com 60 anos de vida 
e o foi durante três anos. Converteu-se aos 60 anos, dando 
em sua vida uma guinada de 180 graus. A vocação profética 
pode ocorrer em qualquer momento da vida. Dom Helder 
Câmara converteu-se aos 46 anos. Ninguém escolhe uma 
missão profética. Ela acontece de modo imprevisto, sem que 
o futuro profeta tenha jamais imaginado essa missão.

Também cada profeta é único porque sua missão está re-
lacionada com um contexto histórico único. Ele é chamado 
a ser profeta para agir numa situação particular. Por isso 
não existe nenhum modelo de profeta, nenhum esquema, e 
também nenhuma preparação. Oscar Romero nunca teria 
sido profeta se não tivesse sido arcebispo de San Salvador na 
época da ditadura militar no seu país.

Cada pessoa realiza a sua missão profética com o seu tem-
peramento, sua cultura, sua ascendência biológica, sua psi-
cologia, seu contexto cultural e eclesial. Por isso não há 
dois profetas iguais, assim como não há duas ações profé-
ticas iguais. A Igreja nada pode fazer para formar profetas. 
Torna-se profeta justamente aquele de quem não se espera 
que o seja.

Até 1977, todos teriam dito que Oscar Romero é que 
nunca seria profeta. Ele tinha sido escolhido pelo núncio 
apostólico como o mais conservador dos candidatos pos-
síveis. O núncio tinha consultado o governo da ditadura, 
as elites econômicas e as aristocracias, e todos propuseram 
Dom Oscar Romero. Contrariamente, quase todo o clero 



CONVERGÊNCIA – Ano XLV – Nº 429 – março 2010

183182 receu no povoado um padre que o levou para o seminário 
em San Miguel, sede da diocese. No seminário, o jovem 
Oscar fez-se um programa de vida rigoroso. Adotou todas 
as devoções e ficou fiel a todos os exercícios religiosos. Já 
manifestava um perfil muito forte de sua personalidade. Era 
muito exigente para si próprio, rigoroso e quase escrupulo-
so. Depois do Seminário Menor, o bispo de San Miguel en-
viou-o a Roma para os estudos de teologia. Ficou apaixona-
do por Roma e pelo papa. Queria ser rigorosamente fiel ao 
Vigário de Cristo. Seu programa de vida era muito ascético, 
incluindo o cilício e a flagelação, sem contar as inúmeras 
orações recomendadas para ser santo. Recebeu o impacto 
forte dos jesuítas que dirigiam o Colégio Pio Latino e foi 
grande admirador de Padre Escrivá de Balaguer, fundador 
do Opus Dei. Era perfeccionista, estreitamente fiel à figura 
de sacerdote que se ensinava naquela época.

Foi surpreendido pela guerra em Roma, onde permane-
ceu até 1943, quando conseguiu voltar para o seu país via 
Barcelona e La Habana [Havana]. Recebeu a ordem sacer-
dotal em Roma. Foi recebido triunfalmente em San Mi-
guel, onde muitos já pensavam que tinha sido vítima da 
guerra. Imediatamente, pareceu que era o padre perfeito, 
o ideal.

O bispo de San Miguel logo descobriu as qualidades de 
Oscar Romero e quis fazer dele o seu secretário particular. 
Além disso, o jovem sacerdote Oscar teve mil atividades 
diversas. Foi pároco, capelão do Santuário da Virgem da 
Paz, confessor e diretor espiritual de religiosas, fundador e 
dirigente de tudo o que existia no mundo de movimentos 
espirituais e religiosos para leigos naquele tempo. Era de 
uma atividade abundante e revelava grandes qualidades de 
organizador. Tornou-se logo o sacerdote mais estimado e 
mais querido pelos leigos, que apreciavam a sua capacidade, 
a sua dedicação total, a sua eloquência e o contato direto 
com as pessoas. Os mais de vinte anos que trabalhou em San 
Miguel foram meteóricos.

Era rigorosamente tradicionalista. Não prestou muita 
atenção ao Concílio Vaticano II. Diante de qualquer novi-
dade, procurava saber o que pensava o papa.

Mas com o clero encontrou dificuldades. Suas numero-
sas atividades acusavam os outros sacerdotes. Ele aparecia 
como aquele que quer mostrar o modelo. Era severo para 
com os colegas, até intransigente. Seu ideal sacerdotal era 
tão exigente que os colegas se sentiam julgados por ele. Em 
1966, os padres da diocese pediram ao bispo que removesse 
o Padre Oscar Romero das suas missões. O bispo não con-
cordou, mas a partir de então iniciou-se um processo de 
busca de uma alternativa para o Padre Romero. Aplicou-se 
a famosa saída tradicional promovetur ut amoveatur (promover 
para afastar). Foi nomeado secretário-geral da Conferência 
Episcopal, o que significava ter de residir em San Salvador. 
Como consolo ofereceram-lhe o título de monsenhor, o que 
ele muito apreciava, porque tinha em alta estima tudo o que 
era institucional. A despedida foi muito dolorosa para ele, 
mas submeteu-se e foi para a capital em 1967.

Em San Salvador, organizou o secretariado da Conferên-
cia Episcopal e pouco tempo depois foi nomeado secretá-
rio-geral da Conferência Centro-Americana. Além disso, 
assumiu a orientação de grupos de leigos.

Em 1970, foi feito bispo auxiliar de San Salvador. Sua sa-
gração episcopal foi triunfalista, o que não agradou ao clero. 
Ele não soube comunicar-se bem com o clero que estava 
muito influenciado por Medellín, o que Romero descar-
tava. Então teve conflitos com os jesuítas, sobretudo com 
o grupo dos jovens da Universidade Centro-Americana 
(UCA). Houve muito mal-estar no Seminário Nacional em 
que ele estava hospedado. Os jesuítas tinham a direção do 
Seminário e difundiam as ideias do Concílio Vaticano II e 
de Medellín. Isso agradava ao arcebispo, mas não era acei-
to por bispos do interior, que queriam o tipo tradicional 
de padre dedicado aos sacramentos e às devoções populares 
de sempre. Romero conseguiu o afastamento dos jesuítas. 
Houve também, por parte das autoridades políticas, queixas 
sobre o Colégio dos Jesuítas da capital, que eram acusados 
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185184 de ensinar o marxismo nas aulas de Religião, e de outros 
desvios para o comunismo. Realizaram-se muitos debates, 
nos quais Romero se envolveu. Finalmente, alguns inqué-
ritos mostraram que todas as acusações careciam de funda-
mento. Mas as relações entre o arcebispo e os jesuítas eram 
tensas.

Além disso, Romero foi nomeado reitor do Seminário, 
mas após seis meses teve de renunciar porque tinha sido um 
fracasso total. Tudo isso criou no clero uma postura de re-
jeição. No entanto, o que não agradava aos padres agradava 
ao núncio. Em 1974, Romero foi nomeado bispo residencial 
de Santiago de Maria. Então pôde voltar à sua prática pasto-
ral de San Miguel, mas precisou enfrentar um grave proble-
ma de repressão imposta pelos militares. Sucedeu num lugar 
chamado Las Tres Calles. Um grupo de camponeses voltava 
de um culto com a Bíblia na mão e mais nada. Soldados da 
Guardia abriram fogo com metralhetas contra os campone-
ses, matando um bom número, inclusive crianças. O clero 
jovem queria que o bispo fizesse uma denúncia pública. O 
bispo aceitou, mas somente enviou uma carta pessoal ao 
presidente da República, coronel Molina.

Quando foi aos funerais dos camponeses, encontrou uma 
multidão gritando cantos de protesto e pedindo justiça. 
Diante dessa manifestação começou a pensar no que estava 
acontecendo com os camponeses.

Outro problema foi o caso do Centro de Pastoral Los Na-
ranjos, organizado por sacerdotes jovens independentemen-
te de diocese. Ali eles ensinavam a doutrina de Medellín 
e preparavam os camponeses para assumir compromissos 
políticos. O Centro estava sob a vigilância dos serviços de 
segurança. O governo e muitos cidadãos poderosos queriam 
que o bispo fechasse o Centro. Não o fez, mas dialogou 
com os dirigentes e ficou decidido que se faria uma des-
centralização, criando um centro em cada paróquia, sob a 
vigilância do pároco. Isso também suscitou dúvidas nele. 
Começou a ler o Documento de Medellín e a Evangelii Nun‑
tiandi, documento de Paulo VI, no qual descobriu a doutri-

na de Medellín. Tudo isso fez surgir algumas dúvidas em 
sua mente.

Assim era Dom Oscar Romero quando, em 1977, foi no-
meado arcebispo de San Salvador. O núncio esperava que 
ele mudasse a linha medellinista do seu antecessor. Reu-
niu-se com o clero para acalmar a indignação de quase to-
dos os padres e foi aceito com resignação. Mas depois de 
poucos dias tudo mudou. Aconteceu o que o núncio jamais 
podia ter previsto.

O assassinato do Padre Rutílio Grande de repente abriu os 
olhos de Dom Oscar. Uma vez que descobriu a realidade, 
não hesitou. Seu temperamento era de honestidade total. 
Confiara na honestidade do governo e das autoridades por-
que acreditava nas suas palavras. Agora descobriu a mentira 
e o cinismo do presidente, que era seu amigo, e de todas 
as instituições de poder. Com a mesma intransigência com 
que tinha lutado para defender a ortodoxia e a tradição ca-
tólica integral, denunciou a realidade da matança do povo. 
Não era feito para a diplomacia com as suas ambiguidades. 
Era tudo ou nada. No caso de Rutílio Grande, descobriu 
que todas as acusações de comunista ou revolucionário, em 
nome das quais o governo já tinha matado centenas de cam-
poneses, eram falsas.

No dia 15 de março, depois de uma assembleia do clero, 
reunido para definir a atitude da Igreja diante dessa morte, 
o arcebispo publicou um comunicado em que declarava que 
não assistiria mais a nenhum ato público com membros do 
governo e, segundo, que no domingo, dia 20, haveria so-
mente uma missa para a cidade inteira na catedral. O núncio 
repreendeu Dom Oscar de modo bastante agressivo, mas ele 
se manteve firme. Desse modo se consumou a ruptura entre 
o arcebispo e o núncio. Romero, alarmado, foi a Roma, 
suspeitando que já tinham chegado a Roma informações 
tendenciosas. O papa deu-lhe apoio, mas cardeais impor-
tantes da Cúria Romana receberam-no com muita frieza.

A única missa dominical reuniu o clero quase unânime e 
cem mil pessoas da capital e do interior. Era um sinal.
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187186 No dia 11 de maio foi assassinado o Padre Alfonso Navar-
ro, sacerdote muito estimado da diocese. Os que o mataram 
pensavam que era jesuíta. Para o sistema de repressão, os 
jesuítas eram os culpados de tudo. Mas Dom Oscar Romero 
mudou radicalmente. De suspeitos os jesuítas passaram a ser 
os conselheiros. Romero foi impressionado pela opção dos 
jesuítas pelos pobres e pela sua vida pobre, assim como pela 
sua constância, apesar de tantas ameaças e tantas expulsões 
do país, e agora da morte de um deles.

No dia 19 de maio, houve uma tragédia em Aguilares, 
que fora a paróquia de Rutílio Grande. Uma multidão de 
camponeses tinha ocupado uma fazenda. O exército che-
gou com a vontade firme de massacrar. Mas os camponeses 
foram avisados e fugiram antes da chegada do exército. Pen-
sando que estivessem refugiados na paróquia, os procura-
ram e, não os encontrando, mataram o sineiro, prenderam 
os jesuítas da paróquia, bateram neles e expulsaram-nos do 
país imediatamente. Furiosos, invadiram a igreja, abriram o 
sacrário e jogaram fora as hóstias consagradas como sinal de 
rejeição. Decidiram ocupar a igreja e a paróquia. Depois de 
algumas semanas, afastaram-se.

No dia 19 de junho, Dom Oscar veio com o novo vigário 
reabrir a igreja para o culto. Pronunciou a homilia mais 
clara e profética desses primeiros tempos. Denunciou a per-
seguição e exortou o povo a perseverar com firmeza, sem 
se amedrontar.

Em 1o de julho, assumiu o novo presidente, general Ro-
mero (sem parentesco), e o arcebispo não assistiu à posse, 
mas outros dois bispos se fizeram presentes.

Com tudo isso começou uma verdadeira mobilização das 
elites do país contra Romero. Muitas pessoas importantes 
que tinham sido seus amigos atacaram-no com fúria. Ele 
recebia centenas de telefonemas e de visitas de pessoas que 
vinham incriminá-lo.

Em agosto de 1977, Dom Oscar publicou sua segunda 
carta pastoral, que era como um manifesto e uma clara de-
finição da sua ação de pastor. Entendeu que a luta do go-

verno não era contra a Igreja, mas contra o povo. A Igreja 
era perseguida porque se colocava ao lado dos pobres. Pois 
a Igreja tinha de abrir-se para o mundo e Romero compre-
endeu melhor a orientação dada pelo Concílio Vaticano II. 
Devia denunciar os pecados contra os pobres e, sobretudo, 
os camponeses. Já havia algumas referências ainda tímidas a 
Medellín. Com os jesuítas, ele começou a aceitar a doutrina 
de Medellín.

O núncio pediu aos outros bispos que tratassem de mudar 
o comportamento inflexível de Romero, que não queria 
contatos com o governo até que fossem esclarecidas as res-
ponsabilidades na morte de Rutílio Grande e Navarro. Mas 
Dom Oscar permaneceu inabalável.

Por outro lado, o povo dos pobres, sobretudo os campo-
neses, como também uma parte da classe média baixa das 
cidades, dava cada vez mais apoio a seu arcebispo, e o clero 
também se sentia compreendido por ele. Cada domingo, na 
homilia transmitida pela rádio da diocese ao país inteiro, 
Dom Oscar falava claramente e com muito vigor, denun-
ciando a situação e dando coragem ao povo oprimido. Nes-
se momento ninguém mais escutava outra rádio.

A opção pelos pobres era cada vez mais clara. “A Igreja, 
ao denunciar esses fatos, fez-se voz dos que não têm voz.” 
“A Igreja não pode ser surda às súplicas dos pobres e ne-
cessitados porque neles clama o Espírito Santo.” “A Igreja 
tem de denunciar o que foi chamado com razão de ‘pecado 
estrutural’, aquelas estruturas sociais, econômicas e políticas 
que marginalizam eficazmente a maioria do nosso povo.”

A Igreja é perseguida porque quer ser a Igreja de Cristo. Quan-

do a Igreja prega a salvação eterna, esquecendo-se dos proble-

mas reais deste mundo, é respeitada, apreciada e até privilegia-

da; mas se ela é fiel à missão que lhe é própria de denunciar o 

pecado que levam muitos à miséria, se ela proclama a esperança 

de um mundo mais justo e mais humano, então ela é persegui-

da, caluniada e qualificada de subversiva e comunista (segunda 

carta pastoral, 6 de agosto de 1977).
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189188 O arcebispo era incansável para visitar as paróquias e as 
comunidades, pregando sempre a sua mensagem. Duran-
te muito tempo continuou acolhendo pessoas de condição 
melhor que tinham trabalhado com ele quando era bispo 
auxiliar. Não tinha perdido a esperança de convertê-los, 
mas sua esperança ficou frustrada. Cada vez que o acusavam 
e denunciavam, sentia-se mais identificado com a causa dos 
pobres.

Não era fácil. Foi nomeado bispo auxiliar Dom Reve-
lo, que se mostrou o adversário mais oposto do arcebispo. 
Em 1977, Revelo foi delegado de El Salvador no Sínodo 
de Roma, e denunciou ali que em sua diocese os catequis-
tas ensinavam o marxismo, e o próprio texto do catecis-
mo era marxista. Isso provocou muita comoção no Sínodo 
e também no país quando voltou o delegado. Além disso, 
Dom Romero entrou em conflito com a Corte Suprema. 
Quando foi a Roma em 1978, viu que havia muitas intrigas 
contra ele. Na Congregação dos Bispos, a repreensão foi 
forte. Sentiu a surda oposição de muitos cardeais. O papa 
deu-lhe apoio, mas morreu um mês depois. Em El Salvador, 
a Conferência Episcopal manifestava cada vez mais oposição 
ao arcebispo. A reconciliação parecia cada vez mais difícil.

Com o tempo, Dom Oscar se sentiu entre dois fogos: de 
um lado estava o governo, com todas as elites do poder, a 
maioria da Conferência Episcopal e o núncio; do outro lado 
havia organizações populares que se convenciam cada vez 
mais de que a única solução era a insurreição armada, e se 
aproximavam dos grupos guerrilheiros.

O próprio Dom Oscar tinha promovido muito as Comu-
nidades Eclesiais de Base e estava convencido de que os lei-
gos formados nas bases deviam atuar nas organizações po-
pulares, porque sozinhos os pobres não podiam fazer nada. 
Houve organizações populares que pressionaram para que 
Comunidades Eclesiais de Base se integrassem inteiramente 
a elas. O arcebispo, no entanto, defendia firmemente a tese 
de que CEBs e organizações populares deviam permanecer 
distintas e que as Comunidades não podiam transformar-se 
em secções da organização popular.

Ao mesmo tempo, os cristãos engajados nas organizações 
populares não queriam que os sacerdotes os abandonassem, 
mas sim que eles também entrassem em organizações popu-
lares. Houve sacerdotes que se integraram e formaram um 
grupo nacional independente dos bispos, sumamente com-
prometido com os movimentos populares. Esse grupo pres-
sionava o arcebispo para que se comprometesse de modo 
mais radical com as lutas populares e deixasse de condenar 
a violência. Dom Oscar fez muitos contatos com as organi-
zações populares e sempre procurou afastá-las de toda ten-
tação de luta violenta. Não conseguiu.

O conflito com os movimentos de esquerda, sobretudo 
com o grupo nacional de sacerdotes que se fazia seu por-
ta-voz, foi muito mais agudo por ocasião do golpe militar 
dos oficiais jovens no final de 1979.

Em setembro de 1979, Dom Oscar tinha recebido a in-
formação de que oficiais jovens queriam dar um golpe para 
tirar o general Romero da presidência. Em 10 de outubro 
recebeu a visita de alguns jovens oficiais, que lhe disseram 
estar preparando um golpe para acabar com o governo que 
mantinha tanta corrupção no país. Queriam acabar com a 
série de governos corruptos. No dia 15 aconteceu o golpe. 
Foi um golpe sem disparar um tiro, sem matar ninguém, 
totalmente diferente dos golpes anteriores. Os militares co-
locaram no ministério personalidades valiosas. Dom Oscar 
Romero manifestou que esse golpe sem sangue derrama-
do dava esperança, mas esperava que o novo governo não 
defraudasse as expectativas. Assim mesmo era um apoio. 
Muitos atribuíram ao arcebispo a responsabilidade do golpe 
pacífico. Seu prestígio melhorou junto aos bispos e também 
em Roma. Na última viagem ao Vaticano, em princípios de 
1980, foi recebido com muito mais simpatia e sorrisos.

Mas os movimentos revolucionários, os sacerdotes do gru-
po e organizações populares reagiram com indignação, como 
se agora Dom Oscar se tivesse colocado no lado oposto.

Depois de um confronto entre os serviços de segurança 
e organizações populares, no qual Dom Romero serviu de 
mediador e evitou um encontro violento, houve desenten-

A profecia na Igreja segundo o testemunho de Dom Oscar A. Romero



CONVERGÊNCIA – Ano XLV – Nº 429 – março 2010

191190 dimento entre os ministros civis e a junta de governo. Todos 
os civis renunciaram. Desde então começou a reinar no país 
um ambiente de guerra civil. Dom Oscar procurou acalmar 
os movimentos revolucionários e convencer os militares da 
necessidade de dialogar com eles, mas não obteve sucesso.

Desde as primeiras atitudes de Oscar Romero como arce-
bispo as classes ricas já estavam pensando numa morte vio-
lenta. Com o tempo essa vontade foi crescendo. Em prin-
cípios de 1979, já tinha recebido sinais cada vez mais claros 
da possibilidade de uma morte violenta. No dia 28 de maio, 
recebeu por primeira vez uma chamada telefônica que era 
ameaça de morte. Em 5 de novembro, o núncio, em viagem 
à Costa Rica, avisou-o de que um grupo preparava o homi-
cídio, e achava que seria um grupo de esquerda. O arcebis-
po não acreditou porque não via a vantagem que a esquerda 
podia tirar de tal ato. Estava convencido de que isso viria da 
direita. No dia 24 de fevereiro de 1980, publicou um comu-
nicado dizendo que estava ameaçado de morte.

Em 22 de março, houve uma reunião com o clero para 
deliberar sobre a homilia que o bispo ia pronunciar no do-
mingo seguinte. A questão era se convinha chamar urgen-
temente as Forças Armadas para terminar a repressão e con-
vencer os soldados a desobedecer quando recebessem ordem 
para matar inocentes. Todos concordaram e foi o que Dom 
Oscar pronunciou em sua homilia. Foi seu decreto de mor-
te. No dia seguinte, 24 de março, às 18h26, na capela do 
hospital em que presidia a Eucaristia, no momento do ofer-
tório, houve um disparo e a morte foi instantânea.

Hoje em dia ainda existe a violência praticada pelos exér-
citos, sobretudo contra os indígenas no Peru e na Colôm-
bia. No Peru há reações por parte da Igreja, mas na Co-
lômbia muito menos. Em outros países as situações variam. 
No Brasil, a violência não é praticada pelo Exército, mas 
frequentemente as polícias matam camponeses que reivin-
dicam os seus direitos. Os próprios latifundiários se encar-
regam de matar também. Há na Amazônia bispos proféticos 
seriamente ameaçados de morte, embora não haja uma pos-
tura aberta do governo. O problema da violência permane-

ce sempre latente, sobretudo por causa da ambição conquis-
tadora do agronegócio, e porque ainda não se sabe como 
será a evolução do próximo governo, que poderia deixar as 
portas abertas para a violência.

De modo mais geral, vale sempre a experiência do Ro-
mero. A missão profética começa quando se descobre a rea-
lidade da opressão e da violência, ou seja, a verdadeira con-
dição dos pobres. Em todos os anos antes da sua conversão, 
Dom Oscar Romero sempre tinha sido aberto aos pobres, 
tratando-os com bondade, indo ao encontro das suas neces-
sidades. Mas não se perguntava por que eram tão pobres. 
Um dia descobriu porque eram pobres. Então não somen-
te defendeu os direitos deles, mas também os preparou e 
exortou a defender os seus direitos e mudar a sociedade no 
sentido da justiça e de uma verdadeira paz.

Parece bem claro que a palavra e a ação profética de Dom 
Oscar Romero somente foi possível porque ele tinha quali-
dades muito excepcionais. Ele tinha aplicado essas qualida-
des em outras atividades antes de ser arcebispo de San Salva-
dor. Mas elas estavam aí disponíveis. Ele tinha uma fé total, 
uma disponibilidade igualmente extraordinária. Nunca es-
tava preocupado consigo mesmo e estava disposto a sacri-
ficar tudo quando descobria a vontade de Deus. Era firme 
e corajoso e ninguém podia desviá-lo dos compromissos 
assumidos. Claro que teve medo da morte. Comentou isso 
várias vezes com os seus colaboradores mais íntimos. Jesus 
também teve medo. Mas esse medo não o influenciou em 
nada. Tinha medo, mas não mudava nada e nada fazia para 
evitar o assassinato.

Essas qualidades eram inatas, mas ele as desenvolveu. Cor-
rigiu os seus defeitos. Tinha uma tendência para o nervo-
sismo e o rigorismo. Por temperamento buscava a solidão. 
Era exigente com os outros porque queria que fossem iguais 
a ele. Tudo isso era muito consciente para ele e ele sempre 
fez esforços para se corrigir. Nisso também, como arcebispo 
de San Salvador e como convertido, ele mudou. Os que 
viviam perto dele achavam que nunca tinha sido tão sereno, 
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conflitos, e mais ainda quando soube das ameaças de morte.

Se tivesse vivido mais tempo, teria podido impedir a guer-
ra civil que estourou pouco tempo depois da sua morte? 
Em todo caso, já conseguira muita coisa nos três anos que 
passou em San Salvador. Deu um testemunho de fidelidade 
radical ao Evangelho de Jesus Cristo.

A profecia na Igreja segundo o testemunho de Dom Oscar A. Romero

Questões para ajudar a leitura 
individual ou o debate em comunidade
1. Como percebemos o processo de conversão de Dom 

Oscar Romero e a que podemos atribui-lo?
2. Quais as características da ação pastoral de Dom Ro-

mero que mais nos questionam?
3. A defesa dos mais pobres e oprimidos orientou a mis-

são de Jesus em sua vida terrena. De que maneira esse 
paradigma norteia nossa missão?
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Logo no início do seu ministério na Galileia Jesus chama 
alguns pescadores para ser seus discípulos. Dirigindo-se a 
Simão Pedro, diz: “Avança mais para o fundo, e ali lançai 
vossas redes para a pesca” (Lc 5,4). Todos nós conhecemos 
muito bem este texto, utilizado com frequência na pasto-
ral vocacional para mostrar o verdadeiro sentido do segui-
mento de Cristo: ouvir, confiar, amar. Permitamo-nos uma 
liberdade poética e uma releitura atualizada deste texto. 
Deveríamos lê-lo da seguinte forma: “Avancem para águas 
mais profundas, lançai‑vos às redes”.

Se quisermos evangelizar com sucesso, hoje, devemos nos 
lançar às redes, devemos mergulhar no ambiente dominante 
da sociedade contemporânea, que é o mundo virtual, prin-
cipalmente a Internet. Neste artigo procuraremos apontar 
caminhos para uma compreensão do mundo em que vive-
mos e possíveis ações que permitam uma evangelização mais 
atualizada e inculturada. Caminhos que apontem para um 
reconhecimento da cultura digital como um instrumento 
fundamental na concretização da missão da Igreja hoje.

Para lá chegarmos, porém, precisamos fazer um duplo 
percurso. Primeiro, entender o que é a cultura digital, 
como ela surgiu, quais são seus principais elementos, quais 
as transformações que ela gerou na sociedade e no ser hu-
mano etc. Um percurso que é bastante curto, menos de 
um século, mas de fundamental importância, pois hoje não 
podemos separar a sociedade ocidental da cultura digital.

O segundo percurso é eclesial, ou seja, ver como a Igreja 
constantemente respondeu às mudanças e exigências cultu-
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deu aos novos desafios lançados ao longo destes dois milê-
nios de existência. Um caminho que envolve a Tradição e 
os textos do Magistério, sempre de grande lucidez e van-
guarda. Não pretendemos aqui dar soluções ou fórmulas, 
mas pistas para uma resposta concreta à exigente tarefa de 
inculturação no mundo digital. Pretendemos mostrar que 
é preciso mudar de mentalidade e atitude para termos uma 
ação pastoral mais eficaz e significativa. Que é preciso com-
preender e mergulhar neste mundo digital para evangelizar 
o ser humano contemporâneo, principalmente a faixa abai-
xo dos 30 anos, chamada de geração digital.

1o Caminho: a cultura digital
Em meados do século XX, enquanto o planeta via a luta 

pela supremacia militar e tecnológica entre os EUA e a 
União Soviética, surgiram vários projetos ousados. Entre 
eles, as pesquisas que originaram o computador e as poste-
riores pesquisas sobre redes, interconexões entre fontes de 
dados utilizando o computador, promovidas pelo Ministé-
rio de Defesa norte-americano.

Na década de 1960, auge do conflito denominado Guerra 
Fria, uma corrida constante pela hegemonia técnica e mili-
tar, tanto os EUA quanto a União Soviética tinham consci-
ência da necessidade e eficácia da comunicação. Por isso o 
governo dos EUA, temendo um ataque russo às suas bases 
militares – um ataque poderia trazer a público informações 
sigilosas ou eliminar dados essenciais, tornando os EUA vul-
neráveis –, procurou criar um modelo de troca e comparti-
lhamento de informações que permitisse a descentralização 
das mesmas. Ou seja, mesmo que o Pentágono fosse atin-
gido, as informações ali armazenadas não estariam perdi-
das. Era preciso, portanto, criar uma rede, surgindo, assim, 
a ARPANET (NET significa “rede” e ARPA é a sigla em 
inglês para “Agência de Projetos Avançados de Pesquisa”).

A ARPANET funcionava através de um sistema conheci-
do como chaveamento de pacotes, que é um sistema de trans-

missão de dados em rede de computadores no qual as in-
formações são divididas em pequenos pacotes, que por sua 
vez contêm trechos dos dados, o endereço do destinatário 
e informações que permitem a remontagem da mensagem 
original.

Nunca houve um ataque de fato, mas essa medida de se-
gurança possibilitou um avanço fenomenal na comunicação. 
Rapidamente foi sendo aprimorada, aumentando as funções 
e o número de pessoas conectadas. Na década de 1970, com 
o fim da Guerra Fria e da ameaça de um ataque eminen-
te, os EUA permitiram que pesquisadores tivessem acesso à 
ARPANET, deixando, assim, de ser de uso militar. Depois 
dos pesquisadores, foi a vez dos alunos terem acesso à rede. 
Nesse processo, a ARPANET se desenvolvia, aperfeiçoa-
va e ampliava enormemente. Recebia e partilhava cada vez 
mais informações, num complexo sistema que já começava 
a transcender os limites da tecnologia para invadir o âmbito 
da cultura. Hoje é praticamente consenso que o digital deu 
origem a uma nova cultura. Pierre Lévy afirma isso clara-
mente no livro Cibercultura. Igualmente o sociólogo Manuel 
Castells, no livro A galáxia da internet.

Em poucos anos a ARPANET tornou-se a Internet e se 
difundiu pelo mundo todo, sendo aprimorada constante-
mente a fim de possibilitar acesso mais amplo, rápido e se-
guro, impulsionada agora também pelo interesse comercial 
e não apenas científico. Em 1992, foi chamada de “superes-
trada da informação”, pois tinha como unidade básica de 
funcionamento a troca, o compartilhamento e o fluxo con-
tínuo de informações pelos quatro cantos do mundo através 
de uma rede mundial. Atualmente, já são quase dois bilhões 
de usuários.

Início de uma nova cultura

É evidente que a cultura, entendida como suma de ele-
mentos cognitivos, normas, crenças e valores de um certo 
grupo, é assaz abrangente para ser determinada por um as-
pecto específico, mas sofre influência da tecnologia. Este é 
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porânea e já altera a ciência, a arte, a literatura, a música, o 
cinema, o comércio, os costumes etc. Se definirmos cultura 
como “aquele complexo que inclui conhecimento, ciências, 
arte, lei, moral, costumes e qualquer capacidade e hábitos da 
sociedade” (E. B. Taylor), poderemos afirmar que a cultura 
foi alterada pela tecnologia virtual, estamos imersos numa 
cibercultura, ou cultura digital.

Esta nova expressão cultural é objeto de estudo de vá-
rios pensadores. O filósofo francês Pierre Lévy, no entanto, 
parece ter uma visão mais clara, abrangente e otimista da 
neocultura. Sua tese central é que a cibercultura expressa 
o surgimento de um novo universal, sem totalidade. Um 
universo de técnicas, de práticas, de atitudes, de modos de 
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 
com o crescimento do ciberespaço.

Segundo Pierre Lévy, a cibercultura marca o início de um 
novo estágio da humanidade, estamos vivendo um segun-
do dilúvio, a segunda grande transformação da ecologia da 
mídia. O primeiro período pelo qual a humanidade passou 
é o caracterizado pela linguagem oral, uma totalidade não 
universal, o particular. As mensagens linguísticas, em geral 
transmitidas através da narração ou do rito, são recebidas no 
tempo e lugar em que são emitidas. O emissor e o receptor 
fazem parte de um mesmo contexto, estão imersos numa 
mesma situação, mesmo ambiente cultural, partilham as 
mesmas circunstâncias e experiências. A característica forte 
é a imediatez da comunicação, é uma forma direta, sempre 
contextualizada, apesar de particular. O universo semânti-
co não extrapola as fronteiras da aldeia. As leis, os deuses, 
o conhecimento, as técnicas etc. são particulares, fruto da 
experiência do próprio povo que é transmitida oralmente 
através das gerações.

Por volta do século IV a.C., a humanidade cria uma nova 
forma de comunicação, a escrita. A transformação cultural, 
evidentemente, não foi imediata, mas não tardou para esta 
grande invenção exercer influência sobre o ser humano e a 
estrutura sociocultural. A grande novidade da escrita é que 

ela estende a memória social e permite, assim, a universa-
lidade. Essa universalidade, porém, é totalizante, já que o 
texto é descontextualizado. A distância geográfica e crono-
lógica entre o autor e o leitor pode ser muito grande e isso 
força uma universalidade e objetividade por parte do emis-
sor, que quer ser compreendido por todos os seus leitores.

As mensagens nascem naturalmente universais, são com-
preendidas por todos os que são capazes de interpretar os 
códigos linguísticos. A compreensão é universal. O grande 
problema que emerge aqui, porém, é a descontextualização 
do texto. A escrita desvincula a mensagem de seu universo 
semântico, priva-a de seu contexto original (espaço e tem-
po), fator importante para reconhecer o seu sentido verda-
deiro, original. Nasce a totalização, ou seja, o fechamento 
do universo semântico. Os meios de comunicação de massa, 
apesar de pertencerem em parte à cibercultura, refletem esse 
esquema de comunicação da linguagem escrita, pois des-
contextualizam a mensagem, tornando-a universal e igual 
para todos.

Igualmente, as religiões só se tornaram, ou tornam, uni-
versais através do texto. No primeiro período, as religiões 
eram particulares, próprias de cada aldeia. Neste novo pe-
ríodo, as religiões, através de seu “livro” (Bíblia, Alcorão, 
Torá etc.), se tornam universais, mas totalizantes, pro-
põem-se como verdade única, o que já não é aceito na cul-
tura digital.

Na segunda grande transformação da ecologia da mídia, a 
cibercultura, a universalidade continua, a novidade, porém, 
é que ela não é mais totalizante. Essa desvinculação entre a 
universalidade e a totalidade é possível porque a cibercul-
tura permite a todos partilharem do mesmo contexto, o ci-
berespaço, todos estão interconectados. Toda leitura é con-
textualizada em tempo real, o que abre o sentido do texto. 
Conectados à rede informático-midiática, os atores da co-
municação dividem cada vez mais um mesmo hipertexto. 
A pressão em direção à objetividade diminui, as mensagens 
são cada vez menos produzidas de forma a durarem.
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o principal evento cultural anunciado pela emergência do cibe-

respaço é a desconexão desses dois operadores sociais ou máqui-

nas abstratas (muito mais do que conceitos) que são a univer-

salidade e a totalização. A causa disso é simples: o ciberespaço 

dissolve a pragmática da comunicação, que desde a invenção da 

escrita havia reunido o universal e a totalidade.

A cultura digital dá início a um novo tipo de universal: o 
universal sem totalidade. Universal significa a presença vir-
tual para si da humanidade, significa a abrangência global, 
estar presente, mesmo que em potência, em todo o mundo, 
em todas as casas, acessível a todas as pessoas. O novo uni-
versal se realiza por imersão, pois todos estamos inseridos 
no mesmo espaço virtual. O paradoxo central deste novo 
contexto cultural é que, “quanto mais o ciberespaço se tor-
na universal (extenso, interconectado, interativo), menos 
totalizável”, afirma Lévy, pois cada nova conexão acrescen-
ta novas fontes de informação, abre um novo caminho de 
comunicação e de aprimoramento, novas possibilidades de 
encontro, de troca, de colaboração na construção do saber. 
E a tendência natural é o ciberespaço sempre se expandir, 
com o surgimento de novas conexões. Qualquer mensagem 
virtual está de alguma forma ligada (conectada) com outras, 
com comentários e nós em constante evolução. Toda men-
sagem virtual está conectada com pessoas que se interes-
sam por elas, que a complementam, reproduzem, debatem. 
Pense-se, por exemplo, na estrutura das redes sociais, dos 
fóruns e dos blogs.

Enfim, a cultura é o modo de viver das pessoas e das co-
munidades, o modo como organizam a vida, como usam 
o tempo e o espaço. A cultura está intimamente ligada às 
questões do cotidiano, mas também ao sentido que se dá à 
vida. Por isso a arte, a literatura, a música, a arquitetura, a 
educação, quando promovem um modo de pensar ou espe-
lham o sentido de vida das pessoas, são o reflexo dessa cul-
tura. Dizer que hoje temos uma cultura digital é dizer que 

há um modo de pensar e de viver em sociedade diferente 
do que era há poucos anos, antes da popularização das novas 
tecnologias digitais. Hoje há relações humanas, informa-
ções, tipo de linguagem e comportamento, há mesmo ques-
tões éticas e artísticas novas e essencialmente diferentes. É 
realmente uma nova cultura, à qual a Igreja deve responder, 
como sempre fez ao longo de sua história, como veremos no 
segundo caminho.

2o Caminho: a ação da Igreja
“Ide pelo mundo inteiro e anunciai a Boa-Nova” (Mc 

16,15). As últimas palavras de Jesus, segundo o Evangelho 
de Marcos, lançam um desafio para os apóstolos e para to-
dos os cristãos posteriores, seus sucessores: anunciar o Evan-
gelho – a Boa-Notícia da salvação – a toda a humanidade. 
Hoje este convite é ainda mais desafiador para a Igreja, visto 
que somente 5% dos católicos frequentam regularmente os 
templos e atividades paroquiais; 95% dos católicos preci-
sam receber a mensagem evangélica em suas próprias casas. 
Igualmente todos os não católicos, que no Brasil são cerca 
de 20% da população.

Desde sua origem, a Igreja sempre usou todos os meios 
disponíveis para a evangelização. Jesus Cristo pregava no 
templo, que era exclusivo dos judeus e onde as pessoas se 
concentravam. Os apóstolos seguiram seu exemplo, pregan-
do nos templos e nas praças. São Paulo é o primeiro inova-
dor. O chamado Apóstolo dos Gentios, por sua missão entre 
os pagãos da época – habitantes da Grécia e outros países 
mediterrâneos –, saiu de Jerusalém para fundar comunida-
des cristãs em terras dominadas pelos romanos. Após a fun-
dação, Paulo se comunicava com essas comunidades, a fim 
de alimentar sua fé, através de cartas, o meio de comunica-
ção “social” da época. Utilizando-se desse meio, mandava 
mensagens que circulavam por diversas comunidades, ser-
vindo ao mesmo tempo para catequese, informação, orga-
nização, admoestação... Paulo inspirou muitos cristãos pos-
teriores na utilização dos meios disponíveis na sociedade de 
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televisão... e Internet.

O professor José Marques de Melo, no livro Comunica‑
ção, direito e informação, identifica quatro fases na relação da 
Igreja com a comunicação. A primeira fase abrange desde o 
papado de Inocêncio VII até o século XIX e foi de censura 
e repressão, por acreditar que tais meios estavam atrelados 
ao mal e conduziam a sociedade por um caminho contrário 
à salvação. A segunda fase, que vai do papado de Leão XIII 
ao de João XXIII, é marcada pela aceitação desconfiada dos 
novos meios. Na terceira fase há um deslumbramento in-
gênuo, um encanto com as possibilidades e vantagens dos 
meios de massa. É o tempo do Concílio Vaticano II. A últi-
ma fase, de Puebla em diante, é determinada pela avaliação 
crítica, muito interesse em usar os meios de comunicação, 
muitos projetos, mas pouca ação concreta.

Ao longo do século XX, a Igreja elaborou diversos docu-
mentos expressando seu pensamento sobre os meios de co-
municação e sobre a importância de se unir tais meios à sua 
missão apostólica e missionária. Apesar de a Internet não se 
adequar ao conceito de meio de comunicação social, a dou-
trina exposta nesses documentos do Magistério podem dar 
pistas preciosas para a nossa reflexão.

O primeiro desses documentos elaborados pela Igreja de 
Roma é o decreto Inter Mirífica. Aprovado no Concílio Va-
ticano II (1963), é bastante sucinto, mas objetivo e direto. 
Divide-se em dois capítulos: o primeiro diz sobre as normas 
para o reto uso dos meios de comunicação, o segundo trata 
dos meios de comunicação como apostolado católico. Em 
sua introdução, esclarece o significado dos termos e o mo-
tivo de o Concílio tratar de tal assunto.

Entre as maravilhosas invenções da técnica que, principalmente 
nos nossos dias, o engenho humano extraiu, com a ajuda de 
Deus, das coisas criadas, a santa Igreja acolhe e fomenta aquelas 
que dizem respeito, antes de mais, ao espírito humano e abri-
ram novos caminhos para comunicar facilmente notícias, ideias 
e ordens. Entre estes meios, salientam-se aqueles que, por sua 

natureza, podem atingir e mover não só cada um dos homens 

mas também as multidões e toda a sociedade humana, como a 

imprensa, o cinema, a rádio, a televisão e outros que, por isso 

mesmo, podem chamar-se, com toda a razão meios de comuni-

cação social (IM, n. 1).

O mérito do decreto Inter Mirífica é enfatizar que a Igreja 
deve usar os meios de comunicação para a evangelização. 
Afirma ainda que é função da Igreja ensinar o reto uso des-
ses meios, educando para um agir ético e para a formação 
reta da opinião pública. Não menciona a Internet, como é 
evidente, mas o fato de mencionar outras invenções deste 
gênero indica-nos que ela está incluída.

Além do decreto Inter Mirífica, o Pontifício Conselho para 
a Comunicação Social elaborou as instruções pastorais Com‑
munio et Progressio (1971) e Aetatis Novae (1992). Communio et 
Progressio divide-se em três partes. A primeira traz elemen-
tos doutrinais sobre a comunicação social na perspectiva da 
Igreja. Na segunda parte são esclarecidas as condições em 
que os meios de comunicação contribuem para o progresso 
da humanidade. O contributo especial, prestado pelo espí-
rito cristão e católico, é tratado na terceira parte, que situa o 
papel dos meios de comunicação na vida dos católicos.

O documento trata da importância dos meios de comuni-
cação para a união dos seres humanos e para o progresso da 
humanidade, pois possibilita a livre expressão de opinião e 
permite o acesso à informação e verdades. Reconhece que 
tem uma linguagem própria, nova; e sua função de ensino, 
difusão da cultura e arte, desde que se criem condições para 
tal: formação, oportunidade, cooperação, empenho etc. Le-
mos, por exemplo, que 

surge, pois, a necessidade de usar, quanto possível, os meios de 

comunicação social para apresentar a mensagem cristã, dum 

modo mais interessante e eficaz, encarnando-a no estilo próprio 

de cada um destes meios (CP, n. 131).
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pelos meios de massa. Em seus cinco capítulos, desenvolve 
temas como: o contexto da comunicação social; suas tarefas; 
necessidades atuais quanto ao uso desses meios; prioridades 
pastorais; necessidade de um plano pastoral. O destaque vai 
para o capítulo segundo, sobre as tarefas da comunicação 
social, que desenvolve os temas: os meios de comunicação 
social a serviço das pessoas e culturas; do diálogo com o 
mundo; da comunidade humana e do progresso social; da 
comunhão eclesial; e da nova evangelização. Destaca, ain-
da, que, juntamente com os meios tradicionais, como o tes-
temunho de vida, o contato pessoal, a piedade popular e a 
liturgia, os meios de comunicação social são essenciais para 
a evangelização e a catequese.

Espera-se para breve, talvez ainda este ano, um novo do-
cumento do Pontifício Conselho para a Comunicação So-
cial, agora dedicando amplo espaço para as questões ligadas 
à cultura digital.

A Conferência Episcopal Latino-Americana não se pro-
nunciou muitas vezes sobre o uso dos meios de comunica-
ção. Podemos encontrar alguns poucos elementos nos do-
cumentos de conclusão de seus encontros, principalmente o 
de Puebla (México, 1979), Santo Domingo (1992) e Aparecida 
(2007). Infelizmente, a questão da Internet não mereceu a 
devida atenção no encontro realizado em Aparecida, apesar 
de a temática ter ampla repercussão na época.

Algo que merece destaque são as mensagens anuais do 
papa para o Dia Mundial da Comunicação. João Paulo II 
era um apologista da Internet e enfatizou o tema em diver-
sas cartas. Em 2002, por exemplo, o tema por ele escolhido 
foi “Internet: um novo foro para a proclamação do Evan-
gelho”. Dizia João Paulo II que a Igreja vê a comunicação 
como o grande areópago dos tempos modernos e é preciso 
uma mudança de mentalidade e renovação pastoral. Bento 
XVI seguiu os seus passos. Em sintonia com o Ano Sacer-
dotal e com a urgente necessidade de formar os presbíteros 
para tal realidade, a mensagem para 2010 é “O sacerdote e 

a pastoral no mundo digital: os novos meios a serviço da 
Palavra”.

Em 2009, o tema de sua mensagem foi “Novas tecnolo-
gias, novas relações. Promover uma cultura de respeito, de 
diálogo, de amizade”. O papa dirigiu-se especialmente aos 
jovens, chamados por ele de “geração digital”, pois eles

deram-se conta do enorme potencial que têm os novos “media” 

para favorecer a ligação, a comunicação e a compreensão en-

tre indivíduos e comunidade, e usam-nos para comunicar com 

os seus amigos, encontrar novos, criar comunidades e redes, 

procurar informações e notícias, partilhar as próprias ideias e 

opiniões.

O papa enfatizou o potencial das novas tecnologias para 
promover as relações, bem como a fé e a vida cristã. De fato, 
o ser humano vive num constante processo de autocom-
preensão e autoconstrução. Para tanto, é fundamental a sua 
relação consigo mesmo, com o mundo, com o outro e com 
o transcendente. No ambiente da cultura digital, esses con-
ceitos não se alteram. Ao contrário, são intensificados, uma 
vez que o principal objetivo da cibercultura é a interliga-
ção, tanto de pessoas quanto de informações. Ela abre novas 
possibilidades, que podem nos ajudar em muito a crescer 
pessoal e espiritualmente.

A cultura digital entende o corpo humano não no seu 
aspecto físico, mas enquanto presença intencional, um meio 
de comunicação, de expressão, de contato com o outro e 
com Deus. O ser humano é um ser atuante, tanto no mun-
do “real” quanto no “virtual”, que é construído e habitado 
por seres reais, que interagem, comunicam-se e crescem a 
partir de suas experiências.

Mesmo no mundo virtual, o que buscamos é a relação, o 
contato com o outro. A vantagem é que este outro não está 
aprisionado aos limites do tempo e do espaço. Os encon-
tros dão-se sobretudo pela dimensão profunda de cada ser 
humano e não pela expressão corporal (estética), como em 
geral acontece. A pessoa está despida de qualquer tipo de 
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205204 preconceito ou medo. Entra em contato com o mais íntimo 
do outro, com a sua consciência, os seus pensamentos, as 
suas diferenças, os seus ideais... A relação com o outro, mes-
mo que mediada por um instrumento (computador), não 
perde a sua essência, o seu valor, nem a sua importância.

Muitas pessoas consideram as relações virtuais frias e dis-
tantes. Às vezes podem ser, mas em geral não são. Quem 
mergulha na cibercultura faz isso intencionalmente, à pro-
cura de algo. A maioria em busca de algo positivo, apesar 
das exceções, como em todo o lado. Essa abertura ajuda a 
criar novas amizades e ajuda também a aprofundar a espi-
ritualidade. Por estar aberto a novos contatos, a pessoa está 
aberta a novas experiências espirituais também. Assim, de-
senvolve a sua espiritualidade, visto que espiritualidade é a 
atividade através da qual trabalhamos ou desenvolvemos o 
nosso espírito e a nossa alma. Sem dúvida, a melhor forma 
de trabalharmos o nosso espírito é buscando Deus no outro, 
através das virtudes e das boas ações; através do respeito, do 
diálogo e da amizade, como enfatizou Bento XVI.

O ciberespaço oferece um ótimo ambiente comunitário 
também para a vivência da fé, se fizermos o caminho de ir 
ao encontro de Deus a partir das relações com os outros. 
Deus se manifesta em todas essas relações. Quanto mais 
próximos, fraternos, solidários, caridosos, respeitosos nós 
formos, mais perto de Deus estaremos. Isso é viver a espiri-
tualidade. E a espiritualidade é o ponto de partida para uma 
evangelização.

Espaço de missão

Se compreendermos esta nova concepção antropológi-
ca, compreenderemos o caminho a tomar na utilização do 
mundo digital como instrumento de missão da Igreja. A 
questão central aqui é o conceito de comunidade, uma vez 
que não existe fé (nem missão) cristã se não for eclesial, 
comunitária.

O mundo virtual é acessado individualmente, não existe 
uma comunidade material como conhecemos ou como o 

Cristianismo exige para gerar e alimentar a fé, uma comu-
nidade que transmite a fé recebida, que celebra os sacra-
mentos, que vive a fraternidade, a unidade etc. De fato, se 
pensarmos tradicionalmente a comunidade, diríamos que 
cibercultura não é um ambiente que propicia a vivência da 
fé. Mas isso não é verdade e reflete uma ignorância, pois 
existem muitas formas de vida comunitária na cultura di-
gital, principalmente ligadas às redes sociais (Orkut, Hi5, 
Facebook etc.), aos blogs, aos fóruns, aos sistemas de comu-
nicação instantânea, como chats e messengers. A Internet 
propicia o encontro instantâneo, barato, sem sair de casa, 
com qualquer parte do mundo. Favorece muitas maneiras 
novas de encontro e partilha que determinam as relações, 
dão início a uma comunidade unida por ideais, até mesmo 
ideais religiosos. A questão aqui é como se diferenciar em 
meio a um número quase infinito de possibilidades e alter-
nativas, como ser atraente, como chamar a atenção e criar 
expectativas. Exatamente neste ponto é que precisamos nos 
focar e trabalhar mais.

A Internet põe em contato pessoas que vivem muito dis-
tantes umas das outras. Eis aí um grande campo de missão. 
É uma possibilidade de encontro para pessoas que vivem 
isoladas, para cristãos que não podem participar de uma 
“comunidade real”, para cristãos que vivem em ambiente 
de conflito e perseguição, que não podem manifestar publi-
camente sua fé, e principalmente como um complemento 
para a vida de fé eclesial tradicional. Se “comunidade é o 
lugar de expansão da afetividade e de crescimento” e “crer 
em Igreja significa partilhar em comum uma mesma inter-
pretação de fé, uma mesma esfera de interesses, um mesmo 
mundo de significados, um horizonte de compreensão”, 
como afirma J. B. Libanio, o ciberespaço oferece um ótimo 
ambiente comunitário para a vivência da fé.

Os blogs, as redes sociais e muitas outras ferramentas pos-
sibilitaram uma evolução significativa da Internet. Antes 
de eles surgirem, havia partilha de informações. Agora há 
partilha de pessoas, há verdadeiramente comunicação (que 
na sua essência significa relação, interação, troca, partilha). 
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207206 As relações cara a cara continuam sendo fundamentais, mas 
para a dita “geração virtual” a relação on-line tornou-se na-
tural, tanto quanto a proximidade física. Um blog ou uma 
rede de relacionamentos é para a geração digital como que 
uma sala de estar onde pode encontrar com amigos a qual-
quer hora do dia. São lugares de encontro, no sentido pro-
fundo da palavra, pois ali se partilham ideias, sentimentos 
e atitudes.

Voltamos, assim, à questão inicial de que vivemos numa 
nova cultura e a Igreja precisa inculturar-se, precisa apren-
der com os jovens e com o mundo, algo que é difícil de 
aceitar, mas não é novidade. Já fomos minoria e enfrenta-
mos a rejeição dos judeus, vivemos num mundo organizado 
e estável do Império Romano, na confusão das invasões 
“bárbaras”, num tempo em que o centro da vida social e 
da estrutura urbana era a catedral, num processo de mu-
dança econômica e industrial, já respondemos a diversas re-
voluções etc. Nossos apóstolos e missionários já foram aos 
quatro cantos do mundo. Isso tudo porque temos algo a 
dizer ao mundo, temos respostas às indagações profundas 
do ser humano (que são iguais sempre), temos o Evange-
lho a anunciar (uma proposta que não se limita ao tempo e 
ao espaço, contexto). Cada época tem o seu desafio, mas a 
Igreja tem o principal: Jesus Cristo e a sua mensagem. Por 
isso conseguiu e conseguirá se adaptar e superar os desafios 
que surgem.

A missão de todos os religiosos, dos mais variados caris-
mas, é beneficiada na nova cultura, pois a evangelização, 
a pastoral, a educação, a catequese, a orientação espiritual 
e muitas outras áreas são imensamente privilegiadas pelos 
meios técnicos oferecidos. Basta termos um programa coe-
rente e sábio que muitos frutos serão gerados (“cem por 
um”). Novas oportunidades pastorais se apresentam funda-
mentadas na interatividade e na inexistência das distâncias. 
Mas será preciso destacar-se entre as inúmeras alternativas 
e saber responder às angústias do internauta, e para tal é 
necessário fazer parte do mesmo universo que ele. Com um 

bom programa pastoral a Igreja atrairá o internauta e criará 
um ambiente que favoreça a vivência da fé.

Igualmente, a catequese torna-se muito mais atrativa e ca-
tivante valendo-se dos meios virtuais. A catequese e a pas-
toral que não fizerem uso desses meios estão perdendo uma 
grande oportunidade, pois esta cultura é a porta que põe a 
nova geração em contato com o mundo e por isso também 
com a fé. Um programa de catequese on-line, por exemplo, 
ou um blog onde todos sejam envolvidos podem ser boas 
alternativas. O jovem está crescendo neste universo cultural 
e não aceitará os antigos modelos de educação da Igreja, 
nem o antigo modo de fazer pastoral vocacional. A relação 
com o saber mudou, e a Igreja deve estar atenta a isso ao 
apresentar a fé à nova geração.

Ao aceitar a cultura digital, a Igreja não está renunciando 
aos seus valores básicos. Pelo contrário, tem a possibilidade 
de apresentá-los a uma nova cultura, a um novo ambiente, 
realizando, assim, a sua missão de evangelizar. João Pau-
lo II e Bento XVI insistem constantemente neste aspecto: 
devemos apresentar uma ética à cultura digital. Isso é pro-
fundamente evangélico. E a missão primordial da Igreja é 
evangelizar, pregar o Evangelho a todas as criaturas (cf. Mc 
16,15). Desde o Pentecostes a comunidade cristã valeu-se 
de todos os meios disponíveis para pregar a Boa-Nova de 
Cristo, levando a mensagem de amor a toda a humanidade. 
Assim como em outras épocas os missionários serviram-se 
de todos os meios para evangelizar, nós, no nosso tempo, 
temos como que a obrigação de usar o ciberespaço para 
pregar o Evangelho.

A história prova que a inculturação é necessária. Cada ge-
ração terá de traduzir em novas formas o sentido de Jesus 
Cristo para ela. Cristo ontem, hoje e sempre deverá ser re-
pensado, reexpresso conforme as categorias de pensamento 
das diferentes gerações. Se a fé não se “inculturar”, perderá 
seu significado para o ser humano da nova cultura. A fé tem 
lugar e é aguardada com esperança pela cultura digital. O 
que falta são profetas e missionários corajosos para enfrentar 
este ambiente onde os conceitos e valores são relativos. Pre-
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208 cisamos deixar a “terra firme” para avançar em águas mais 
profundas, ou melhor, por um universo infinito, desterrito-
rializado e atemporal. Ali também Deus se manifesta.

Mais do que respostas, pretendemos aqui apresentar pers-
pectivas, questionar o religioso e motivar uma ação de 
inserção na cultura digital. Pretendemos colaborar com a 
missão da Igreja, continuadora do múnus de Cristo. Não 
tenham medo de arriscar, pois disso depende o futuro de 
nossa missão evangelizadora.
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Questões para ajudar a leitura 
individual ou o debate em comunidade
1. Quais os aspectos positivos e negativos que você vê 

na cultura digital, especialmente na Internet?
2. Como a sua Congregação utiliza a Internet para o 

exercício da missão específica? De que forma ela 
adaptou o carisma à cultura digital?

3. Quais as propostas de ação que você pode oferecer à 
Igreja e à sua Congregação em relação à evangeliza-
ção com a Internet?


