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"Esperar contra toda esperança" 
(Rm 4,18) 

MARIA CARMELITA DE FREITAS, FJ 

1
') ode parecer um paradoxo afirmar que vivemos a "hora da esperança". 
'-" Entretanto, é esta uma experiência que o povo de Deus peregrino está cha
~ mado a viver com intensidade, nas vicissitudes, contradições e desafios do 
momento histórico atual. 

Em realidade à crise pela qual passa a humanidade é considerada por muitos 
como sem precedentes. Agravam-se as situações de pobreza inumana, num mun
do cada vez mais dividido. Estamos longe de uma democracia efetiva, em que todos 
sejam reconhecidos na sua dignidade e na sua igualdade fundamental de pessoas 
humanas. A paz estável e duradoura é ainda uma aspiração e uma tarefa urgente 
a ser construída num mundo ameaçado por constantes litígios de diferentes causas 
e origens. São muitas as sombras que se acumulam no horizonte do novo milênio 
do cristianismo histórico, desafiando as expectativas de um "novo milênio sem 
exclusão". Por outro lado, há claros indícios de que uma nova consciência de soli
dariedade e uma nova sensibilidade humana e ecológica estão germinando e cres
cendo, ainda que na contra-mão do sistema vigente. 

Face à gravidade e à complexidade deste momento histórico, a expressão 
paulina - "esperando contra toda esperança" - encontra uma forte ressonância 
na consciência eclesial e da Vida Religiosa. É isto que permite falar de hora da 
esperança: hora de ultrapassar as barreiras que impedem ver para além dos apa
rentes fracassos da história da humanidade; hora de perscrutar o horizonte como 
sentinelas arrojadas para vislumbrar a luz que irrompe das trevas e que permite 
adivinhar o novo que já está brotando (Is 43,18-19). 

Obviamente, trata-se aqui da esperança no seu sentido bíblico mais profundo, 
entendida como força e capacidade de resistir; como dinamismo do Espírito atuan
do na comunidade dos pobres, dos pequenos, dos "anawin" de nossos tempos. A 
festa da Páscoa - a memória do Senhor morto e ressuscitado, vivo na comunidade 
- que estamos celebrando nestes meses constituem o chão firme, a terra dadi-
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vosa·onde tal esperança mergulha suas raízes para produzir frutos de Vida. Nessa 
perspectiva, o grande desafio para religiosos e religiosas hoje é alimentar na pró
pria vida e na vida de seus irmãos e irmãs de caminhada a percepção e a abertura· 
a esta dimensão fundamental da vida cristã: a certeza de que a esperança não 
decepciona porque o Espírito do Ressuscitado está vivo e atuante no povo de Deus; 
e que essa presença viva do Espírito é o Pentecostes do cotidiano gerador de vida 
nova e da nova humanidade. 

Nesta perspectiva, ganham densidade e força de provocação os cinco nunca 
mais de João Paulo II no dia do pedido de perdão, da quaresma deste ano jubilar: 

1) NUNCA MAIS ofensas contra qualquer povo; 
2) NUNCA MAIS recorrer à lógica da violência; 
3) NUNCA MAIS discriminações, exclusões, opressões e desprezo pelos pobres; 
4) NUNCA MAIS contradições a serviço da verdade; 
5) NUNCA MAIS gestos contra comunhão da Igreja. 

Que Deus do perdão e da esperança confirme nossos corações e nossas mentes 
neste pacto pela justiça, pela paz, pela solidariedade e pelo amor. 

É nesse horizonte de esperança que os artigos de Convergência deste mês de
vem ser lidos. Há em todos eles sementes de futuro que é preciso saber plantar nas 
nossas comunidades e ao longo do nosso caminho para que entre nós floresça a 
justiça e corram abundantes os rios da paz. 

O artigo do Pe. Johan Konings - 'í1. índole própria do Quarto Evangelho" - é 
uma apresentação extremamente rica e inspirada do texto do Evangelho de João. 
Segundo o autor, "o quarto evangelho quer ser lido ou escutado como o testemu
nho apostólico de que Jesus é o Messias e Filho de Deus, para que na firmeza dessa 
fé o ouvinte tenha vida". O artigo é um excelente subsídio para a meditação e o 
aprofundamento da Palavra, da qual João é testemunha privilegiada. 

"Mistério de Deus e dignidade da mulher - duas realidades que se abraçam em 
terna compaixão" - é o inspirado artigo de Ir. Terezínha das Neves Cota. O texto 
trata da contribuição da teologia feminista na compreensão do Mistério do Deus 
Trindade, tema de grande atualidade e de singular importância. Depois de uma 
inspirada introdução e de uma incursão breve na história da teologia feminista, a 
autora se detém nos avanços e conquistas do momento atual, expondo o alcance da 
teologia feminista na comunidade eclesial e na sociedade. No dizer da autora, "Mis
tério de Deus e dignidade da mulher se abraçam. O dinamismo do amor e da vida, 
intrínseco ao Mistério trinitário, envolve a mulher com ternura, confirma-a na sua 
dignidade, comunica-lhe esse mesmo dinamismo de amor e vida". 

Pe. Antônio Aparecido da Silva, no seu artigo - "Vida Religiosa e Formação 
inculturada: entre atabaques e guasás" - reflete e leva os leitores a refletir sobre o 
sempre candente tema da formação. O texto é claro e sugestivo. A questão da forma
ção inculturada é tratada de maneira lúcida, mostrando a complexidade do assunto, 
que envolve igualmente formadores e formandos. "Face aos novos sujeitos cultu
rais a formação para a Vida Religiosa está diante de um grande mosaico onde pode 



haver poeira, mas ao limpá-lo é preciso fazer com cuidado para que a beleza da 
arte não fique prejudicada". 

O artigo do Pe. Paulo Roberto Gomes, - "Maria aos pés da Cruz" - é uma 
leitura de Jo 19,16-37. Partindo da narrativa de João, a autor reflete sobre o sentido 
teológico de Maria junto à Cruz de Jesus e sobre o "lugar" da Vida Religiosa, no 
seguimento de Jesus. Em palavras do autor, o "lugar da Vida Religiosa na Igreja, 
enquanto sinal profético, deve ser aos pés do Crucificado e dos crucificados da 
história. Junto aos marginalizados, na vivência de nossa Consagração Batismal
Eucarística, estaremos abertos à criatividade do Espírito nesse tempo de inverno 
eclesial. Sem repensar os papéis dentro da Igreja, enquanto homens e mulheres, 
funções como clero/leigos, relações de exercício de poder, superando modelos 
ultrapassados, redemocratizando estruturas e retomando a coragem não conse
guiremos "re-fundar" nossa Vida Religiosa. 

Pe. Gabino Uribarri, no seu artigo - "Os Perigos da sobrecarga de trabalho para 
o futuro da Vida Religiosa" - faz uma interessante advertência sobre as conse
qüências que os excessivos compromissos de religiosas e religiosos na linha da 
Missão apostólica hoje podem acarretar para sua vivência do seguimento de Jesus. 
O artigo merece ser lido com atenção e discutido nas comunidades. 

------- . -------

NESTA "HORA DA ESPERANÇA", GANHAM DENSIDADE 

E FORÇA DE PROVOCAÇÃO OS CINCO NUNCA MAIS DE 

JoÃO PAULO 11 NO DIA DO PEDIDO DE PERDÃO, 

NA QUARESMA DESTE ANO JUBILAR: 

1) NUNCA MAIS OFENSAS CONTRA QUALQUER POVO; 

2) NUNCA MAIS RECORRER A LÓGICA DA VIOLtNCIA; 

3) NUNCA MAIS DISCRIMINAÇÕES, EXCLUSÕES, 

OPRESSÕES E DESPREZO PELOS POBRES; 

4) NUNCA MAIS CONTRADiÇÕES A SERViÇO DA VERDADE; 

5) NUNCA MAIS GESTOS CONTRA COMUNHÃO DA IGREJA. 

------ . ------
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Mensagem do Santo Padre 
para o XXXVII Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações 

14 DE MAIO DE 2000 - IV DOMINGO DE PÁSCOA 

'jl. Eucaristia, fonte de toda vocação e ministério na Igreja" 

Veneráveis Irmãos no Episcopado, 
caríssimos Irmãos e Irmãs do mundo inteiro! 

O Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que será celebrado no clima jubiloso 
das festas pascais, particularmente intenso em decorrência dos eventos jubilares, 
oferece-me a oportunidade de refletir juntamente convosco sobre o dom do cha
mado divino, compartilhando a vossa solicitude pelas vocações ao ministério or
denado e à vida consagrada. O tema que entendo propor-vos neste ano coloca-se 
em sintonia com o desenvolvimento do Grande Jubileu. 

Gostaria de meditar convosco sobre: A Eucaristia, fonte de toda vocação e mi
nistério na Igreja. Não é talvez a Eucaristia o mistério de Cristo vivo e operante na 
história? Da Eucaristia Jesus continua a chamar ao seu seguimento e a oferecer a 
cada homem a «plenitude do tempo». 

1. "Quando veio a plenitude do tempo, Deus mandou o seu Filho, nascido de 
mulher" (GI 4,4). 

<<A plenitude do tempo se identifica com o mistério da Encarnação do Verbo .. , 
e com o mistério da Redenção do mundo (Tertio millennio adveniente 1): no Filho, 
consubstanciai ao Pai, e feito homem no seio da Virgem, tem inicio e se cumpre o 
«tempo» esperado, tempo de graça e de misericórdia, tempo de salvação e de re
conciliação. 

Cristo revela o desígnio de Deus a respeito de toda a criação e, de modo especial, 
a respeito do homem. Ele «revela plenamente o homem ao homem e lhe dá a conhe
cer a sua altíssima vocação» (Gaudium et Spes, 22), escondida no coração do Eterno. 
O mistério do Verbo encarnado será plenamente revelado somente quando todo 
homem e toda mulher forem realizados nele, filhos no Filho, membros do seu Corpo 
Místico que é a Igreja. 



o Jubileu - e este de modo especial, celebrando os 2000 anos do ingresso do 
Filho de Deus no tempo, e o mistério da redenção - exorta toda pessoa de fé a 
considerar a própria vocação pessoal, para completar aquilo que na sua vida falta 
à paixão do Filho em favor do seu corpo que é a Igreja (cfr. Cl1,24). 

2. "Quando estava à mesa juntamente com eles, tomou o pão, abençoou-o, 
partiu-o e o serviu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. 
Mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o 
coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" 
(Le 24,30-32). 
A Eucaristia constitui o momento culminante no qual Jesus, no seu Corpo doado 

e no seu Sangue derramado pela nossa salvação, desvela o mistério da sua identi
dade e indica o sentido da vocação de toda pessoa de fé. De fato, todo O significado 
da vida humana reside naquele Corpo e naquele Sangue, porque deles nos vieram 
a vida e a salvação. De qualquer modo, deve identificar-se com eles a existência 
mesma da pessoa, que se realiza na medida em que, por sua vez, sabe fazer-se 
dom para os outros. 

Na Eucaristia, tudo isso é misteriosamente significado no sinal do pão e do 
vinho, memorial da Páscoa do Senhor: o fiel que se nutre daquele Corpo entregue 
e daquele Sangue derramado recebe a forma de transformar-se também em dom. 
Como diz Santo Agostinho: «Sede aquilo que recebeis e recebei aquilo que sois» 
(Discurso 271, 1: Nella Pentecoste). 

No encontro com a Eucaristia, alguns descobrem que são chamados a se torna
rem ministros do Altar, outros a contemplar a beleza e a profundidade desse misté
rio, outros a transbordar esse ímpeto de amor sobre os pobres e os fracos, e outros 
ainda, a captar, na realidade e nos gestos da vida de cada dia, o seu poder transfor
mante. Na Eucaristia, todo fiel encontra não apenas a chave interpretativa da pró
pria existência, mas a coragem de realizá-la a ponto de - na diversidade dos ca
rismas e das vocações - construir o único Corpo de Cristo na história. 

Na narrativa dos discípulos de Emaús (Lc 24,13-35), São Lucas faz entrever o que 
acontece na vida daquele que vive da Eucaristia. Quando, "ao partir o pão" por parte 
do "forasteiro" os olhos dos discípulos se abrem, eles reconhecem que o coração ar
dia-lhes no peito enquanto o escutavam explicar as Escrituras. Naquele coração que 
arde podemos ver a história e a descoberta de toda vocação, que não é comoção 
passageira, mas percepção sempre mais certa e forte de que a Eucaristia e a Páscoa 
do Filho serão cada vez mais a Eucaristia e a páscoa dos seus discípulos. 

3. "Escrevi a vós, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós 
e vencestes o maligno" (Uo 2,14). 
O mistério do amor de Deus, "escondido desde a origem até as gerações (passa

das)" (Cl1, 26), é agora revelado a nós na "linguagem da cruz" (lCor 1,18) que, habi
tando em vós, queridos jovens, será a vossa força e a vossa luz, e revelar-vos-á o 
mistério do chamado pessoal. 

Conheço as vossas hesitações e as vossas dificuldades, às vezes vos vejo deso
rientados, compreendo o temor que vos assalta perante o futuro. Mas também 
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tenho na mente e no coração a imagem festiva 'de tantos encontros convosco nas 
minhas viagens apostólicas, durante as quais pude constatar a sincera busca de 
verdade e de amor que reside em cada um de vós. 

O Senhor Jesus fincou a sua tenda no melo de nós, e dessa morada eucarística 
ele repete a cada homem e a cada mulher: "Vinde a mim, todos vós que estais afli
tos sob o jugo, e eu vos aliviarei" (Mt 11,28). 

Queridos jovens, ide ao encontro de Jesus Salvador! 

Amai-o e adorai-o na Eucaristia! Ele está presente na Santa Missa, que torna 
sacramentalmente presente o sacrifício da Cruz. Ele vem a nós na santa comu
nhão e permanece no tabernáculo das nossas igrejas, porque é nosso amigo, ami
go de todos, especialmente de vós, jovens, tão precisados de confiança e de amor. 
Dele podeis haurir coragem para serdes seus apóstolos nesta importante passa
gem histórica. Jovens, os anos 2000 serão como vós os quiserdes e os construirdes! 

Depois de tanta violência e opressão, o mundo precisa de jovens capazes de 
«lançar pontes» para unir e reconciliar; depois da cultura do homem sem vocação 
temos urgência de homens e mulheres que acreditam na vida e sabem acolhê-la 
como chamado que vem do Alto, daquele Deus que chama porque ama; depois do 
clima de suspeita e de desconfiança, que corrompem os relacionamentos huma
nos, somente jovens corajosos, com mente e coração abertos a ideais elevados e 
generosos, poderão restituir beleza e verdade à vida e aos contatos humanos. 

Então, este tempo jubilar será realmente «ano de graça do SenhOr>' para todos, 
um Jubileu vocacional. 

4. "Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que existe desde o principio" 
(Uo 2,13). 

Toda vocação é dom do Pai e, como todos os dons que vêm de Deus, chega 
através de muitas mediações humanas: a dos pais ou dos educadores, dos pasto
res da Igreja, de quem está diretamente empenhado num ministério de animação 
vocacional, ou do simples fiel. Com esta mensagem eu desejaria dirigir-me a todas 
essas categorias de pessoas, às quais se liga a descoberta e o cultivo do chamado 
divino. Estou consciente de que a pastoral vocacional constitui um ministério nada 
fácil, mas como não lembrar-vos que nada é mais exaltante do que um testemunho 
apaixonado da própria vocação? Quem vive com alegria esse dom e o alimenta 
quotidianamente no encontro com a Eucaristia, saberá espargir no coração de 
muitos jovens a boa semente da adesão fiel ao divino chamado. É na presença 
eucarística que Jesus nos alcança, insere-nos no dinamismo da comunhão eclesial, 
e faz de nós sinais proféticos diante do mundo. 

Gostaria de dirigir aqui um pensamento afetuoso e grato a todos os animado
res vocacionais, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos, que se dedicam com 
entusiasmo a esse difícil ministério. 

Não vos deixeis desencorajar pelas dificuldades, tende confiança! 

Quando é plantada com generosidade, a semente do chamado divino produzirá 
frutos abundantes. Perante a grave crise de vocações para o ministério ordenado 
e para a vida consagrada, que se constata em algumas regiões do mundo, é preciso 



- sobretudo neste Jubileu do Ano 2000 - fazer com que todo presbítero, todo 
consagrado e consagrada redescubram a beleza da própria vocação e dêem teste
munho dela aos outros. 

Cada fiel torne-se educador de vocações, sem ter receio de propor escolhas 
radicais; cada comunidade compreenda a centralidade da Eucaristia e a necessi
dade de ministros do Sacrifício eucarístico; de todo o povo de Deus se eleve, sem- . 
pre mais intensa e apaixonada, a oração ao Dono da messe, a fim de que mande 
operários para a sua messe. E confie esta sua súplica à intercessão daquela que é 
a Mãe do Eterno Sacerdote. 

5. Oração 

Virgem Maria, humilde filha do Altíssimo, 

em ti se cumpriu de modo admirável 

o mistério do divino chamado. 

Tu és a figura daquilo que Deus realiza 

em quem confia nele; 

em ti a liberdade do Criador 

exaltou a criatura humana. 

Aquele que nasceu do teu seio 

uniu, num único valor, a liberdade salvífica de Deus 

e a adesão obediente do homem. 

Graças a Ti, o chamado de Deus 

se une definitivamente com a resposta do homem-Deus. 

Tu, primícias de uma vída nova, 

guardas, por todos nós, o «Sim» generoso da alegria e do amor. 

Santa Maria, Mãe de todo chamado, 

faze com que os fiéis tenham a força 

de responder com generosa coragem ao apelo divíno, 

e sejam alegres testemunhas do amor a Deus 

e ao próximo. 

Jovem filha de Sião, Estrela da manhã 
que guias os passos da humanidade 

através do Grande Jubileu, na direção do futuro, 

orienta a juventude do novo milênio 

para Aquele que é "a verdadeira luz que ilumina todo homem" (lo 1,9). 

Amém! 
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1. II Encontro de Vida Religiosa 
Afro-Descendente 
Mensagem Final 

Prezadas irmãs e prezados irmãos: 

EQUIPE COORDENADORA VIDA RELIGIOSA AFRo 

E PARTICIPANTES 

A todas e a todos enviamos nossa saudação fraterna. 

Vindos de catorze países, nós, religiosas e religiosos afro-descendentes, nos 
reunimos na cidade de Buenaventura, Colômbia, do dia 24 ao dia 28 de fevereiro 
de 2000, para refletir, partilhar e planejar nosso compromisso como religiosas e 
religiosos afro-descendentes. 

Do depoimento dos participantes de cada país nos foi possível concluir, com 
profunda tristeza, que nosso povo afro-descendente continua sendo vitima de 
exploração e marginalização, em todos os países, sem exceção. O neoliberalismo 
vigente ampliou e solidificou o lucro dos grandes em detrimento dos pobres: tra
balhadores, mulheres, sem teto, sem terra, onde se encontra nosso povo. Nós, os 
afro-descendentes, continuamos sendo as grandes vítimas da discriminação em 
todos os países da América Latina e do Caribe. 

Louvamos o Senhor porque a CLAR, aberta aos sinais dos tempos, escutou a 
interpelação do Espírito presente em nossos clamores de religiosas/os afro-des
cendentes e, com determinação, está levando adiante este rebento que acaba de 
nascer, e que é a articulação e convocação das/os religiosas/os negros de todas 
as congregações da América Latina e do Caribe. 

Louvamos a Deus porque várias congregações realizaram encontros específicos 
com suas religiosas/os afro-descendentes. Conhecemos a experiência de algumas: 
Congregação das Irmãs Missionárias de Madre Laura (Colômbia) que vai realizar 



seu primeiro encontro; Salesianas/os afro-descendentes que realizaram seu primeiro 
Seminário Continental no Brasil; Religiosas de Jesus Crucificado (Brasil) que realiza
ramseu oitavo encontro; Franciscanos/ as afro-descendentes (Brasil) que vão realizar 
seu 13' encontro, etc ... 

Louvamos a Deus porque várias Conferências Nacionais de Religiosas/ os estão 
fazendo acontecer em seus países encontros de Religiosas/os afro-descendentes. 
Temos certeza de que as outras Conferências, em sintonia com a reflexão da CIAR 
de refundação da vida religiosa, irão propiciando aos seus membros afro-descen
dentes e outros irmãos solidários com a causa, a oportunidade de encontrar-se, 
rezar e refletir de maneira INCULTURADA. Este será um gesto concreto no mar
co do ano jubilar para os povos afro-descendentes. 

Louvamos aDeus porque a CIAR, escutando a interpelação do Espírito, criou o 
GRUPO DE REFLEXÃO TEOLÓGICA AFRO. Este grupo formado por doze irmãs/os 
de diferentes países, está caminhando para seu terceiro encontro de estudos e 
aprofundamento, e deverá lançar, brevemente, um livro com seu primeiro ensaio 
sobre a vida religiosa afro focalizando os temas: - Jubileu Afro; - história da vida 
religiosa afro na América Latina e no Caribe; - identidade afro; - religiões tradicio
nais afro; - inculturação e liturgia afro; - relações de gênero; - elementos para 
reafirmar nossa identidade afro na Vida Religiosa. 

Louvamos a Deus porque algumas congregações estão descobrindo as áreas 
habitadas por afro-descendentes de palenques (quilombos) como área desafiadora 
de missão inculturada para suas congregações. Entre as três mil áreas de remanes
centes de palenques daAmérica Latina e do Caribe, a Vida Religiosa só se faz presen
te, de maneira sólida, mais ou menos em dez áreas. 

Louvamos a Deus porque algumas congregações religiosas começam a dar bol
sas de estudos em seus colégios de ensino básico, médio e universitário, para a 
população afro-descendente, organizada em entidades negras. 

A presença de Dom Eugênio Arellano, bispo de Esmeraldas/Equador, presidente 
do DEMIS/CELAM, Padre Jesus Osorno, Secretário Executivo do DEMIS/CELAM e 
Padre Guido Zagarra, ofm, Presidente da CIAR, durante todo o encontro e em 
todos os trabalhos com profundo interesse e participação foi um dos pontos altos 
do encontro. Fez nos perceber que para a CIAR a refundação da vida religiosa 
passa também pelos/as afro-descendentes. 

Para nosso terceiro encontro, que está programado para o ano 2002, contamos 
com um sólido e participativo trabalho de todas as Conferências de Religiosas/os 
da América Latina e do Caribe, bem como de todos os protagonistas deste processo 
que são as/ os religiosas/ os afro-descendentes em processo de descobrir e fortalecer 
sua identidade. 

Enviamos a todas/os nossa saudação fraterna neste tempo de graça que esta
mos vivendo. 

------- . -------
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2.· Pastoral para os Brasileiros 
no exterior - PBE 

Realizou-se, em outubro passado, em Danbury, EUA, o N Congresso do Apos
tolado Brasileiro. O relatório enviado à PBE/CNBB relata o seguinte: 

Participaram do Congresso 65 pessoas, procedentes das equipes pastorais do 
seguintes Estados: Flórida, Massachussets, New Jersey, New York,Connecticut, 
Road Island e Washington. 

D. Peter Rosazza, Bispo encarregado da atticulação do Apostolado Brasileiro 
com a Conferência Episcopal americana, esteve presente no evento e, além de 
saudar a todos em nome, inclusive, dos Bispos do Brasil, onde havia estado há 
pouco, disse da ligação que está se firmando por parte dos Bispos dos Estados 
Unidos com o Apostolado Brasileiro e outros grupos de imigrantes. Ressaltou o 
desejo das Conferências Episcopais dos dois países de articularem e apoiarem a 
assistência pastoral aos brasileiros residentes naquele país. 

O tema central do Congresso foi IncuIturação. Dois assessores expuseram so
bre o assunto: Pe. Robert Bouffier, coordenador do Apostolado Brasileiro em 
Boston, e Psicóloga Heloisa C. Rooney. Houve debates, reflexão e aprofundamen
to, resultando, entre outros, os seguintes pontos comuns: 

a) há poucos sacerdotes brasileiros para atender as muitas e grandes comuni
dades de brasileiros; há comunidades que funcionam sem sacerdotes; 

b) destaca-se o crescimento pastoral: grupos de jovens, celebrações, assistên
cia social, cursos de inglês para brasileiros, equipes do dízimo, celebrações 
de datas religiosas e cívicas; 

c) alguns sacerdotes trabalham com paróquias de diversos grupos étnicos, 
como: haitianos, hispanos, portugueses, americanos e brasileiros; 

d) o aspecto "comunidade" é decisivo no processo do crescimento mútuo, sem 
esquecer a troca de experiências interculturais, na dimensão de fé e espe
rança no futuro. 

e) muitos testemunhos foram partilhados a respeito do "sonho brasileiro na 
América", mesmo tendo que enfrentar medos, inseguranças, solidão e difi
culdades de comunicação por causa do idioma; 

f) "Todos nós somos missionários" das nossas culturas. 

Em equipes foram trabalhadas três áreas de significativa importância: Pastoral 
social, evangelização e sacramentos. Cada equipe refletiu e elencou várias suges
tões para a dinamização dessas dimensões no âmbito das comunidades, confor
me segue: 



1. pastoral 1i0Clal: 

a) alguém da comunidade disponha de um Beeper para atender chamadas de 
emergência; 

b) Incentivar o convivio pós-missa; 

c) alguém bilíngüe para atender à comunidade; 
d) os recursos financeiros da comunidade devem ser utilizados para viabilizar 

os citados servíços; 

e) articular e utilizar as organizações que já trabalham com migrantes; obser
ve-se, por exemplo que, em Framingham há um centro de atendimento ao 
imigrante sustentado pelo dízimo. 

2. Evangelização: 

a) catequistas bilíngües; 

b) fazer avaliação do nível das crianças; 

c) catequese para adultos; 

d) para a juventude: grupos de jovens Oração; 

e) cursos de português para crianças e jovens para conhecimento da cultura 
brasileira; 

f) elaborar um projeto de língua portuguesa e cultura brasileira. 

3. Sacramentos: 

Investimento na formação de leigos para preparar os sacramentos. 

Concluídos os trabalhos de grupo e o plenário, Ir. Kate Conti apresentou o Côn
sul adjunto de NewYork, Sr. Marcelo Solum, o qual convidou os brasileiros para 
uma Celebração Eucarística prevista para o dia 7 de maio de 2000, em horário a ser 
marcado. Esta celebração tem o objetivo de reunir a grande comunidade brasileira 
para celebrar os 500 anos de evangelização e ala Missa rezada no Brasil. 

Por sugestão e em nome dos participantes do Congresso foi também enviada uma 
carta ao Presidente da CNBB e Bispos do Brasil. 

IR. ROSITA MILESI, MSCS 
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Nestes últimos anos, os estudos sócio
histórico-literários trazem contribuições 
altamente relevantes para o campo bíbli
co e, também, para o evangelho de João. 
Contudo, o caráter próprio do Quarto 
Evangelho não se deixa deduzir por com
pleto dos aspectos políticos, sociais, cul
turais oureligiosos. João não se opõe, por 
exemplo, ao judaismo da Sinagoga ape
nas por esses fatores, mas por causa de 
uma intuição diferente daquilo que é a 
Palavra de Deus. 

Quando surgiu a comunidade dos "na
zarenos" por um lado e, depois da destrui
ção do Templo, o judaísmo sinagogal re
novado por outro, defrontaram-se duas 
maneiras diferentes de conceber a pre
sença salvífica de Deus, a shekiná. Para o 
judaísmo renovado, a Presença de Deus 
se dava na Torá ou Instrução (escrita e 
oral), fortemente orientada para a prática 

PE. JOHAN KONINGS 

da vída, mormente na halaká (ordena
ções rituais e morais, interligadas entre 
si). Para o cristianismo, a presença de 
Deus se dava na práxis de Jesus de Naza
ré, da qual a comunidade cristã, vívendo 
o tempo final na presença do Espírito, 
pretendia ser a contínua atualização na 
prática do amor fraterno ao 16,13-15). 

Mas essa diferença teológica distin
gue a "vía joanina" não apenas do ju
daísmo, mas também de todos os outros 
caminhos de salvação (cultos de misté
rios, gnose ... ) e, sobretudo, dos cami
nhos do desamor. Nesse sentido, João 
passa com facilidade da discussão com 
o judaísmo ao conflito com "o mundo", 
não porque o judaísmo seja simples
mente representante do mundo mau, 
como alguns pensam, mas porque em 
ambos os casos a comunidade joanina 
se vê obrigada a distanciar-se. 

1. TESTEMUNHO E FÉ 

o Quarto Evangelho quer ser lido ou 
escutado como o testemunho apostóli

c . co de que Jesus é o Messias e Filho de 
Deus, para que na firmeza dessa fé o 
ouvínte tenha "vída" (20,31). 
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Esse testemunho fala diversas vezes 
da missão e, sobretudo, apresenta Jesus 
como o grande Envíado do Pai. Talvez os 
fiéis da comunidade joanina se reconhe
cessem na figura do Envíado. Nessas co-



munidades ainda existiam os missioná
rios itinerantes que, pelo que se supõe, 
marcaram o início do cristianismo; tex
tos como Jo 13,20 e, sobretudo, 3Jo 5-8 
confIrmam isso. 

Que anunciavam esses missionários? 
O Quarto Evangelho pouco fala do Reino 
de Deus, conteúdo primordial do anúncio 
missionário. Provavelmente, como na 
missão de Paulo, não o "Reino", mas Jesus 
mesmo era o objeto do anúncio dos missio
nários joaninos. João menciona o IIReino" 
apenas num caso muito específico, quan
do ele reproduz a linguagem da expectati
va judaica (Jo 3,3.5). Não parece afInado 
com o "reino de Deus" no sentido da espe-

rança judaica daquele tempo. Prega, sim, 
a messianidade e o papel salvífico daque
le "de quem-falam a Lei e os Profetas" 
(1,45), embora sugira também em relação 
a isso correções fundamentais (>com. 
6,14; 12,34). Por outro lado, a discussão 
com a sinagoga rabínica faz pensar que, 
no tempo da redação final do Evangelho, 
a própria comunidade joanina já estivesse 
organizada como sinagoga alternativa e a 
vida itinerante fosse antes exceção que 
regra. Tambémisso transparecenas cartas 
joaninas. Seguir Jesus não é necessaria
mente sair pela rua a fora; seguimento pa
rece antes signifIcar a confissão de fé, até 
o martírio (= testemunbo) de sangue. 

2. INICIAÇÃO E PERSEVERANÇA 

Se o Evangelho de João urge a confIs
são de fé, a ponto de parecer fechado aos 
de fora, poderá ser chamado de "esotéri
co" (do grego eso, "dentro")?Prefuo dizer 
que é um evangelho para iniciandos e 
para iniciados. Usa uma linguagem, uma 
terminologia específIca, que os de fora 
não entendem, com duplo sentido, iro
nia, mal-entendido, etc. É um evangelho 
para os que andam na luz, na verdade (cf. 
Jo 12,36), em oposição aos que vivem na 
mentira, nas trevas, fora. 

O Evangelho de João não é esotérico 
no sentido dos sistemas gnósticos. A se
melhança de sua linguagem" dualista" à 
do gnosticismo sistematizado no sécuio 
II não nos deve enganar: tal linguagem 
já se encontra abundantemente no AT e 
no ambiente contemporâneo da comu
nidade joanina, como provam as cartas 
de Paulo, os evangelhos sinóticos e, so
bretudo, os textos de Qumran. Como no 
caso do "saber" (§3.2.4J, também aqui 
não se deve julgar João pelos escritos do 
século 11. É verdade que o Evangelho de 
João foi o evangelho preferido dos gnósti-

cos, mas isso não signífica que ele é gnós
tico no sentido esotérico. A Primeira 
Carta de João talvez seja o antivírus que 
protege contra a cooptação esotérica seu 
Evangelho, que é aceito pela "grande 
Igreja". Para João, a iniciação não consis
te na posse narcisista da verdade, mas na 
consciência de ser envolvido pela verda
de e de devertestemunbá-la (cf. a expres
são "nós sabemos/conbecemos" em 3, 14; 
4,22; e sobretudo lJ02,3.5; 3,16.24; 4,13.16; 
5,2.20). Essa verdade nunca é posse, mas 
sempre dom, conferido a partir do 
"enaltecimento" de Jesus pelo "Espírito da 
Verdade" (Jo 7,39; 14,17; 15,26). 

Embora pareça um escrito polêmico 
contra "os de fora", o Quarto Evangelho é 
antes de tudo um evangelho para os de 
dentro. De fato, os leitores/ouvintes visa
dos não são os rabinos judaicos, mas os 
membros da comunidade cristã! É um es
crito que conduz o leitor/ouvinte por um 
itinerário dafé, caracterizado pela polari
dade de iniciação e perseverança. Recorda 
os primórdios (Jesus nos anos 30) para re
forçar afé no tempo da crise (a comunida-
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de nos anos 90), abrindo a perspectiva pa
ra as gerações que hão de vir (20,29!), assis
tidas pelo Paráclito que, em cada época, 
os conduzirá "na plena verdade" (cf. 
16,13). Por isso, "redesenha", comliberda
de, os fatos e as palavras de Jesus, tornan
do-os eloqüentes para as gerações ulterio
res, às quais ele destina a bem -aventuran
ça daqueles que crêem sem terem sido 
testemunhas de primeira hora (20,29). 
Assim se desenha o seguinte processo: 

• capítulos 1-4: convite para a novi
dade do mistério; 

• capítulos 5-12: o conflito, levando à 
opção da fé; 

• capítulos 13-17: na intimidade dos 
discípulos fiéis; 

• capítulos 18-20: contemplando o 
II enaltecimento". 

R:econhecemos nesses passos a inicia
ção e a perseverança na fé. João procura 
fortalecer a fé e desenvolver as conse
qüências radicais para os que a abraça
ram. Visando a comunidade dos que cre
ram antes de nós, o Evangelho de João 
atinge também a nós, hoje. Nós, igual
mente, estamos em contraste com um 
mundo que ameaça nossa comunidade e 
nossos corações, excluindo os que crêem 
e agem em coerência com sua fé. 

Lido na perspectiva da verdade de 
Deus que nos envolve no mistério de Cris
to, ele é o verdadeiro evangelho "gnósti
co", conduzindo-nos ao conhecimento 
verdadeiro (gnose). Todavia, tal leitura 
não é cega diante da opressão e da exclu
são que pesam sobre nossa sociedade, 
nem foge do projeto de transformá-la. 

3. EVANGELHO MÍSTICO E CONTEMPLATIVO 
Em vez de nos enclausurar no intirnis

mo esotérico, o Evangelho de João nos 
introduz no novo Templo que é Jesus, o 
Jesus eclesial (2,22), espaço de encontro 
com Deus para todos (4,22-24). Aí o con
templamos (1,14), como Isaías já o con
templou profeticamente no antigo Tem
plo, segundo Jo 12,41. Neste sentido, o 
Evangelho de João é con-templativo. 

O Evangelho de João é místico, mas 
não mistificado, nem mistificante. Acena 
à realidade de Deus, que não "pertence" 
a "este mundo", mas nele se inscreve. Os 
discípulos não são do mundo, mas estão 
nele (17,14-15). Éno mundo que se vive a 
vida unida a Jesus, perseguido e excluído 
pelo mundo. Ora, "este mundo" penetra 
até dentro da comunidade cristã, na for
ma de desamor, ambição, apostasia, trai
ção. Por isso, João se opõe violentamente 
à "cobiça do mundo" (cf. Uo 2,16). 

"A mística é uma questão social". 
Sobre o pano de fundo de nossa socie
dade, que, apesar dos "milagres econô
micos", continua a oferecer um espetá-

culo de graves distorções, a mística, co
mo iniciação no mistério de Deus, é um 
fator de liberdade. É a percepção íntima 
da grandeza incomparável de Deus, fon
te de resistência à exploração que se pre
tende necessária e inevitável. O Evange
lho de João nos faz contemplar a gran
deza de Deus - a glória - no dom da 
vida de Jesus de Nazaré (cf. 1,14). 

Na mutação cultural, econômica e so
cial que atinge nosso mundo no limiar do 
terceiro milênio, isso traz benfazeja luz e 
renovado incentivo para os que se sen
tem ameaçados, deprimidos e de diver
sas maneiras excluídos da sociedade e 
abalados em sua fé. João reformula de 
modo decisivo a nova Torá do amor fra
terno (13,34-35), que não apenas exclui 
o medo (Uo 4,18), mas tudo o que não 
condiz com Deus que é Pai - a exclusão 
no sentido mais radical. Assim, desperta
nos para uma ação solidária abrangente, 
que vai além dos fatores econômicos e 
procura as raízes da existência cristã. Aí 
está a força mística deste evangelho. 



4. EVANGELHO "ESPIRITUAL" 

O Evangelho de João foi chamado, 
por Clemente de Alexandria, de "evan
gelho espiritual", à diferença dos ou
tros três, que seriam mais somáticos 
("corporais"), já que descrevem mais de 
perto a história exterior de Jesus. Em
bora um tanto simplista, essa contra
posição nos convida a perguntar em 
que sentido João é espiritual. Certa
mente não no sentido" espiritualista". 
Não apregoa um cristianismo alheio ao 
mundo histórico e material em que vi
vemos. "Espiritual", no caso do Quarto 
Evangelho, significa que a vida e a men
sagem de Jesus são interpretadas à luz 
do Espírito de Deus, que nos faz des
cobrir sentidos sempre novos e atuais 
(cf. 16,13). 

Nesse sentido, é um evangelho aber
to. Assim como limita ao mínimo a lista 
de fatos narrados, João não fornece re
ceitas para o agir histórico nem regras 
concretas de conduta pessoal. Nada so
bre a legislação social, nem sobre a vida 
conjugal e familiar. .. Só o mandamento 
do amor fraterno. Não nos dá o peixe e 
nem a linha de pescar, só nos mostra o 
rio ... Não alista preceitos e receitas, mas 
situa os conflitos imediatamente num 
nível mais profundo, no nível do conflito 
entre IIluz e trevas", "verdade e mentira", 
"vida e morte". À luz de Jesus, Palavra de 
Deus "na carne", João mostra no mundo 
duas posições intrinsecamente incompa
tíveis, entre as quais é preciso escolher. 
O resto é conseqüência dessa opção. 

5. EVANGELHO "TEO-LÓGICO" 

O Quarto Evangelho é "teo-Iógico": 
fala de Deus e de Jesus como Filho de 
Deus. Chama a Jesus "o Filho", sem 
mais, porque Deus é o horizonte onipre
sente daquele cujos "sinais" são narra
dos neste evangelho (20,30; 1,18). 

Para João, cristologia é teologia, falar 
de Cristo é falar de Deus. O assunto é Deus! 
Como cristãos compromissados subli
nhamos a prática da justiça e do amor soli
dário, conforme o ensinamento e a prática 
dos profetas e, sobretudo, de Jesus de Na
zaré. Mas não podemos relegar a questão 
de "Deus" ao segundo plano. Nestes últi
mos anos, muito falamos da Igreja, bas
tante de Jesus, mas quase nada de Deus 
em sua transcendência e em sua imanên
cia. Ora, sem essas dimensões não se en
tende o Quarto Evangelho: "Eu não vim 
(falei/agi) por mim mesmo", soa o refrão 
de Jesus. Ele veio, falou e agiu porque o Pai, 
Deus, estava nele e assim lhe ordenou. 

O Evangelho de João nos ensina que 
a prática de Jesus é a prática de Deus 
mesmo - de Deus "na carne)!, em exis-

tência humana histórica. Jesus não ape
nas apresenta uma doutrina sublime, 
como se acentuava no século XIX, ou 
uma prática libertadora e exemplo ra
dicai, como nós costumamos acentuar. 
Em Jesus se dá a conhecer Aquele que 
ninguém jamais viu, mas que é a refe
rência última de tudo o que somos e fa
zemos. Por isso podemos crer em Jesus, 
aderir a ele, confiar nele de modo radi
cal. Nele, nosso viver tem seu pont9 de 
referência inabalável. 

A genialidade teológica do Quarto 
Evangelho consiste em não ter falado de 
Deus em termos teológicos abstratos, con
ceptuais. Ao descrever a prática de Jesus 
Cristo, João "conta" Deus, conta a história 
de Deus entre os homens (1,18). Em Jesus, 
Deus torna-se "história", existência hu
mana atuante no mundo. É isso que quer 
dizer o termo "carne" emJo 1,14. 

Nosso tempo ainda é capaz de falar se
riamente de Deus? Não virou produto de 
supermercado? Para ler João é preciso ad
mitir o Transcendente verdadeiro e real. 
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o que chamamos experiência de Deus 
não é um enlevo místico, eventualmente 
provocado por incenso oriental ou ervas 
alucinantes. A experiência religiosa é "to
car pelo limite interno o ilimitado que nos 
envolve". É comparável ao contato que o 
feto, no útero, tem com a mãe. Tocar o In
finito por dentro, é isso que João nos pro
porciona ao retratar Jesus, nosso irmão, 

qUe na hora do "en-altecimento" nos fala 
de "meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso 
Deus" (20,17). Pois não podemos nos co
locar fora do mistério de Deus, sob pena 
de não mais sermos. Se não podemos in
cluir o Mistério em nossa cabeça, pode
mos colocar todo o nosso ser no Mistério. 
Segundo João, a vida de Jesus nos dá a 
conhecer como isso acontece ao 1,18). 

6. EVANGELHO DA CRUZ, E DA GLÓRIA DO AMAR 

Assim como um gráfico só pode ser 
lido a partir do ponto zero, no qual se cru
zam o eixo horizontal e o vertical, assim 
"lemos" a nossa vida a partir da cruz de 
Jesus de Nazaré, que projeta os eixos para 
que nossa vida se inscreva na dinâmica 
do amor a Deus (vertical) e do amor ao 
próximo (horizontal), inseparavelmente 
unidos (>com. Jo 15,9.12; cf.lIo 4,20-21). 

Teve muito sucesso, ultimamente, a 
estimulante "biografia de Deus" de J ack 
Miles. Infelizmente, não vai além do 

Antigo Testamento. Para João, o relato 
de Deus é a vida de Jesus. Mas para que 
esse Deus não seja mero objeto de co
nhecimento exterior, importa fitar, a 
partir de Jesus, com um olho Deus e com 
o outro, os nossos irmãos. Pois o que o 
Jesus joanino "conta" de Deus, Deus o 
fez porque tinha os olhos voltados para 
seus filhos no mundo e lhes deu, em 
Jesus, a sua Palavra de amor e fidelida
de. Assim, Deus, Jesus e os irmãos se 
fundem numa visão única. 

7. CRISTOLOGIA 

No afã de fazer transparecer nesse 
Jesus de Nazaré o agir de Deus, João no
lo apresenta com todos os "títulos" da 
cristologia, mas nenhum é tão significati
va e abrangente quanto o de "Pilho". A 
messianidade e a divindade de Jesus de
vem ser entendidas a partir de seu amor 
filial, sua "paixão" por fazer o que o Pai 
deseja e por revelar o que o Pai lhe dá a 
conhecer. "Eu e o Pai somos um" (10,30), 
"Quem me vê, vê o Pai" (14,9), "O Pai é 
maior do que eu" (14,28): nessas três fra
ses resume-se a cristologia joanina. 

Nossa busca e nosso agir serão orienta
dos pelo que vemos de Deus em Jesus 
(14,9). Nos dias de hoje, quando todos os 
tipos de religião e de filosofia de vida se 
vendem nos supermercados, tal "cristo
centrismo" parece até sectário, mas talvez 
leve as pessoas estressadas e estraçalha-

das, as comunidades desfeitas e desmon
tadas, a reencontrar um ponto de integra
ção. Não adianta colher um pouco de to
das as religiões: quem quer tudo, não ga
nha nada, mas quem se apaixona por algo 
ou alguém que faz viver, viverá de verdade. 

Não se trata, porém, de fazer de Jesus 
um "outro Deus", como incriminam os 
"judeus" no Evangelho de João (5,18; 
10,33), porque não entendem o "mistério 
do Pilho". Jesus é um com Deus enquanto 
Filho (por isso, o dogma da Trindade 
mais tarde distinguirá as "pessoas" divi
nas). A "divindade" de Jesus se manifesta 
a nós no seu amor e obediência filiais. 
Deus é maior que Jesus. 

Assim, o "cristocentrismo" não exclui 
a abertura para com todos aqueles que 
buscam Deus por outros caminhos. O 
que importa é termos a certeza de que o 



Deus verdadeiro manifesta seu rosto em 
Jesus de Nazaré. 

Ê no quadro deste cristo centrismo 
que se compreendem os sinais narrados 
no Quarto Evangelho. Não são "provas" 
de sua divindade, mas sinais pelos quais 

Deus manifesta que está com ele 003,2) 
e realiza nele as suas obras (14,11). Por
tanto, seu valor não consiste em terem 
acontecido tais quais, mas em deixar
nos descobrir o Pai que está presente em 
Jesus. 

8. ESCATOLOGIA 

Cristologia e escatologia são insepará
veis, pois o CristoiMessias deve inaugurar 
o tempo do Fim, o reinado de Deus no 
mundo, tempo de paz e de plenitude 
(shalom) - depois de vencidos os inimi
gos. Mas, porque tais representações não 
expressavam bem a missão de Jesus, João 
evita falar em "reino de Deus" (>com. 
3,3.5; >exc. 19,15). Substitui praticamen
te esse conceito por "vida eterna", neste 
sentido: a vida que vivemos na opção de 
fé assumida diante da palavra e da prática 
de Jesus é o exercício da vontade de Deus, 
desde já - ou seja, aquilo que o "reina
do de Deus" profundamente significa. 

Quem crê em Jesus vive aquilo que 
condiz com Deus e é definitivamente 
válido, enquanto for fiel. "Quem ouve 
minha palavra e crê naquele que me en
viou tem a vida eterna e não vai a juízo, 
mas já passou da morte para a vida" (J o 
5,24). 

"Vida eterna" deve ser entendida não 
como um prolongamento matematica
mente infinito desta vida - não valeria a 
pena! -, mas como um salto qualitati-

vo, um momento novo que começa já, 
na fé em Cristo e no seguimento de sua 
prática. E porque a mortelressurreição de 
Cristo foi a manifestação clara desta vida 
de Deus que, no dom da vida, supera a 
morte, chamamos essa "escatologia-já" 
de "existência pascal". 

Outra imagem escatológica é a "nova 
Aliança", evocada no coração da tradição 
evangélica, nas palavras eucarísticas de 
Jesus (Lc 22,20; 1Cor 11,25; cf. Mt 26,28; 
Mc 14,24). Diversos textos em João anun
ciam a renovação de Israel e da Aliança 
pela conversão e pelo ensinamento de 
Deus no "coração (novo)" dos que dão 
ouvido a Jesus (p.ex., Jo 6,45; cf. Jr 33,31-
33; Ez 36; Is 54,13). A observância do 
"mandamento", condição-basedaAlian
ça, é um tema forte dos caps. 13-17. Ape
sar disso, o termo "Aliança" falta por 
completo em João. Tem-se a impressão 
de que João nos transmite o conteúdo da 
nova Aliança em outra embalagem, fal
vez para não criar a ilusão de uma mera 
renovação do tempo antigo - assim como 
evita o termo "Reino de Deus", preferin
do falar em "vida eterna" (cf. supra). 

9. PNEUMATOLOGIA 

João dá um grande lugar ao Espírito 
Santo, dom escatológico por excelência. 
João Batista diz que o Espírito Santo des
ceu sobre Jesus e permaneceu, pois ele 
é quem batiza com o Espírito Santo. Esse 
dom do Espírito vem propriamente 
quando Jesus, glorificado na morte da 
cruz (cf. 7,39!), volta ao Pai e nos confia 

o campo do mundo para que nós realize
mos "obras maiores" do que ele reali
zou (14,12). Naquele momento, no tem
po de nossa existência pascal, ele rogará 
ao Pai para que nos envie o "Espírito da 
verdade", chamado também o Paráclito 
(14,16-17; >exc. 14,17), para ser nosso 
auxilio na missão no mundo e nosso de-
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tensor no processo com o mundo (16,7-
11), guiando-nos na plena verdade de 
cada momento histórico (16,13). Res-

suscitado, Jesus dá, no dia da Páscoa, 
ao's discípulos o dom do Espírito Santo 
(20,19-23). 

10. ENSINAMENTO MORAL 
O ensinamento moral de João pode ser 

resumido em dois termos-chave: verdade 
e amor. Ambos têm sua fonte em Deus e 
seu mediador em Jesus (cf. 15,12). Deus é 
verdadeiro (cf. 7,26; 8,26) no sentido da 
autenticidade, totalmente oposto à menti
ra e à falsidade. Porisso ele é fiel, sua pala
vra não muda, sua promessa se cumpre, 
sua Aliança é eterna. E sua palavra é digna 
de toda confiança. Essa palavra é Jesus. 
Nele se encama a verdadelfidelidade de 
Deus, juntamente com o amor, a graça 
(1,14). Por isso, na boca de Jesus, a verdade 
significa a manifestação da verdade do Pai 
nele.Deuséamor(cf.lJ04,8.16). Comba
se no amor que ele tem a seu "Filho unigê
nito" (= incomparavelmente querido), 
este ama aqueles que Deus lhe deu, os que 

acolhem sua palavra, a ponto de dar sua 
vida por eles. E isso serve de exemplo para 
nós (cf.lJo 3,16-18). 

Eis as coordenadas da ética cristã 
segundo João: veracidadelfidelidade e 
amor fraterno fundados em Deus e vivi
dos segundo o modo revelado por Jesus 
("como eu vos amei", Jo 13,34-35; 15,12; 
"como eu vos fiz", 13,15). 

João não oferece listas de mandamen
tos específicos, à maneira do Antigo Tes
tamento, ou de virtudes, à maneira da sa
bedoria grega. Confiava que os cristãos 
adultos conheciam as regras de compor
tamento que certamente lhes eram lem
bradas na comunidade. Deixa a cada ge
ração a tarefa de inventar as formas con
cretas da ética cristã. 

11. A ALTERNATIVA CRISTÃ SEGUNDO JOÃO 

Será que o Evangelho de João apresen
ta uma alternativa para a sociedade não 
libertada em que vivemos? Isso muito tem 
a ver com a questão se Jesus é o Messias, 
pois, no pensamento bíblico, o Messias 
vem libertar o povo e sanear a sociedade. 

Como Marcos, também João apresen
ta Jesus como Messias desconhecido e re
cusado. Messias e Filho de Deus (Mc 1,1; 
Jo 20,31). Se Marcos mostra que primeiro 
o Servo deve sofrer, morrer e ressuscitar, 
antes que sua messianidade possa ser 
compreendida (Mc 8,27-33), João aponta 
a missão divina e' a presença da "glória" 
em Jesus desde o início (1,41.45). A glória 
de Deus se vislumbra na "carne", a exis
tência humana de Jesus. Coisa semelhan
te deve-se dizer de nossa participação na 
sua glória, a "vida da eternidade" que, para 

quem crê, não começa depois da morte, 
mas desde já (5,24). 

Embora a "carne" não salve (Jo 6,63), 
o Jesus de João não despreza a carne; pelo 
contrário, nela "encama" as primícias da 
vida nova que ele torna acessível para 
nós. Por sua materialidade, os sinais - o 
pão em abundância, a ressurreição física 
de Lázaro ... - mostram que a salvação 
trazida por Jesus não despreza a materia
lidade. Como bom judeu, João sabe que 
"espírito" significa nova criação (3,3-5; cf. 
Gn 1,2; SI 104,29-30) , sopro de Deus to
mando forma material em vida nova. 

Muitas vezes, em João, o termo "(es
te) mundo" tem sentido negativo (recu
sa Jesus e Deus, tem o diabo por chefe). 
Olhando a partir do Jesus do Quarto 
Evangelho, será que existe uma alterna-



Uva nzsronca em lace ""neste munno! 
Para João, a comunidade alternativa é a 
fraternidade radicada na fé em Jesus, o 
Cristo, vencedor do príncipe do mal. 

O modo negativo com que João fala do 
"mundo" lembra os movimentos de con
tracultura que sempre de novo surgem na 
história da humanidade. Contudo, João 
não pretende fundar uma outra cultura, 
oposta à dominante. Não pretende pres
crever um novo programa ao mundo, mas 
defender o legado de Jesus em contraste 
com o mundo dominante. É uma comu
nidadecontrastante, que contêm elemen
tos de resistência cultural, inclusive no 
nível da doutrina e das práticas religiosas. 
O que o evangelho joanino recusa não são 
pessoas individuais, mas estruturas socio
culturais, a "cultura dominante" com suas 
duas vertentes: (l) a cultura geral do hele
nismo do século I, veiculada pelo comér
cio internacional e respaldada pelas ins
tituições do Império romano; (2) a cultu
ra particular das comunidades judaicas da 
Diáspora, que mantinham laços estreitos 
com Jerusalém, ao mesmo tempo que de
sejavam viver em bons termos com a ad
ministração romana. 

João não recusa esses culturas en
quanto culturas, mas enquanto domí
nios. Recusa sua rejeição de Jesus e de 
sua comunidade. As comunidades joani
nas participavam do cotidiano dessas 
culturas. Vivendo em torno das cidades 
da Síria e daÁsia Menor, os pequenos ne
gociantes, mtesãos, agricultores autôno
mos ou arrendatários, escravos libertos 
e até algumas pessoas de status superior 
- antigos líderes farisaicos, sacerdotes, 
funcionários imperiais - tinham até cer
to ponto acesso à cultura do mundo hele
nístico, ao qual o judaísmo estava acos
tumado desde o tempo de Alexandre (do 
séculoN aC em diante). No ambiente do 
Quarto Evangelho deve ter sido normal 
a instrução escolar, não só para a ler a 

lora, mas {(ilUDem para nuar CUIll U cu
mércio, a administração e a cultura gre
co-romana. A interpenetração da cultura 
judaica com a oriental e a grega já se tinha 
revelado no Sirácida (século li aC) e so
bretudo na Sabedoria de Salomão (século 
I aC), escritos conhecidos no âmbito de 
João. O próprio judaísmo abrigava mui
tas maneiras de compreender o mundo 
e não ficava alheio ao platonismo médio. 
Isso era possível porque o judaísmo não 
é um sistema filosófico, mas a observân
cia de tradições morais e rituais prescritas 
pela Torá, interpretadas em diversos sen
tidos, geralmente simbólicos. Salvaguar
dado o respeito pela Torá, o judaísmo da
quele tempo permitia muitas mundivi
dências. Esse ambiente cultural era acei
tável para João e sua comunidade, na me
dida em que fosse capaz de abrigar o ape
Io absoluto de Jesus como Palavra de Deus 
e abrisse espaço para a comunidade que 
confessava a missão divina de Jesus. 

O Evangelho de João participa da cul
tura de seu tempo. Sua linguagem é um 
bom grego médio (koiné), ele lança mão \ 
dos recursos literários que se aprendiam 
nas escolas helenísticas: narrativa, retó
rica, dramática, poesia. Usa termos "da 
moda" na cultura helenista, p.ex. logos 
(1,1.14), ainda que o conteúdo não seja 
tão grego assim. Ora,João "está no mun
do, mas não é do mundo". Mantém dis
tância, pois a missão divina de Jesus era 
entendida pelos judeus da Sinagoga 
como divinização indevida de Jesus ao 
5,18 etc.) e, pelo~ pagãos, como aliena
ção em relação à festiva religiosidade 
mediterrânea, praticada em torno de 
eventos religioso-civis, atribuindo cará
ter divino às "instâncias reguladoras" da 
produção, do mercado e da política, os 
deuses de diversas "especializações" e até 
o próprio Imperador. Os cristãos eram 
tão estranhos no mundo quanto o pró
prio Enviado do Pai, que o mundo recu-
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sou. o que aconteceu à Palavra 00 1,10-
ll) é o retrato daquilo que estava acon
tecendo à sua comunidade. 

Isso explica por que João não trans
mite um "humanismo cristão" como, por 
exemplo, os escritos lucanos. O mundo 
como ambiente dominante é percebido 
como odioso (15,18). A comunidade vive 
em autodefesa, necessitando coesão, fi
delidade e amor fraterno; seu ponto de 
contato com o mundo não é a acomoda
ção, mas o testemunho do amor frater
no (13,35). Com seu caráter pneumáti
co-profético, a comunidade joanina faz 
pensar em certas comunidades "crentes" 
tradicionais, um tanto fechadas em si, 
mas admiráveis por sua fraternidade e 
solidariedade 

Costuma-se falar hoje em dia na visi
bilidade da Igreja. O Evangelho de João 
aponta os mal-entendidos a respeito de 
Jesus e se mostra desconfiado em rela
ção à fé baseada em sinais (2,23-25; mas 
admite sua necessidade pedagógica, 

4,48). Certamente nos ensina prudência 
na questão da visibilidade. Talvez possa
mos ver em 13,35 a chave da visibilidade 
da nova vida manifestada e comunicada 
por Jesus: "Nisto (na prática do amorfra
terno) todos reconhecerão que sois discí
pulos meus". É o "Vede ·como eles se 
amam" citado por Tertuliano. 

A aparente distância de João em rela
ção ao "mundo" não deve ser interpreta
da como indiferença para com o mundo. 
Nem poderia! Deus amou o mundo a 
ponto de dar seu Unigênito (3,16). Mas o 
que se deve mostrar ao mundo é algo que 
não provém do mundo na sua auto-sufi
ciência, algo que recebemos como dom, 
na vida e na morte do Unigênito: a comu
nhão com ele e com nossos irmãos e ir
mãs. Viver isso com todas as suas conse
qüências e mostrá-lo ao mundo, não em 
sinal de auto-afirmação grupal, mas co
mo convite para que os outros também 
adiram a esse "discipulado", eis a visibili
dade cristã segundo João. 

12. O PERIGO DA LEITURA ESPIRITUALIZANTE 

O Quarto Evangelho foi aceito cedo 
na Igreja, como mostram as testemunhas 
do fim do século II dC, o "Cânon de 
Muratori" (contra a exclusão pelo gnós
tico Marcião) e Sto. Ireneu de Lião (con
tra a interpretação gnosticizante pelos 
valentinianos). Reservas vieram dos an
timontanistas, que reagiam contra o rigo
rismo montanista, que apoiava forte
mente seu caráter "pneumático" em tex
tos de João. Outra resistência veio dos 
"áIogos", que rejeitaram o evangelho do 
Logos por causa de sua divergência em 
relação aos sinóticos e por causa de seu 
caráter quase gnóstico. Não podemos 
dizer que a recepção do Quarto Evange
lho tenha sido realmente polêmica, mas 
os que se opuseram apontam o ponto pe
rigoso: espiritualismo, gnosticismo. 

O primeiro comentador de João foi 
um gnóstico valentiniano: Heracleão 
(metade do século lI, no Egito). A gnose 
encontrou no Evangelho de João um Lo
gos celeste, revelador de verdades supe
riores, um Jesus "doceta" (um enviado 
celestial sem ser verdadeiramente hu
mano, mortal, mas apenas parecendo 
"carne"). Diziam que o Logos deixaraJe
sus antes da morte na cruz, ou até que 
quem morreu foi Simão de Cirene. É 
verdade que Sto. lreneu e muitos outros 
depois dele tentaram ler o Quarto Evan
gelho e as Cartas (Ho 4,1-2; 2Jo 7) num 
sentido antignóstico, antidocetista. Mas 
se João tivesse sido tão claro nesse ponto, 
como poderiam ter-se apoiado nele os 
gnósticos? Simplificando, podemos dizer 
que para Irineu a frase principal do Pró 10-



goé: "A palavra se fez carne" (1,14a); para 
os "docetas", porém: "Nós contempla
mos a Slja glória" (1,14c). Mas ao contem
plarem essa glória do "revelador" não 
descobriram nele a revelação principal, 
a da "graça e verdade" (1,14e), do amor 
fiel até o fim, da "glória do amor" que se 
manifesta na cruz (>exc. 17,26). 

Ora, não foram só os gnósticos egíp
cios que desfiguraram a leitura de João 
por um quadro de interpretação dema
siadamente dualista. Também na Igreja 
"fiel", o Evangelho de João foi objeto de 
mal-entendidos devidos a um quadro de 
interpretação inadequado. Muitos cris
tãos até hoje vêem no Cristo do Quarto 
Evangelho um ser extraterrestre, enquan
to alimentam em si mesmos uma" espi
ritualidade" bem afastada da realidade. 

O Evangelho de João foi visto como 
um evangelho intelectual, por causa do 
Logos mencionado no Prólogo. Foi con
siderado o evangelho espiritual por ex
celência. Assim, sua leitura foi levada 
para um espiritualismo dualista: as 
idéias supostamente "sublimes" da esfe
ra espiritual ficavam longe da realidade 
"vulgar" do dia-a-dia e da matéria. 

Quanto à interpretação intelectualista, 
observe-se que o Logos do Prólogo pouco 
ou nada tem a ver com a Inteligência ou 

Razão da filosofia grega - como se pode 
ver no comentário a seguir. É a Palavra 
convocadora, que chama à existência a 
criação, que provoca os profetas para a 
causa de Deus e, sobretudo, "descreve", 
por seu agir, o rosto do Deus invisível. 

Quanto ao Quarto Evangelho ser um 
evangelho espiritual, já apontamos acima 
o que isso significa: um evangelho escrito e 
a ser lido à luz do Espirito que animou Jesus 
e que continua animando sua comunida
de. Não nos leva para alturas etéreas, mas 
nos confronta com o Espirito de Deus na 
vida e na História, com a realidade decisiva 
da opção da fé por Jesus, na comunidade, e 
com o mandamento do amor fraterno, pelo 
qual o Pai e o Filho estabelecem morada 
no meio de nós ao 14,23). 

A leitura dualista despojou o Quarto 
Evangelho de seu caráter histórico (com
prometido com a história humana), por 
mais que se procurasse encontrar nele 
detalhes supostamente históricos. Deu
lhe uma aura estética, indevidamente con
siderada como mística. O Quarto Evange
lho é místico, sim, mas no sentido de nos 
entrosar na comunidade de fé e de amor 
fraterno. Se não nos levar a amarmos os 
irmãos "com atos e em verdade" (lJo 
3,16-17), a exemplo de Cristo, sua leitura 
é inoperante, tempo perdido. 

13. CHAVES PARA A LEITURA 

1 - O olhar de João 
João é simbolizado pela águia (um dos 

quatro seres vivos de Ez 1,5-21 e Ap 4,7), 
porque levanta vôo alto e sobreolha o 
panorama com um olhar abrangente. Será 
verdade? Não olha João quase que exclu
sivamente para sua comunidade? A com
paração com a águia evoca o suposto vôo 
filosófico do Prólogo. Prefiro interpretar a 
imagem de outra maneira: João vê ao 
mesmo tempo o passado - o tempo de 
Jesus - e o presente - o tempo da co-

munidade. João apresenta os gestos e as 
palavras de Jesus sobre um duplo pano de 
fundo, o do ano 30, tempo histórico de 
Jesus, e o dos anos 90, tempo da comuni
dade; une, de modo sugestivo, como duas 
imagens sobrepostas, o horizonte do ano 
30 e o do ano 90. Com isso, mostra a atua
lidade na comunidade daquilo que acon
teceu a Jesus: "Se o mundo vos odeia, sa
bei que primeiro odiou a mirn (15,18)". Ele 
nos ensina a ler e a ver Jesus no tempo da 
comunidade atual. Deixa Jesus - o "Jesus 
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eclesial" - falar como se ele vivesse no 
tempo da comunidade. Assim, dá-nos wn 
exemplo de leitura atualizada. O que 
aconteceu a Jesus e seus discípulos acon
teceu à comunidade meio século mais 
tarde, e ainda hoje. 

2 - A mem6ria de Jesus 
O Quarto Evangelho guarda amem6-

ria de Jesus. Ainda que seletivamente, 
escreve a narrativa daquilo que Jesus fez 
(20,30), para os que devem crer Sem ter 
visto (20,29). Jesus é "o relato de Deus" 
(1,18). Não se pode ser cristão sem dar 
crédito ao modo de agir de Jesus de Na
zaré, homem sem prestígio (1,46!), porém 
profeta confirmado por sinais (3,2; 20,30), 
dirigindo-se aos discípulos do Batista 
(1,38), a um fariseu proeminente (3,1), 
aos samaritanos (4,4-42), a um funcioná
rio do rei (4,46-54), a um enfermo supers
ticioso (5,1-14), aos galileus (6,1-15), a um 
mendigo cego (9,1-41), àminicomunida
de de Betânia (11,1-41)". 

Ao descrever essa atividade, confirma
da por "sinais", João carrega as tintas, como 
faz qualquer bom pintor. Projeta, por as
sim dizer, wna auréola em tomo da cabeça 
de Jesus, wn halo em tomo de seus gestos. 
Mas isso não desfaz a realidade do fato: o 
retratado é o próprio Jesus, que superou o 
sistema do Templo (2,13-21), para que tam
bém o leitor supere as estruturas caducas 
do seu tempo. Que se revelou aos" sincre
tistas" samaritanos, a ponto de ser com eles 
identificado (8,48), para que os cristãos não 
tenham medo de ir aos "sincretistas" de 
hoje. Que proferiu suas últimas palavras 
públicas na presença de "gregos" (12,20-
36), em sinal de que ele quer atrair todos a 
si (12,32). Que morreu na cruz (12,33) e se 
tomou wn desafio para que nós também 
demos a vida pelos irmãos (lIo 3,16). 

Sem a memória da práxis de Jesus, 
nossa fé é vazia, paira no ar, não atinge 
o chão. 

3 '" Jesus fala hoje, e Deus nele 
No Evangelho de João, Jesus fala hoje. 

A figura do Paráclito que nos conduz na 
plena verdade (16,13) realiza precisa
mente isso: recorda as palavras de Jesus 
em tradução para nós hoje. Reino de Deus 
toma-se "vida (eterna)", "Aliança" torna
se "amor, verdadellidelidade". Mas não 
só as palavras mudam. A realidade his
tórica é sempre evolutiva, deve ser vista 
sob ângulos sempre novos, porém com 
o olhar de Jesus como Enviado do Pai, 
Luz do mundo. Jesus é o profeta e reve
ladorpor excelência da comunidade joa
nina (no Livro do Apocalipse ele aparece 
precisamente como testemunha e reve
lador). Na sua ausência física, o "outro 
Paráclito" (14,16) exerce esse papel, em 
total união com ele. É o Paráclito, o Espí
rito da Verdade que fala às Igrejas. Mas 
isso não terminou no ano 90 de. Conti
nua até hoje. Por isso foi bom que Jesus 
deixasse o mundo: para que no lugar dele 
viesse o Espírito, superando a limitação 
de tempo e espaço (16,7), Guiados pelo 
Espírito de Jesus, devemos traduzir sua 
mensagem sempre em termos novos, 
como os que o evangelista João teve a 
coragem de colocar na boca do próprio 
Mestre. Eporisso devemos também "dis
cernir os espíritos" (lIo 4,1-2). 

4 - A presença do Espírito-intérprete 
Enquanto vivia, Jesus podia explicar 

e aplicar suas palavras de viva voz para a 
circunstância de seus discípulos. Não 
precisava dizer tudo (16,4). Depois de sua 
despedida, é preciso que suas palavras 
sejam interpretadas à luz da nova reali
dade. Quem faz isso é aquele que conduz 
a comunidade na verdade de cada novo 
momento, a verdade plenificada, atuali
zada: o Paráclito, o Espírito da Verdade 
(16,13). Na ausência física de Jesus, ele 
faz a mesma coisa que Jesus quando pre
sente: põe os seus em contato com a Ver
dade do Pai, o projeto de Deus a respeito 



do mundo e de todos nós. Ele é o "outro 
Paráclito" (14,16), aquele que toma o lu
gar de Jesus na revelação de Deus e de 
sua vontade. Ele é "a diferença entre Je
sus e o Pai": ele preenche o espaço que 
sobrou entre Jesus-carne, limitado no 
tempo e no espaço, e o Pai, Deus em sua 
transcendência. Por isso se chama "espí
rito". Pois "o Espírito de Deus enche o 
universo" (Sb 1,7). 

O Apocalipse nos mostra "o Espírito da 
profecia" nas comunidades joaninas. As 
cartas às sete Igrejas (Ap 2-3) são "o que o 
Espírito diz às Igrejas" (Ap 2,7 etc.). Tam
bém hoje o Espírito fala às Igrejas. João 
nos ensina a ver a Igreja como realidade 
pneumática, conduzida pelo Espírito que 
Jesus nos deixou. Ora, qual é esse Espírito? 
lJo estabelece critérios para ver se é real
mente o espírito de Cristo que fala às Igre
jas: "De Deus é todo espírito que professa 
afé em Jesus Cristo que veio na came" (lJo 
4,2). O que o Espírito produz não são sen
timentos subjetivos e muito menos afir
mação pessoal, mas a confissão do Jesus 
que "veio em carne", aquele que o evan
gelho nos dá a conhecer, não aquele que 
nossa filosofia ou fantasia inventa! 

João escreveu seu evangelho para 
aqueles que crêem sem ter sido testemu
nhas oculares (J020,29 +30-31). Transmi
te às gerações posteriores aquele que por 
sua vida "conta" quem é Deus aO 1,18).A 
fidelidade a este Cristo, encontrado no 
testemunho do NT e na prática de seu 
mandamento transmitida na comunida
de é o critério para saber se é o Pneuma, o 
Espírito da Verdade, que fala à Igreja e nos 
conduz na plena verdade ao 16,13). 

5 - A assimilação da identidade cristã 
Ser cristão é professar a fé em Jesus, 

proclamando-o CristolMessias e Filho de 
Deus ao 20,30). Esta "chave completa a 
anterior". O Evangelho de João revela tra
ços de iniciação cristã, entrosa0 destina-

tário com as palavras do Mestre e com 
os sírobolos que exprimem seu valor úni
co como dom de Deus e centro da nova 
Aliança. Introduz-nos no "espaço" de 
Jesus, novo Templo, mediante os grandes 
símbolos do Israel antigo: a Aliança do 
&odo, o conhecimento de Deus propor
cionado pela Torá e pela Sabedoria ... Nos 
símbolos do culto antigo e na linguagem 
religiosa da humanidade universal sur
gem discretamente, em segundo plano, 
os símbolos cristãos, batismo, eucaristia, 
a vida movida pelo Espírito que nos ani
ma e que interpreta a herança de Jesus 
hoje, a caridade e o serviço fraternos. 

Perceber o valor vital de Cristo e assi
milar sua expressão em palavras, símbo
los e gestos concretos, essa deve ser a 
preocupação dos leitores e das comuni
dades hoje, se quiserem depreender do 
Quarto Evangelho o que ele tem de mais 
específico a oferecer. 

6 - Comunhão e diálogo 
João parece fechado na perspectiva 

da comunidade, pouco ecumênico, irô
nico para com os de fora. Mostra aber
tura para os discípulos do Batista e os 
samaritanos, desde que reconheçam 
Jesus, mas não abre brecha alguma para 
os mestres judaicos, e as outras religiões 
nem entraram no seu horizonte. Que 
devemos pensar disso? 

"Eu sou a porta", diz o Jesus joanino, 
com exclusivismo chocante (To 10,7.9). 
João escreve para os membros de sua 
comunidade (c de outras, afins, 10,16), 
para confirmá-las na certeza de que o 
rosto de Deus, Pai de Jesus, se manifes
ta no amor do Filho, testemunhado pe
los "que viram" (To 19,35; 20,30-31; lJo 
1,1-4). Não escreve para dialogar com 
outros caminhos pelos quais se espalha
ram "as sementes da Palavra" - termo 
adotado pelo Concílio Vaticano li. Es
creve para fortalecer os fiéis contra a 
apostasia e para que a comunidade con-
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tinue vivendo o amor que Jesus lhe en
sinou, enxergando nele o rosto do Pai e 
mostrando este rosto ao mundo por sua 
prática "monitorada" pelo Paráclito. 

João prioriza as relações de fraternida
de, participação e comunhão dentro da 
comunidade. Se estas não são levadas a 
sério, não podemos seriamente entrar em 
diálogo com o mundo, pois é por nosso 
amor fraterno que o mundo nos reconhe
ce ao 13,35). Por outro lado, o diálogo com 
o mundo fora de nossas comunidades nos 
ajuda a valorar o que Jesus nos legou. No 
próprio Evangelho de João constatamos 
atitudes diferenciadas: abertura para um 
fariseu bem-intencionado, Nicodemos, 
para os samaritanos e os gregos, mas po
lêmica irônica para o judaísmo dominan
te. As relaçôes de diálogo exigem discer
nimento: abertura para com os que procu
ram honestamente, talvez mais honesta
mente que nós, aquilo que reconhecemos 
em Jesus; mútua participação em tudo o 
que for possível, diálogo sincero, solida
riedade; mas detenninação em relação ao 
que ameaça nossa referência, o próprio 
Jesus e seu gesto de amor até o fim, sua 
morte que é a revelação de Deus. 

7 - Simbolismo e sacramentos 
O símbolo é a parte visível da realida

de invisível, torna presente o que não se 
vê. O Evangelho de João está cheio de 
símbolos. Jesus providencia vinho para 
revelar a hora das núpcias messiânicas. 
Cura um aleijado para revelar o dom da 
vida que supera o desânimo e o pecado. 
Providencia pão para revelar que ele é o 
alimento de Deus que nos faz viver, so
bretudo pelo dom da própria vida. Abre 
os olhos do cego porque ele é a luz do 
mundo. Ressuscita Lázaro porque ele é a 
ressurreição e a vida. Lava os pés dos 
apóstolos porque ele é o Servo de Deus 
que dá sua vida portodos. Aparece a Ma
dalena como um operârio porque está 
presente na comunidàde dos irmãos. 

. Os olhos vêem a aparência, o coração 
vê o que está escondido. O sentido dos 
símbolos em João só é percebido com os 
olhos da fé. Mas a fé é comunitária. Por 
isso, certos símbolos vão fazer parte da 
vida comunidade. É o caso do pão, que 
faz reconhecer em Jesus o dom do conhe
cimento do Pai e o dom da vida - espe
cialmente quando aquele que é Pão dá a 
própria vida para que o mundo tenha 
vida ao 6,51). O pão repartido é o lado 
visível desse mistério: é o sacramento da 
Eucaristia. Coisa semelhante se produz 
quando, pela água de Silo é (= Enviado 
9,7), aquele que não enxergava é incluí
do na comunidade dos que crêem, en
quanto a Sinagoga o exclui ao 9,1-41). 

Assim, em diversos lugares o Quarto 
Evangelho evoca os sinais sagrados da 
comunidade, os sacramentos. Faz parte 
deste evangelho "iniciático" introduzir ou 
confirmar o leitor no espaço sagrado que 
leva o nome de Cristo, na prática da comu
nidade fraterna e nos seus sinais sagrados, 
principalmente o batismo ao 3,1-21; 9,1-
41; e cf. 4,4-27) e a eucaristia (lo 6,1-58), e 
talvez o perdão dos pecados (20,19-23). O 
centro é o símbolo, não o rito. Assim como 
nos sinais milagrosos o acento não está 
no fato material, mas no sentido que ele 
revela, assim também as alusões aos sa
cramentos não são prescrições rituais, 
mas evocações simbólicas que deixam 
transparecer o sentido do sacramento. 
Assim, quando, no capo 6, desenvolve os 
diversos sentidos do pão da vida, João 
parece estar sugerindo: "Eis o que vivemos 
quando comemos e bebemos pão e vinho 
na Eucaristia"; e no capo 9: "Eis o que acon
tece quando pelo batismo alguém é 
acolhido na comunidade de Jesus". 

8 - Conhecimento e firmeza para quem 
participa 
O Evangelho de João parece difícil de 

compreender ... mas é o que mais atrai as 
pessoas simples. Transmite um sentido 



que ninguém consegue expressar. Dá um 
conhecimento que não exige diploma 
universitário, mas apenas supõe sen
sibilidade e contemplação. Faz conhecer 
o mistério por dentro, como o feto conhe
ce o útero da mãe. Mas quem não está 
por dentro não entende. Só compreen
de quem participa. Um exemplo: João 
fala do amor. Mas que amor? Aquele de 
que falam as revistinhas e o video-por
nô? Só entende quem se integra na comu
nidade que guarda a prática de Jesus. 

O Evangelho de João não é para me
ros curiosos, nem para medrosos que não 
querem comprometer-se. É para quem 
quer participar. Só vivendo e praticando 
é que se alcança o conhecimento verda
deiro, não de coisas estranhas (como os 
"mistérios" helenistas ou as "profunde
zas de Satanás" de que fala o Ap 2,24), 
mas do amor de Deus que nos envolve 
mediante o amor fraterno vivido segun
do a palavra e o exemplo de Jesus. Por 
isso, é um evangelho de iniciação e de 
perseverança. Entrar e participar na co
munidade é essencial para saborear esse 
conhecimento maravilhoso de Deus, o 
qual ninguém viu, em Jesus, que no-lo 
contou por sua própria "vida de palavra" 
(1,18). "Para que creiais e, firmes nessa fé, 
tenhais a vida", essas são, significativa
mente, as últimas palavras do Evangelho 
de João (20,31; o capo 21 é um epílogo). 

9 - O confronto com "o mundo" 
O Evangelho de João tem traços de ca

tequese de perseverança, de resistência. As 
comunidades joaninas passaram por di
versas situações, e como linha geral pode
mos imaginar um endurecimento das 
pressões que estavam sofrendo da parte 
de seu ambiente, especialmente o judaís
mo restaurado após a destruição do Tem
plo (ano 70). Essa situação tem certa ana
logia com as comunidades mais conscien
tes hoje. O novo Pentecostes do Concílio 
Vaticano II suscitou, na América Latina e 

em outras partes do mundo, comunida
des que procuravam sinceramente identi
ficar-se com a prática de Jesus de Nazaré, 
com a opção pelos pobres e com a frater
nidade radical da partilha do pão e da vida. 
A atual tendência da sociedade a aceitar o 
predominio do mercado, a perplexidade 
diante da "cultura global" e o próprio es
quecimento do Concílio Vaticano II abri
ram espaço para movimentos de "restau
ração modemizadora" na Igreja. O Evan
gelho de João foi redigido numa situação 
semelhante. Aos olhos da comunidade 
joanina, o judaísmo restaurador tentava 
restituir, nafonna do "santuário do estudo 
da Lei", o Templo destruído. A alternativa 
das comunidades joaninas (e de todas as 
comunidades genuinamente cristãs), pelo 
contrário, vê o novo santuário na prática 
de Jesus: amor filial ao Pai e dom da vida 
pelos irmãos. Aí está a presença penna
nente de Jesus e do Pai (14,23). 

No que acontece hoje aos cristãos ve
mos duas formas de apostasia. A primei
ra é a dos que saem da Igreja. Se João pro
punha aos hesitantes a comunidade fra
terna e solidária radicada no Filho e Servo, 
também os hesitantes de hoje necessitam 
de nova experiência de comunidade para 
serem confirmados na fé e resistirem à 
pressão exercida por todos os lados. A 
segunda forma de apostasia é querervol
tar atrás, para um sistema baseado em re
gras e poder, que já mostrou sua inviabi
lidade. A tentação de voltar atrás apresen
ta-se sob a fonna de fidelidade e de pie
dade, mas é na realidade lima desistência, 
um entregar-se ao "mundo" do individua
lismo e da não-participação que nos en
volve cada dia mais. 

10 - Escatologia já 
Em Jesus nos confrontamos com a pa

lavra decisiva sobre nossa vida. "Quem 
crê ... não vai a julgamento, mas já passou 
damOlte para a vida" (Jo 5,24). Para João, 
o julgamento é agora, diante da palavra 
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de Jesus, melhor, diante de J esus-Palavra. 
A Hora do Enaltecimento de Jesus como 
J!1iVFilho do Homem é a hora de sua atua
ção histórica, a hora de sua morte na cruz. 
Diante desse Juiz cada pessoa com ele 
confrontado opta pela vida ou pela morte. 
Por isso, a hora de Jesusé a hora em que o 
Chefe deste mundo é expulso (13,31), co
mo nas visões do Apocalipse, Satanás é 
expulso do âmbito de Deus. 

Se em Jesus o Pai está conosco, a ple
nitude já chegou até nós. Quem pela fé 
está unido a Jesus recebe do Pai a vida de 
qualidade divina, que as vicissitudes des
te mundo não podem desfazer - a vida 
do âmbito de Deus, a vida que permanece, 
a "vida da eternidade", salto qualitativo 
para outro nivel. Podemos dar esse salto 
desde já, unindo-nos a Jesus, seguindo os 
seus passos, participando de sua comu
nhão na comunidade da fé. Para João, a 
vida eterna começa aqui. E quem não con
segue vivê-la aqui, dificilmente agüenta~ 
rá urna eternidade com Jesus. 

O Juizo não é uma ameaça arbitrária, 
mas o resultado de nossa opção diante 
de Jesus "enaltecido". Mas corno fica 
aquele que nem conhece afé cristã? Mes
mo que João não o diga expressamente, 

a realidade de Jesus ultrapassa o âmbito 
da confissão cristã. A realidade do amor 
encarnado e radical de Deus se apresen
ta também fora da pregação e das estru
turas cristãs, e diante dessa realidade ca
da pessoa pode optar a favor ou contra a 
Vida. Neste sentido, o próprio Jesus é "sa
cramento", parte visível de urna realida
de invisível: o Pai, que é maior que ele (cf. 
14,28). (E os que optam contra isso, "mor
rerão no seu pecado", 8,2!? Deixemos 
essa questão para o Pai.) 

A razão profunda por que João insis
te tanto na dimensão presente da reali
dade última encontra-se em 14,9: "Quem 
me vê, vê o Pai". Isso significa nada me
nos que a "visão beatífica" que, segundo 
o velho catecismo, nos aguarda no céu. 
O que se pode esperar mais do que ver 
Deus? O Deus que ninguém jamais viu, 
nós o vemos ao contemplar Jesus na hora 
de sua entrega à morte por amor, pois 
Deus é amor. A quem guarda seu legado, 
o mandamento do amor fraterno, ele e o 
Pai "virão a ele e farão nele sua morada" 
(14,23). Ê como se a Jerusalém celeste do 
Apocalipse de repente se instalasse na 
vida dos fiéis. Ê o céu na terra. Que nin
guém nos remova dessa Morada! 

14. LIVRO DA VIDA 
O Quarto Evangelho é o livro da vida 

da comunidade. Em diversos sentidos. Ê 
o livro que se lia na assembléia dorninical 
(no "primeiro dia da semana", Jo 20,1. 
19.26), reunida para a memória, à luz da 
Páscoa, de seu Mestre Jesus. Focaliza, em 
forma de narrativa, essa vida que é a de 
Jesus: o mistério do Enviado do Pai, do 
Cordeiro que tira o pecado do mundo, do 
Filho do Homem, cuja palavra é a espada 
de dois gumes da opção vital, do Filho que 
realiza plenamente a obra do Pai, no "en
altecimento" na cruz e na glória. 

O que Jesus viveu é atualizado pelo 
Paráclito que conduz a comunidade na 

plena verdade. Daí, João projeta nessa 
vida a vida da comunidade. Comunida
de dos que procuram onde Jesus mora, 
que são iniciados na presença divina 
nele. Comunidade confrontada com pa
rentes de sangue que procuram desani
má-la, para que volte ao judaísmo restau
rado. Comunidade confrontada com o 
"mundo" greco-romano, com sua ideo
logia imperial, com seu comércio respal
dado pelo braço militar- mundo iden
tificado, pelo profeta da comunidade (no 
Apocalipse), com a Fera e com a prosti
tutaBabilônia. Comunidade procurando 
ser uma ilha de fraternidade no meio de 



um mundo hostil e, assim, um testemu
nho do amor do Pai e do Filho, para todos 
(13,34-35) . 

Se o Livro da Vidade Sta. Tereza é uma 
biografia espiritual, poderíamos dizer que 
o livro da vida escrito por João é uma bio
grafia pneumática do Jesus pascal e de sua 
comunidade contemplada nele. 

Mas é livro da vida ainda num outro 
sentido: "Estes sinais foram consignados 
por escrito para que creiais que Jesus é o 
Cristo c, nesta fé, tenhais a vida em seu 
nome". É o livro da opção pela vida, do 
mandamento antigo e novo, do hoje da 
decisão. O Quarto Evangelho foi chama
do o Deuteronômio do Novo Testamento, 

não apenas porque expõe amplamente 
a despedida de Jesus, mas também por
que propõe a opção da vida: "Eu, hoje, 
ponho diante de ti a vida e a felicidade, a 
morte e a infelicidade - eu que hoje te 
ordeno ames o Senhor teu Deus, guardes 
os seus mandamentos, suas leis e seus 
costumes: então viverás ... Tomo como 
testemunhas a teu respeito o céu e a terra: 
foi a vida e a morte que pus diante de ti, 
a bênção e a maldição. Escolherás a vi
da ... " (Dt 30,15-20; cf. 11,26-28). A opção 
de fidelidade a Jesus e a sua palavra, me
lhor, a Jesus que é a Palavra de Deus, é a 
opção pela vida, hoje. Para isso foi escrito 
este livro (20,31). 

15. AMOR E FIDELIDADE 

O Evangelho de João é evangelho de 
"amor e fidelidade"! Fala do amor e da 
fidelidade de Deus que se manifestam 
em Jesus de Nazaré (1,14), especialmen
te ao dar sua vida pela vida do mundo. 
Isso, não porque Deus desejava sangue, 
mas porque Jesus mesmo encarnou o 
amor fiel até o fim: não desistiu de sua 
mensagem e prática de vida em comu
nidade com os seus e enfrentou a morte 
violenta. "Amou-os até o fim" (13,1). 

É evangelho de "amor e fidelidade" 
ainda porque urge de nós essas atitudes. 
Amor aos nossos irmãos, que constitui 
o fruto da missão do Filho enviado pelo 
Pai e a alegria do próprio Pai (15,1-17); 
e fidelidade à sua palavra, a seu man
damento e à prática de vida que ele ins
taurou, prática que continua sendo con
duzida pelo Espírito da Verdade, o Pará
clito, que ele nos envia da parte do Pai 
(16,13). 

Adaptado de: KONINGS, Johan, Evangelho segundo João: amor e fidelidade. Petrópolis: Vozes; São Leopoldo: 
Sinodal, 2000 (Comentário bíblico), Introdução. 

QUESTÕES PARA AJUDAR A LEITURA INDIVIDUAL 
OU O DEBATE EM COMUNIDADE 

, 1. Quais as'c~racterísti~as,do EVaÍlgelhó' de Jóão que mais chamam a'sua atençâorpor quê? 
, 2, Como o ql)arto evàngelh9podealimentar a, nossa experiência de seguidores e seguidoras de , 

Jesus hojeL ',' ",' , " , " , " ' " 
_~. 'pro,e,ure apr~fundar'_pesso~ e comunitaria,ínente, as chayes para ~ leitura,dó qU,arto eyangelho; : 

Ô Endereço do autor: 
Av. Dr, Cristiano Guimarãe~ 2127, Planalto 
31720-300 - BELO HORIZONTE - MG 
Tel.: (0-31) 499-1600 
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Mistério de Deus e Dignidade da Mulher 

IR. TEREZINHA DAS NEVES COTA 

DUAS REALIDADES QUE SE ABRAÇAM EM TERNA COMPAIXÃO 1 

Em uma pintura de Sieger Kõder, um 
artista sacro alemão, a samaritana con
templa0 rosto de Jesus no fundo do poço 
e vislumbra também o seu próprio rosto. 
As paredes do poço são de total escuri
dão. Na pintura há luz apenas na abertu
ra do poço e esta é refletida para iluminar 
os dois rostos: o de Jesus e o dasamarita
na. Nada mais sugestivo para nosso tema. 
Na busca da face de Deus encontramos 
a afirmação maior da dignidade huma
na. Deus e seus filhos e filhas amados(as) 
não estão em concorrência, uma profun
da experiência de Deus é simultaneamen
te a descoberta da própria dignidade. 

Na sociedade e na Igreja há muita 
escuridão como no poço, mas também 
uma luz está irrompendo. Umalurninosi
dade que visa superar toda forma de rela
ção indigna entre o homem e a mulher, 
que é traição ao sonho amoroso de nosso 
Deus de ternura e compaixão. Uma refle
xão teológica lúcida se debruça sobre as 
imagens de Deus. Não há neutralidade, 
a concepção de Deus tem implicações 
sobre a vida concreta. A forma como a 

comunidade crê e fala de Deus orienta 
sua práxis. Há, portanto, um itinerário de 
conversão a ser percorrido na Igreja, na 
sociedade e na vida acadêmica: das estru
turas patriarcais ao Evangelho. 

Toda a dominação manifesta a inca
pacidade de relação com as diferenças. 
Opta-se por enfrentá-las pela imposição 
da força, inferiorizando o diferente e tor
nando-o dependente. Normalmente hie
rárquicas, as estruturas de domínio susci
tam comportamentos violentos, de des
prezo e olhares de censura, e o que é pior, 
a exclusão do grupo subordinado na to
mada de decisões e na partilha dos fru
tos alcançados. A racionalização de tal 
ideologia legitima os dominadores e 
desumaniza os dominados'. 

Estamos, igualmente acostumados 
(as) com a dominação exercida por certa 
linguagem teológica supostamente fixa. 
Sequer percebemos que a linguagem em 
relação a Deus foi dinâmica e existencial 
na Tradição judaica e na tradição cristã, 
embora o Novo Testamento denuncie re
sistências ao "vinho novo". Além disso, o 

1. Este artigo está profundamente impregnado por algumas reflexões de minha dissertação de mestrado: É TUA 
FACE QUE PROCURAMOS- A contribuição da Teologia Feminista para a relevância do Mistério Trinitário na 
atualidade, (CES - Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus - 1999). 

2. Cf. CARROL, Elizabeth, "Será possível vencer adominação masculina?", COllciliul1l, (Br), 154, (1980) 480-490, 
Aqui 480-481. 



Concílio Vaticano 11, no n. 8 do documen
to "Dei Verbum"reconheceu como legí
timo o crescimento na compreensão das 
realidades e das palavras da Tradição 
através da meditação dos fiéis. 

As teólogas feministas assumem esta 
missão sobretudo porque o sexismo é pe
caminoso, afronta Deus e desfigura suas 
criaturas. Este pecado se manifesta como 
um endurecimento mental, porque um 
interesse subjacente limita a inteligência. 
A conseqüência é uma mancha cega, 
capaz de ocultar a glória de Deus. Trata
se de uma censura intelectual, que atua 
em indivíduos e comunidades reprimin
do novas questões. A linguagem emrela
ção a Deus referida à promoção da mu
lher é relegada à questão teológica sem 
importância. Deste modo a linguagem 
cristã segue sendo parcial, desvalorizan
do a humanidade feminina, em sua sin
gularidade e igualdade'. 

A Teologia feminista cristã congrega 
mulheres das diversas Igrejas cristãs. 
Estas, na busca de integrar o feminismo 

com o cristianismo, muitas vezes se vêm 
obrigadas a criticar as contradições pre
sentes no interior de sua própria Igreja. 
Mas, percebem também, que esta con
tribuição permitirá emergir um Cris
tianismo mais autêntico, mais fiel ao 
Evangelho. Toda esta experiência é ví
vida como "uma autêntica graça ofere
cida ao cristianismo de nosso tempo", 
uma "graça transformadora'''. 

Neste texto, começamos por consi
derar nossas idolatrias. Faremos memó
ria do esforço teológico feminino de não 
separar teologia e experiência do Deus 
Vivo e Verdadeiro, esforço este, herdado 
por muitas teólogas da atualidade. Vere
mos ainda o significado da teologia fe
minista na comunidade eclesial, sua 
convícção de que Deus é sempre Maior 
em face de qualquer balbuciar teológico. 
Concluiremos com o abraço de terna 
compaixão que ocorre entre a busca da 
face do Senhor e a confirmação da digni
dade humana, particularmente, a avílta
da dignidade feminina. 

QUEBRANDO íDOLOS 

Somente Deus pode revelar-se. Anós 
cabe a humildade de acolher esta reve
lação descalços(as) e com coração po
bre, buscando ser verdadeiramente 
herdeiros do pequeno resto de Israel e 
estar entre os simples e humildes do 
Reino (cf.: Ex 3,1.15; Sf 3,12-13; Mt 
11,25-30). O conhecimento de Deus é, 
antes de tudo, busca, prece, súplica e 
graça: 

Pai, que eu possa contemplar-te na 
face de teu Filho Amado, em suas pa-

lavras e ações. Jesus, mostra-me o Pai. 
Espírito do Deus Vivo, conduze-me à 
intimidade trinitária. Trindade San
ta, acolhe-me em tua Ciranda de Vida 
Plena. 

Esta atitude orante é essencial e ne
cessária porque estamos cercados (as) de 
ídolos. A idolatria, como no Antigo Tes
tamento, é realidade sempre presente e 
ameaçadora para uma fé que deseja ser 
genuína. Consideremos algumas ima
gens falsas de Deus: 

3. Cf. JOHNSON, Elizabeth A SHE WHO IS- The Mystery af God in Feminist Theological Discourse, New York, 
Crossroad, 1992. As páginas entre parênteses são da tradução, por ser mais acessível: Aquela que é - O Mis
tério de Deus no tratado teológico feminista, Petrópolis: Vozes, 1995. 

4. Cf. CARRAnne E" Transforminggrace-Christian Tradition and Women's Experience. San Francisco: Harper 
& Row, Publishers. 1990. 
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• Um Deus que não é trinitário: ou é 
só Pai ou é só Filho e o total esque
cimento do Espírito'. 

• O Filho unigênito nivelado por bai
xo com outros líderes religiosos. 

• O deus impessoal, difuso, com mil 
faces ecológicas. 

• O deus self, uma auto-divinização do 
próprio eu, bemao sabordo egocen
trismo. 

• O deus das nossas projeções psico
lógicas: do meu perfeccionismo; dos 
meus sacrifícios e desprazeres; de 
meus méritos e obras; do comércio 
religioso; o juiz implacável de meus 
temores de castigo; o deus bonachão 
e manipulável, de minha projeção. 

• Deuses de heranças culturais, como 
o deus impassível da herança grega. 

• Deuses da colonização e do imperia
lismo, como o deus da paz sem justiça. 

• Enfim, o deus imagem e semelhan
ça do patriarcado, um deus da lin
guagem masculinizada. 

Tudo isso é idolatria e precisamos pe
dir ao Senhor: "Quebre nossos ídolos!" 

Precisamos perder nossas seguranças 
em relação a conceitos rigidamente fixa
dos, sermos mais adoradores(as) que ávi
dos (as) em definir e estabelecer defini
ções. Na Tradição islâmica há uma lada
inha com 99 nomes de Alá, o centésimo 
é o verdadeiro e, é venerado em silêncio. 
Muito além de nossas denominações, 
imagens e conceitos, nosso Deus é Trin
dade Santa, Mistério insondável de Amor, 
que nos conduz à Adoração. 

O Deus da fé cristã é Trindade. Trina 
Compaixão e Ternura; Trina opção pela 
humanidade ferida, pelos marginaliza
dos e excluídos - os seus preferidos. Pai 
I Filho I Espírito: companheiros insepa
ráveis na Obra da Salvação. 

A MEMÓRIA DE ALGUMAS MULHERES E 
DE SUA BUSCA DO MISTÉRIO MAIOR 

Haveria na Teologia feminista (T.F.)' 
uma origem remota, esquecida, perdida? 
As pesquisadoras encontraram dificulda
des na busca desta origem. Não foi fácil 
para elas apresentarem um levantamen
to completo', mas as descobertas são ex
tremamente significativas, pois a grande 
maioria do povo cristão no máximo se 
recorda de Santa Catarina de Sena, Teresa 
D'Ávila, e da jovem doutora Teresa de li
sieux. O desafio enfrentado pelas pesqui
sadoras permanece: apurar os ouvidos, 

perceber que em meio a umsuposto silên
cio há rumores, gemidos, murmúrios, são 
as vozes abafadas destas companheiras, 
que podem ter ensinamentos a comparti
lhar com as teólogas de hoje. 

Ao nos determos sobre a época atual 
descobrimos pontos comuns. Os princi
pais são: a experiência de Deus como im
pulso para o ministério teológico e a sen
sibilidade da mulher face a realidade 
que a cerca. Também hoje as mulheres 

5. DUQUOC, Christian. Dios diferente; Ensayo sobre la simbólica trinitária. Salamanca: Sígueme, 1978 (Verdad 
e Imagen 56). 

6. Neste artigo, as iniciais "T.F," estão sempre se referindo a Teologia Feminista Cristã e não a outras posturas 
teológicas feministas. 

7. MOLTMANN-WENDEL, Elisabeth; SCHMIDT, Margot; BORRESEN, Kari Elisabeth; ALBRECHT, Ruth; MÜLLER, 
lris; RAMING, Ida. "Teóloga", Em: Dicionário de teologia Feminista. Petrópolis, Vozes, 1997,463 - 495 lO, As 
páginas entre parênteses, neste tópico do artigo, referem"se a este verbete. 



fazem teologia movidas sobretudo por 
estas experiências existenciais. 

Ante uma tradição esquecida, ou omi
tida, ou parcialmente comunicada, a des
coberta mais significativa é que foi possí
vel para algumas mulheres proclamarem 
sua mensagem e terem uma real influên
cia em suas épocas. Não parece ser corre
to pensar que somente agora, as mulhe
res estão "rompendo o silêncio". Traba
lhos de aprofundamento sobre seus escri
tos podem ser uma excelente contribui
ção para ampliar estas vozes abafadas. 

Um primeiro vestígio é encontrado 
entre as místicas (séculos XII -XIV). Des
de então, encontramos teólogas escrito
ras nos demais períodos: Idade Média 
tardia, início da Era Moderna, e ainda 
nos séculos XVI a XVIII. Sem a preten
são de uma apresentação detalhada, 
consideraremos brevemente algumas 
destas mulheres: 

As místicas escritoras testemunham 
que o impulso para escrever brotava da 
realidade transcendente experimentada 
em suas próprias vidas. Não apenas a ex
periência as impelia a escrever. Era uma 
resposta a um chamado, escreviam por
que sentiam interiormente este apelo a 
anunciar. Seus textos sao destinados aos 
seus contemporâneos e particularmen
te à Igreja. Pesquisas aprofundadas sobre 
cada autora exigem atenção às expe
riências pessoais, às implicações históri
cas de seus testemunhos e obras. Exige 
ainda o cuidado de se evitar atualizações 
e avaliações precipitadas. São escritos em 
forma de Profissão de fé, advertência ou 
instrução. 

Hildegarda de Bingen, mística alemã, 
(1098-1179), afirmou terrecebido o dom 
da contemplação desde seus 5 anos. Este 
possibilitou-lhe viver sob "à sombra da 
luz viva" e, nos reflexos e imagens desta, 
reconhecer "símbolos de um sentido 

oculto mais profundo" (464). Foi prin
cipalmente em sua correspondência 
com Bernardo de Claraval, que Hilde
garda pôde transmitir o conteúdo de 
suas contemplações. 

A partir de 1142, ela escreveu três 
obras: Conhece os caminhos (Scivias), 
Livro dos méritos da vida (Liber vitae me
rito rum) e Livro das obras divinas (Liber 
divinorum operum). Nenhum texto foi 
publicado antes do exame diligente de 
autoridades eclesiásticas, incluso o Papa 
Eugênio III. Hildegarda compôs músicas, 
fundou mosteiros e foi médica naturalis
ta, escrevendo também sobre causas e 
curas das doenças (Physica e Causae et 
Curae). O fato de seus escritos estarem 
fundamentados em suas experiências 
pessoais, não implica um conteúdo sub
jetivo. Ela assumiu seu ministério profé
tico como doutora de fé, ficando em se
gundo plano sua vida pessoal. 

MatildedeMagdeburgo (ca.1207-1284) 
escreveu apenas um livro: "A luz que ema
na da divindade". Seu texto é marcado 
por sua experiência pessoal, anuncia seu 
relacionamento íntimo com Deus. Suas 
experiências místicas edificam e fortale
cem a Igreja. Ela atesta ser seu livro "o 
martírio incruento do amor de Deus" 
(467). Matilde declara também que por 
si não quer, nem pode escrever, mas sen
te em todos os membros de seu corpo a 
força do Espírito Santo. Um ponto signi
ficativo é a relação entre compreensão da 
experiência e ação: "Quando Deus nos dá 
a compreensão, devemos pôr em ação 
todos os nossos talentos" (468). 

A figura bíblica com a qual se identifica 
é Moisés. Como ele, ela primeiramente 
contempla Deus para transformar-se" em 
arauto da lei e da doutrina" (468). O serpos
slÚda por Deus concedia força à sua lin
guagem. Matilde de Magdeburgo ofereceu 
ao seu tempo "doutrina, instrução e críti
ca" (469). Em sua experiência é possível 
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perceber a plenitude de união hwnano-di
vina, é possível vislwnbrar o movimento e 
o poder do transcendente. Morando em 
wn mosteiro, nos últimos doze anos de sua 
vida, era procurada por sua doutrina e 
orientações. Faleceu venerada por todos. 

Matilde de Hackeborn (1241-1299) é a 
autora do Livro da Graça especial (Liber 
specialis gratiae). A formação recebida 
desde os sete anos, no Mosteiro de Helfta, 
onde sua irmã mais velha era abadessa, 
influenciou seus textos, cujo conteúdo 
está fundamentado na oração litúrgica, na 
leitura bíblica e nos Santos. Padres. 

Como outras místicas, ela considera 
wna missão dada por DeuS a comunica
ção de suas experiências. "Só Cristo é a 
meta e o tema de seus escritos. [ ... I O invi
síve� e o inefável [ ... 1 só pode ser visuali
zado mediante imagens e parábolas" 
(Grifo nosso). 

Há, nesta autora, wn esboço de antro
pologia, cujo fundamento é colocado no 
estar o ser humano enraizado no cora
ção de Deus, causa primeira que nutre e 
dá forma às forças emocionais e espiri
tuais humanas. A comunhão com Deus 
é conatural em sua vida. Ela se opõe à 
concepção" da roda cega do destino e da 
felicidade". A imagem apresentada por 
ela é a de uma "roda da livre vontade pre
sa com uma corda ao coração de Deus". 
Neste símbolo encontramos o sentido de 
que a decisão humana precisa ser sem
pre colocada diante de Deus, mas há es
paço para a mudança e a responsabilida
de no agir humano. 

Cristina Ebner (1277 - 1356) em sua 
abordagem sobre a relação entre justiça 
e misericórdia, assim como Hildegarda 
de Bingen e Matilde de Magdeburgo, des-

taca a misericórdia divina, como sendo 
sempre maior: "No Antigo Testamento 
fui um soberano, agora na Nova Aliança 
sou para o mundo wn amante" (474)
assim ela escuta Deus, e O experimenta 
inclinando-se sobre ela como um médi
co. Sua obra" Vida e revelações" é pós
tuma, redigida a partir de seus aponta
mentos. Ao descrever a relação entre o 
Pai e o Filho, ela se refere a Deus Pai como 
amantee mãe: "[ ... J o Deus amante é como 
uma mãe que cobre de presentes seu úni
co filho e para ele se voltam todos os seus 
pensamentos, aquele, que por sua vez, em 
sua fraqueza confia na doce voz de Deus 
e em sua graça" (idem). 

As autoras da Idade Média tardia e 
início da Era Moderna escreveram sob 
maiores censuras e revisões. Seus textos 
estavam sempre sob a mira de clérigos e 
confessores, particularmente no período 
da Inquisição. Além disso, estas mulhe
res viveram sob a aceitação do contradi
tório princípio da antropologia cristã, 
que afirma a primazia do homem sobre 
a mulher na ordem da criação e a igual
dade somente na ordem da redenção. Tal 
princípio transparece em alguns textos, 
sem prejudicar em nada a convicção de 
que estavam ao escrever, sob a autorida
de divina. Assumindo esta supostaimpo
tência antropológica elas afirmaram ain
da mais a força de suas contribuições 
pela graça que Deus lhes conferia. A Igre
ja clerical, sem poder negar a igualdade 
afirmada na ordem da redenção, tolerou 
as atividades e os textos elaborados pe
las mulheres, não sem antes submetê-los 
a rígido controle. Consideremos alguns 
exemplos destas mulheres de fé: 

Juliand' de Norwich (morte: depois 
de 1416) é notáveltanto por sua teologia 

8. No Dicionário de Teologia Feminista está escrito "Juliano" e "Lady Juliano". A explicação é que ela ficou 
conhecida com este nome masculino por causa da Igreja dedicada a S. Juliano, próxima a seu eremitério. A 
opção por colocar seu nome no feminino é para evitar estranheza e equívocos. 



feminina, como sua linguagem femini
na sobre Deus. Cristo é Mãe não somen
te na sua natureza humana encarnada, 
mas também como segunda pessoa da 
Trindade. 

Em 1373, ela foi curada de uma doen
ça grave, em uma "visão da misericórdia 
de Deus que tudo abraça e envolve e que 
se fez realidade na morte redentora de 
Cristo" (480). Sua obra: "Contemplações" 
(Showings) narra esta experiência. É uma 
obra sóbria e exigente, onde Juliana de 
Norwich demonstra seus conhecimentos 
das "fontes bíblicas, patrísticas e medie
vais em latim como também da literatu
ra popular". Sua confiança na salvação 
universal tem raízes em uma experiên
cia mística do amor de Deus que tudo 
recria ( "that all things will be well"). 

O ponto de partida de sua doutrina 
sobre Cristo, nossa mãe, é a Cristologia 
sapiencial de origem patrística e medie
val. Nesta Cristologia, a natureza huma
na de Cristo é vista como feminina, por
que ele encarnou-se através da miseri
córdia materna de Deus. Juliana não re
força a antropologia dualista. Ela conce
be a totalidade humana, inclusive como 
analogia da interação trinitária, estabe
lecendo que metáforas femininas e mas
culinas podem descrever Deus. 

Teresa deÁvila (falecida em 1582) não 
participa da tradição perdida, ela sobre
viveu bem na memória da Igreja. Impor
ta sublinhar aqui somente uma oração 
de súplica a favor das mulheres. Esta sim, 
perdida ou omitida e às vezes só parcial
mente transmitida. Sem dúvida, um dos 
textos mais importantes de TeresaD'Ávi
la para a Teologia Feminista (os grifos são 
nossos): 

"Não, meu Criado!; não és ingrato e 
tenho certeza que atenderás as súplicas das 
mulheres. Quando vivias na terra não des
prezaste as mulheres e sim as envolveste 

com tua grande bondade. Encontraste ne
las mais amor f .. .] e uma fé mais viva do 
que entre os homens ... Não basta, Senhor, 
que o mundo nos deixe encurraladas 
aqui? .. És um juiz justo, não és como os 
juízes deste mundo que são todos filhos 
de Adão e por isso homens. Não há virtu
de na mulher que eles não olhem comsus
peita. Mas, há de chegar o dia, ó meu Rei, 
em que todos haverão de nos reconhecer. 
Não falo por mim. O mundo sabe de mi
nha miséria e é bom que o saiba. Mas 
quando considero a nossa época não me 
parece de forma alguma correto que se 
desprezem almas fortes e corajosas só por 
serem mulheres" (485). 

O período do século XVI a XVIII tam
bém foi contemplado com a graça de mu
lheres místicas, profetizas e carismáticas. 

Marie deJm's de Gournaypublicou em 
1622 seu ensaio sobre a igualdade entre 
homens e mulheres, onde enfatizou a 
igualdade da imagem e semelhança de 
Deus na mulher. 

Anna Maria van Schurmann (1607-
1678) possuía vastos conhecimentos 
lingüísticos, certamente por isso freqüen
tou em caráter excepcional preleções de 
teologia. A importância de seu escrito 
está na defesa da "formação científica das 
mulheres, dando especial destaque à teo
logia e às Iinguas antigas" (487). 

Antonieta Bourrignon (1616-1680) 
escreveu vários textos (em 1700 eram 
conhecidos vinte e cinco) e iniciou com 
outras mulheres uma vida de convento, 
sendo que estas também dedicaram-se 
a obras teológicas. N o entanto, recebe
ram proibição por parte de alguns sa
cerdotes, cuja argumentação foi: "Não 
fica bem às mulheres interpretarem a 
Sagrada Escritura" (488). 

Ainda um último exemplo, desta vez 
de uma exegeta mística. Jeanne-Marie de 
la Mothe Guyon (1648-1717), cujas obras 
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místico-exegéticas teve grande influên
cia não somente na Igreja católica, mas 
também dentro do protestantismo. 

Ruth Albrecht comenta, em sua con
tribuição na pesquisa sobre as teólogas: 
"mesmo sem legitimação da Igreja, e 
mesmo enfrentando fortes resistências, 
houve mulheres que realizaram aquilo 
a que se sentiam chamadas: pensar, tra
balhar e escrever como teólogas". 

As pioneiras nos séculos XIX e XX fo
ram algumas mulheres que tiveram aces
so às universidades, inclusive ao estudo 
de Teologia, em meados do século XIX, 
nos Estados Unidos e na Alemanha. In
teressante notar, que mesmo no campo 
literário as mulheres abordaram temas 
femininos e confessionais, um exemplo 
é Ida Hahn-Hahn (1805-1880), que tra
tou destes temas em romances. 

A escritora protestante ElisabethMalo 
(1885-1930), escreveu críticas sobre Pau
lo e a questão da mulher. Ao notar que o 
direito eclesiástico estava atento apenas 
ao direito masculino, ela apresentou a 

exigência de uma reforma em que as mu
lheres fossem consideradas. No protes
tantismo desde o final do século passa
do e início deste houve mais espaço para 
as mulheres no magistério. 

Na Igreja católica destacam-se duas 
figuras de vulto: Edith Stein (1891-1942) e 
Gertrud von le Fort (1876-1971), ambas 
participaram dos debates sobre a eman
cipação da mulher nas décadas de vinte e 
trinta. Edith Stein, pessoalmente, é um 
exemplo do tipo feminino sóbrio, objetivo 
e intelectual. Ela estava convicta de que 
as mulheres podem exercer toda e qual
quer profissão. Gertrud von le Fort em 
alguns de seus textos destacou a força da 
atuação histórica das mulheres. 

Após a segunda guerra, os cursos de 
teologia, em países como aAlemanha, fo
ram cada vez mais abertos aos leigos e en
tre estes estavam as mulheres. Arazão his
tórica para tal abertura foi suprir a falta 
de padres provocada pela guerra. O ensino 
de religião nas escolas não podia contar 
mais com número suficiente de padres. 

A TEOLOGIA FEMINISTA HOJE 
Uma das metas da teologia feminista 

hoje, é a reflexão sobre a importância do 
crescente movimento de libertação das 
mulheres e sobre o que este revela indo 
ao encontro da história da salvação. 

As teologias mais recentes, a partir do 
ponto de vista da raça, sexo, classe ou 
quaiquer outra distinção humana bási
ca, afirma a oposição do evangelho cris
tão à opressão, à hierarquia, aos dualis
mos e à dominação do forte sobre o fra
co. Quando algum ponto da experiência 
pessoal discorda da compreensão cor
rente do cristianismo, a mudança de in
terpretação se impõe para que a pessoa 
possa viver coerentemente sua fé cristã. 
Isso coloca o Cristianismo em confronto 
com as questões críticas de seu tempo. 

À luz da reflexão desta autora afirma
mos que o ponto da experiência particu
lar das mulheres discordante da compre
ensão corrente é a consciência de que a 
sistemática desvalorização da mulher é 
inadmissível. O ponto de corrfronto para 
a fé cristã é se ela é capaz de apoiar e pro
mover a emancipação de mulher, o res
gate de sua dignidade. Elisabeth Johnson, 
na obra já mencionada, esclarece que a 
teologia feminista longe de ser uma teo
logia pronta está se construindo na aber
tura à Teologia clássica, pronta a colher 
algo que possa servir ao tratado do Mis
tério divino na perspectiva da emancipa
ção da mulher. A autora deixa claro que 
a Teologia Cristã da libertação feminista 
tem uma opção a priori: a promoção da 



mulher. Toda a reflexão teológica tem seu 
próprio centro de gravidade, este foco é 
uma paixão, uma preocupação, um tema 
unificador'. 

Catharina Halkes chama a atenção 
para a infantilização e a invisibilização 
estrutural da mulher, em conseqüência 
do sexismo nas Igrejas e na sociedade lO. 

Esse ponto de partida da própria expe
riência de dor, que atinge a mulher em 
tantas realidades sexistas, faz a teologia 
feminista solidária com outros excluídos 
de nossa história. 

O princípio fundamental da teologia 
feminista é a promoção da plenitude da 
humanidade da mulher. Daí se seguem 
dois princípios, um negativo e outro posi
tivo. Tudo que negar, diminuir ou distor
cer a humanidade plena da mulher deve 
ser rejeitado e considerado não resgata
dor. Teologicamente falando, é algo que 
não reflete o divino ou uma relação au
têntica com o divino, nem reflete a natu-

reza genuína das coisas, não é a mensa
gem ou a obra do autêntico redentor e 
de uma comunidade redimida. O princí
pio positivo confirma tudo que promove 
a humanidade plena da mulher como sa
grado, reflexo real da relação com o divi
no, mensagem autêntica de redenção e 
a missão da comunidade cristã, testemu
nha de uma humanidade nova. Este prin
cípio da promoção da verdadeirahuma
nidade pertence à teologia clássica, refe
re-se ao ser humano jj imago Dei", o novo 
é ele ser reivindicado e aplicado à mu
lher. Deus não está pedindo nenhum es
vaziamento, está sim, dando a graça às 
mulheres de superar toda a ideologia de 
subordinação. Está nos autorizando a 
descobrir nossa dignidade e igualdade, -
nosso verdadeiro eu, para a afirmação de 
nossa força, dons e responsabilidade 
para que a humanidade seja plena. Esta 
conversão, um verdadeiro renascimento, 
é para o bem da humanidade inteira. 

o SIGNIFICADO DA TEOLOGIA FEMINISTA 
NA COMUNIDADE ECLESIAL 

A Teologia Feminista contribui para 
que o mistério deDeus e a dignidade da 
mulher se abracem ao reconhecer, de
nunciar, criticar e desejar superar todo 
o patriarcado na sociedade, na Igreja, na 
convivência mútua. As experiências de 
opressão, o ser silenciada, marginaliza
da, humilhada e sofrer diversas formas 
de violência - somente por ser mulher
são experiências de pecado estrutural. 
Por outro lado, os dons femininos mais 
sublimes, as experiências de libertação 
manifestam, simultaneamente, o Misté
rio maior e a dignidade feminina. 

9. Cf. JQHNSON, Elisabeth, Aquela que d, nota 2, p.38. 

Rosemary Radford Ruetherfala de um 
significativo testemunho: as mulheres 
poderiam contribuir para a formação de 
"comunidades onde haja ao menos um 
lampejo de amor e testemunho proféti
co ll". Para esta autora, outra contribui
ção da Teologia Feminista é conciliar 
Antropologia, Cristologia e Soteriologia, 
pois há contradição sempre que em do
cumentos se cria uma cisão entre Antro
pologia e Cristologia. A Igreja católica se 
sente à vontade para apoiar a igualdade 
civil das mulheres, mas rejeita abordar 
em seu âmbito a questão da mulher, com 

10. HALKES, Catharina, "Teologia feminista - balanço provisório". Em Concilillm (Br) n. 154, (1980), 548. 
11. RADFORD RUETHER, Rosemary, "Diferença e direitos iguais das mulheres na Igreja", Em: Conciliwll (Dr) 

n. 238 (19911. 729·730. 
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todas as suas conseqüências I'" . Para 
Anne Carr a teologia feminista represen
ta uma graça transformadora para a Igre
ja, foi este o título que ela escolheu para 
uma de suas obras13• É possível uma teo
logia feminista cristã e ela é graça para a 
comunidade eclesial. 

Elisabeth Johnson assinala que, na es
cuta da mulher, os valores morais são 
reformulados. Surgem novos indicadores 
e parâmetros para um universo moral 
onde é promovido o seu bem-estar jun
tamente com tudo o que ela ama. Neste 
universo ''Nós''não exclui "eles". Há hete
ronomia e autonomia sem egocentrismo, 
e a independência e a liberdade estão em 
relação. A autonomia relacionada consi
dera o mistério da pessoa inviolável em 
comunhão com as demais. O eu não pre
cisa se definir como oposição, mas pela 
dialética de um relacionamento cordial, 
que une realidades freqüentemente se
paradas: o eu e o outro; a matéria e o es
pírito; as paixões e o intelecto, amor e po
der, ser e agir, a humanidade e a terra. 

Outra contribuição da T.F. é sua sen
sibilidade inclusiva, que exclui duas op
ções: sexismo inverso: a mulher situada em 

posições de domínio subordinando o ho
mem, e a uniformidade: nivelamento de 
variedades e particularidades, desrespei
tando o caráter único de cada pessoa. Am
bos os sexos, todas as raças, todas as cria
turas, no universo inteiro, vivendo um no
vo relacionamento, nem o hierárquico 
que subordina, nem o univoco que reduz 
as pessoas. Considerando o desafio de su
perar o contexto patriarcal, a T.F. assume 
três tarefas inter-relacionadas: 

1. Análise criteriosa das opressões 
herdadas. 

2. Busca de uma sabedoria alternativa. 
3. Novas interpretações da Tradição 

no diálogo sobre a vida da mulher. 
São desmascarados os interesses e as 

distorções teóricas e práticas do precon
ceito sexista. Além disso, busca-se a sa
bedoria ignorada, suprimida, pois mes
mo em meio à sua dor a mulher foi profe
tiza, foi presença na fidelidade e na luta, 
no amor solícito. Na recuperação destes 
fragmentos da história encontram-se re
cursos para a libertação das mulheres, a 
transformação do pensamento e da ação, 
inclusive, uma linguagem teológica mais 
existencial. 

DEUS SEMPRE MAIOR ... 

Reconhecer que Deus é um mistério 
sempre maior é rejeitar toda linguagem 
exclusivista e excludente. É abrir-se à 
linguagem das entranhas maternas, afir
mar a importância das metáforas femi
ninas e cósmicas, além das masculinas, 
para balbuciar o mistério divino. 

Em seu ótimo tratado sobre a Trin
dade, questiona Elisabeth Johnson:. "O 
Deus da Tradição judaica e cristã é real-

12. Ibidem, 726. 

mente tão verdadeiro, a ponto de ser 
capaz de levar em consideração, ilumi
nar e integrar a experiência atualmente 
acessível à mulher? "14 

A linguagem tradicional em relação a 
Deus é tirada exclusivamente do mundo 
masculino, o que coloca a T.F. em uma 
postura crítica diante dela, por ser opres
sora e idólatra. A opressão está em negar 
a igualdade da mulher feita à imagem 

13. CARR Anne E" Transforminggrace-Christian Tradition and Women's Experience. San Francisco: Harper & 
Row, Publishers, 1990. 

14. JOHNSON, Elisabeth. Aquela que é"" 36. 



e semelhança de Deus, fragmentando a 
comunidade humana em dominadores 
e subordinadas. A idolatria consiste em 
atribuir à linguagem masculinizada a 
condição de adequada e única, com isso 
está mais ocultando que revelando o 
Mistério de Deus. 

O impacto da Modernidade e da Pós
Modernidade trouxe grandes abalos à 
linguagem em relação a Deus. O ateísmo 
rejeita-a como projeção alienante; outros 
pensadores rejeitam a neutralidade do 
Deus teísta face ao sofrimento radical do 
mundo. Por outro lado, há sérios esfor
ços teológicos em busca de formas me
nos impróprias para se falar de Deus. A 
T.P. assume esta busca e vai além me
diante sua crítica ao sexismo que atinge 
a tradição clássica e também a contem
porânea. Não existe absolutamente nada 
em nenhuma cultura que faça justiça à 
humanidade plena da mulher. O com
promisso desta teologia é o de dar uma 
resposta a esta tradição inadequada de 
exclusividade, pois acredita que a expe
riência de outra metade da humanidade 
revolucionará o conceito de Deus. 

O lugar reservado à mulher, é um 
lugar de desvalorização sistemática, de 
marginalização, de passar desapercebi
da, não ter tanta importância. A T.P. 
assume este lugar. Situada à margem, 
escuta e fala da ordem simbólica, ques
tiona normas, práticas e termos exclu
dentes que levam à marginalização. 

O papel do sexismo foi o de historica
mente sustentar a inferioridade da mulher 
ante a suposta superioridade do sexo 
masculino, considerando a mulher me
nor, e se empenhar ao máximo para man
tê-la em "seu devido lugar social". Em todo 
o mundo a mulher vive sob o sexismo, in
clusive com seu lado violento: estupro, es
pancamentos, assassinatos. 

As Igrejas são desafiadas a serem fiéis 
às suas melhores tradições: a criação do 

homem e da mulher à imagem de Deus, 
a recriação de ambos à imagem de Cristo 
pelo batismo, a esperança escatológica 
de todo cosmo redimido. 

As teólogas feministas sentem-se 
gestantes, vivem pleno momento criati
vo, típico dos grandes avanços da Teolo
gia. A vida e a fé são repensadas em for
mas novas para que possam promover 
a igualdade da mulher e de todos os 
oprimidos, pois, se é possível fazer teo
logia da libertação descuidando-se de 
uma abordagem sobre a discriminação 
estrutural da mulher, não é possível fa
zer teologia feminista sem entranhas de 
misericórdia face aos oprimidos e ex
cluídos em geral. 

O objetivo da T.P. é mudar as estrutu
ras injustas e os sistemas simbólicos dis
torcidos, possibilitando surgir uma nova 
comunidade na Igreja e na sociedade. As 
teólogas feministas valorizam a visão de 
igualdade e liberdade presentes num 
antigo hino batismal Gl 3,28. É possível 
existir uma comunidade libertadora de 
todas as mulheres e de todos os homens, 
na reciprocidade de uns com os outros e 
na harmonia com o planeta terra. Enfa
tizar a igualdade não significa desconhe
cer as diferenças entre os homens e as 
mulheres e as mulheres entre si. A igual
dade visa ao movimento das situações de 
dominação e subordinação para a comu
nidade do respeito mútuo, da valoriza
ção recíproca, de solidariedade com os 
excluídos. 

Importa que todos os seres humanos 
se desenvolvam em seu caráter singular 
e no inter -relacionamento de uns com os 
outros. Ambos os sexos, todas as raças, 
todas as criaturas no universo inteiro, 
vivendo um novo relacionamento, nem 
o hierárquico que subordina, nem o uní
voco que reduz as pessoas. A meta não é 
fazer das mulheres parceiras iguais neste 
sistema opressivo, mas é transformar o 
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mesmo. Importa ainda deixar claro que 
a linguagem em relação a Deus é critica
da não pelo uso das metáforas masculi
nas, mas sim, porque estes termos mas
culinos são usados com exclusividade, 
literal e patriarcalmente. 

Na Bíblia e em outras fontes antigas 
e menos conhecidas há uma variedade 
de designações para o Mistério divino. 
Porém, a linguagem cristã predominan
te designa Deus exclusivamente com 
termos masculinos. Há uma leitura lite
ral da Sagrada Escritura e da Tradição 
no que diz respeito a um modo de falar 
de Deus, que frisa a masculinidade co
mo um caráter divino essencial. 

O conceito patriarcal de Deus é dua
lista, situado acima e em oposição ao 
mundo, seus atributos o apresentam so
litário, superior, dominando sobre tudo. 
O modelo seguido é o ideal do homem 
dominante, acima e contra os outros, 
inatingível pela dor, capaz de subjugar a 
todos quantos a ele se opuserem. A ima
gem feminina foi estereotipada e banida 
como inadequada para ser metáfora do 
Mistério divino. 

O conceito de Deus funciona, se faz 
presente na vida social e pessoal, susten
ta ou critica certas estruturas, valores e 
ações. Visões pervertidas do divino e seus 
cultos levam a estruturas desumanas. 
Assim como a linguagem que expressa 
Deus como Criador e Salvador move ao 
perdão, à solidariedade para com toda a 
família humana. 

Elizabeth J ohnson alerta: se a realida
de humana usada para representar Deus 
é sempre e em toda parte a masculina, a 
masculinidade é sagrada, enquanto a fe
minilidade é relegada às trevas da reali
dade profana. Esta linguagem literal e ex
clusiva do patriarcado em relação a Deus 

15. JOHNSON, Elisaheth, op. cit., 68. 

debilita o sentimento de dignidade, de 
poder e de auto-estima da mulher, há 
uma contínua violência simbólica, um 
bloqueio a sua identidade de imagem de 
Deus. A conseqüência teológica é grave, 
nas próprias palavras da autora: "( .. .) a 
tenacidade com que o símbolo patriarcal 
de Deus é sustentado, nada mais é do que 
a violação do primeiro mandamento, é o 
culto a um ídolo. Qualquer representação 
de Deus usada de modo que o caráter sim
bólico evocativo se perde de vista, partici
pa da natureza de um ídolo'''. Nasce um 
ídolo sempre que um conceito ou uma 
imagem se amplia excluindo todas as 
demais imagens, e esta imagem fixa e 
petrificada ao se confundir com o Misté
rio divino o aprisiona e o oculta. 

Atenta em antes incluir do que excluir 
Elisabeth Johnson faz a seguinte consi
deração: "( ... ) o que é rejeitado como 
ídolo, pode retornar em circunstâncias 
diferentes como ícone, como veículo do 
poder e da presença divina". Um exem
plo concreto, é o relacionamento signi
ficativo entre pai e filho". As analogias 
paterna e materna são eloqüentes e per
suasivas. Deus Pai e Mãe não são metá
foras excludentes. 

No momento atual, alguns símbolos 
morrem e outros novos símbolos religio
sos surgem. Os símbolos femininos 
emergem assegurando às mulheres a 
participação na linguagem sobre o Mis
tério divino com a realidade concreta de 
suas experiências existenciais. Não há 
nenhuma projeção, mas sim o desper
tar do abismo profundo de uma expe
riência humana levando ao encontro 
real com o Ser divino. 

Num tratado feminista sobre a Trin
dade, três abordagens são possíveis: 
atribuir qualidades femininas a Deus; ou 

16. Ibidem, cf.: a observação da autora no final da nota 57, p.71. 



afirmar uma dimensão feminina na 
Trindade; ou ainda buscar uma lingua
gem em relação a Deus na qual a pleni
tude da humanidade feminina da mes
ma forma que a opção masculina e a 
realidade cósmica, possa servir de sím
bolo divino, em proporção equivalente. 

Os partidários da primeira opção en
contram na própria Bíblia traços femi
ninos de Deus. A imagem patriarcal de 
Deus sai reforçada e mais atraente. Os 
fiéis deixam de temer e se rebelar con
tra um paternalismo opressor. Porém, o 
aspecto feminino incorporado está su
bordinado, o patriarcado apenas se tor
nou mais benévolo. Tal procedimento 
decididamente não serve nem para a re
formulação da linguagem de Deus, nem 
para a meta da emancipação da mulher. 

Quanto à posição mais ontológica de 
uma dimensão feminina em Deus, isto é, 
identificar o Espírito Santo como o femi
nino na Trindade, é uma posição igual
mente problemática, pois as duas imagens 
masculinas nítidas mantêm a estrutura 
androcêntrica, o princípio masculino pre
domina com soberania. A terceira pessoa 
da Trindade, mesmo sendo reconhecida 
como Deus, é facilmente subordinada às 
outras duas. Além disso, uma questão teo
lógica se levanta sobre as dimensões de 
Deus: Deus possuiria dimensões masculi
na, feminina, animal, mineral ou as ima
gens e nomes evocam a totalidade do seu 
Mistério? Tradicionalmente as analogias 
divinas abarcam o todo, não são indicati
vas de partes do divino. A mulher, criada à 
imagem de Deus, pode designá-lo de modo 
pleno, sem perder de vista que diante do 
Mistério, todas as metáforas, não apenas 
as femininas, são limitadas. 

17. Id., ib., 92. 

A melhor opção é pela equivalência 
das analogias femininas e masculinas (e 
mesmo cósmicas) para o Mistério divi
no, não apenas a abordagem dos traços 
e das dimensões, que conservam o foco 
androcêntrico. Nesta terceira estratégia 
a linguagem em relação a Deus tira de 
forma equivalente imagens da experiên
cia da mulher, do homem, do mundo e 
da natureza. Deus que criou os dois se
xos assegura a legitimidade do uso de 
ambos como metáfora para evocar seu 
Mistério. A mulher, criada à imagem de 
Deus, é capaz de representar Deus. As 
tradições bíblicas, os primórdios da Teo
logia, a Mística Medieval, as religiões 
primitivas dão suporte a esta terceira 
abordagem: imagens femininas repre
sentam a plenitude de Deus. No capítu
lo 15 do Evangelho de São Lucas encon
tramos três parábolas: a do pastor, a da 
dona de casa e a do pai misericordioso. 
A mulher em busca de sua dracma é 
uma referência tão legítima em relação 
a Deus quanto o é o pastor em busca de 
sua ovelha, e o velho pai à espera de seu 
jovem filho. 

Elisabeth J ohnson, em feliz síntese, 
expressa a importância de um Tratado 
feminista da Trindade: 

"( .. .) somente quando Deus for desig
nado desta forma, quando a realidade 
total, tanto da mulher quanto do ho
mem entrar na simbolização de Deus, e 
também os símbolos do mundo natural, 
poderá ser interrompida a fixação idó
latra numa única imagem e a verdade 
do Mistério de Deus associada à liber
tação de todos os seres humanos e de 
todo o planeta, emergirá para o nosso 
tempo'''. 
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o ABRAÇO DE TERNA COMPAIXÃO 

Mistério de Deus e dignidade da mu
lher se abraçam. O dinamismo do amor e 
da vida intrínseco ao Mistério trinitário, 
envolve a mulher com ternura, confirma
a na sua dignidade, comunica-lhe este 
mesmo dinamismo de amor e vida. O mi
nistério teológico feminino é convocado 
a ser assumido plenamente sob o impera
tivo existencial de ser mulher. É exortado 
a não esquecer o amor, a dor e o encanto, 
a esperança, a alegria e o pranto, que se fa
zem presentes nesta vocação: ser mulher. 

A linguagem feminina é definitiva
mente uma "heresia sagrada", rasga as 
roupas apertadas l ' dos conceitos exclu
sivamente racionais, porque são apenas 
parte da verdade, um modo legítimo de 
balbuciar sobre Deus, que não pode ser 
absolutizado como único. 

Queremos unir outros tecidos junto a 
este pano forte que nos foi legado. Vamos 
costurá-los cuidadosamente, faremos tú
nicas largas e coloridas, onde qualquer 
fiel, sobretudo os/ as mais simples, sintam 

. que estas vestes lhe caem bem, gostem de 
usá-las para viver e celebrar sua fé. Sai
bam que podem vesti-las todos os dias e 
em todos os lugares, para testemunhar a 
"razão de sua esperança". O modelo não 
é o de uma roupa de gala para ser usada 
apenas por uma minoria de pessoas dou
toradas, em poucas ocasiões e em lugares 
especiais pois, o Mistério do Amor trinitá
rio nos envolve a cada instante, por isso 
estas túnicas largas e coloridas querem 
lembrar a diversidade de situações onde 
este Amor transborda. 

Não sabemos fazer teologia apenas 
com a razão. Nós "teologizamos" com a 

vida, com a nossa experiência de Deus. Os 
contextos existenciais forjam mulheres 
contemplativas, místicas, batalhadoras. A 
teologia feminista é marcada pela "paixão 
e compaixão". Não há divisões a temer, 
pois um dos pressupostos da postura fe
minista é a inc/usividade. Há espaço para 
todos. Seria pecado grave excluir. Apenas 
queremos propor uma linguagem menos 
hermética, mais narrativa e acessível para 
a grande maioria do povo de Deus. 

A abordagem trinitária no tratado teo
lógico na ótica da mulher suscita nova 
experiência de conversão: a mulher está 
construindo asi mesma como sujeito que 
atua e decide na história, está superan
do o conceito patriarcal negativo da hu
manidade feminina pela tarefa de defi
nição de sua própria identidade. Neste 
ponto está o verdadeiro processo de con
versão da mulher: ela supera a deprecia
ção de si mesma, introjetada de diversas 
formas e encontra em seu interior o seu 
valor real. Renasce num processo dialé
tico de contraste e confirmação. O mo
mento de contraste é de indignação face 
à opressão desurnanizadora. O sofrimen
to causado pelo sexismo, seus preconcei
tos e exclusões contrastam com a digni
dade da mulher, com sua identidade teo
lógica de [mago Dei, [mago Christi. A in
dignação gera resistência e ação continua 
a favor da promoção da mulher. O des
pertar da mulher para o seu próprio valor 
humano é uma experiência de Deus. 

A T.F. é a maioridade da mulher 
provocando a maturidade do homem, na 
esperança de não ser vítima de reações 
agressivas, desdenhosas, que denunciam 

18. Esta imagem foi evocada por esta reflexão de Ivone Gebara: "[ ... ] o esquema teológico embora abra alguns 
espaços para a mulher, é predominantemente masculino [",] uma espécie de roupa apertada para o corpo da 
mulher que ensaia uma dança de liberdade e, para isso necessita [ ... ] de roupas que permitam criatividade em 
seus movimentos", Cf. Levanta-te e anda - Alguns aspectos da caminhada da mulher na América Latina. 
S.Paulo: Paulinas, 1989,23. 
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escravidão ao patriarcado, imaturidade 
e insegurança. Sinais incontestáveis desta 
maturidade porparte das Igrejas cristãs são: 
abertura, acolhida e diálogo respeitoso 
com a produção intelectual das mulheres. 

O abraço de terna compaixão entre o 
Mistério de Deus e o resgate da dignidade 
da mulher tem como veículo umalingua
gem teológica nascida das entranhas. 
Através dela o anúncio do Mistério Divi
no no cotidiano não esvazia sua trans
cendência. Catherine Chalier, filósofa 
existencialista contemporânea, que pro
fessa a fé judaica, afirma que o feminino 
desperta e diz a transcendência com a 
vida. Sua linguagem não dá consenti
mento nem às apropriações, nem às ci
sões, é um dizer que excede, porque vai 
além dos "nomes que consagram uma 
identidade"!'. No dizer feminino se fa
zem presentes "outros nomes", inquieta
dos pela Eleidade20. Ela aborda a ética ori
ginal inscrita no útero da mulher, no seu 
corpo maternal. Trindade, mulher, mãe 
e a preocupação com a vida marcada des
de as entranhas divinas e femininas. Cer
tamente esta é a graça que permite à lin
guagem renovada da teologia feminista 
abraçar a Transcendência e o cotidiano. 

"Um dizer que não anula a Trans
cendência para a fazer entrar na ordem 
imanente, tal seria o Dizer deste saber 
feminino. Seu significado se aprenderia 
como aquele vestígio (refere-se ao vestí
gio de Deus). O vestígio perturba a ordem 
do mundo, obriga a olhar o infinitd' ". 

te exigentes no ministério teológico. Entre 
tantas tarefas, consideramos central, a 
renovação da linguagem teológica. O Mis
tério de Deus sempre maior, é proclama
do na teologia feminista cristã com a pró
pria vida, extrapola os limites do contexto 
acadêmico. Nossa fé, nosso amor, nossa 
esperança, nossa resistência a toda dor, 
enfim, nossa linguagem nascida de nossas 
entranhas maternas, impregnada de pai
xão e compaixão, de encantamento e re
verência face ao Mistério divino, não se 
prende a perspectivas teológicas exclusi
vamente racionais. Teologia se faz com a 
cabeça, com o coração, com os pés, com as 
mãos, enfim, com todo o ser, com tudo que 
se vive sob o olhar amoroso da Trindade. 

A esperança que nos anima é a supera
ção de tanta fragmentação, da secular dis
criminação da mulher, do dualismo hie
rárquico superior/inferior. Nossa meta 
fundamental é a humanidade total. So
nhamos com uma humanidade que possa 
ser constituída por homens e mulheres 
livres, sem dominações e subordinações, 
irmãos e irmãs, que acolhem as diferenças 
reconhecendo nelas a riqueza da diversi
dade, capazes de afirmar com convicção 
a igualdade na dignidade. Uma forma 
concreta das mulheres contribuírem com 
este sonho de Deus é a valorização de sua 
capacidade de compaixão e ternura. 

ElisabethJohnson fala de quatro dores 
existenciais significativas na vida da mulher, 
que educam seu coração para a compaixão. 
Duas dores são assumidas livremente, por 
amO!: a dor do parto e as conseqüências 
dolorosas da luta pela justiça. As outras 

u Nós, mulheres, vivemos nestas últimas 
décadas nosso Kairós, tempo de graça pa
ra nós e para a Igreja que amamos. Nosso 
movimento representa nossa "maioridade 
no Cristíanismo". Como pessoas adultas 
estamos assumindo tarefas extremamen-

duas são dores impostas pelos sistemas in-.. <u 

justos: o sofrimento dos entes queridos e 
os diversos tipos de violência contra a mu-
lher. Por outro lado, a fé judaica e cristã 

19. A autora se refere à linguagem conceitual. que pretende apropriar-se da realidade ao nomeá-Ja. 
20.ld .. ib. cf. 123. Nesta autora, a palavra "Eleidade" tem um significado preciso: o vestígio de Deus. 
21. CHALIER, Catherine, op. cit., 123, 
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sempre afirmaram a solicitude divina 
diante do sofrimento humano: "Eu vi a 
miséria de meu povo ... ouvi seu clamor por 
causa de seus opressores ... eu conheço suas 
angústicas ... "(Ex3,7). "Consolai, consolai 
meu povo, diz vosso Deus, falai ao cora
ção de Jerusalém ... " (Is 40,1-2a). 

Deus é Amor e o amor é sempre movi
mento comprometido com a dor de seus 
amados(as). O sofrimento divino não é 
limite ou imperfeição, é o transbordar 
livre de sua compaixão e misericórdia, é 
a manifestação de que o amor divino, 
também o humano, só pode ser absolu
tamente contrário ao mal e dedicado ao 
bem. O sofrimento divino é síntese de seu 
amor compassivo e misericordioso. Deus 
solidário e sofredor questiona nossa res
ponsabilidade e orienta todos(as) a uma 
solidariedade compassiva. Resgata das 

profundezas do desespero à esperança 
de um futuro novo. 

A compaixão é poder, tem força, efi
cácia e firmeza lúcida para gerar trans
formações. É amor paciente e incentiva
dor, é suave persuasão que fortalece as 
autonomias, para que cada pessoa en
contre sempre novos caminhos de es
perança. O Mistério Pascal é o funda
mento da esperança de que o caos, a 
morte e o mal serão vencidos. O poder 
não é sobre as pessoas, é poder com e 
para ... Poder compartilhado do amor, 
poder de resposta e responsabilidade. 
Somente o amor compassivo é suficien
temente forte diante do trágico sofri
mento humano, é suficientemente for
te para abraçar ternamente cada criatu
ra humana em seu mistério inefável e 
assegurar-lhes sua indelével dignidade. 

Para reflexão comunitária: 
As questões abaixo têm por objetivo o acolhimento comprometido do candente desafio de uma 
comunidade eclesial de comunhão, reciprocidade, inclusividade, e respeito mútuo. As mulheres 
precisam assumir um processo de conversão que não conduz a um aniquilamento maior, mas à 
busca de nossa verdadeira identidade. Portanto: 
• Como possibilitar às mulheres a tornada de consciência, de que aberta ou veladamenie, de forma 

sistemática, nos fizeram introjetar inferioridade e subordinação, e nos excluíram da participação 
plena em diversas áreas do âmbito púbJico? Como suscitar uma legítima indignação em face do 
sofrimento causado pelo sexismo e uma eficaz ação em prol da promoção da mulher? 

• Como contribuir para a valorização de nosso modo de ser, de nossa sensibilidade maternal? 
Nosso corpo tem a capacidade de conhecer a vida desde seu início, de ver brotar de si o alimento 
para a vida frágil e indefesa. Como viver esta vocação ontológica' em todas as opções de vida, em 
defesa das vidas ameaçadas? 

• Como assumir o resgate da memória dos relatos de resistência e solidariedade onde o poder o 
Espírito nos acompanhou? 
Os homens, que são sensíveis à causa do resgate da igualdade e dignidade da mulher, percebem 
que, paradoxalmente, no compromisso com esta causa, eles vêem desabrochar sua verdadeira 
identidade, muito diferente do estereótipo patriarcal: 

• Como recusar os estereótipos sociais sobre o feminino e masculino, mesmo que sejam seculares? 
Como promover atitudes de igualdade, reciprocidade, respeito mútuo, sobretudo em nossos 
ambientes eclesiais para dar um testemtmho eloqüente à sociedade? 

• Como suscitar na formação inicial e permanente o crescimento da verdadeira identidade, face 
ao dom que é ser homem, ser mulher? 

• Finalmente, explorar os textos evangélicos para aprender com Jesus a fonna correta de relacionar~ 
se com as mulheres. 

Õ Ir. Terezinha das Neves Cota 
Mestra em Teologia. Orientadora 
de Exercícios Espirituais. 

Endereço da autora: 
Av. Bezerra de Menezes, 1811- São Geraldo 
CEP: 60325-004 - Fortaleza - CE 
Tel: (85) 287-4392. 



Vida Religiosa e Formação Inculturada: 
entre Atabaques e Guasás 

PE. ANTÔNIO APARECIDO DA SILVA, ORIONITA 

A formação é um tema recorrente na 
Vida Religiosa e sacerdotal. Hoje, diante 
das grandes mudanças, torna-se ainda 
mais pertinente. A preocupação com a 
questão formativa tem provocado incon
táveis encontros, seminários e reuniões 
sobre o assunto. Os freqüentes cursos so
bre formação são concorridos, e os parti
cipantes ficam esperando que a qualquer 
momento saia da boca do assessor uma 
fórmula mágica capaz de resolver o in
quietante problema da formação na sua 
comunidade, na provincia, e quem sabe 
até, no instituto como um todo. Muitas 
vezes voltam para casa com mais pergun
tas do que quando foram aos cursos e en
contros. Trazem de volta as mesmas per
guntas que levaram e mais aquelas vee
mentemente colocadas pelo assessor. 

Houve um tempo em que a formação 
propriamente dita estava restrita ao pe
ríodo que antecede aos votos perpétuos 
ou à ordenação sacerdotal. Aos poucos, 
sobretudo nestes tempos pós-concilia
res, o tema da formação permanente foi 
ganhando espaço e convicção, de tal mo
do que hoje é pacífico o binômio: forma
ção inicial e permanente. 

Na história recente da Vida Religiosa, 
as questões que têm desafiado a forma
ção, estão relacionadas a situações espe-

cíficas. Houve um tempo, e não é de ago
ra, que o grande problema estava localiza
do na "vida comunitária". Esta era como 
que uma camisa de força entre os anseios 
pessoais do religioso e as práticas unifor
mizadas da comunidade. Depois o pro
blema da formação deslocou-se para a 
afetividade. Os muitos encontros sobre a 
questão, embora não a tenha resolvido, 
pelo menos convenceu de que se trata de 
algo inerente à condição humana, e assim 
arrefeceu certas ansiedades. 

Visto que os problemas da formação 
eram comuns desde as ordens religiosas até 
às mais recentes fundações, os programas 
intercongregacionais, surgidos após o Con
cílio, procuraram vir de encontro a tais ne
cessidades. Postulinter, novínter, juninter, 
são esquemas bastante conhecidos no iti
nerário formativo da Vida Religiosa. Ainda 
hoje, em que pese, o medo de alguns for
madores em colocar seus formandos em 
um contexto de formação mais amplo 
proporcionado pelos "ínteres", os resulta
dos destes programas têm sido aprecia
dos e esta é, sem dúvida, a principal razão 
da sua continuidade. É bem verdade que 
os "ínteres" não têm sido uma panacéia 
para todos os desarranjos da subjetivida
de, nem da objetividade apostólica. Entre
tanto, têm produzido efeitos. 
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1. VIDA RELIGIOSA: NOVOS SUJEITOS E NOVAS INTERROGAÇÕES 

Para além das questões internas e pes
soais dos religiosos e das questões disci
plinares da Vida Religiosa, o despertar de 
consciência provocado pela inculturação, 
tem-se constituído em novo desafio para 
a formação. O binômio inculturação e 
formação abrange uma realidade exces
sivamente ampla. Estamos conscientes 
disso. Entretanto há um aspecto onde "a 
coisa pega mais", que é exatamente na 
questão da formação inculturadarelacio
nada às culturas e contextos éticos e so
ciais. Os grandes desafios que ocorremho
je na área da formação, emergem do con
fronto entre Vida Religiosa e contexto po
pular, indígena e, sobretudo, afro. É so
bre estas questões que queremos refletir, 
tendo como ponto de partida as observa
ções que nos têm ocorrido. 

Talvez caibam aqui alguroas pergun
tas que possam orientar nossa reflexão. 
Por exemplo: Como a Vida Religiosa res
ponde e assimila as demandas que emer-

gem destes contextos étnico-sócio-cultu
rais? Como conjugar carisma funda
cional e realidade afro, índia e popular, 
ou seja, como inculturar o carisma? Em 
meio a estas questões, permanece aque
la que talvez seja a mais fundamental de 
todas: É possível ser religioso sem deixar 
de ser negro, índio e gente do povo? A 
pergunta tem dupla direção e permite 
indagar também a partir do lugar do for
mando: É possível descobrir-se negro, 
indígena e gente do povo, e continuar na 
Vida Religiosa? 

As realidades afro, índia e popular, 
embora específicas e distintas, são entre
tanto interativas. Por esta razão, em que 
pesem particularidades, ao tratar uma 
delas estamos nos referindo, a fortiori, às 
demais. Neste caso, por razões de inten
cionalidade e de maior proximidade com 
a causa, vamos tomar em análise a ques
tão da formação inculturada a partir do 
contexto afro. 

2. A FORMAÇÃO E A EMERGÊNCIA DE NOVOS SUJEITOS CULTURAIS 

Antes de tudo é preciso dizer que in
dependentemente da presença de ne
gros, índios e de gente do povo na Vida 
Religiosa, ela vive inquietantes proble
mas decorrentes da sua estrutura geral. 
Portanto, o tipo de problemas e desafios 
relacionados aos novos sujeitos culturais 
são específicos, embora somem-se tam
bém aos já existentes. Felicisimo Marti
nez Díez, em sua obra, "Vida Religiosa, 
carisma e missão profética", observa que 
embora "a maioria dos religiosos e reli
giosas prossigam afirmando sua fé na 
própria vocação, é, contudo, generali
zado o clamor para um novo modelo de 
Vida Religiosa". 

Embora específica, a questão da Vida 
Religiosa e novos sujeitos culturais, não 

pode ser minimizada ou tratada como 
apêndice. Na verdade, trata-se de situa
ções que abrangem continentes inteiros. 
Os problemas que dai decorrem, denun
ciam em última causa etnocentrismos se
cularmente impostos. Denunciam também 
e sobretudo uma Vida Religiosa concebida 
a partir de uma única referência cultural 
que se impôs de forma hegemônica. Por
tanto, ao falar em novos sujeitos culturais, 
estamos indicando situações bem concre
tas com as quais convivemos em nosso 
contexto de Brasil e de América. Entretan
to, esse tema abrange situações desafia
doras também para a Vida Religiosa na 
África, na Ásia e em outros continentes. 

Por certo a expressão novos sujeitos 
culturais, referindo-se a negros, indígenas 



e populares aqui entre nós, é uma reali
dade recente na Vida Religiosa. É a partir 
do Concílio Vaticano 11 que a Igreja, como 
um todo se abre a novas realidades. Me
dellín caracterizou, por exemplo, a Igreja 
povo de Deus que continuou sendo rea
firmada nas posteriores assembléias do 
episcopado latino-americano (Puebla, 
Santo Domingo) e, sobretudo, experien
ciada nas comunidades eclesiais. Esta 
nova prática, permitiu a emergência dos 
diversos rostos presentes no espaço pas
toral. As gentes do povo, inclusive indíge
nas e negros, dentro de um novo modelo 
de Igreja, descobriram sua vocação mi
nisterial. Aliás, no que diz respeito aos ne
gros, talvez mais do que descobrirem a 
vocação para os ministérios, tratou-se do 
reconhecimento destes ministérios e vo
cação por parte da Igreja uma vez que a 
atitude ministerial de serviço à comuni
dade, esteve sempre presente na prática 
dos negros e negras. 

2.1. Vida Religiosa e sujeitos culturais 
antes e depois do Concílio 

Observando de forma concisa, na fase 
anterior ao Concílio Vaticano 11, havia 
dois grandes obstáculos que dificultavam 
a emergência de negros e outros nos es
paços do presbitério e da Vida Religiosa. 
A fase posterior ao Concílio tem mostra
do passos significativos na superação 
desta nefasta tradição. Os dois obstáculos 
aos quais nos referimos são sabidamente 
conhecidos. Um deles era a declarada 
exclusão do negro da Vida Religiosa. As 
Congregações religiosas estiveram volta
das para as regiões brasileiras onde pre
dominavam as populações de procedên
cia européia. Conseqüentemente, o tra
balho vocacional e, sobretudo a forma
ção, estavam condicionados por esta 
opção prévia. 

Como se sabe, as muitas Congrega
ções religiosas vindas para o Brasil no fi-

nal do século passado (XIX) e no inicio 
deste, tinham como objetivo colaborar 
no processo da "romanização", cuja 
grande proposta era a formação de um 
novo clero virtuoso e pastoralmente ze
loso. Dentro deste quadro, a Vida Religio
sa era fundamental para o sucesso da "ro
manização" que se implantara. A "roma
nização", no seu embate pastoral, partiu 
do pressuposto de que o povo era igno
rante em matéria de fé e cultura e, por
tanto, destes ambientes populares brasi
leiros era impossível, ou pelo menos mui
to difícil o surgimento de vocações "vá
lidas" para a Vida Religiosa. Chegou-se 
mesmo à convicção de que "brasileiros" 
(leia-se negros, indígenas, e gente do po
vo) não tinham vocação. O celeiro voca
cional estava, portanto, nas regiões do sul 
ou naquelas habitadas por imigrantes 
europeus. Até hoje esta realidade dis
torcida não foi de todo corrigida. Nas as
sembléias gerais da CRB continuam os 
apelos para que as Congregações ins
talem suas obras nas regiões preteridas 
anteriormente. 

O outro obstáculo ao qual nos referi
mos acima, era o impedimento de acesso 
aos negros na Vida Religiosa e, com raras 
exceções, também nos seminários dioce
sanos. É interessante notar que com refe
rência às dioceses, a romanização contri
buiu para o acesso do negro e de popu
lares ao sacerdócio. Mariana, diocese 
pioneira na implementação da romani
zação, é um clássico exemplo do que es
tamos afirmando. Aliás, é aí que surge o 
primeiro bispo negro do Brasil na pessoa 
de Dom Silvério Gomes Pimenta. Rela
cionada à Mariana, está também a beata 
figura do Padre Vítor, venerado hoje com 
grande vibração pelo povo que pede o re
conhecimento oficial da sua santidade. 

As igrejas vinculadas às tradições 
portuguesas coloniais ou ligadas ainda 
à configuração do império, como era o 
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caso da igreja em São Paulo e em grande 
parte do Brasil de então, eram fechadas 
em si mesmas sem qualquer perspectiva 
missionária. Basta dizer que até pratica
mente o Concílio Vaticano lI, a arquidio
cese de São Paulo, por exemplo, manti
nha normas de proibição ao ingresso de 
negros no seminário. Sabe-se que infe
lizmente não se tratou de fato isolado. 
A Vida Religiosa teve semelhante proce
dimento. A assembléia geral dos supe
riores/as maiores realizada em 1960 foi 
que, timidamente deu novos passos no 
sentido de superar a barreira anti-negro. 

Embora sempre com a devida reser
va, pode-se dizer que o problema dos no
vos sujeitos culturais em relação à Vida 
Religiosa não está mais localizado em ní
vel de acesso. De modo geral, negros, 
brancos oriundos de contextos popula
res, indígenas ou jovem de procedência 
indígena, são aceitos nos seminários e 
nas casas religiosas sem aparentes restri
ções que chamem a atenção. 

É evidente que a Vida Religiosa conti
nua muito distante do interesse destes 
novos sujeitos. Ela não consegue ser mo-

tivação capaz de atrair a juventude in
dígena, por exemplo. Por outro lado, são 
notórias ainda as dificuldades por parte 
das Congregações em levar a sério os vo
cacionados indígenas e, por vezes tam
bém os negros. Em alguns ambientes 
tais presenças na Vida Religiosa, ainda 
causam estranheza. 

Entretanto, se o problema do acesso 
de negros, indígenas e populares na Vida 
Religiosa está amenizado, permanece 
contudo o problema da formação. Nesta 
área, formando e formador sentem-se 
desafiados, e porque não dizer desorien
tados. Parte desta desorientação, pode 
ser creditada à prática recente no rela
cionamento da Vida Religiosa com os 
novos sujeitos culturais. 

Há coisas que só o tempo consegue 
ajeitar e mostrar um novo jeito de ser e de 
fazer. Por outro lado diante dos prementes 
desafios e desencontros que têm ocorrido, 
na área da formação, não se pode esperar 
pelo tempo, é necessário vencê-lo. A CRB 
tem demonstrado preocupação neste 
sentido e por isto propõe às Congregações 
o desafio da "formação inculturada". 

3. fORMADOR E fORMANDO DlANTE DAS DIFICULDADES DA INCULTURAÇÃO 

Um dos impasses que se dá na pers
pectiva da formação inculturada, toman
do sobretudo os novos sujeitos culturais 
dos quais estamos tratando, localiza-se 
na relação entre formando e formador. É 
evidente que não se trata somente do 
formador enquanto pessoa. Por um lado, 
as dificuldades que o formador encontra 
no tratamento com os formandos que 
prezam sua identidade cultural, vem do 
fato de limitações inerentes ao próprio 
processo da Vida Religiosa: contexto, am
biente, condicionamentos culturais, etc. 
Por outro lado, ainda ocorrem com fre
qüência no ambiente da formação, situa
ções visíveis em que formadores e forma-

doras não demonstram qualquer aptidão 
para a tarefa formativa. Não conseguem 
superar deformações pessoais em termos 
de procedimentos discriminatórios. Com 
freqüência são pessoas despreparadas 
para a tarefa formativa pluricultural. Às 
vezes, são formadores e formadoras que 
carecem mesmo de uma visão mínima 
das coisas e não possuem qualquer sen
sibilidade cultural. Pessoas sem criativi
dade e por vezes até com duvidoso espí
rito humanitário. 

Deixando de lado as situações extre
madas, encontramos também formadores 
e formadoras que cheios de boa vontade, 
entretanto, não conseguem encontrar 



paramerros que permuam eSllmwar no 
formando a consciência profunda da Vida 
Religiosa e a identidade sóciocultural. 

É normal que a expectativa em rela
ção a uma Vida Religiosa inculturada, 
recaia sobre o campo da formação. Afi
nai, é por aí que passam os procedimen
tos posteriores. Além de que, a formação 
é essencialmente relação. Formando e 
formador são duas pessoas em relação. 
Mais que isto, são duas realidades em re
lação. O formador representa a Vida Reli
giosa dentro do carisma próprio do seu 
Instituto e indica as direções da Vida Re
ligiosa como um todo. Sobre ele pesa a 
responsabilidade da representação da fa
mília religiosa em questão e da vivência 
do carisma. 

3.1. Novos sujeitos: Novos formadores 

O formador é um educador no senti
do mais pleno do termo. Ele tem a mis
são de conduzir. Esta ação de conduzir 
que no passado era capaz de dar toda a 
dimensão da formação, visto que formar 
e educar formavam um binômio cujas 
referências estavam asseguradas por 
normas objetivas, tais como as consti
tuições e as normas de vida de cada ins
tituto, hoje mostra-se insuficiente. A in
suficiência da mera manipulação destes 
instrumentos na formação, gera insegu
rança no formador. 

As práticas cotidianas, sejam as de es
piritualidade como as outras de convi
vência no interior da comunidade religio
sa, já não são mais praticadas com assi
duidade como no passado e, às vezes, 
não são vistas mais como prioritárias e 
necessárias. O próprio formador fica con
fuso na busca dos eixos motivadores da 
Vida Religiosa. Sobre o formador pesa a 
responsabilidade de como conciliar as 
exigências da formação a partir das nor
mas objetivas do instituto e os anseios e 
necessidades dos formandos, sobretudo 
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tos culturais. 
Se por um lado o formador, mais que 

uma pessoa singular, é uma figura em
blemática que, legitimado na sua função 
representa e atesta nos seus ensinamen
tos a Vida Religiosa do Instituto, o for
mando visto aqui como expressão dos 
novos sujeitos culturais, é também uma 
figura representativa. 

A mudança havida no campo da for
mação e, sobretudo na clientela voca
cionada que se poderia chamar de "an
tigos sujeitos culturais", é que agora es
tes novos suj eitos culturais na Vida Re
ligiosa, não são mais as crianças despi
das de todo e qualquer conteúdo, como 
queria Carlos Borromeu quando após o 
Concílio de Trento incentivou a criação 
dos seminários para cultivar a semen
teira pura e imune a toda influência. 
Eram almas puras a serem moldadas de 
acordo com a "forma" apresentada pe
lo seminário ou pela casa de formação 
religiosa. 

Efetivamente diante dos novos sujei
tos culturais estamos diante de uma nova 
realidade. São rapazes e moças que ao 
procurarem a Vida Religiosa já trazem 
consigo uma bagagem mais ou menos 
constituída, ou pelo menos situações po
tenciais sobre o meio cultural e contex
tual próprio. Procuram a Vida Religiosa 
com a expectativa de que ela se consti
tua num espaço de negritude, ou seja, um 
lugar que tenha a ver com a realidade e a 
missão do povo negro. Esperam que a 
Vida Religiosa tenha a palavra libertadora 
e de comprometimento com a comuni
dade negra para além do mero folclore e 
de uma visão piedosamente misericor
diosa. Infelizmente, não raras vezes este 
belo e utópico sonho, acaba-se em mór
bida frustração. 

Na verdade, ante os novos sujeitos cul
turais, formador e formando só podem ser 
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compreendidos como dois interlocu
tores dispostos a aprender e a ensinar. 
É o preço a pagar pela formação incul
turada. Quando a relação entre ambos 
não é permeada por esta disposição, o 
resultado é a intolerância e, como se 
sabe, a corda arrebenta do lado mais fra
co. Jovens, rapazes e moças que parti
ram com grande entusiasmo para a Vida 
Religiosa buscando um engajamento 
evangélico radical, retornam frustrados 
e desacreditando de tudo e de todos. 
Muitas vezes os jovens ficam com a im-

pr~ssão de que os institutos de Vida Re
ligiosa divulgam propagandas engano
sas. Falam de exuberantes carismas de 
seus fundadores; divulgam propaganda 
de trabalhos pastorais de fronteira, mas 
na prática cotidiana do instituto a rea
lidade é outra. A vibração e o vigor dos 
Jovens formandos não encontram aí 
qualquer brecha ou espaço. Tudo já está 
constituído e formalmente elaborado, 
tal qual um fetiche, quem colocar o dedo 
ou oferecer questionamentos às estru
turas, está condenado. 

4. A INCULTURAÇÃO E O SONHO NÃO PODEM MORRER 

É possível que o aprofundamento so
bre a inculturação traga alguma luz nova 
no campo da formação. Aliás, esta é na 
verdade uma grande esperança. A forma
ção, de modo geral, tem cuidado da per
formance psicológica de formadores e 
formandos, das questões de saúde, da es
piritualidade como não poderia deixar 
de ser, entretanto não tem tido a mesma· 
preocupação com a questão da cultura e 
da conseqüente inculturação. Há algo ai 
que precisa ser trabalhado de forma séria, 
sistemática e necessariamente criativa. 

O trabalho nesta direção é benéfico 
para ambos, formador e formando, visto 
que ambos refletem contextos culturais. 
A Vida Religiosa como um todo é deten
tora de contextos culturais. Cada institu
to é também uma realidade cultural. Ca
da família religiosa, até mesmo em fun
ção de seu carisma, tem uma maneira de 
ser e de se apresentar, embora tenham 
todas no Evangelho sua fonte comum. 

A cultura é expressão de contextos. 
Não existe Vida Religiosa, por mais con
templativa que seja, fora de contextos. 
Portanto, se ao formador põe-se o desafio 
de inculturar-se no meio que o formando 
lhe apresenta, ao formando cabe tam
bém o não menor desafio de mergulhar 

profundamente no poço do carisma fun
dacional e assumi-lo. Na verdade a incul
turação é um processo coletivo e dialo
gal, e na formação para a Vida Religiosa, 
é preciso que seja compreendido assim. 

Na realidade a temática e a prática da 
inculturação, mais que uma questão par
ticular e específica, toca o âmago da Vida 
Religiosa nos tempos de hoje. No fundo, 
trata-se da necessária superação da fase 
da uniformidade religiosa. A inculturação 
mostra que "nivelar as pessoas e os gru
pos até ignorar suas diferenças e o direito 
de ser eles mesmos", é uma grande injus
tiça. O tratamento sobre a Vida Religiosa, 
na perspectiva da inculturação, deve ser 
acumulativo. Isto é: cada qual possa ver 
a Vida Religiosa a partir de seu próprio 
contexto e pressupostos culturais, po
rém, ao mesmo tempo, permanecendo 
aberto ao diálogo e à interpelação que 
chega a partir de outras perspectivas. As
sim, se salvarão as diferenças e se man
terá o essencial da Vida Religiosa que éo 
seguimento radical a Jesus. 

A Vida Religiosa hoje tem consciência 
da necessidade premente de recuperar 
dimensões importantes que a caracteri
zam como tal. Por exemplo, as dimen
sões teológica, profética e testemunhal. 



Ainculturação é parte da resposta, senão figura kenótica de Jesus Cristo que des
mesmo a resposta toda a este grande pojando-se de todas as prerrogativas di
desafio. Afinal, no cerne da inculturação vinas, iguala-se a nós assumindo a nossa 
evangelicamente compreendida, está a condição humana. 

5. DECEPÇÕES E ALEGRIAS ... 

N o caso dos negros e negras, tem 
entrado bastante gente para a Vida Re
ligiosa, e tem saído muita gente tam
bém. É evidente que este fenômeno não 
ocorre só com os negros e negras, trata
se de um fato bastante comum na Vida 
Religiosa hoje. Entretanto com referên
cia aos negros, este fato adquire carac
terísticas sobre as quais é importante 
chamar a atenção. 

Em primeiro lugar as saídas não se ex
plicam pela simples falta de adaptação 
ou de vocação. Há razões mais profun
das. Para alguns institutos e para seus for
madores há a ilusão de que basta receber 
de portas abertas os vocacionados carac
terizados como novos sujeitos culturais, 
e por este gesto generoso, todo o racismo 
e discriminação estão resolvidos. Na ver
dade não é bem assiro. Anegritude, assiro 
como a realidade indígena e popular, são 
realidades a serem trabalhadas. Igual
mente necessita ser trabalhada em ter
mos de formação a realidade daqueles e 
daquelas que vêm da cultura dominante. 
É importante não esquecer que o racismo 
é uma lâmina de dois cortes, ao mesmo 
tempo em que impõe aos oprimidos sen
timento de inferioridade, faz com que 
aqueles que estão afeitos à situação do
minante acreditem que são ontologica
mente superiores. 

A formação é antes de tudo conheci
mento de si para ser também conheciroen
to do outro. Portanto, sem conheciroento 
de si não há formação. O conheciroento de 
si para o negro, o índio e para o sujeito 
popular, implica em assumir a sua reali
dade. No caso do negro, implica em as-

sumir a negritude, ou seja, a história, a cul
tura, e a sua identidade. Ninguém se des
cobre negro ou indígena sozinbo.A desco
berta de si dá-se na interface com o outro 
que é igual e diferente ao mesmo tempo. 
O negro se descobre como negro, com va
lores autênticos, ciente do seu papel histó
rico, sujeito enfim, na comunhão com seus 
innãos e innãs negros e negras. Até que isso 
não aconteça ele irá viver a triste condíção 
de "jaboticaba", ou seja, preto por fora e 
branco por dentro. Em outras palavras, 
uma personalidade desequilibrada. 

A observação tem mostrado que um 
rapaz negro ou moça negra que na Vida 
Religiosa não querem envolver-se com a 
negritude, dando a impressão de que isto 
não é problema deles e nem para eles, 
são na verdade uma bomba relógio que 
mais tarde vai detonar. Em termos de 
formação, o que não é trabalhado é ca
muflado e a qualquer momento emerge 
de forma desorganizada. 

O formador, quando não esclarecido, 
prefere aquele formando que não se en
volve com o movimento negro, portanto 
está sempre presente de forma tradicio
nal a todos os momentos de práticas co
munitárias e, não traz questões para den
tro da comunidade. Ao contrário, tem di
ficuldades com aquele que se interessa e 
participa e que por isso falta a algumas for
malidades comunitárias. Os procedime
ntos não são matemáticos, mas a observa
ção tem mostrado que muitas vezes os 
quietinhos de ontem são os desajusta
dos de hoje e vice-versa. Sentimentos re
primidos ou escondidos acabam sendo 
causa de deformação de personalidades 
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impedindo um convívio comunitário 
saudável. 

5.1. Vida Religiosa: inculturação 
e profetismo 

Retomando o nosso ponto de parti
da no que diz respeito à permanência 
na Vida Religiosa, as acusações quanto 
às saídas são de ambos os lados. O for
mando, decepcionado, por não ter en
contrado na Vida Religiosa um espaço 
que o fizesse crescer, preservando e for
talecendo o seu ideal de entregar-se pela 
causa de todos os empobrecidos e, espe
cificamente aos negros, enquanto po
bres mais pobres. A decepção é acresci
da do fato de ter procurado uma Vida 
Religiosa criativa, e ter encontrado uma 
Vida Religiosa por vezes até dinâmica, 
porém não inserida ou disposta a inse
rir-se nas questões vitais para o povo, 
para os índios e para os negros. 

Diante das dificuldades em levar a 
sério a presença do negro e da negra na 
Vida Religiosa, e ao mesmo tempo con
victos de que o seguimento de Jesus é 
uma proposta universal para todos os 
homens e mulheres de todas as proce
dências étnicas e culturais, sem exclu
são, os novos sujeitos culturais chegam 
a falar em novos institutos reli~iosos 
com características próprias. E uma 
questão em aberto que no mínimo faz 
sentido diante não só dos obstáculos 
havidos como também à luz da reflexão 
sobre a "refundação" da Vida Religiosa. 

Observamos que as acusações sobre as 
saídas da Vida Religiosa são tanto da par
te do formando quanto do formador. Este 
último, via de regra, alega que as questões 
vitais para os negros, não são essenciais 
para a Vida Religiosa, ou mais precisa
mente para a vida comunitária. Na verda
de, como já aludhnos anteriormente, for
mador e formando são atores dentro de 
um espetáculo de proporções muito mais 
amplas, onde no fundo reflete-se a for
ma mono cultural de ser da Vida Religiosa. 
Sem uma visão mais ampla da encruzi
lhada na qual a Vida Religiosa se encontra, 
corre-se o risco de um achar que o outro 
é a causa da sua decepção. 

Entretanto, até mesmo para não ser
mos fatalistas, há práticas saudáveis e re
sultados interessantes onde a diversidade 
cultural e étnica na Vida Religiosa tem sido 
positiva e promissora. É lógico que esta
mos falando da presença dos novos sujei
tos culturais, visto que a mera presença 
diversificada em termos étnicos não traz 
novidades por si só e é tradicional na Vida 
Religiosa. Os novos sujeitos estão revitali
zando as comunidades com os elementos 
próprios das suas culturas que se expres
sam, sobretudo nos momentos celebra
tivos e na dinâmica comunitária como 
um todo. Sem dúvida que a contribuição 
maior dos novos sujeitos na Vida Religio
sa tem sido quando ao fato anunciado em 
Puebla, ou seja, ajudar a perceber no ros
to de negros, índios e nas feições do povo, 
o rosto de Jesus Cristo sofredor. 

6. CONCLUSÃO: FORMADOR, FORMANDO, ATABAQUE E ASSUÁ 

Numa roda de conversa com "forman
dos e formandas negros e negras", falan
do sobre as dificuldades no campo da for
mação, chegamos à conclusão de que fal
ta gingado, atabaque e guasá. O atabaque 
e o guasá, são instrumentos de percussão 
da musicalidade africana que melhor ex-

pressam a lógica, a maneira do negro e da 
negra ser e pensar. O atabaque, tocado pe
las mãos espertas dos homens, dá a ca
dência e faz os corpos de homens e mu
lheres girarem em movimentos continuas 
e descontínuos. O guasá manejado pelas 
mãos hábeis das mulheres, dá os detalhes, 



sem os quais o toque do atabaque seria 
apenas som mudo e surdo. 

Na verdade, ao som destes instru
mentos pode-se perceber a alma do ne
gro e da negra. São herdeiros de uma lógi
ca mais que lógica, e de uma prática mais 
que dialética. São acrobatas da analética, 
onde a dor e a alegria dividem entre si as 
fronteiras, e mesmo que a primeira seja 
cruel, não consegue roubar aos negros o 
sorriso e a audácia do perdão. 

A Vida Religiosa é proposta que co
loca o negro diante do mistério. O mis
tério da doação sem limites do qual o 
Cristo é profeta e mártir. Mistério no 
qual, pela sua própria condição, todo 
negro participa em solidariedade com 
os demais "novos sujeitos culturais". 

Efetivamente, a formação para a Vida 
Religiosa face aos novos sujeitos cultu
rais, está diante de um grande mosaico 
onde pode haver poeira, mas ao limpá
lo é preciso fazer com cuidado para que 
a beleza da arte não fique prejudicada. 

Quem sabe, não seria um bom come
ço iniciar a formação não pela apresen
tação de regras e normas rígidas que, até 
os veteranos na Vida Religiosa têm difi
culdades em praticar e com facilidades 
fogem aos seus cumprimentos, mas co
meçar pelo aprendizado do atabaque e 
do guasá. É possível que aí formador e 
formando se encontrem na cadência e 
no ritmo da vida e testemunhem para o 
mundo a alegria e a felicidade do segui
mento a Jesus Cristo. 

QUESTÕES PARA AJUDAR A LEITURA INDIVIDUAL 
OU O DEBATE EM COMUNIDADE 

::' :t:94'ij§':s~~f~'~9~"princip'~i~ d~safips q~:~ os ~bvos s~jeito~'-c~ifurais"trazem pai~'-a-vid~-'Reli~~sa'e, 
: , :m~is'~;s~,édficament~,'paraaform~ção? ',' ,'o' '" ":,,, ... " ' ',,':.," ' 

: 2,. ,Cpm:o 'f.cJ!madore,s e formandos,'pódem: tratar de respondetjuntos'a'essesAesafi9~? 
3; Q!l~podenlO~aprender da afirmação: "O que falta na formação é gingado, falta alabaque e 

gu~~~7,:: ' 

Õ Endereço do autor: 
Rua 13 de maio, 478, Bela Vista 
01327-000- SÃO PAULO -SP 
Tel.: (O_ll) 5181·6444 

------ . ------

Afinal, no cerne da inculturação evangelicamente 

compreendida, está a figura kenótica de Jesus Cristo 

que despojando-se de todas as prerrogativas divinas, 

iguala-se a nós assumindo a nossa condição humana. 

------ . ------
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Maria aos Pés da Cruz (Jo 19,16-37) 
O "LUGAR" DA VIDA RELIGIOSA NA IGREJA 

ERRAR DE TEOLOGIA É ERRAR DE SÉCULO 

PE. PAULO ROBERTO GOMES, MSC 

INTRODUÇÃO 

A teologia, enquanto reflexão sobre 
a fé em vista da prática, nasce de uma 
comunidade concreta e se direciona 
para as mesmas comunidades. Cada 
teologia, em diálogo com o seu tempo, 
procura responder aos desafios apre
sentados visando a fidelidade a Jesus 
Cristo, re-inventando criativamente no
vas formas de seguimento. 

Como expressão de uma época con
creta, errar de teologia é errar de sécu
lo, uma vez que, cada momento históri
co traz perguntas diferentes e requer 
reflexões e respostas também diferentes. 

O presente artigo, longe de qual
quer pretensão de dar uma resposta 

cabal e definitiva, é a tentativa de re
ver o "lugar" teológico social-existen
cial da Vida Religiosa na Igreja. O que 
se diz da Vida Religiosa poderia ser 
dito sobre a vida cristã, afinal esta si
naliza oficialmente o que todo segui
dor de Cristo deve realizar em sua ca
minhada vivencia!. 

O Cristianismo, enquanto projeto 
histórico a ser construído do homem
mulher e sociedade nova, faz- nos com
preender nosso Batismo e Consagra
ção, a Eucaristia que nos alimenta e o 
Espírito que nos embebeda dé uma for
ma nova tornando mais crível nosso 
testemunho. 

1. LOCALIZANDO E COMPREENDENDO O TEXTO 

O texto de Jo 19,16-37 está localiza
do na segunda parte do Evangelho joa
nino, conhecido como livro da Glória ou 
da Exaltação. Glória (KABOH) tem o sen
tido bíblico da manifestação irradiante 
de Deus'.Trata-se de um texto eclesial 
chamando a atenção sobre o lugar da 

Igreja, enquanto comunidade de fé, 
dentro da história da salvação. Uma vez 
que a Vida Religiosa é o ministério sina
lizador do ser cristão, onde deve estar a 
Igreja, ali deve estar a Vida Consagrada, 
como sinal profético, para todo o Povo 
de Deus. 

(.I 1. AFONSO MURAD, Quem é essa mul1ler? Maria lia Blblia, S. Paulo, Paulinas, 1996, p. 158. 
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o texto é significativo por se tratar de 
um texto eclesial. Pilatos senta-se na cá
tedra (v. 13) e permite o que a Lei proi
bia: crucificar um judeu. Prova que seu 
reconhecimento de César como rei está 
acima do reconhecimento de Deus. Um 
dos sinais da Aliança estava na fé profes
sada no Reino de Javé. A narrativa revela 
uma teologia experiencial: Jesus rejeita
do pelos judeus é entregue por Pilatos 
para ser crucificado. Os escritos em he
braico: língua sagrada, grego: língua dos 
comerciantes e administradores, e latim: 
língua dos soldados romanos e das atas 
imperiais, proclama para todos a messia
nidade do Nazareno. O que Pilatos não 
reconhece subjetivamente, proclama 
objetivamente sem o saber: "O que es
crevi, escrevi". 

A comunidade joanéia interpreta no 
fato da crucifixão de Jesus a publicação 
de sua messianidade. Vejamos o texto 
bíblico: 

"Então Pila tos o entregou para ser cru
cificado. Então eles tomaram aJesus. E ele 
saiu, carregando a sua cruz, e chegou ao 
chamado 'Lugar da Caveira" - em he
braico chamado Gólgota - onde o cruci
ficaram; e, com ele, dois outros: um de 
cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu 
também um letreiro e o fez colocar sobre 
a cruz; nele estava escrito: 'Jesus Nazareu, 
o rei dos judeus'. Esse letreiro, muitos ju
deus o leram, porque o lugar onde Jesus 
fora crucificado era próximo da cidade; e 
estava escrito em hebraico, latim e grego. 
Disseram então a Pila tos os chefes dos 
sacerdotes dos judeus: 'Não escrevas: o rei 
dos judeus, mas: Este homem disse: Eu sou 
o rei dos judeus'. Pila tos respondeu: 'O que 
escrevi', escrevi. 

Os soldados, quando crucificaram 
Jesus, tomaram suas roupas e repartiram 
em quatro partes, uma para cada solda-

do, e a túnica. Ora, a túnica era sem cos
tura, tecida com uma só peça, de alto a 
baixo. Disseram entre si: 'Não a rasgue
mos, mas tiremos a sorte, para ver com 
quem ficará'. Isso a fim de cumprir a Es
critura que diz: Repartiram entre si mi
nhas roupas e sortearam minha veste. Foi 
o que fizeram os soldados. 

Perto da cruz de Jesus, permaneciam 
de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, 
mulher de Clopas, e Maria Madalena. 
Jesus, então, vendo sua mãe e, perto dela, 
o discípulo a quem amava, disse à sua 
mãe: 'Mulher, eis o teu Filho!' Depois dis
se ao discípulo: 'Eis a tua mãe!' E a partir 
dessa hora, o discípulo a recebeu em sua 
casa. 

Depois, sabendo Jesus que tudo estava 
consumado, disse, para que se cumprisse 
a Escritura até o fim: 'Tenho sede'. Estava 
ali um vaso cheio de vinagre. Fixando, 
então, uma esponja embebida de vinagre 
num ramo de hissopo, levaram-na à sua 
boca. Quando Jesus tomou o vinagre dis
se: 'Está consumado'. E, inclinando a ca
beça, entregou o espírito. 

Como era a Preparação, os judeus, pa
ra que os corpos não ficassem na cruz du
rante o sábado - porque esse sábado era 
um grande dia! - pediram a Pilatos que 
lhes quebrassem as pernas do primeiro e 
depois do outro, que fora crucificado com 
Ele. Chegando a Jesus e vendo-o já morto, 
não lhe quebraram as pernas, mas um dos 
soldados transpassou-Ihe o lado com a 
lança e imediatamente saiu sangue e 
água. Aquele que viu dá testemunho e seu 
testemunho é verdadeiro; e ele sabe que 
diz a verdade, para que também vós 
creais, pois isso aconteceu para que se 
cumprisse a Escritura: Nenhum osso lhe 
será quebrado. E uma outra Escritura diz 
ainda: Olharão para aquele que trans
passaram'. 

2. A citação é feita de acordo com a Bíblia de Jerusalém. 
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2. O LUGAR DA IGREJA NA NOVA ALIANÇA 

Os soldados quando crucificaram 
Jesus tomaram suas roupas para dividi
las em quatro partes. A túnica, símbolo 
eclesial (Cf. SI 22,18), é sorteada por ser 
tecida de alto a baixo sem nenhuma cos
tura. O símbolo joanino aponta para a 
comunidade de fé, que persiste na uni
dade, convidando areunír todos os filhos 
de Deus dispersos, ao redor da morte de 
Jesus (Cf. J o 11,51s). A nova comunidade 
se constitui em sua unidade, na Nova 
Aliança, a partir da cruz. Como parte do 
ministério de Jesus, a constituição da 
comunidade cristã acontece para conti
nuar sua obra (Cf.Jo 17)'. 

Com sua morte, Jesus se entrega ao 
Pai concedendo-nos o Paráclito, cujo 
derramento acontece sobre a Igreja, re
presentada por Maria, e sobre a huma
nidade, representada pelo discípulo 
amado, modelo ideal do discípulo, sím
bolo da humanidade convidada a entrar 
no seguimento de Jesus, aos pés da cruz. 
A frase "inclinando a cabeça entregou o 
Espírito (Pneuma)" chama a atenção so
bre o dom derramado sobre a humani
dade e a Igreja concomitantemente. Ao 
mesmo tempo, o Crucificado-Glorifica
do entrega sua mãe Maria para o discí
pulo amado e o discípulo amado para 
sua mãe. Dizendo de outra maneira: Je
sus entrega a Igreja para ser recebida pe
la humanidade, convidada a se tornar 
discípula, e convida a humanidade a re
ceber a Igreja, como sinal e instrumento 
de salvação (Cf. LG.1). 

Após os soldados quebrarem as per
nas dos que foram crucificados com Je
sus, vendo-o morto, um soldado arran
cando a lança transpassa-lhe o lado. Do 
seu coração aberto jorra água e sangue, 
ou seja, os sacramentos essenciais da 

3. Ibidem. p.183·184. 

Igreja. Do mais profundo do coração de 
Deus, brotam Batismo e Eucaristia. 

O testemunho dado pelo evangelista, 
atestando a veracidade da narração, re
mete-nos à profissão de fé: O cordeiro 
pascal, que nenhum osso podia ser que
brado, o con-templado (tornado templo, 
morada de Deus) pelos homens, é o autor 
da sacramentalidade cristã. 

Afigura de Maria, presente na inaugu
ração da Nova Aliança em Caná da Gali
léia, revela sua participação como discípu
la-mãe (Cf.Jo 2, 11) que agora está presen
te na "hora" de Jesus passando a ser a 
mãe-discípula. Maria, símbolo da Igreja, 
aponta para o "lugar teológico-existencial
social" onde deve estar a comunidade de 
fé. Onde se encontram o crucificado e os 
crucificados da história é o "lugar" onde a 
Igreja deve estar. Onde se encontra o 
Mestre, lá deve estar o discípulo. 

Jesus foi crucificado extra-muros, na 
periferia da cidade, para não manchar o 
lugar santo. Lembra a pureza ritual dos 
judeus que os ímpediam de tocar em san
gue e cadáveres. O Crucificado morre no 
abandono: multidões já não andam com 
Ele (Cf. Jo 6,60.66), os discípulos fogem 
(Cf.Mt 26,56), Pedro o nega e o povo com
preende-o como um amaldiçoado por 
Deus (Cf. Dt 21,22-23). Jesus se encontra 
equiparado aos dois malfeitores crucifi
cados ao seu lado'. 

Onde há mortes injustas, onde se 
encontram os marginalizados do mun
do, nos "extra-muros" da história, na pe
riferia dos lugares das grandes decisões, 
entre os tidos como amaldiçoados por 
Deus e nocivos para a sociedade, lá deve 
estar a Igreja, sinalizada pela Vida Reli
giosa. Se os religiosos apontam para o 

4. XABIER PlKAZA. Afigura de Jesus. Profeta. taumaturgo, rabino, messias, Petrópolis, Vozes. 1995. p.172·174. 



específico do ser cristão, somente aos 
pés da Cruz poderão receber o Espírito 

Santo e compreender vivencialmente 
Batismo e Eucaristia. 

3. O BATISMO: ALIANÇA COMO CONVERSÃO AO DEUS VERDADEIRO 

O Batismo, sacramento que incorpo
ra a pessoa à Igreja, é também o sacra
mento da conversão, da passagem da 
morte/pecado para a vida/graça. No con
texto latino-americano nos deparamos 
com estruturas sociais, culturais e econô
micas que dificultam a prática do amor e 
da justiça. Essas estruturas marcadas pelo 
neoliberalismo, difundido como globali
zação do mercado, geram práticas idolá
tricas. O ser humano passa a adorar o não
adorável, absolutizar o relativo, falsificar 
a imagem do Deus da Vida, reduzindo-o 
ao tamanho dos interesses econômicos. 
Os ídolos do poder político a serviço do 
mercado, o prazer imediato de umasocie
dade de altos lucros e produtividade, a 
busca desenfreada da riqueza de uns pou
cos não só alienam o ser humano da histó
ria (Cf. Ex32,1-6; lRs 12,26-33) como tam
bém exigem sacrifícios humanos (Cf. 2Rs 
3,27; 16,3; 17,31; 21,6). 

Na cruz se mata o próprio Filho, pen
sando estar prestando culto a Deus, e 
defendendo a sociedade judaica. Jesus 
é morto em nome de uma caricatura 
divina. Por isso mesmo a Igreja, aos pés 
da cruz, sente-se convidada a acolher 
seu batismo como forma de receber o 
perdão dos pecados (Cf. At 2,38), liber
tar-se de toda estrutura de morte (Cf. 
Rm 6), nascendo de novo (Cf. TI 3,5), 
sendo incorporada ao Mistério Pascal 
através da Comunidade de fé (Cf.At 
2,41). O "revestir-se de Cristo" (GI3,27s) 
só.é possível, à medida que, entramos 
num processo de converter-nos dos ído
los modernos ao Deus vivo e verdadei
ro. Como ministério sinalizador do es
pecífico cristão, os (as) religiosos (as) 
viverão sua Aliança ao Cristo, à medida 
que inaugurarem uma "sociedade de 
contraste" em relação ao neoliberalis
mo sem éticaS. 

4. EUCARISTIA: ALIANÇA CONCRETIZADA COMO SERVIÇO 

O Batismo incorpora à Igreja no proces
so de conversão dos ídolos ao Deus Verda
deiro. A Eucaristia realiza a Comunhão, 
edificando o Corpo de Cristo (comunida
de) a partir de uma refeição festiva com pão 
e vinho, confOlme realizou o Senhor (Cf. Mt 
26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20). 

Com base nos textos das Sagradas 
Escrituras e segundo a Tradição dos 
Santos Padres, o-la) cristão-lã) que co
munga o Corpo e Sangue de Cristo for
ma um só Corpo com Ele (Cf. 1Cor 
10,17) tornando-se "participante da na
tureza divina" (2Pd 1,4). 

Jesus inaugurou um movimento 
marginal dentro do seu povo. Identi
ficar-se com Cristo significa asseme
lhar-se a um retirado, expulso e colo
cado à margem da ordem estabeleci
da: "Deus está do lado oposto àquele em 
que 'O haviam colocado os poderosos de 
seu tempo"". 

A Vida Religiosa, ligada a Eucaristia, 
existe para promover a Koinonia (co
munhão) e enfatizar que se a comu
nhão falha, a autoridade se degenera 
em autoritarismo, abuso, onde a "von
tade de poder" passa a ser identifica-

5. RUFINO VELASCO, A Igreja de Jesus, Petrópolis, Vozes, 1996, pAO. 
6. Ibidem,p.30. 
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da com a "vontade de Deus"'. O cen
tro da Igreja é o Mistério Pascal, sacra
mentalizado pelo pão e o vinho, e não 
Roma conforme pensavam e pensam 
os que ainda vivem o espírito triden
tino. Roma deve ser referência histó-

rica.e de fé de uma Igreja que preside 
as demais na caridade'. 

Batismo e Eucaristia configuram o-(a) 
cristão-(ã) a Cristo' a partir da ação do 
Espírito Santo doado ao mundo e à Igre
ja, conforme a teologia joanina. 

5. O ESPÍRITO SANTO: A DIMENSÃO FEMININA E CARISMÁTICA DA VR. 

O Espírito Santo, feminino emhebrai
co (ruah) e neutro em grego (pneuma), 
está profundamente ligado a Jesus. O 
Cristo é inseparável do Espírito que o 
conscientiza sobre seu ministério no Ba
tismo (Cf. Mt3,16), o conduz ao deserto 
(Cf. Mt 4, 1), inspira sua oração e conduz 
sua missão (Cf. Lc 4,18-19). O Paráclito 
(advogado) também é o educador dos 
discípulos (Cf. Jo 14,26), o que gera, cui
da e protege a vida (Cf. Gn 1,2) como 
uma mãe. Infelizmente, perdeu-se a no
ção do Espírito Santo, dimensão femini
na de Deus, sendo traduzido como mas
culino para diversas línguas e sofrendo 
projeções de uma sociedade patriarcal. 
O que era próprio do Espírito: gerar, cui
dar, proteger a vida, ser mãe, símbolo 
de ternura e carinho, ser Advogado, Me
diador de todas as graças, Refúgio dos 
pecadores, Intercessor (Cf. Rm 8,26-27) 
foi atribuído de forma imprópria a Nos
sa Senhora. Sem dúvida nenhuma, Ma
ria está profundamente ligada ao Espí
rito Santo (Cf. Lc 1,26-38 e At 1,14; 2,1), 
mas é necessário restituir ao Espírito, o 
que foi perdido, devido a masculini
zação da Trindade. Quando faltou a di
mensão feminina do Deus Uno e Trino, 
procurou-se preencher lacunas maximi
lizando a figura de Maria. 

7. Cf. Ibidem, p. 275-280, 354, 
8. Cf. Ibidem, p.214. 

Acolher o Espírito, aos pés da Cruz, 
significa acolher a dimensão feminina de 
Deus, recuperando a igualdade entre ho
mens e mulheres como "imagem e seme
lhança" divina (Cf. Gn 1,27), repensando 
papéis dentro da comunidade eclesial. 
Até agora, o mundo da religião perten
ceu às mulheres. Confira o número de re
ligiosas, a participação damulhernas co
munidades, como. catequistas e mães, 
primeiras evangelizadoras. 

Acolher o Espírito, aos pés da cruz, sig
nifica voltar-se para uma Igreja toda caris
mática-ministerial onde todos têm a mes
ma "dignidade" e "nivel" diante de Deus e 
entre si, como reis, sacerdotes eprofetas (LG 
9-13; SC 14). A distinção, no seio do Povo 
de Deus, deve ser de serviço, ministério e 
carisma jamais de dignidade e nívellO

• As 
discriminações e atuais estruturas eclesiais 
foram em larga medida emprestadas da 
monarquia absolutista, aristocracia e feu
dalismo. Urge ao mesmo tempo que se fala 
de "refundação", "refundamentação" ou 
"refontização" da Vida Religiosa re-inven
tar a Igrejall , ou dizendo de outra maneira, 
re-inventar de fonna criativa outras fonnas 
históricas mais democratizadas que permi
tam viver o espírito do Evangelho: "aquele 
que entre vós quiser ser grande, seja o vosso 
servidor ... (Mc 10,43). 

9. Cf. MEDARD KEHL, A Igreja. Uma Eclesiologia Cat6lica, S.Paulo. 1997, p.S3. 
10, Cf. Ibidem, p, 100, 
I I. Cf, RUFINO VELASCO, oc, p, 382, 



CONCLUSÃO 

o "lugar" da Vida Religiosa na Igreja, 
enquanto sinal profético, deve ser aos pés 
do Crucificado e dos crucificados da his
tória. Juntos aos marginalizados, na vi
vência de nossa Consagração Batismal
Eucarística, estaremos abertos à criativi
dade do Espírito nesse tempo de inverno 
eclesial. Sem repensar os papéis dentro 
da Igreja, enquanto homens e mulheres, 
funções como clero/leigos, relações de 
exercício de poder, superando modelos 
ultrapassados, redemocratizando estru
turas e retomando a coragem não con
seguiremos "re-fundar" nossa Vida Reli
giosa. O Vaticano II já havia acenado para 

a necessidade de voltar às fontes. Uma 
vez que há verdades que podem ser per
didas ou esquecidas, devemos lembrá-las 
sempre12• 

Se hoje, a conjuntura eclesial não 
permite um profetismo claro e críticas 
pertinentes sem o risco de silêncios obse
quiosos, necessário se faz a "profecia si
lenciosa". Há momentos em que a me
lhorforma de dizer é fazer. Que o Senhor, 
que com seu Espírito suscitou a Vida 
Consagrada, faça-nos viver com radica
lidade e integração o que um dia profes
samos, re-criando esse ministério em sua 
Igreja. 

QUESTÕES PARA AJUDAR A LEITURA INDIVIDUAL 
OU O DEBATE EM COMUNIDADE 

1. o,;I!o'M~ri~ílóspé; tlaCtuzé \Ii;ta. entendida rtad~'{o~ãópopuiar? . 
; :2: Qlle"r,é~,so~ândi~ enCOl)tr~ & fra~~ 9~ JOãQI:9,16~37-na~'n9ssas coriPfIliçi~~es? ,'_ '_, " : 
. 3, QUe sIgr,ifica paríl a Vida Religiosabpjeter seu lugar junto a.Jesus crucifici)doe julÍt9aos 

crucificadpi da hisi9rial . ... .' . . . ' . 

Õ Endereço do autor: 
Rua Castilho França, 40 -!caraí 
24220-010 NITERÓI- Rj 
Tel.: (0_21) 719-2086 
Fax: (0--,-21) 622-1172 

------ . ------

Onde se encontram o crucificado e 

os crucificados da história é o "lugar" 

onde a Igreja deve estar. 

Onde se encontra o Mestre, 

lá deve estar o discípulo 

. -------

12. Cf. PETER BERGER, Rumor de Anjos. A sociedade modema e a redesco berta do sobrellatltral, Petrópolis, 
Vozes. 1997, p. 119. 
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Os Perigos da Sobrecarga de Trabalho 
para o Futuro da Vida Religiosa 

PE. GABINO URÍBARRI, SJ 

o autor é professor de Teologia na Pontifícia Universidade Comillas, Madri. 
Nascido em 1959, ingressou na Companhia de Jesus em 1977 e foi ordenado 

sacerdote em 1988. Neste artigo, reflete sobre a situação da geração de religiosos 
e religiosas que, como ele, ingressaram na Vida Religiosa a partir da segunda 
metade dos anos 70, até a primeira metade dos anos 80. Embora pensado em 

contexto europeu e masculino, acreditamos que o artigo poderá ajudar, 
também, às nossas comunidades masculinas e femininas (Nota do tradutor). 

1. CARACTERÍSTICAS DESTA GERAÇÃO: 
OS PRIMEIROS FILHOS DO CONCÍLIO 

Os que entramos na Vida Religiosa 
(VR) entre os anos 1975 e 1985 constituí, 
mos uma geração. Atualmente, estamos 
com idades próximas dos quarenta anos. 
A geração anterior à nossa foi a que vi
veu, durante sua formação, a grande cri
se, o cataclismo das saídas em massa, a 
desorientação dos superiores. 

A etapa anterior à nossa, da qual es
cutamos muitas histórias, foi uma épo
ca marcada por ensaios entusiastas, in
gênuos e apressados, de novas formas 
de VR ou de exercício do ministério: mu
danças no local de moradia, no vestido, 
no modo de interagir com os outros 
membros da comunidade cristã. A for
mação fraquejou, o aspecto intelectual, 
com freqüência, foi descuidado e, em 
geral, houve que inventar tudo de no
vo. Praticamente, recomeçou-se da es
taca zero. 

Nós chegamos depois, em número 
reduzido e tendo "mamado" o Concílio 
e suas mudanças desde a adolescên
cia. Sem ter sido protagonistas das suas 
transformações, as assumimos, espon
taneamente, como a realidade existen
te. Não lutamos para derrubar o pré
conciliar, nem tivemos oportunidade de 
fazê-lo. 

No entanto, fomos pioneiros de no
vos ensaios, na hora de reestruturar a 
formação e o estilo da VR e o ministério 
ordenado, que parecia decantar-se do 
Concílio e das experiências anteriores. 
A época mais selvagem da destruição do 
prévio e os ensaios novidadeiros, com a 
grande crise de autoridade dos superio
res e formadores, tinha passado ou es
tava decaindo. Mesmo assim, não havia 
ainda uma institucionalização clara, 
nem se sabia ao certo por onde ir. Havia 



dois "não" claros: nem o pré-conciliar, 
nem tudo o que as primeiras experiên
cias tentaram. Pelo menos, era necessá
rio tirar conseqüências operativas da 
tremenda onda de saídas e aprender 
tanto dos erros como dos sucessos e 
intuições pós-conciliares. As saídas, em 
ritmo menor, continuaram. O número 
das entradas, na grande maioria das 
congregações religiosas, era muito infe
rior aos dos anos 50 e primeira metade 
dos anos 60. Em muitos casos, os pri
meiros grupos foram cobaias de novos 
métodos e conteúdos de formação. 

Nossa realidade está profundamente 
marcada pela estrutura etária da própria 
congregação. Costuma existir um grupo 
numeroso de pessoas que, na sociedade 
civil, estariam aposentadas. Essas pessoas 
beneméritas enchem as enfermarias, ca
sas de terceira idade e outras residências. 
Algumas continuam na ativa, com tarefas 
adaptadas às suas possibilidades. São ex
ceção os casos em que este grupo ainda 
realiza trabalhos de fronteira ou com 
maior responsabilidade. Nós os admira
mos ... mas dedicamos pouco tempo a es
cutá-los e atendê-los. Ainda continua um 
grupo numeroso daqueles que entraram 
nos anos cinqüenta. São os que estão sus
tentando o peso das obras e as principais 
atividades da congregação, nos últiroos 
vinte anos. São os que, em grande parte, 
configuraram a realidade atual da congre
gação. Depois, segue a geração daqueles 
a quem a crise posconciliar pegou mais 
de cheio: os que entraram 'nos anos ses
senta. É uma geração numericamente 
muito reduzida. Não é raro que, depois 
deles, exista uma lacuna, um vácuo gera
cional. Logo mais, estamos nós, em núme
ro também pequeno. 

O nosso risco imediato é a implosão 
de todo o peso institucional e de todas as 
responsabilidades, quando a geração que 
está hoje em torno dos sessenta anos dei-

xe seus cargos. E evidente que não pode
mos herdar tudo. Não porque não tenha 
valor o que nossos predecessores cons
truíram, mas porque não somos sufi
cientes, ao menos em número. Uma ten
tação consiste em continuar com repar
tições fictícias de "tantos por cento". Re
firo-me à multiplicação de tarefas e en
cargos, supondo que possamos desin
cumbir-nos de cada um deles, dedican
do-lhe um "tanto por cento" do tempo, 
da energia e da criatividade. Um exem
plo, tirado da vida real, ilustra o que que
ro dizer. 

Na sua primeira destinação, um ami
go recebeu do Provincial a seguinte mis
são: dedicar cinqüenta por cento a uma 
instituição educativa (aulas, reflexão, 
manter-se atualizado no seu campo pro
fissional, acompanhamento de alunos, 
criar comunidade educativa com os pro
fessores e ser presença institucional da 
congregação nessa obra); trinta por cen
to para potencializar a área social da 
Província (colaborar em algumas ativi
dades e iniciar um voluntariado); e vin
te por cento para o programa de acom
panhamento e admissão de candidatos. 
Além do mais, este companheiro mora
va em casa de formação, com a inten
ção do Provincial de que estivesse pre
sente, fosse próximo dos estudantes je
suítas, fomentasse a vida comunitária, 
se envolvesse nos processos de forma
ção e apoiasse o superior em tudo o que 
fosse possível. Ainda mais: o Provincial, 
pessoa criativa e sem recursos humanos 
para realizar os projetos necessários e 
urgentes, recorre a ele, cada três ou qua
tro meses, com novas iniciativas: que 
se especialize em dar Exercícios Espiri
tuais, que se integre em uma equipe 
para a formação de leigos, que faça uma 
tese doutoral, que coordene a comissão 
de ação social, que participe em ativi
dades da pastoral de juventude ... 
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Outra tentação consiste em atrasar a 
aposentadoria de pessoas que, por sua 
saúde precária, seu temperamento e sua 
escassa capacidade de adaptação às cir
cunstâncias mutáveis da vida civil, com 
uma pirâmide de idades mais normal, 
seriam substituídas mais em tempo. 

Os efeitos de ambas alternativas se
riam nocivos e devastadores para o fu
turo da VR. Como agir, então? Evidente
mente, impõe-se um discernimento, pa
ra deixar obras em mãos de outras pes
soas, administrá-las de outra maneira ou, 
simples e tristemente, fechá-las. O dis
cernimento exige a tomada de decisões, 
diante da tentação de adiá-las; implica 
assumir renúncias dolorosas e pagar o 
preço do investimento no futuro. 

Não é do bom espírito sentir que nos
so tempo e nossas circunstâncias são 
mais difíceis e perigosos que os que nos 
precederam. A cada dia e a cada época 
basta-lhe sua malícia (cf. Mt 6,34). Em 

toda época e circunstância, a sobrecar
ga de trabalho parece ter sido uma cons
tante da VR e dos sacerdotes dedicados 
em corpo e alma ao seu ministério!. A 
evangelização requereu sempre mais 
atenção pessoal, melhor material e mais 
santidade das testemunhas. A educação 
pediu maior contato pessoal, melhor jei
to pedagógico e mais tempo para os alu
nos mais problemáticos. A atenção so
cial e caritativa deixou fora pessoas ne
cessitadas, por carecer de meios mate
riais mais abundantes e adequados. O 
financiamento sempre foi escasso, difí
cil de obter e garantir. O problema não 
é, pois, a sobrecarga em si, embora hoje 
se apresente de maneira estruturalmen
te esmagadora', mas como afrontá-lo, 
de maneira discernida e inteligente, de 
sorte que o acúmulo de trabalho não nos 
torne, paulatinamente, militantes anun
ciadores de algo diferente do Evangelho 
do Senhor Jesus. 

2. ALGUMAS PISTAS PARA CONFIGURAR UM ESTILO DE VIDA 

As reflexões a seguir baseiam-se na 
convicção fundamental de que a evan
gelização e o testemunho contra-cultu
ral da força salvadora do Evangelho, que 
os religiosos e religiosas podemos encar
nar' reside sobretudo em nosso estilo de 
vida. Não reside, pois, em primeiro lu
gar, nas belas e bem pensadas palavras 
que podemos articular sobre a fé, Jesus 
Cristo, o Evangelho e sua Igreja. Menos 
ainda nas críticas certeiras à sociedade 
moderna, de consumo e capitalista (qual 
a alternativa viável que propomos com 
nossa vida?). Também não reside na ge
nerosidade doida, desenfreada, de vidas 

esmagadas por um afã desinteressado, 
mas configuradas do mesmo jeito que 
estressa os executivos das grandes em
presas e desintegra tantas famílias. 

Examinarei três instâncias globais e 
significativas, especialmente para as 
congregações apostólicas: nosso modo 
de orar, de agir e de viver juntos (cf. Per
fectae Caritatis, 3)3. 

2.1. Nosso modo de orar 
O primeiro efeito do acúmulo e exces

so de trabalho costuma ser o abandono 
da oração e das práticas piedosas, o des
cuido da vida espiritual. Isso nos asseme-

1. Cf. a sábia observação deSta. Inácio de Layola: "faltando sempre tempo para tudo" (Exercidos Espirituais, n° 18). 
2. São impressionantes as cifras que recolhe: P. WITfBERG, se, The Rise alld FaU ofCatholic Religiolls Orders. 

Albany (NY), The State University ofNew York Press, 1994, pp. 1-2. 
3. Tratei destes pontos e alguns outros, a partir de outro ângulo, em: "Reavivar ei dOIl de Dios" (2 Tm 1.6). 

Santander, Sal Terrae, 1997, 127-155. 



lha à cultura ambiente, na qual Deus tor
na-se supérfluo. Não é necessário para a 
eficácia no trabalbo, nem para dar senti
do às grandes etapas da vida humana, 
com seus sucessos e fracassos. Igualmen
te, resulta prescindível para a vida públi
ca e política, em um Estado não confes
sional. Grande parte de nossos contem
porâneos não sentem falta de Deus'. 

O perigo mais óbvio da queda dos 
"tantos por cento" sobre nossas costas se
ria a secularização prática dos próprios 
religiosos. Isso poria em risco o mais pe
culiar e característico dos "consagrados": 
pessoas que experimentaram Deus e o 
conheceram pessoalmente. Pessoas que 
falam dele porque o sentiram de maneira 
pessoal e intransferível. Pessoas que têm 
uma história pessoal com Deus, com seus 
lugares caracteristicos, suas datas particu
lares, seus odores e cores singulares, seus 
tons de luz, seus altos e baixos, seus se
gredos, suas juras de amOL .. Este aspecto 
está presente em todas as vocações bíbli
cas, como, por exemplo, no encontro de 
Jesus com a mulher samaritana e sua ati
vidade missionária subseqüente (Jo 4). 

A ameaça latente consiste em nos tor
narmos profissionais de uma série de ser
viços, de alguma maneira relacionados 
com a Igreja e a religião fundada em tor
no de Jesus de Nazaré, em lugar de ser 
pessoas de Deus. Cair nisto implicaria 
desnaturalizar o sentido da vocação à 
vida consagrada e do serviço ao povo de 
Deus, ern que consiste u minislério or
denado. Um dos teólogos mais lúcidos 
de nosso século, Karl Rahner, levantou a 

lebre da possibilidade que temos de fun
cionar como ateus práticos encobertos'. 

A grande questão radica no ritmo de 
vida que garanta o crescimento espiri
tual, o discernimento, a oração e a união 
com Deus. Tal é o campo de batalha em 
que nos jogamos, não apenas a quali
dade de nossa vida, como também o ser 
ou não ser de nossa própria vocação. Por 
sua atualidade e perspicácia, reproduzo 
a instrução, de 8 de outubro de 1552, que 
Inácio de Loyola dá aos padres que envia 
aos ministérios: 

"Quanto ao primeiro, que diz respeito 
a si próprio, procure não esquecer de 
si, por atender aos outros, não queren
do cometer um mínimo pecado por 
todo o proveito apostólico possível, nem 
ainda pôr-se em perigo. Para o qual 
ajuda ... olhar as criaturas, não como 
belas ou graciosas, mas como banha
das no sangue de Cristo e imagens de 
Deus, templo do Espírito Santo, etc". 

2.2. Nosso modo de agir 
O âmbito do trabalho é um dos cam

pos mais necessitados de evangelização 
na nossa cultura. Todos conhecemos 
pessoas que perdem a saúde e a alegria 
de viver pelo fardo do trabalho. Uma das 
recomendações mais constantes dos 
médicos é a de diminuir a tensão e as 
preocupações. A sociedade capitalista 
gerou os tratamentos contra o estresse. 
Não poderíamos oferecer, aqui, um tes
temunho allernalivo, realmente neces
sário, que respondesse a uma das angús
tias mais radicais de nossa sociedade?' 

4. Cf. A. TORNOS - R. APARICIO, ?Quién es creyente ell Espana 11Oy? Madrid, PPC, 1995. 
5. Palavras de Inácio de Loyola a um Jesuíta de Hoje. São Paulo, Ed. Loyola, 3.d. (Col. "Ignatiana", 18). 
6. Obras completas de Iguacia de Loyo/a. Madrid, BAC, 1973, p. 835. Original italiano MOllllmellta Historica 

Societatis [esti, Ep. XlI, 251-53. (Edições Loyola prepara uma edição manual das obras de Sta. Inácio). 
7. Segundo P. WITIBERG, Patluvays to Re-Creating Religiolls Commullities. New York, Paulist Press, 1996, 6}-76, 

uma das características da VR, mais concretamente do seu apogeu em determinados momentos históricos, 
seria sua capacidade de responder às angústias mais profundas presentes na sociedade e na cultura do momento. 
Veja-se, mais amplamente, seu estudo The Rise and Fall. .. , citado na nota 2. 
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A ameaça dos "tantos por cento" con
siste em nos tornannos ativistas, doidos 
executivos do Evangelho e da pastoral, 
em nada diferentes de nossos contem
porâneos, tão ateus e desequilibrados 
pelo trabalho e a eficácia quanto eles. 
Costumo dizer que vale mais dar poucas 
aulas, durante trinta anos, do que dar 
agora trinta horas de aula e se quebrar 
em poucos anos. Nossa escassez numé
rica não nos permite, a nós nem aos nos
sos superiores, o luxo de nos queimar. 

Se crermos que o Senhor Jesus nos 
salvou e remiu, que o Messias já veio; se 
verdadeiramente confiamos que o Espí
rito vivificador está presente na criação 
e na história, alentando o bem por cami
nhos ocultos, apesar da presença do mal, 
do pecado, da injustiça e da obstinação; 
se verdadeiramente sabemos que Deus 
age, com maneiras que desconhecemos, 
e que ama ternamente suas criaturas pre
feridas, seríamos capazes de alimentar 
outra relação com o trabalho. 

Uma relação em que não nos visse
mos carregando toda a responsabilidade, 
mas cooperando com o Deus bom e com 
tantas outras pessoas tocadas pela sua 
graça. Uma relação que pennitisse nos 
distanciar das cargas, vê-las com humor, 
relativizar sua gravidade. Uma relação 
em que desfrutássemos do trabalho, ape
sar da sua intensidade. Poderiamos gerar 
um tipo de trabalho mais semelhante ao 
do artista, que se esmera com sua peça 
musical, literária ou pictórica, mas que 
se enriquece no seu desenho e realização. 
Cansa-se, afadiga-se, esforça-se, esmera
se, afana-se ... , mas o trabalho o rejuve-

nesce, fornece-lhe energia e entusiasmo, 
desfruta-o ... Vive e goza de e com seu tra
balho, sem limitar-se a viver dele e a su
portá-lo como um mal menor, como se 
fosse uma carga inevitável que unica
mente proporciona os meios necessários 
para que a verdadeira vida aconteça, na 
privacidade do fim de semana, quando 
seríamos "pessoas" de verdade. 

O estresse consiste mais na maneira 
de lidar com o trabalho do que na pró
pria quantidade de trabalho que se rea
liza, sobretudo na medida em que se 
deixa de desfrutar dele'. As congrega
ções de vida apostólica poderíamos ser 
capazes de evangelizar a sociedade pre
cisamente naquilo que nos é mais ca
racterístico: sem afastar-nos dela, mos
trar um jeito sério de trabalhar, mas hu
mano e evangélico. Evidentemente, isso 
exige um ritmo de vida, no qual não se 
pode prescindir da oração. Conheço pes
soas que trabalham relaxadamente, em 
meio a múltiplas e pesadas responsabi
lidades, dando prioridade à sua vida es
piritual. No episódio de Marta e Maria 
(Lc 10,38-42), parece que a repreensão 
se enraíza, não tanto no fato de que Mar
ta seja serviçal, mas que se afane em tan
tas atividades, de tal maneira que seu 
coração se obsessiona tanto com o ser
viço que prescinde do principal. Marta 
está desconjuntada pelo trabalho'. 

2.3. Nosso modo de viver juntos 
Outra das principais carências das so

ciedades ocidentais modernas é o sen
tido da pertença e o gozo de fazer parte 
de uma comunidade maior lO

• O feroz 

8. Veja-se o excelente livro de R. ZERFASS, MellschliclieSeelsorge. Füreille Spiritllalitãt vonPriestem zmdLaien 
im Gemeindedienst. Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1995, p. 43 (com bibliografia). 

9. Cf. uma interpretação complementar deste episódio em: Luis GONZÁLEZ-QUEVEDO, "Marta e Maria,. Aco
lher Jesus, acolher o irmão, na escuta e no serviço", Itaici. Revista de Espiritualidade Inaciana, nO 32, junho 
1998,59-60 (Nota do trad.). 

10. Cf. P.WITTBERG, Pathways.", pp. 81-82.A comunidade é um dos aspectos que mais valorizam os caril 
que batem às portas das congregações religiosas. Cf. C.BERTRAND, SSND, A Lineamenta Letter Response 
Letter from the National Vocation Conference, p. 5. 



individualismo da nossa cultura gera 
uma insatisfação crescente e o anseio de 
encontrar um nicho afetivo, no qual nos 
sintamos acolhidos, fazer parte de algo 
maior, receber o apoio dos outros. Uma 
das conseqüências imediatas da sobre
carga dos "tantos por cento" é a deteriori
zação comunitária. Chegamos a casa ex
tenuados, preferimos não falar do traba
lho, salvo para desabafar, xingando todo 
o mundo. Não temos tempo livre para 
estar na comunidade, para descansar 
juntos, rezar juntos, rir juntos, partilhar 
nossa vida espiritual, pôr em comum 
nossas preocupações, moções, penas e 
alegrias. Nossas comuIÚdades correm o 
risco de tornar-se hotéis para executivos 
eclesiais do Evangelho, que se tratam 
corretamente, mas se ignoram ou estão 
em guerra latente, por causa de conflitos 
não esclarecidos nem resolvidos. 

Nosso testemunho apostólico só será 
efetivo na medida em que seja corpora
tivo ll . Não confundir um conglomerado 
de apóstolos com uma comunidade 
apostólica (S. Decloux). Nossa socieda
de necessita, certamente, de apóstolos; 
mas precisa ainda mais de comuIÚdades 
apostólicas. Como dizia Pe. Kolvenbach, 

SJ, aos provinciais europeus, o futuro da 
missão na Europa passa pela constituição 
de todo tipo de comunidades. O elemen
to corporativo dá visibilidade social, ain
da mais importante em uma comunida
de da imagem. Fascinados pela capacida
de de trabalho, podemos cairna miragem 
da efetividade e o aperto das urgências 
imediatas, no individualismo feroz do ca
pitalismo produtivo. Se assim fosse, nos
sa sociedade não veria em nós o elemen
to comunitário de que tanto precisa, tão 
congruente, por outra parte, com o cora
ção do Evangelho de Jesus de Nazaré e 
com a tradição bíblica. O Evangelho nos 
convida mais à fecundidade do que à efi
cácia. Convém não confundir uma com 
outra!'. Enquanto a eficácia quebra os su
jeitos e não respeita as comunidades, afe
cundidade acomoda-se aos ritmos natu
rais e faz crescer a comuIÚdade. 

De novo, o elemento chave é o ritmo 
e o estilo de vida!3. Uma coisa é falar 
muito da comunidade e do aspecto co
munitário no Novo Testamento, e outra 
vivê-lo, experiencialmente, em nossas 
casas. Uma coisa é pregar a atenção aos 
fracos e excluídos e outra ocupar-nos de 
nossos doentes e anciãos. 

3. CONCLUSÃO 

Uma constante nos relatos bíblicos 
de vocação é que, neles, a fé é posta à 
prova: a missão sempre supera o envia
do, e o chamado é desmedido para as 
qualidades e capacidades do escolhido. 
A resposta da fé resume-se em confiar 
em que Deus proverá e agirá. 

Alimentados e alicerçados nesta con
fiança, podemos mergulhar no fragor da 

criação e recriação da Vida verdadeira 
que Deus quer para seu povo, sem que a 
angústia nos devore e paralise. Robuste
cidos pelo discernimento, sem titubear 
diante das grandes decisões. Animados 
pelo Espírito criador e vivificador, que 
põe em pé os ossos mortos (Ez 37). Olhe
mos para os santos e santas que nos pre
cederam e nos iluminam. Reparemos 

11. Insiste nisso, do ponto de vista sociológico, P. \rVlTIBERG, Pathways ... , pp. 97-100. Remeto-me ao citado na 
nota 3. 

12. Ver a excelente apresentação de: P. VAN BREEMEN, Transparentar la gloria de Dias. Santander, Sal Terrae, 
1995,93·140. 

13. Deixo de lado o tema da pobreza, que forma parte, também, do estilo de vida. 
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não apenas na sua vida de oração, como 
também no seu estilo de vida, nas ativi
dades que deram corpo histórico (encar
naram) a profundidade de sua oração. 
Confiemos nossas incertezas, desconso
los, angústias, alegrias e convicções a 
Nossa Senhora, modelo de discípula. 

Somos chamados e podemos dar, 
hoje, um grande testemunho da grande
za de Deus, a maravilha de encontrar
se com Ele e os rumos magníficos que 
adquire a vida, quando se toma o cami
nho do seguimento de Jesus. A socieda
de e a cultura capitalista do trabalho re
clamam de nós formas de vida em que 
se recupere e manifeste como é possí
vel desfrutar da beleza do trabalho. O in
dividualismo e a concorrência depreda-

dora de nossa sociedade nos pedem 
mostrar formas concretas, viáveis, pal
páveis e visíveis de como os seres huma
nos nos realizamos plenamente, quan
to vivemos uma comunhão. Oxalá ouse
mos optar e sustentar o ritmo de vida 
que realmente testemunha estas três di
mensões de nossa vida como religiosas! 
os e sacerdotes, gerando as formas de 
orar, agir e viver juntos que o Senhor e 
nossa sociedade esperam de nós. Isso 
seria uma inculturação do Evangelho do 
Messias Jesus em nossa sociedade, em 
lugar de assimilarmos o modo de traba
lho e convivência e o secularismo de 
nossa sociedade. 

(TRADUZIU DA REVISTA SAL TERRAE, JANEIRO 

1998: PE. LUIS GONZÁLEZ-QUEVEDO, Sn. 

QUESTÕES PARA AJUDAR A LEITURA INDIVIDUAL 
OU O DEBATE EM COMUNIDADE 

(,:Você "~~ê--qúé 'a$:~ovas _g~~aç~e~_ d~ reli~i?,~~~ ~ -íeU~Rsas __ '~~úio:-~*pà~to~'-~~,ri~'c~::d~'-s~b~e_~arg~: : 
.. detrabal~o? Porque? '. · •.. i .•.. ..... ...••... • •..•.....•. '. ..... .' .••.•.. . .. 

2. CO~d-superaresserisconllque1as:c9f!1Unidadesopdeeleexlste?, ' ,', " '_ _. " 
3. Comó articular-~armoI1ibsaill,ente_as:_várias dimensões'da nossa:yoc'ação, -para conseguir uma 

vi~a de seguimento fieIaa Evangelho 'de Jesus e, às exigências do atuál contexto histórico? 

PROXIMAMENTE 

Reedições atualizadas de duas obras 
do PE. MARCOS DE LIMA, SOB 

QUEM É JESUS 

ESPERAR, DECISÃO DA FÉ, 

CRB e Edições Loyola 
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