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o olhar contemplativo sobre a história 

MARIA CARMELITA DE FREITAS, FI 

Na tradição do cristianismo existe 
uma abundante reflexão sobre a oração, 
bem como uma rica história da prática 
e experiência da oração. As escolas de 
espiritualidade floresceram ao longo dos 
séculos, como pluriforme manifestação 
do mesmo e único Espírito. 

Na América Latina, a partir das últi
mas décadas, a oração como atitude de 
vida, como expressão do encontro com 
Deus na realidade, como busca do rosto 
de Deus no rosto dos pobres e excluí
dos, como leitura arante da Palavra, é 
uma componente básica da espirituali
dade que sustenta a vida e o compro
misso de cristãos e cristãs, de religio
sos e religiosas, e é considerada elemen
to constitutivo da grande tradição da 
Igreja no continente. Existe nessa ati
tude uma estreita ligação entre fé e vida, 
de tal modo que ambas se enriquecem e 
se retroalimentam mutuamente. A fé 
conduz ao compromisso com a vida real 
e a vivência da realidade leva a tempos 
fortes de oração. 

Nessa perspectiva, a história é o lu
gar da epifania, da manifestação do 

amor do Pai revelado em Jesus e que 
abarca a inteira humanidade. A oração, 
seja individual, seja comunitária, seja 
litúrgica vem a ser, então, um meio pri
vilegiado de contemplação da história, 
de chegar a captar com mais acuidade a 
vontade de Deus sobre a história, seus 
desígnios e projetos para a humanida
de. Leva a identificar na realidade os 
sinais da presença ou da ausência de 
Deus, o caráter de pecado próprio da 
injustiça e do egoísmo, da exclusão so
cial e da violência, fazendo perceber com 
nitidez que sem a práxis do amor não 
há experiência do Deus de Jesus e, con
seqüentemente, não pode haver oração 
ao Deus de Jesus. 

Na atual conjuntura histórica, e di
ante da divisão excludente que marca a 
sociedade globalizada, capitalista e neo
liberal, o olhar contemplativo sobre a 
realidade, longe de ser uma atitude pas
siva e conformista, é dinâmico e criati- '" 
vo. Traduz-se no compromisso efetivo ~ 

~ 

com a transformação da realidade, com il 
~ 

"o nascimento de um novo pensamento ~ 
social, ético e político alternativo ao 8 
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neoliberalismo", com a construção de 
uma nova ordem mundial, mais confor
me com a justiça, mais baseada no res
peito à pessoa, mais preocupada com a 
paz e a aceitação do diferente cultural 
ou religioso. 

A partir desse olhar contemplativo 
sobre a história, a Vida Religiosa é 
urgida a abrir-se sempre mais ao sopro 
do Espírito, "que sopra onde quer", e 
que a faz mais conforme à imagem de 
Jesus, numa história pessoal e coletiva 
mais identificada com Jesus; reassume, 
no seu dia a dia, a radicalidade do se
guimento de Jesus, num processo nun
ca acabado de conversão, em nível pes
soal e institucional. Reafirma-se na sua 
convicção de que o Reino de Deus pas
sa necessariamente por realizações his
tóricas, ainda que não se esgote nelas, 
e que, para chegar a essas realizações 
históricas do Reino, é imprescindível 
hoje somar forças com todas as pessoas 
de boa vontade que buscam um mundo 
mais humano e uma sociedade mais jus
ta e solidária. 

Neste mês de novembro, CONVERGÊN
CIA leva às comunidades religiosas do 
Brasil um rico conjunto de textos que 
visam a abrir horizontes de reflexão e 
de contemplação orante da vida e da 
história, na busca de um compromisso 
sempre mais efetivo com o Reino de Deus. 

O artigo de João Batista Libânio, SJ 
- "A identidade da Vida Consagrada e o 
contexto atual" - é um excelente tex

'" to, de indiscutível atualidade, sobre a u 
3 recorrente questão da identidade da 
~ Vida Consagrada. O autor parte da 
5; .instigante pergunta: "Dois mil anos de o 
U Vida consagrada não conseguiram es-
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clarecer-lhe a identidade? Ou precisa
mente é o tempo, a história que levan
ta continuamente tal questão?" Com 
notável habilidade e competência o 
autor apresenta, num primeiro momen
to, uma síntese do itinerário histórico 
da Vida Consagrada a partir do Vatica
no II até os dias de hoje. Num segundo 
momento, faz a releitura desse itinerá
rio, sob a ótica da identidade, focali
zando questões atuais e candentes, tais 
como: a perda da garantia de ter-se 
conservado a identidade, incluindo tal 
suspeita a Igreja institucional; a des
coberta da hermenêutica histórica; a 
perplexidade e complexidade na inter
pretação dos critérios conciliares; a os
cilação no próprio magistério oficial; o 
paradoxo da abertura de campo e de 
fechamento eclesiástico institucional no 
atual pontificado; o viés latino-ameri
cano nos documentos oficiais da Igre
ja. Num terceiro momento, o autor apre
senta uma reflexão teórica sobre a iden
tidade, abarcando o nível filosófico, o 
psicológico e o teológico. Na parte fi
nal do texto, de viés mais concreto, o 
autor se detém na consideração dos fa
tores que agravam hoje a questão da 
identidade. Conclui o texto com três li
ções básicas: "Não há Vida Consagrada 
sem identidade"; "a identidade não exis
te como algo fixo, definido uma vez para 
sempre"; "só há identidade em íntima 
relação com os diferentes e em perma
nente transformação". Na celebração dos 
50 anos da CRB, este texto é de singu
lar oportunidade e importância para a 
reflexão das Comunidades. 

"De Medellín até nossos dias: Uma 
espiritualidade em evolução na Vida 



Consagrada Religiosa" - de Ana Roy, é 
um texto breve e sumamente ilumina
dor. A autora caracteriza em quatro 
grandes traços, a evolução acontecida 
na vivência da espiritualidade na Vida 
Religiosa latino-americana nas últimas 
décadas. Sua longa experiência de vida 
e missão no meio dos pobres lhe permi
te falar desse itinerário com um matiz 
sapiencial profundo. Trata-se para ela 
de uma espiritualidade de companhei
rismo, apaixonada por tudo quanto se 
refere e toca à pessoa humana; uma 
espiritualidade da ternura, carregada de 
"enternecimento", de positividade; uma 
espiritualidade cósmica, integradora de 
valores universais; uma espiritualidade 
da Aliança. Pela riqueza e atualidade 
do seu conteúdo, o texto merece ser 
llprofundado na oração e partilhado em 
comunidade. É um valioso subsídio para 
alimentar o compromisso com o segui
mento de Jesus na Vida Religiosa. 

O artigo de Bárbara Bucker,cm - "Vida 
Religiosa e Sociedade: dois interlocu
tores a caminho de um futuro" - é um 
excelente subsídio que visa a contri
buir para que as comunidades possam 
repensar o lugar e a missão da Vida 
Religiosa na sociedade, principalmente 
a sua significatividade hoje. A autora 
inicia seu artigo com uma pro-vocadora 
pergunta: "o que "nos interessa é pergun
tar se a Vida Religiosa pode tornar-se sig
nificativa dentro da sociedade atual". Num 
primeiro momento o texto ocupa-se das 
características da sociedade na qual a 
Vida Religiosa quer ser significativa, 
tratando de chamar a atenção para os 
principais desafios que emergem dessa 
realidade. A partir daí, apresenta duas 

possíveis maneiras de viver a esperan
ça no futuro, ou seja, a esperança cro
nológica, baseada no domínio 
tecnológico, e a esperança kairológica. 
No pensamento da autora, a opção coe
rente para a Vida Religiosa é a da espe
rança kairológica, vivida como testemu
nho e profecia. 

Irmão Claudino Falchetto, no seu ar
tigo - "Flashes de um período" - traz 
para as comunidades religiosas elemen-
tos valiosos para uma adequada com
preensão da história da CRB e da pró
pria Vida Religiosa no país, na década 
de 1980. Presidente da CRB de 1983 a 
1989, Ir. Claudino geriu a Conferência 
num período dinâmico, de grandes 
transformações e, por isso mesmo, de 
tensões sociais e eclesiais. O artigo es
trutura-se em torno a dois eixos. O pri
meiro - "Sinais e esperanças" - apre
senta os principais acontecimentos so
ciais e eclesiais da época, bem como as 
mudanças internas na CRB e os esfor-
ços empreendidos na sua renovação or
ganizacional, visando a um serviço cada 
vez mais qualificado à Vida Religiosa 
no país. O segundo eixo - "Balanço de 
uma etapa" - é breve e questiona dor. 
Levanta perguntas para um balanço que 
o autor parece presumir dever ser feito 
pelos religiosos e religiosas do Brasil 
por ocasião do jubileu da CRB. Na sua 
opinião, "fica, apesar das inevitáveis 
perguntas da atual realidade, a firme 
convicção de que a CRB cumpriu a sua 
missão de animação e de coordenação « 
da Vida Religiosa". ~ 

~ 

Frei Joaquim Fonseca,OFM, no seu ;l 
~ 

artigo - "Apontamentos a partir da ~ 
Sacrosanctum Concilium - 40 anos de- 8 
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pois" - faz uma substancial memória 
dessa Constituição conciliar, que trans
formou a vida litúrgica da Igreja. O au
tor articula sua reflexão em dois as
pectos centrais: - O primeiro, a im
portância da Sacrosanctum Concilium 
no contexto do Vaticano n. Nessa par
te, o autor enfatiza que o Concílio con
sidera a liturgia como teologia primei
ra, lugar de encontro de Deus com seu 
povo e deste com seu Deus. Ressalta 
os principais eixos teológicos da Cons
tituição, vinculando-os à questão da 

experiência espiritual. Lembra a sig
nificativa contribuição do Movimento 
Litúrgico, como um verdadeiro prelú
dio da renovação litúrgica protagoni
zada pelo Concílio. Na segunda parte 
do artigo, o autor, que é músico, refe
re-se à música ritual, como expressão 
do mistério cristão, que constitui um 
sinal litúrgico primordial. O texto con
clui com alguns questionamentos a 
respeito da inserção da Constituição 
conciliar na realidade pastoral e litúr
gica da vida da Igreja. 

"fico, apesar das inevitáveis 
perguntas da atual realidade, 

a firme convicção de que a eRB cumpriu 
a sua missão de animação 

e de coordenação da Vida Religiosa, , 



Com o seu rosto sorridente e o olhar confiante 
conquistou os fiéis de todo o mundo 

1. No fim da tarde de sábado, 26 de 
agosto de 1978, foi eleito Pontífice o 
meu venerado predecessor João Paulo 
I. Completaram-se ontem vinte e cinco 
anos depois daquele acontecimento. 

Volto hoje àqueles momentos, que tive 
a alegria de viver com profunda como
ção. Recordo como as suas palavras to
caram profundamente o coração do povo 
que enchia a Praça de São Pedro. 

Desde a sua primeira aparição na va
randa central da Basílica Vaticana, es
tabeleceu-se com os presentes uma cor
rente de simpatia espontânea. O seu 
rosto sorridente, o seu olhar confiante 
e aberto conquistaram o coração dos 
romanos e dos fiéis de todo o mundo. 

Provinha da ilustre comunidade ecle
sial de Veneza, que já tinha dado à Igre
ja, no século XX, dois grandes Pontífi
ces: São Pio X, do qual precisamente 
este ano comemoramos o centenário da 
eleição a Papa, e o Beato João XXIII, do 
qual recordamos em junho o quadragé
simo aniversário da morte. 

2. "Abandonemo-nos confiantes à 
ajuda do Senhor", disse o novo Papa na 

sua primeira radiomensagem. Ele foi, em 
primeiro lugar, um mestre de fé límpida, 
sem ceder a modas transitórias e mun
danas. Procurava adaptar os seus ensi
namentos à sensibílidade do povo, mas 
conservava sempre a clareza da doutri
na e a coerência da sua aplicação à vida. 

Mas qual era o segredo do seu fascí
nio, a não ser um contato ininterrupto 
com o Senhor? "Tu o sabes. Contigo es
forço-me por manter um diálogo contí
nuo", anotara num dos seus escritos a 
Jesus em forma de carta. "O mais im
portante é imitar e amar Cristo": eis a 
verdade que, transposta para a vida vi
vida, faz com que "cristianismo e ale
gria se conjuguem bem". 

3. No dia seguinte à sua eleição, no 
Angelus de domingo 27 de agosto, de
pois de ter recordado os seus predeces
sores, o novo Papa disse: "Eu não pos
suo nem asapientia cordis do Papa João, 
nem a preparação e a cultura do Papa '" 
Paulo, mas estou no lugar deles. Devo ~ 

'"' esforçar-me por servir a Igreja". ~ 
w 

Estava muito ligado com os dois Pa- ~ 
pas que o tinham precedido. Diante 3 
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deles fazia-se pequenino, manifestan
do aquela humildade que para ele cons-

. tituiu sempre a primeira regra de vida. 
Humildade e otimismo foram as carac
terísticas da sua existência. Precisamen
te graças a estes dotes ele deixou, du
rante a sua fugaz passagem entre nós, 
uma mensagem de esperança que en
controu acolhimento em tantos cora
ções. "Ser otimista apesar de tudo -
gostava de repetir -; a confiança em 
Deus deve ser o fulcro dos nossos pen
samentos e das nossas ações". E obser
vava com um realismo animado pela fé: 
"As principais personagens da nossa 
vida são duas: Deus e cada um de nós". 

4. As suas palavras e a sua pessoa 
tinham penetrado no coração de todos 
e, por isso, foi perturbadora a notícia 
da sua morte inesperada, que aconte
ceu na noite de 28 de setembro de 1978. 
Apagou -se o sorriso de um Pastor pró
ximo do povo que, com serenidade e 
equilíbrio, sabia dialogar com a cultura 
e com o mundo. 

Os poucos discursos e escritos que 
nos deixou como Papa, enriquecem a 
grande recolha dos seus textos, que vin
te e cinco anos depois da sua morte 
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conservam uma atualidade surpreen
dente. Certa vez dissera: "O progresso 
com homens que se amem, consideran
do-se irmãos e filhos do único Pai e 
Deus, pode ser uma coisa maravilhosa. 
O progresso com homens que não reco
nhecem em Deus um único Pai, torna
se um perigo contínuo". Quanta verda
de nestas suas palavras, úteis também 
para os homens do nosso tempo! 

5. Que a humanidade saiba acolher 
uma admoestação tão sábia e apagar os 
numerosos focos de ódio e de violência 
presentes em tantas partes da terra, 
para construir na concórdia um mundo 
mais justo e solidário! 

Por intercessão de Maria, da qual João 
Paulo I se professou sempre filho terno 
e devoto, peçamos ao Senhor para que 
acolha no seu reino de paz e de alegria 
este seu servo fiel. Rezemos também 
para que os seus ensinamentos, que 
tocam as situações quotidianas concre
tas sejam h.\z para os crentes e para cada 
pessoa de boa vontade. 

Quarta-feira 27 de agosto de 2003 



1. P E R M I 
Programa de Espiritualidade e Revigoramento 

Missionário 

"Os passos da missão já não são os mesmos. Mudou o cami
nho e mudou o caminheiro. A missão é uma longa aventura 
sem retorno. A espiritualidade torna-se força e luz. É ela 
que alimenta o coração doia missionário/a. As certezas 
evaporam. A única segurança é que o Mestre está conosco ... ': 

Pela 4" vez a CRB Nacional convocou 
as missionárias e os missionários do 
Brasil que estão além fronteiras ou atu
ando em áreas de missão dentro do Bra
sil, para um momento forte de mergu
lho e retomada da espiritualidade mis
sionária em tempos de hoje. 

Na origem do PERMI está o CERNE 
MISSIOLÓGICO realizado em junho-ju
lho de 1995. 

Destinado a religiosas/os missio
nárias/ os atuando além fronteiras, foi 
pensado juntamente com o COMINA 
(Conselho Missionário Nacional) na cer
teza de prestarem um serviço valioso à 
VR missionária. 

A idéia de um CERNE MISSIOLÓGICO, 
gestada há muito na CRB Nacional, con
cretizou-se dentro do contexto prepa-

(Pe. Giorgio Paleari) 

ratório do COMLA 5 (Congresso Missio
nário Latino-Americano), julho de 1995. 

As missionárias e missionários que 
participaram do CERNE MISSIOLÓGICO 
puderam, após o mesmo, vivenciar essa 
"hora de graça" missionária, que foi o 
COMLA 5. 

A experiência foi válida. A avaliação 
feita pelo grupo confirmou a necessi
dade de dar continuidade a esse pro
grama. 

A CRB na sua programação cuidou e 
fez acontecer mais outros dois momen
tos. Um em 1998 e outro em 2001, po
rém com o nome CERMI - Curso de Es- :5 

piritualidade e Renovação Missionária. 3 
Todos aconteceram na casa de Retiros ~ 

~ 

S. José, em Belo Horizonte/MG. Embo- ~ 
ra com abertura para acolher também 8 
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missionárias e missionários Ad intra, 
aquelas e aqueles que estão além fron
teiras sempre tiveram prioridade. 

Neste ano de 2003, a CRB buscou uma 
parceria com a CNBB, através do CCM -
Centro Cultural Missionário. Reformu
lou-se conjuntamente o programa, parte 
do conteúdo, do quadro de assessores/ 
as. Abriu-se para a participação de pa
dres Diocesanos. Ficou batizado com o 
nome: PERMI - PROGRAMA DE REVIGO
RAMENTO DA ESPIRITUALIDADE MISSI
ONÁRIA. Aconteceu no período de 29 
de junho a 27 de julho no CCM - Centro 
Cultural Missionário em Brasília/DF - e 
foi coordenado por: Ir. Zelita Maria de 
Melo, SDS, Pe. José Geeurickx, MSC -
pelo CCM e por Ir. Maria Zenaide Costa, 
BMVA - pela CRB Nacional. 

As/ os participantes eram 29 religio
sas e 01 religioso. Vindas/o de: Ango
la, Moçambique, Guiné Bissau, Libéria, 
Burquina Faso, Haiti, Paraguai, Argen
tina, Bolívia, Taiwan, e, do Brasil: Pará, 
Piauí, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio 
Grande do Sul. 

O PERMI tem como objetivos: 
• proporcionar às missionárias e mis

sionários um revigoramento da op
ção pela vocação e missão. 

• oportunizar convivência e partilha de 
vida e experiências missionárias. 

• aprofundar a mística da missão. 
• "Um renovado impulso para anunci-

ar e ser testemunha do Evangelho de 
~ Vida, desde a pequenez, a pobreza e 
.3 o martírio" COMLA7 / CAM2. 
:il O eixo condutor do conteúdo foi 
~ 

~ norteado pelos temas: Psicologia da Vida o 
U Consagrada Missionária; Saúde Alterna-
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tiva na Missão; Realidade Brasileira; Re
lação de Gênero; O Primado de Deus e 
Seguimento de Jesus; Teologia e Espiri
tualidade Missionária; Diálogo Inter-re
ligioso; visão de Conjunto da CRB e CNNB, 
finalizando com um Retiro na ótica da 
missão (cinco dias e meio). 

Fez parte também da programação e 
foi momento alto desse mês a partilha 
das experiências de inculturação. Ouvir 
e sentir os desafios, as dores, as lágri
mas, as incertezas e, ao mesmo tempo, 
a esperança, a paixão, o ardor e o desejo 
profundo de continuar na missão expres
so em cada missionária e missionário ... 
faz silenciar, emudecer e agradecer e can
tar o Magnificat ao bom Deus. 

Na sua dinâmica o PERMI primou 
pela partilha e troca de experiências, 
pelos tempos fortes de oração pessoal 
e comunitária, pela exposição de con
teúdos, pela produção e reflexão nos 
grupos de trabalho, pela pedagogia do 
inter-relacionamento e pela perspec
tiva sempre voltada para o "pé no 
chão" e o olhar no horizonte maior e 
mais largo. 

Foram ainda pontos altos: 
• o encontro do grupo com o Frei Betto 

que atendeu prontamente ao convi
te do grupo e veio pessoalmente ao 
encontro do mesmo. Expôs sobre o 
que tem impedido, o que tem avan
çado e perspectivas a respeito do 
Governo Lula. Para o grupo foi uma 
injeção de estímulo e um olhar real. 
"Faz muito bem para quem está fora 

do Brasil há tantos anos e que muitas 
vezes não dispõe sequer de um rádio para 
ouvir qualquer notícia mais ampla ': 

(testemunho de uma missionária) 



• a participação do grupo numa pales
tra do Pe. Libânio "A Arte de Formar
se", veio como complemento à for
mação que o grupo se propôs. Para o 
Pe. Libânio é esta a linha que valori
za o sujeito como lugar de formação. 
"É como a parteira: faz nascer-se a si 
mesmo'l, 
Na impossibilidade de registrar nes

se espaço todos os depoimentos de cada 
participante sobre o que significou para 
ele/ a este PERMI, seguem algumas ver
balizações: 

"O PERMI significou para mim, uma 
renovação do dinamismo missionário, 
trazendo nova visão com temas que me 
ajudaram a penetrar mais profundamen
te no meu ser de consagrada e enviada 
a ser presença viva de esperança e amor. 
Ajudou-me a ampliar a tenda da minha 
vida, frente a novos desafios do mundo 
de hoje': 

"Significou encontro e confronto com 
minha prática missionária e pessoal. 
Aprendizado, através do testemunho 
pessoal da vida missionária de cada 
participante': 

"Significou o que realmente diz: 
revigoramento em minha espiritualida
de missionária e, mais ainda, abertura 
a novos horizontes missionários ... Tem
po de graça. PERMItiu fazer uma relei
tura da vida ': 

"Tempo de parada, de reflexão, de 
retomada da missão com novos elemen
tos. Realmente revigorou mais o espíri
to missionário. Vivência e enriquecimen-

.. to de experiências missionárias 'ousa
das: Um tempo de aquecimento do co
ração missionário ': 

Conforme pesquisa realizada pelo 

Conselho Missionário Nacional (COMI
NA) durante o ano de 2001, através de 
um contato persistente junto a quase 
1000 entidades entre Congregações, 
Projetos Missionários, Dioceses, etc, 
85% das entidades contatadas contri
buíram com suas respostas para levan
tar um primeiro perfil da presença mis
sionária brasileira além-fronteiras. São 
1. 556 os brasileiros e as brasileiras mis
sionários/ as de evangelização ou de pro
moção humana, ligadas a obras e proje
tos missionários da Igreja católica. 

A mesma pesquisa constatou que os 
sujeitos da missão além-fronteiras têm 
um rosto bem preciso. É predominan
temente feminino, particularmente de 
religiosas de Congregação (1.248, um 
percentual de 80,20%). São estas que 
com ousadia carregam a missão univér
sal da Igreja do Brasil. Dos homens, 
quase a totalidade é de Congregações 
masculinas. Homens e mulheres, liga
dos à Congregações, catalisam os 98,5% 
das forças missionárias. 

Como se percebe no Brasil, as religi
osas e os religiosos sempre mais avan
çam no espírito missionário, isso não 
só em termos de número, mas, sobre
tudo no caminho de uma qualificação e 
re-significação do ser missionário em 
tempos de hoje. 

A CRB atenta aos sinais dos tempos 
e aos apelos da Igreja quer cultivar e 
incentivar cada vez mais a vida religio-
sa a ser "resposta generosa e presença 
inculturada na missão além- fronteira" « 
(Conf. Marcos indicadores, nO 11). Acre- ~ 
ditamos que a espiritualidade missio- il 

~ 

nária tem uma dinâmica própria que ~ 
inclui abertura, universalidade, itine- 8 
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rância, serviço e radicalidade. A missão 
é, portanto, uma longa e empolgante 
aventura que encontra na espirituali
dade sua motivação e seu entusiasmo. 

Durante a vivência de um mês no 
PERMI o testemunho das/os partici
pantes, as reflexões desencadeadas, as 
orações partilhadas, "aqueceram o co
ração", "abriram os olhos" e confirma
ram que a missão é um caminho de 
despojamento e pobreza, de busca e 
proclamação da esperança, de denún
cia de toda injustiça, de escuta e tes
temunho e, enfim, de uma radical en
trega da própria vida ao projeto de 
Deus. E com isso, a certeza de que o 

desafio continua lançado. Não nos fe
chemos em nós mesmos. Sigamos! ffi
trapassemos as fronteiras! Vale a pena 
seguir o caminho da missão. Vale a 
pena vez por outra, parar, retirar-se, 
retomar, re-fazer e refazer-se, "descan
sar sob a árvore, comer, beber e de
pois partir, pois o caminho é longo". 
Eis a proposta do PERMI, pensado e 
projetado com muito carinho pela eRB 
Nacional, aos irmãos e irmãs missio
nárias para este momento especial de 
seguimento missionário. 

Ir. Maria Zenaide Costa, BMVA 
Pela coordenação do IV PERMI 

, 'A Igreja peregrinante é, por sua 

própria natureza, missionária, posto que 
toma sua origem da missão do Filho 

e da missão do Espírito Santo, 
segundo o propósito de Deus pai, , 



2. Missão da Igreja na Amazônia 

Para início de conversa 
Tudo na vida tem o seu curso para 

chegar à maturidade e garantir a sua per
petuidade através das sementes produ
zidas e das gerações que dão continui
dade à raça e tribos. É normal a Socieda
de, as Instituições e os Organismos que
rerem repetir o que está implícito na 
própria natureza, pelo esforço em asse
gurar a sua expansão e continuidade. O 
"multiplicai-vos" (Gn 1,28) aplica-se 
também a todos os setores da vida como 
sinal de dinamismo, de vida, de valor 
duradouro no tecido existencial de tan
tas pessoas e de expressões culturais. 

Como é natural uma árvore produzir 
frutos, assim deveria ser normal. natu
ral. os cristãos serem missionários, pois 
missionariedade é a expressão da ma
turidade da fé. A fé de um cristão está 
sujeita a morrer, quando não vai além 
das portas de sua casa. Neste sentido, 
o Papa João Paulo II mede a vitalidade 
ou a saúde de uma Igreja pelo termô
metro da missionariedade, dizendo: 
"uma Igreja fechada sobre si mesma, 
sem abertura missionária, é Igreja in
completa ou está doente. O "encolhi
mento" de muitas Igrejas deveria ser um 
sinal de alerta para encontrar remédios 
que assegurem a sua vitalidade. 

É chegada a hora para muitas Igrejas 
. no Brasil entrar no mesmo barco da 

Missão na Amazônia, pois, da interpe
. lação provinda da Amazônia há déca

das, a Igreja do Brasil responde como 
colegiado episcopal com programas bas-

tante arrojados, para dar seqüência ao 
projeto Igrejas-Irmãs assumido por al
gumas Igrejas Particulares, já há anos. 

Uma área que ocupa quase 50% do 
território nacional. considerado o pul
mão do mundo pela presença da impo
nente floresta tropical. com o rio mais 
extenso e de maior volume de água 
potável do mundo, com fauna, flora e 
minérios, é ferida mortalmente pela 
ganância de muitos. A Amazônia, há 
décadas agoniza. A depredação, o 
desmatamento, a biopirataria, as quei
madas' o narcotráfico, o inchaço nas 
periferias urbanas com a superpopula
ção, a invasão e o desrespeito pelas áre
as indígenas são alguns desafios que 
clamam pela intervenção de homens e 
de mulheres conscientes. 

Há décadas apela-se pela justiça na 
redistribuição de presença da Igreja 
como tal. diante da disparidade numé
rica entre o Norte e o Sudeste. Se não 
se opta pela desconcentração, por uma 
redistribuição eqüitativa, pelo menos é 
pedido um gesto de solidariedade en
tre as Igrejas. A densidade demográfica 
e populacional não é a mesma entre o 
Norte, Sul e Sudeste, mas o ritmo de
terminado pelo habitat do Norte, exige 
um reforço que amenize o sentimento 
de isolamento dos missionários . 

'" O que a Comissão objetiva ~ 
O primeiro objetivo da Comissão é il 

~ 

sensibilizar a todos para a questão da ~ 
Amazônia. É fazer com que o Brasil todo 8 
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volte o seu olhar para a Amazônia. Que 
amem este pedaço do Brasil, defendam 
o que lhes é próprio, saibam de suas 
riquezas e dos riscos que estão aí, di
ante da cobiça de muitos. Conheçam 
sobretudo as causas do empobrecimen
to do nosso povo e ajudem expulsar as 
forças do mal que deixam rastros em 
tantas situações desumanas que ferem 
o direito de cidadania de nossa gente. 

O segundo objetivo é conseqüente do 
primeiro. Por onde passa a proposta da 
Igreja senão pela evangelização? A Co
missão deseja favorecer o despertar e o 
aprofundar da consciência missionária, 
atendendo ao apelo provindo da Igreja 
que se encontra na Amazônia. "Dai-nos 
de vossa pobreza", com projetos de so
lidariedade e programas afins, através 
da participação co-responsável e frater
nas de todas as Dioceses. 

A Evangelização da Amazônia, do 
ponto de vista sócio-transformador, visa 
a promoção integral da pessoa huma
na, o que implica a defesa da vida em 
todas as suas formas: 
• A VIDA HUMANA em perigo, diante 

da lógica da exploração e da violên
cia, o que exige a defesa dos povos 
indígenas, dos seringueiros, das po
pulações riberinhas. 

• A BIODIVERSIDADE ameaçada de 
extinção causada pelo desmatamento 
desenfreado, trazendo desequilíbrios 
ambientais e sociais e, a biopirataria 
de material genético e do extravio 

'" do conhecimento ancestral das po-
ü 
3 pulações nativas para as mãos dos 
~ laboratórios estrangeiros. 
S; • O grande patrimônio nacional da 
8 fauna, flora e da ÁGUA, fontes na~ 
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turais de vida., o que exige a aten
ção à Ecologia para preservar o meio 
ambiente. 

As metas previstas 
1. Incentivar a realização do Projeto Igre

jas-Irmãs entre as dioceses do Leste e 
Sul do País com as Igrejas da Amazô
nia, promovendo uma relação de en
tre-ajuda com o envio de recursos hu
manos, materiais e financeiros para 
atender às carências nos Seminários, 
nas Comunidades e Paróquias. 

2.Colaborar na construção de uma 
Igreja toda ministerial e missioná
ria, oferecendo suportes para a rea
lização de cursos de formação de 
catequistas, agentes de pastorais, 
padres e consagrados. 

3.Favorecer a sensibilização dos ama
zônidas para o dever de cuidar das 
vocações, através de um projeto de 
Curso de Capacitação para Animado
res e Animadoras Vocacionais, garan
tindo o acompanhamento inicial e a 
sua continuidade. 

4.Despertar a sensibilidade missioná
ria nos Seminários através do proces
so formativo, implementando um pro
jeto de estágio Pastoral dos Semina
ristas e Teólogos na Amazônia. 

5. Criar um Centro Nacional de Documen
tação da Amazônia, oportunizando a. 
todos o conhecimento e obtenção de 
informações sobre Amazônia, para lu
tar e preservar o que é próprio. 

6. Criar Universidade Católica na Ama
zônia e/ou "Centros de formação su
perior" que incentivem alguns cam
pos do saber como teologia, filoso
fia e outras ciências humanas e so-



ciais, dando um cunho ético a todo 
o processo de formação e pesquisa, 
contemplando a Antropologia, Cida
dania e exclusão social, Espirituali
dade e Ecologia. 

7. Criar uma Instituição de coordena
ção da cooperação da Igreja no Bra
sil, dos Institutos Religiosos e de or
ganismos de voluntariado existentes, 
a fim de promover e dar consistência 
à ação de voluntariado missionário 
na Amazônia. 

Forma de participação no projeto 
A Comissão Episcopal para a Amazô

nia precisa de parceiros e parceiras para 
tornar realidade as metas, com proje
tos bem concretos. Isso significa que 
precisa de pessoas disponíveis que se 
enquadrem nos projetos, passando por 
uma imersão na cultura amazônica e 
formação prévia que assegure uma mis
são inculturada. Outras pessoas, que 
não disponibilizem de tempo para se 
dedicarem à Missão na Amazônia, po
derão participar igualmente, de modo 
indireto, isto é, através da colaboração 

financeira, participação necessária e 
imprescindível para realizar qualquer 
ação, e muito mais para dar sustenta
ção ao projeto, assegurando a sua con
tinuidade. 

Como fazer para participar do 
Projeto 

Entrar em contato com a Secretaria 
da Comissão Episcopal para a Amazônia. 
Antes, porém, é oportuno o contato com 
o seu pároco e a sua Diocese, pois, todo 
o envio de missionários, ou de missio
nários leigos voluntários é feito pela pró
pria comunidade que os envia. 

Secretaria da Comissão Episcopal para 
a Amazônia 
SE/Sul - Q 801 - Conj "B" 
70401-900 - Brasília - DF 
Telefone: (61) 313-8300 
Fax (61) 313-8303 
e-mail: amazonia@cnbb.org.br 

Dom Jayme H. Chemello 
Presidente da Comissão Episcopal para a 

Amazônia 
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A identidade da vida consagrada 
e o contexto atual 

J. B. LIBANIO 

o terna da identidade da vida consa
grada (VC) é recorrente. Surge de tem
pos em tempos. Mergulha no silêncio. 
Reaparece sob outras preocupações. 
Hoje está aí posto. Que acontece? Dois 
mil anos de VC não conseguiram escla
recer-lhe a identidade? Ou precisamen
te é o tempo, a história que levanta 
continuamente tal questão? 

I. Localização da problemática 
Até o Concílio Vaticano lI, a VC pare

cia um mar de bonança. Os olhos argu
tos de pescador experimentado divisa
va já no horizonte os sinais da tempes
tade que se armava. A Segunda Guerra 
Mundial agitara de tal modo a consci
ência européia que as seguranças ante
riores, religiosas e éticas, políticas e 
eclesiásticas se viram fortemente aba-

~ ladas. A França conheceu os primeiros 
ti arrepios teológicos com a Nova Teolo
~ gia, pastorais com a experiência dos 
~ padres operários, que a vigilância roo 
U mana conseguira deter com a Encíclica 
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Humani Generis (1950). Também a VC 
conheceu movimentação interna para
da por visitas canônicas. 

Em 1958, morria Pio XII. Encerrava
se enorme ciclo piano que se assentara 
na execução tenaz e literal de urna 
vulgata escolástica e neoescolástica, 
criada após o Concílio de Trento (1545-
1563). 
. A VC sofrera o impacto de tal proces
so. As ordens e congregações religiosas 
foram perdendo o contacto com a sua 

. tradição anterior, primigênia, maior e 
assumiram novas formas que um Direi
to Canônico e Instâncias romanas cada 
vez mais centralizadoras uniformizaram 
e enrijeceram. 

Valia de todas as congregações religi
osas a irônica anedota do inglês que 
percorrera o mundo inteiro e constatara 
duas coisas iguais: os jesuítas e o ovo de 
galinha. Elas tinham perdido muito da 
inspiração e originalidade inicial, ao ser 
niveladas pelo teodolito romano. 

Chegou o momento em que os diques 



eclesiásticos não contiveram as águas 
convulsas do interior da Igreja e as on
das externas que batiam contra eles. A 
ruptura deu-se a partir do pontificado 
de João XXIII com a convocação e rea
lização do Concílio Vaticano lI. Nele 
coloca-se em tela de juízo toda a vida 
na e da Igreja. 

1. Grande chamado do Concílio 
Vaticano 11 
A 40 anos de distância, estamos num 

bom momento para repensar e revisitar 
aquele despertar auroral da Igreja no 
século passado. E tanto mais importante 
quanto mais que caiu sobre ele o véu 
do esquecimento, do desconhecimento 
precoce, do mal-estar institucional. 

Cabe, antes de captar-lhe as intuições 
centrais referentes à VC, apontar para 
algumas de suas linhas mestras que con
figuraram o "clima Vaticano II", atual
mente em fase de recessão. Apresenta
ção extremamente sucinta 1 

Antes de tudo, o Vaticano II é um 
novo espírito e não novas explicações 
doutrinais.' Atravessou-o a preocupa
ção pastoral predominando sobre a dog
mática. A expressão maior de tal opção 
é a monumental Constituição Pastoral 

Gaudium et Spes sobre a Igreja no mun
do de hoje e a maneira como todos os 
documentos foram tJ:atados. "Pastoral" 
significa o que João XXIII costumava 
chamar com muita insistência e gosto: 
"aggiornamento"J . 

Em termo sociocultural, está em jogo 
uma mudança de sujeito social. A Igreja 
ea sua pastoral, em confronto com a 
Reforma e com a modernidade, fixaram
se no mundo cultural pré-moderno, di
rigindo-se aos sujeitos que o habitavam 
culturalmente. Os que já se tinham dei
xado tocar pela modernidade sofriam 
muito no interior da Igreja, debatendo
se em conflitos interiores, culturais. Por 
isso, muitos a abandonaram, tanto os 
da academia letrada quanto os das clas
ses operárias. O Vaticano II resolveu fa
lar ao sujeito moderno. Assumiu a tare
fa corajosa, audaz e ingente de repensar 
a Igreja, suas relações, sua doutrina em 
categorias e em sintonia com a experi
ência própria da modernidade. 

Cultivou um espírito de diálogo que 
se iniciou no interior da própria aula 
conciliar que se fez palco de vigorosos 
debates entre a ampla ala conservado
ra, pré-moderna e os padres concilia
res, bem assessorados por teólogos de 

1 Para maiores referências, ver os nossos trabalhos: Igreja contemporânea. Encontro com a moderni
dade, São Paulo, Loyola, 2000; A trinta anos do encerramento do Concílio Vaticano 11: chaves 
teológicas de leitura, in Perspectiva Teológica 27 (1995), pp. 297-332; O Concílio Vaticano 11 e a 
modernidade, in Medellín 22 (1996), n. 86, pp. 35-67; Crise atual e novos paradigmas para o pensar 
teológico e o agir cristão, in D. N. de Lima - J. Trudel, Teologia em diálogo. I Simpósio teológico 
internacional da UNICAP, São Paulo/Recife, Paulinas/UNICAP, 2002, pp. 53-84; ver também: G. 
Alberigo - J.-P. Jossua, La réception de Vatican 11, Paris, du Cerf, 1985. 
'B. Kloppenburg, A eclesiologia do Vaticano 11, Petrópolis, Vozes, 1971, pp. 16s. 

« 
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3 A. Barreiro, A figura carismática de João XXIII e seu programa conciliar de "aggiornamento", in ~ 
Síntese Nova Fase 1 (1974), n. 2, pp. 21-40. O autor cita ampla bibliografia sobre esse tema, encomiando, >. 
de modo especial, a obra de F. M. William, Vom jungen Angelo Roncalli 1903-1907 zum Papst XXIII z o 
1958-1963, Innsbruck, 1967 e a de G. Zizola. A utopia do Papa João, São Paulo, Loyola, 1983. u 
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ponta, sensíveis à problemática contem
porânea. Ao longo dos três anos de 
duração do Concílio produziu-se lento 
deslocamento ideológico-cultural dos 
padres conciliares de modo que no fi
nal a maioria já perfilhou as posições 
progressistas, deixando na minoria o 
exército inicial de conservadores. 

O espírito de diálogo ampliou-se em 
relação aos irmãos evangélicos, às ou
tras religiões e aos não crentes de tal 
maneira que se tornou marca registrada 
do Vaticano 11. Essa atitude pastoral im
plicou graves conseqüências teóricas, 
teológicas. Impôs-se a liberdade religio
sa, como verdade inquestionável. Por 
curiosidade, veja-se a distância que o 
Vaticano Ir tomou dos ensinamentos de 
Gregório XVI na Encíclica Mirari vos 
(1832). Nela o Papa afirma que brota "da 
fonte lamacenta do indiferentismo" a li
berdade de consciência, chamando-a de 
"absurda e errônea sentença, ou melhor 
dito, loucura"; a liberdade de opinião 
pública é denominada "monstro"4. 

O Vaticano Ir rompe com tal tradi
ção, pressionado pela cultura atual, mas 
encontrando aí uma razão teológica 
profunda: a presença do E. Santo nas 
pessoas. Assim é possível, em vez de 
ver "monstros, fonte lamacenta, loucu
ra" na cultura moderna, discernir o Es
pírito agindo na história e na humani
dade. São outros tempos. 

Paulo VI, ao reconvocar o Concílio 

Vaticano Ir, propõe, no início da se
gunda sessão, aos padres conciliares a 
pergunta: Igreja, que dizes de ti mes
ma? Eles, em nome da Igreja, intenta
rão responder a esse desafio. Pergun
ta surpreendente. Como é que uma 
Igreja depois de 20 séculos ainda se 
pergunta quem ela é? 

Recordemos as palavras de Paulo VI 
que soaram proféticas naquele momen
to da vida da Igreja. "É coisa fora de 
dúvida que é um desejo, uma necessi
dade' um dever, para a Igreja, o dar fi
nalmente de si mesma uma definição 
mais profunda (n. 17). [ ... ] Chegada é 
a hora, assim nos parece, em que a ver
dade concernente à Igreja de Cristo deve 
ser cada vez mais explorada, ordenada 
e expressa, não talvez nessas fórmulas 
solenes a que se chama definições dog
máticas, mas em declarações pelas quais 
a Igreja se diz a si mesma, num ensino 
mais explicito e autêntico, o que de si 
mesma pensa" (n.20)5. O próprio Paulo 
VI antecipara a resposta, ao dizer que 
"a Igreja é um mistério, isto é, uma re
alidade impregnada de presença divi
na, e que pode sempre ser objeto de 
novas e mais profundas investigações"6. 

A Constituição Lumen Gentium co
meça tratando da realidade da Igreja 
como mistério, sacramento, sinal. des
locando para essa dimensão simbólico
real a visão institucional. anteriormente 
dominante. Já é enorme mudança. 

'" ü z " Para maior informação, ver: J. L González Faus, A autoridade da verdade. Momentos obscuros do 
"" il Magistério eclesiástico, São Paulo, Loyola, 1998, pp. 153s. 
~ 'Paulo VI, O Discurso de Abertura da II Sessão, in B. Kloppenburg, Concílio Vaticano lI. Vol. m. 
i5 Segunda Sessão (set.-Dez. 1963), Petrópolis, Vozes, 1964, p. 508-520, hic pp. 512s. 
u 6 Ibidem. 
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Some-se a essa, a virada copernicana 
que consistiu em fazer antecipar o capí
tulo sobre a Igreja, como povo de Deus, 
àquele dedicado à hierarquia. Acentua
se a base laical da Igreja, atribuindo im
portância ao sensus fidelium, à presen
ça do E. Santo em cada fiel. Que distân
cia estamos de Pio X que dizia haver na 
Igreja uma dupla ordem: a Hierarquia que 
tem o direito e a autoridade de orientar 
e dirigir e a multidão que tem o dever 
de deixar-se governar 7. 

Paulo VI no Discurso inaugural da Ir 
Sessão e a Constituição dogmática sobre 
a Igreja marcam a referência radical da 
Igreja a Cristo, aproximando-a mais das 
outras igrejas evangélicas, pelo laço da 
fraternidade em Cristo. O próprio título 
Lumen Gentium refere-se a Cristo. 

A base laical da Igreja segundo a qual 
todos participam de uma igualdade fun
damental pelo batismo permite dar um 
passo à frente respeito à participação. 
O espírito colegial informa toda a vida 
da Igreja e entre as Igrejas. 

Revolucionando uma Igreja ciosa de 
conservar tradições em oposição às da 
Reforma, que reivindicavam a suficiên
cia da Escritura, o Concílio reconhece o 
papelcentral da Escritura e vê, sob nova 
luz, a relação entre Escritura e Tradição. 

Ao abandonar uma visão dogmatista 
da Revelação, acentuada no Vaticano I, 
entende-a na perspectiva da história da 

'J. I. González Faus, op. cit., p. 175. 

salvação que afeta toda a história e a 
humanidade. Implica mudança da con
cepção de verdade, nova relação entre 
ontologia e história, abrindo espaços 
para férteis reflexões sobre o Cristia
nismo e a consciência históricas. 

Para a vida concreta e prática do fiel, 
a virada litúrgica foi extremamente sig
nific~~iva. Coloca-se no centro da Li
turgia a celebração do mistério e da vida 
da Igreja'. Valoriza-se a ação comuni
tária nas celebrações. Perpassou por 
toda a Igreja esse sopro de renovação 
litúrgica, transformando-lhe profunda
mente as celebrações. 

Contra esse fundo de renovação do 
Concílio, entende-se melhor o tríplice 
chamado que ele fez à VC. Um duplo 
retorno e um voltar-se para o presente. 
Retorno às fontes de toda vida cristã e 
à inspiração primitiva e original dos 
Institutos. E num terceiro esforço, bus
car uma adaptação dos mesmos às no
vas condições dos tempos 10. Para que 
tal chamada não se perdesse na vague
dade de pios desejos, o Concílio apre
senta princípios gerais de orientação 
para a atualização". 

Estes parecem inocentes e evidentes, 
mas estão prenhes de conseqüências. 
Recordemo-los brevemente: seguir ao 
Cristo proposto pelo Evangelho como 
norma última e regra suprema da VC, a 
índole e função próprias segundo espí-

8 Ver as luminosas reflexões de H. C. de Lima Vaz sobre consciência histórica e Cristianismo: Escritos « 
de Filosofia VI, Ontologia e história, São Paulo, Loyola, 2001, pp. 165-217. Ü 

z 
9 1. Buyst - J. A. da Silva, O mistério celebrado: Memória e compromisso l, São Paulo/Valencia, <LLI 

~ Paulinas/Siquem, 2003. ~ 

10 Concílio Vaticano II, Decreto Perfectae caritatis sobre a atualização da vida religiosa, n.2. ~ 
O 

11 Ibidem. u 
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rito e intenções específicas do Fundador 
e das sãs tradições, seguir as iniciativas 
e intenções da Igreja em matéria bíbli
ca, litúrgica, dogmática, pastoral, ecu
mênica, missionária e social, o conheci
mento discernido do mundo de hoje e 
das necessidades da Igreja a fim de se
rem mais eficazes na ajuda às pessoas, a 
primazia da renovação espiritual em re
lação à promoção das obras externas, a 
participação de todos os membros, a le
gislação feita pelas autoridades compe
tentes e aprovadas pela Sé, a vivência 
dos três votos e da vida comum. 

2. Anos pós-conciliares 
Está traçada a pauta que a VC segui

rá com coragem depois do Concílio. Pau
lo VI, ao perceber que tais transforma
ções estavam gerando in quietude, in
certeza e instabilidade em alguns, vol
ta à carga com orientações no mesmo 
espírito!'. Constata a necessidade da 
atualização da VC, já que elementos 
exteriores dos Fundadores se tornaram 
ultrapassados no presente. Cabe miti
gar elementos que se enrijeceram ao 
longo da história. Impõem-se adapta
ções. Vê com bons olhos as experiênci
as "arrojadas" que se estavam fazendo 
generosamente. Lembra, no entanto, o 
discernimento necessário diante do 'es
pírito do mundo', a necessidade de sal
vaguardar e alcançar o essencial. Ba
lanceia a segurança no prosseguimento 
com a confiança alegre. As formas ex-

por impulso interior. E abre o caminho 
para uma renovação da pobreza, sensí
vel ao clamor dos pobres e aberta à vida 
de trabalho, à partilha dos bens. 

Mais complexa se tornou a caminha
da da VC no atual pontificado. Impulsi
ona-a a uma fidelidade criativa ao ca
risma. Incentiva-a a repropor corajo
samente o espírito de iniciativa, a cria
tividade e a santidade dos fundadores 
como resposta aos sinais dos tempos. 
Essa frase revela bastante a perspecti
va do pontificado, não só a respeito da 
VC, mas também de todas as outras re
alidades humanas e religiosas. De um 
lado, há um incentivo a abrir-se a hori
zontes nunca freqüentados. O Papa gos
ta da expressão: "Avançar para águas 
mais profundas" (Lc 5, 4). 

'" teriores só terão eficácia se informadas u 

Quais seriam essas águas mais pro
fundas para a VC? A inculturação da VC, 
a predileção pelos pobres, a promoção 
da justiça, a evangelização da cultura, 
a nova evangelização, a presença no 
mundo da comunicação social como o 
novo areópago, o ecumenismo, o diálo
go inter-religioso, a resposta de espiri
tualidade à busca do Sagrado e à nos
talgia de Deus lJ • Questões candentes da 
atualidade. Onde, porém, buscar luzes 
e força para tais empreendimentos? Na 
Tradição da Igreja, no anúncio da pes
soa de Jesus, no ensinamento do ma
gistério, na adesão à Regra, no reforço 
da autoridade, na adesão aos bispos. E 
freqüentemente esses dois movimentos 
conflitam. Um que impulsiona para 

z 
~ 

:;] 
'" > z 
o 
u 
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frente, outro que se volta para o passa
do, para a Regra, para a Instituição. 
Muitas vezes falta a passagem dolorosa 
pela hermenêutica histórica que arti
cula os dois pólos. 

Na América Latina, a VC recebeu em 
Medellín enorme impulso com suas pro
postas. Insiste na missão profética, na 
dimensão apostólica intrínseca à VC, na 
participação no desenvolvimento, to
mando consciência dos problemas so
ciais. Cabe-lhe perceber e mostrar as re
lações entre desenvolvimento e as di
mensões da justiça e caridade. Cumpre 
dar formação social aos seus membros 
e empenhar-se na promoção das clas
ses sociais. Fala de pobreza em termos 
de serviço e partilha de bens. 

Embora o clima em Puebla não te
nha sido favorável à VC por causa dos 
atritos coma CLAR, no entanto o docu
mento reconhece positivamente a op
ção pelos pobres como a tendência mais 
notável da VC da América Latina. San
to Domingo reflete mais o documento 
romano da relação entre a VC e as igre
jas particulares. 

11. Releitura interpretativa sob a 
ótica da identidade 

Situada a VC nesse contexto eclesial, 
perguntamos pelas conseqüências con
cretas que a atingem no momento atu
al. Trata-se de fazer uma releitura in
terpretativa dos dados indicados acima 
sob a ótica da identidade da VC. 

1. Perdeu-se a garantia de ter-se 
conservado a identidade. 
Vindas as críticas e suspeitas de tão 

altas fontes, como a do Concílio Vatica-

no lI, a de Papas, de que a VC precisava 
voltar às fontes da vida cristã e 'à sua 
inspiração primitiva e original, gerou
se a sensação de ela ter perdido a pró
pria identidade. Criou-se no seu seio 
dolorosa insegurança. 

A perda de identidade é extremamen
te grave. Deixa as pessoas e os corpos 
sociais sem rumo. Faltam-lhes a garan
tia e a justificativa da própria existên
cia. Mergulha-se na noite da incerteza 
e busca-se por todos os jeitos de 
reencontrá-la. Abre-se espaço para lu
tas internas de acusação de quem foi o 
causador de tal perda. 

2. Suspeita que envolve a Igreja 
institucional 
Ao lançar-se na tarefa de aprofun

dar tal pedido do Concílio, penetrou o 
interior de muitos, subliminarmente, 
a suspeita de que se pode errar sendo 
fiel. Muitas congregações perceberam 
que tal distanciamento das origens não 
lhes adveio porque quiseram ou foram 
infiéis ou esqueceram as constituições. 
Antes, a situação criada pareceu de
ver-se à busca de fidelidade canina a 
normas, a leis da própria Igreja. Reco
nhecem o peso do Direito Canônico e 
de normas das CongregÇições Romanas 
que as submeteram a módelos nivelan
tes de VC. 

Perdeu-se a inocência "batismal" em 
relação ao magistério oficial. Não erra
ram por rebeldia, mas por submissão 
talvez exagerada e até servil. Seria ou - '" 
sadia pensá-lo sem mais, se outros fa- ~ 

'" tos não viessem corroborar tal atitude. ;l 
~ 

Aliás, o próprio Papa João Paulo II ~ 
quis iniciar o Terceiro Milênio reconcie 8 
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liando a Igreja com a história por meio 
de uma série de pedidos de perdão dos 
erros, alguns graves, da Igreja. Na cele
bração penitenciaI na Basílica de São 
Pedro, no l' Domingo da Quaresma de 
2000, fez desfilar cardeais e presiden
tes de Dicastérios romanos com pedi
dos concretos de perdão. De maneira 
simbólica e contundente, cada um pe
diu perdão pelos erros típicos de seu 
Dicastério. 

Após cada pedido de perdão, acen
deu-se uma vela no candelabro colo
cado junto a maravilhoso crucifixo. O 
cardeal decano do Colégio pediu per
dão pelos pecados em geral; o cardeal 
do antigo Santo Ofício se penitenciou 
pelos métodos usados em nome da fé 
e da moral na defesa da verdade; o 
cardeal encarregado do Grande Jubi
leu explicitou os pecados contra a uni
dade do Corpo de Cristo e a caridade 
fraterna; o cardeal encarregado do 
ecumenismo confessou as culpas nas 
relações com o povo de Israel; o da 
pastoral dos migrantes referiu -se à 
confissão das culpas cometidas no des
respeito às culturas e religiões; o car
deal encarregado do diálogo inter-re
ligioso precisou mais as faltas contra 
da dignidade da mulher e a unidade 
do gênero humano; e aquele que pre
side o Conselho Justiça e Paz convi
dou à confissão dos pecados de viola
ção dos direitos fundamentais da pes
soa humana 14. 

~ A nossa imaginação facilmente pro-
3 longa essa ladainha. Não seria estranho 
~ imaginar o Presidente da Congregação 
> z 

para os Institutos de Vida Consagrada 
pedindo perdão aos religiosos do mun
do pelas atitudes de arbitrariedade, de 
imposição, de rigidez de seu Dicastero 
em relação a muitas congregações, à 
CLAR, a diversas Conferências de Reli
giosos dos países. 

A suspeita infelizmente continua. Na 
tradição penitenciaI da Igreja, aos pe
didos de perdão devem seguir sinais de 
conversão, de mudança dos gestos con
fessados como erro, pecado, falha. E, 
em casos recentes, não se vê que a ati
tude que no passado levou aos erros e 
pecados tenha realmente mudado. Per
manecem certa prepotência, autorita
rismo, falta de escuta e diálogo. 

Prossegue, portanto, uma desconfi
ança justificada a respeito das instân
cias romanas como incapazes de captar 
a originalidade da VC em todas as par
tes do mundo. Situação certamente 
dolorosa. Mas é o quinhão da história, 
da fragilidade humana. 

3. Descoberta da hermenêutica 
histórica 
Além de propugnar o retorno às fon

tes, o Concílio incentiva a VC a adap
tar-se às novas condições dos tempos. 
Paulo VI concretiza tal voto, ponderan
do que elementos exteriores dos fun
dadores se tornaram ultrapassados no 
presente. Sugere mitigar elementos que 
se enrijeceram ao longo da história, sem 
dizer, naturalmente de onde veio tal 
tendência engessadora. 

O termo "adaptação". esconde mais 
problemas que parece. De si diz pouco. 

o 
u "L'Osservatore Romano. Edição semanal em português 31 (18 de março de 2002), n. 12 (1579), p. L 
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Pede que aVC se torne apta para a rea
lidade atual. Não diz como se faz tal 
acomodação. Na perspectiva da moder
nidade, o termo mais incisivo é "inter
pretação", "hermenêutica histórica". 
Não se contenta com simples ajustes 
externos, como a cera se adapta à fôr
ma. É a totalidade da realidade que é 
retomada em nova compreensão de tal 
modo que não se faz possível dizer o 
que permaneceu fixo, imutável, como 
uma essência, e o que mudou, se trans
formou, como um acidente. Esse esque
ma de substância/acidente freqüente
mente usado pelos religiosos não dá 
conta de entender a verdadeira herme
nêutica histórica. 

O fato da mudança é necessidade his
tórica. Só se permanece numa Tradição 
e se garante a identidade, interpretan
do-a continuamente ao longo da histó
ria. Paulo VI invocou tal princípio her
menêutica para defender o Concílio Va
ticano II contra as pretensões conser
vadoras e tradicionalistas de Mgr. 
Léfevre. 

A questão da identidade implica 
mudança de postura diante da mo der
nidade!s. Passa-se de uma rejeição sis
temática, refletida especialmente em 
Pontífices como Pio IX e Pio X, para a 
aceitação ou, ao menos, para um diálo
go com espírito de simpatia, de abertu
ra, de leal confronto. 

4. Embaraço e complexidade de 
compreender e interpretar os 
critérios apontados pelo Concílio 
O Vaticano lI, para facilitar o proces-

so de interpretação, oferece critérios. 
À primeira vista, são óbvios, imedia
tos. Quem duvida que a VC se renova, 
se reestrutura, se reinterpreta princi
palmente à luz do seguimento de Cris
to? No entanto, não se resolve o pro
blema tão facilmente. Desloca-se a ques
tão para a espinhosa pergunta de que 
significa seguir a Cristo nos dias de hoje. 

A teologia da América Latina tem dado 
excelente contribuição nesse campo. 
Jesus Cristo Libertador de L. Boff, a obra 
madura e profunda de Jon Sobrino e mais 
recentemente a brilhante tese de V. I. 
BombonaUo trouxeram luzes para com
preender a categoria e a realidade teoló
gica do seguimento de Jesus!6. 

O seguimento de Jesus é captado, 
valorizado e repensado a partir do con
texto latino-americano de pobreza, de 
desigualdade social, de descaso pelos 
pobres, de mudanças rápidas e profun
das na totalidade da realidade. Houve 
grande inversão na compreensão do 
seguimento. Não se parte de uma leitu
ra dogmática dos textos evangélicos 
para serem aplicados aos diferentes con
textos, como freqüentemente a prática 
da imitação das virtudes de Cristo insi
nuou. É seguindo a Jesus que se com-

15 Merece referência aqui o corajoso e consistente diálogo com a modernidade em obras de P. Valadier. 
Catolicismo e sociedade moderna, São Paulo, Loyola, 1991; Un christianisme au présent, Paris, « 
CerfMDesclée, 1975; Un christianisme d'avenir. Pour une nouvelle alliance entre raison et foi, Paris, ~ 
Seuil, 1999. ~ 
15 V. I. Bombonatto, Seguimento de Jesus: uma abordagem segundo a cristologia de Jon Sobrin"o, !.LI 

> São Paulo, Paulinas, 2002: obra que é fruto da tese doutoral defendida na Faculdade de Teologia da z 
O Assunção de São Paulo. Ela oferece ampla bibliografia sobre o tema. v 
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preel1.de que significa seguimento. Con
tinuamos a prática de Jesus por meio 
do seguimento. Isso implica confrontar 
permanentemente a pré-compreensão 
que temos de Jesus desde os evange
lhos com a realidade concreta, reinter
pretando a ambas. Trata-se de recriar a 
prática de Jesus em novos contextos. 

Por aí caminha a busca da identidade 
da VC. Cada Instituto tem uma ótica pró
pria para fazer a hermenêutica do segui
mento de Jesus. Não existe modelo pron
to, fixo, determinado extrinsecamente. 
Em termos teológicos, significa um apro
fundamento da dimensão histórica de 
Jesus a fim de entendê-lo no seu con
texto para, em seguida, perguntar-nos 
o que significa tal prática para o nosso 
contexto. C. Boff exprimiu muito bem 
essa relação, substituindo o "modelo de 
correspondência dos termos" pelo "mo
delo de correspondência de relações". Não 
se busca a correspondência entre Jesus 
e a comunidade ou a teologia, entre seu 
contexto e o nosso. Estabelece-se a re
lação entre a Escritura ou Jesus com o 
seu contexto em busca do sentido que 
tal relação tem para a teologia ou para a 
comunidade cristã no contexto atual17

• 

Nessa perspectiva, situa-se a posição 
de Jon Sobrino, trabalhada pelo I. 
Bombonatto. Ela mostra como o segui
mento de Jesus articula toda a cristolo
gia de J. Sobrino juntamente com o eixo 
das vítimas deste mundo e com o Jesus 
histórico. As vítimas remetem ao lugar 

onde acontecem a fé e a reflexão teológi
ca; o Jesus histórico é critério de segui
mento e o seguimento é o modo de recu
perar o Jesus histórico. O seguimento de 
Jesus é um princípio para interpretar, 
conhecer a Jesus e concretizar a identi
dade cristã e naturalmente a da VC. Tra
ta-se de reproduzir a vída histórica de 
Jesus desde a encarnação até a ressurrei
ção, insistindo na missão libertadora em 
favor das vítimas. Tal pro-seguimento de 
Jesus dá-se "com espírito" no sentido de 
que o Espírito é a memória e a imagina
ção de Jesus. O seguimento de Jesus é o 
lugar privílegiado da manifestação do Es
pírito. Tal seguimento situa-se natural
mente na continuidade da tradição ecle
sial do seguimento de Jesus no ambiente 
vítal da teologia da libertação!'. 

5. Oscilação no próprio magistério 
oficial 
O embaraço e a dificuldade do crité

rio do seguimento de Jesus, apontado 
pelo Concílio, surgem, como vímos, da 
multiplicidade de compreensões de tal 
seguimento. Indicamos de modo espe
cial a mais aceita no contexto da teolo
gia da libertação. Outros preferem a 
vertente dogmática ou histórico-salví
fica ou existencial ou ecumênico-cristã 
ou teocêntrica ou variantes mescladas!9. 

Soma-se a essa perplexidade certa os
cilação prático-política do magistério 
oficial que, em última análise, reflete 
percepções eclesiológicas e teológicas 

"" i} 
z "Cl. Boff, Teologia e prática. Teologia do político e suas mediações, Petrópolis, Vozes, 1978, pp. 
~ 

:;l 255·267. 
ILI 18 Excelente resumo do livro de V. r. Bombonatto foi apresentado por ela na defesa oral da tese junto > 
Z à Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, São Paulo, 2001. 
8 19 J. B. Libanio, Eu creio - Nós cremo~. Tratado da fé, São Paulo, Loyola, 2000, pp. 322s5. 
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hesitantes. Lemos expressões do magis
tério que falam de "experiências arroja
das generosamente", de "repropor co
rajosamente o espírito de iniciativa, a 
criatividade, a santidade dos fundado
res como resposta aos sinais dos tem
pos"!o. Em outros momentos, a expres
são "fidelidade criativa" desloca a cria
tividade para a qualidade de adjetivo e 
não de substantivo, colocando-lhe no 
lugar o substantivo da fidelidade. Enfra
quecem-se as expressões anteriores. Em 
outros lugares, retomam-se os temas dos 
votos, da dependência em relação à hie
rarquia em moldes tradicionais. 

Em termos teológicos, significa que 
se constata a natureza profética da VC, 
mas teme-se que ela se exerça amea
çando a estabilidade da instituição e 
então diminui-se-lhe o élan com toques 
institucionais limitantes. 

6. O paradoxo da abertura de 
campo feita por João Paulo 11 
e .0 fechamento eclesiástico 
institucional atual 
Na mesma linha de reflexão, experi

menta-se na VC o paradoxo próprio do 
atual pontificado. É inegável que ele 
abriu campos novos, inauditos para a 
ação pastoral da Igreja e da VC. Haja 
vista a Exortação pós-sino dai sobre a 
VC, que citamos acima. Em gestos pro
féticos e simbólicos, João Paulo II ras
gou clareiras amplas para os caminhos 
da Igreja e da VC. Já aludimos ao rito 
de pedir perdão e de reconhecimento 
dos erros da Igreja. Duas vezes em As
sis reuniu -se com representantes das 

mais diferentes religiões do mundo para 
rezar com eles pela Paz em maravilhoso 
reconhecimento da ação do Espírito nas 
diversas religiões. Ninguém é capaz de 
rezar a não ser no Espírito, ensina-nos 
São Paulo (Rm 8,15; GI4,6). 

O paradoxo entre a linguagem simbó
lica e doutrinai provoca certa confusão. 
Sabemos que os símbolos estão carrega
dos de teologia. E ao tematizá-los, damo
nos conta da riqueza doutrinai que en
cerram. No entanto, ao fazê-lo, entra
mos em conflito com muitas teorizações 
vigentes. Surge então a pergunta de qual 
que vale: a teologia ínsita na linguagem 
simbólica ou a conceitual? Há também 
momentos em que as próprias lingua
gens simbólicas conflitam, como têm 
sido certas nomeações eclesiásticas, 
canonizações e aprovações de grupos 
religiosos, cuja compatibilidade com o 
espírito do Concílio Vaticano II dificil
mente se consegue ver. 

Diante dos paradoxos e perplexida
des, acontece que os grupos selecio
nam aquele pólo que mais lhes con-' 
diz. Alimentam-se assim atitudes opos
tas. Cada lado procura silenciar o ou
tro. Ou prescinde-se das posições di
ferentes, permanecendo-se impertér
rito na própria. 

7. O viés latino-americano, 
retomado com cautela pelos 
documentos oficiais 
Na releitura latino-americana da VC, 

a perspectiva da opção pelos pobres é " 
absolutamente fundamental e central. A ~ 

'" linguagem oficial da Igreja tem hesitado ;l 
~ 

> z 
20 João Paulo lI, Exortação pós-sinodal Vita Consecrata, 1996, n. 37. 

o 
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diante dela. Não lhe pode negar o cará
ter nitidamente evangélico. Só um cego 
não reconhece na tradição do Antigo 
Testamento e na prática de Jesus a op
ção pelos pobres. Jahwe se faz o defen
sor do pobre, do órfão, do estrangeiro e 
da viúva. Exegeta rigoroso e isento como 
N. Lohfink mostra como Deus está do 
lado dos pobres. A opção pelos pobres é 
uma atitude do próprio Deus". 

O temor de que a opção pelos pobres 
assumisse um caráter puramente políti
co, de tintura marxista, produziu uma 
série de adversativas e adjetivações res
peito a ela. Com isso, as posições tradici
onais e hostis aproveitaram para diminuir
lhe a força. Com a forte mudança de con
juntura sócio-política e eclesial, provocada 
por dois fenômenos mundiais - a queda 
do socialismo e a onda pentecostal-, tem 
havido uma diminuição dessa tendência 
da opção pelos pobres. 

m. Reflexão teórica sobre a 
identidade 

A conjuntura atual, que afeta a iden
tidade da VC, obriga-nos a uma reflexão 
teórica mais aprofundada sobre a reali
dade mesma da identidade sob diversos 
aspectos filosófico, psicológico e teoló
gico. A complexidade dos fatos pede cla
reza de mente e discernimento. 

1. Consideração filosófica 
Identidade ameaçada, perda de iden-

tidade, identidade crispada? Em que con
" siste finalmente a identidade? Ela conse; 
3 trói -se dos elementos estruturais que 
il 
~ 

fazem uma realidade ser ela mesma. A 
definição é abstrata. Toca a cada reali
dade perguntar-se pelos elementos com 
os quais ela é ela mesma e sem os quais 
deixa de ser ela mesma. No caso da VC, é 
uma busca dos componentes que lhe dão 
a permanência, a continuidade, a natu
reza invariante de ser VC. Na linguagem 
escolástica falava-se de "essência". 

Apesar da facilitação do uso, o termo 
"essência" não dá conta hoje das trans
formações da VC. Ela reflete uma leitura 
estática, fixista da realidade. E estamos 
plantados numa visão histórica, dinâmi
ca, evolutiva, processual. A VC está em 
contínuo movimento de transformação, 
sem com isso necessariamente perder a 
identidade. Prefere-se falar de relações 
consistentes que a definem. 

A identidade da VC não é uma realida
de dada para sempre. Está em devir, em 
construir-se. E isso se faz em relação aos 
diferentes da realidade histórica que sur
gem. O oposto da construção e devir da 
identidade é a estabilidade, a imutabili
dade, a mesmidade. Vive-se sempre num 
mesmo mundo. Para isso, isola-se, fecha
se. Pensa-se que se mantém assim a iden
tidade. Ela se perde, porque se torna 
ininteligível, sem plausibilidade social. 

A identidade é como o equilíbrio dinâ
mico de quem monta bicicleta. Ao deter
se, cai. Só fica em movimento. A VC ob
tém maior clareza de si, não se voltando 
sobre si mesma, mas confrontando-se com 
outras identidades diferentes de si. 

As pessoas, que viveram ou vivem em 
país estrangeiro, experimentam o fato 
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21 N. Lohfink, Gott auf der Seite der Armen. Biblisches zur "Optio praeferentialis pro pauperibus", 
Frankfurt, Sankt Georgen, 1984/5. 
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de dar-se conta melhor de sua identida
de nacional, ao confrontar-se com as 
diferenças do pais em que estão. A VC, 
ao defrontar-se com a atual situação, é 
questionada a encontrar os seus compo
nentes fundamentais num duplo movi
mento de recurso à história, ao passado, 
às fontes primitivas e de interpretação 
deles para o momento atual. Só há iden
tidade em permanente interpretaçao. 

2. Consideração psicológica 
A consideração anterior permaneceu 

em nível por demais abstrato, teórico. 
Ao descer ao processo psicológico, per
cebemos que há formas de reagir dian
te dos fatores e realidades diferentes 
com repercussão sobre a consciência e 
compreensão da identidade. 

Toda vez que a VC se acomoda a uma 
situação, sem perguntar-se a custo de 
quê, corre o risco de perder a identida
de. Acomodação é uma solução fácil. E 
as soluções fáceis e simplistas condu
zem freqüentemente a equívocos. Fal
tou o esforço da mente interpretativa. 
Careceu-se de ir fundo na compreensão 
da própria identidade para retomá-la em 
nova figura. Simplesmente ela é ajus
tada a uma nova situação. Isso tem 
acontecido amiudadamente. 

A posição oposta também não leva a 
nenhum lugar. A VC fecha-se na identi
dade fixada, crispada, rígida e rejeita o 
diferente. Domina-a a rigidez da imu
tabilidade, da pura permanência. 

Que atitudes psicológicas impedem 
a abertura ao diferente? Sem dúvida, 
entre as principais está o medo da de-

22 E. Fromro, Medo à liberdade, Rio, Zahar, 141983. 

ClSao, da liberdade responsável. E. 
Fromm analisou muito bem essa atitu
de de medo que bloqueia o desenvolvi
mento da identidade pessoal. Vale para 
todo corpo social". Chamou a atenção 
para a dupla conseqüência antitética do 
medo e da insegurança. mas de raiz 
comum: a submissão e o autoritarismo. 
Ambas filhas da insegurança e do medo 
do diferente. Ambas impedem que a 
identidade se reestruture diante dos 
diferentes. Ela torna-se peça de museu 
arqueológico. Não cumpre a missão de 
ser testemunha no mundo atual. A re
estruturação da identidade é processu
al, histórica. 

A falta de consciência histórica, ao 
representar-se para si a realidade como 
essências imutáveis e eternas, impede 
qualquer reinterpretação da identidade. 
Tal representação tornou-se muito co
mum no mundo religioso por influência 
do pensamento neoescolástico e da vi
são de resistência às posições da Refor
ma e da modernidade mais abertas ao 
lado subjetivo e evolutivo da realidade. 

O limite de informação, próprio de 
uma visão provinciana, deixa as pessoas 
presas a sua identidade de sempre. Vale 
o axioma bíblico que se entendia no 
tempo do sábio, mas que hoje necessi
ta de outro tipo de reinterpretação: nihil 
sub sole novum - nada novo sob o sol 
(Ecll,10). Inunda-nos hoje uma onda 
abundante de informações. Já não se 
consegue ficar fechado numa identida-
de rígida. '" 

A mediocridade intelectual e huma- ~ 
~ 

na impede a reinterpretação. Não se tem )i1 
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o alcance das transformações que es
tão a acontecer e permanece-se insta
lado onde se estava. A rigidez na iden
tidade revela a incapacidade de ver além 
do curto horizonte da mente. 

3. Consideração teológica 
No ensino teológico tradicional acen

tuava-se a concepção objetivista, 
dogmatista da verdade. Repetia-se como 
critério da verdade na Tradição a 
axiomática frase de Vicente de Lérins: 
Quod semper, quod ubique, quod ab 
omnibus - aquilo que se ensina sem
pre' em todas as. partes e por todos. No 
mesmo sentido, vai a afirmação do teó
logo espanhol F. Marín-Sola, que já vê 
nos apóstolos a totalidade imutável de 
todas as verdades. 

"Portanto, todos os dogmas já defi
nidos pela Igreja e quantos no futuro 
se definam estavam na mente dos após
tolos, não de uma maneira mediata ou 
virtual ou implícita, mas de uma ma
neira imediata, formal, explícita. ( ... ) 
Se se toma, pois, como término de com
paração o sentido do depósito revela
do, tal como estava na mente dos após
tolos, para compará-lo com o sentido 
que nós conhecemos, então deve-se di
zer que uma coisa semelhante à que 
dizemos ao falar da mente divina, isto 
é, que não houve progresso, mas sim 
diminuição ou retrocesso"1J. Hoje tal 
modo de pensar soa bizarro, tal é a com
preensão histórica, pluralista, dinâmi-

A concepção tradicionalista da Tra
dição insiste na repetição literal, que 
parece fidelíssima, mas acaba sendo 
infiel por causa da mudança do hori
zonte de compreensão. Qualquer cató
lico médio entende que aplicar para a 
atual veneração das imagens a proibi
ção de construir e cultuar imagens do 
Antigo Testamento é um anacronismo 
sem sentido. 

Indo mais fundo, o ato criativo de Deus 
revela-nos o jogo da identidade e dife
rença, como reflexo da vida intratrinitá
ria. Em Deus, existe a realização mais 
perfeita da unidade na diferença e da 
diferença na unidade. As três pessoas, 
que se constituem pela relação entre elas, 
unem-se na mais profunda unidade de 
um único Amor. E ao criar, a Trindade 
impregna todas as criaturas desse duplo 
movimento. Cada coisa é uma singulari
dade única, insubstituível, mas todas 
tecem a mais maravilhosa comunhão e 
harmonia criatura!. Teilhard de Chardin 
chamou de amorização esse processo de 
união, de comunhão desde as partículas 
menores até a humanidade. 

Ao olhar em tomo de nós, percebemos 
imensa diversidade e, ao mesmo tempo, 
atravessa essa fascinante pluralidade um 
espírito de comunhão, de interligação, 
de interconexão. Tudo se liga a tudo. A 
identidade de uma realidade constrói-se 
pelas relações que estabelece com as ou
tras partes e com o todo maior. 

d ca, processual de verdade que temos. 
A identidade de cada coisa é dom 

criado. A criação não é uma realidade 
z 
'" ~ 
~ 
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feita num dado momento e entregue a 
ela mesma, como pensa um deísmo fi
losófico. É um ato permanente de Deus. 
É criação continuada. E as coisas e os 
humanos constituem, a cada instante, 
a própria unidade num processo contí
nuo. E o fazem relacionando-se com os 
outros, com os diferentes. 

A relação da criatura mais decisiva é 
a mais íntima e mais distante e dife
rente, a saber, com a Transcendência. 
A Transcendência existe diante de cada 
criatura a uma distância infinita, numa 
inconfundível distinção. No entanto, 
nada lhe é tão imanente quanto a Trans
cendência. Faz o ser existir. Aí está um 
modelo ideal da compreensão da iden
tidade que se relaciona intimamente 
com a diferença. 

Na vida. pública, Jesus ofereceu-nos 
exemplos antitéticos em que o diferen
te, o outro revelou ora a presença de 
Deus, ora a do demônio. "Como estavam 
para se completar os dias em que seria 
arrebatado deste mundo, Jesus firmou 
seu rosto para ir para Jerusalém", na 
forte expressão de Lucas (9,51). Lá de
via arrostar as forças inimigas com o ris
co de vida. O que de fato aconteceu. 
Neste momento interfere Pedro, como um 
outro, um diferente. "Pedro levou-o para 
um lado e se pôs a repreendê-lo: Deus 
não permita, Senhor, que isso aconte
ça". Mas Jesus voltou-se para Pedro e 
disse: "Afasta-te de mim, Satanás. Tu és 
para mim uma pedra de tropeço, porque 
não tens senso para as coisas de Deus, 
mas para as dos homens" (Mt 16,22s). O 
outro é Demônio, é Satanás. 

Na parábola do bom samaritano, é o 
inverso. O outro, a vitima está ai. O sa-

cerdote, o levita desviam dele e passam 
adiante. O samaritano socorre a vitima. E 
Jesus pergunta então ao doutor da Lei: 
"Na tua opinião, quem destes três se tor
nou o próximo daquele que caiu nas mãos 
dos assaltantes?" Ele respondeu: "Aquele 
que teve pena dele". Então Jesus lhe dis
se: "Vai e faze tu o mesmo!" (Lc 10,36s). 

Em vários outros momentos, Jesus 
reconhece no diferente, no outro a in
terpelação de Deus Pai. A mulher pagã 
de origem siro-fenícia (Mc 7,24-30), na 
diferença de religião e etnia, muda o 
plano de Jesus de só atender os judeus. 
Acolhe-lhe o pedido e faz-lhe o mila
gre. A adúltera, na diferença de com
portamento, recebe a misericórdia de 
Jesus (Jo 8,3). 

O problema central na relação entre 
identidade e diferença é o discernimen
to. Só por meio dele a partir dos crité
rios da prática de Jesus saberemos per
ceber que outro, que diferente deve ser 
rejeitado como tentação do Maligno e 
que diferente é interpelação de Deus 
para que reinterpretemos mais uma vez 
a identidade religiosa. Voltamos assim 
aos critérios indicados pelo Concílio 
Vaticano II e por outros documentos do 
Magistério para discernir. 

IV. Fatores atuais que agravam a 
questão da identidade 

O quadro traçado até aqui permitiu·" 
nos entender melhor a problemática da 
identidade da VC na sua complexidade. 
Avançando mais, cabe-nos perguntar o( 

pelos fatores presentes que tornam tal ~ 
'" questão mais grave, seja dificultando :;: 
'" reformulação da identidade, seja, ao ~ 

contrário, exigindo-a. 8 
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1. Fatores que dificultam pensar 
o problema da reformulação da 
Identidade 
Recolocar a questão da identidade da 

VC vem sendo dificultada por um 
neoconservadorismo eclesiástico. Esse 
fenômeno está a ser comentado e per
cebido desde o final do pontificado de 
Paulo VI e tem-se agravado nos últimos 
anos. Há ampla bibliografia sobre o as
sunto". E não necessitamos voltar so
bre ele, já que lhe dedicamos um traba
lho mais longo na década de 8025 e o 
retomamos, em parte, na descrição dos 
cenários da Igreja'6. 

Na história conhecemos o fenômeno 
de que personalidades fortes e agigan
tadas produzem em torno de si um cli
ma paralisante. As mediocridades sen
tem-se de tal modo ameaçadas que não 
arriscam levantar a voz. Canta-se a me
lodia de uma nota só. Conta-se que du
rante o nazismo, os poderosos generais 
alemães, quando se encontravam diante 
de Hitler, viam-se totalmente inibidos. 
Algo semelhante se fala de Pio XII dian
te de quem muitos poderosos do mundo 
se sentiam absolutamente tolhidos. 

Em parte, estamos vivendo isso na 
atual Igreja católica. A personalidade 

extraordinária e soberana do Papa tem 
bloqueado, independente de sua von
tade ou objetivo, canais de renovação 
por medo, timidez, parvidade de âni
mo. H. Vaz, ao analisar a visita do Papa 
ao Brasil em 1980, alude à sua extraor
dinária personalidade que "reduziu a 
figurinhas liliputianas os atores habi
tuais que se movem no palco da nossa 
história presente"". Isso vale de todo 
o cenário da Igreja. Já em Puebla, ape
nas eleito, impressionou de tal manei
ra os bispos que eles teceram, em gran
de parte, o Documento final com mais 
de 100 citações dos seus discursos. 
Mesmo depois do agravamento da do
ença, a figura simbólica do Papa enche 
o céu eclesiástico de tal luz que os ou
tros astros empalidecem. 

O clima pós-moderno reinante de 
niilismo, insegurança, fragmentação 
tem produzido o efeito oposto de 
reafirmação das identidades até o ex
tremo. Haja vista o surto dos funda
mentalismos e neofundamentalismos 
que se atêm a uma interpretação literal 
até as raias do fanatismo. Obscurece a 
liberdade e a lucidez da inteligência. 
Em sua base, estão atitudes pré-moder
nas de dogmatismo, anti-ilustração que 

24 J. L González Faus, El meoHo de la involución eclesial, in Razón y Fe 220 (1989), nn. 1089/90, 
pp. 67-84; O neoconservadorismo. Um fenômeno social e religioso, in Concilium n. 161 - 1981/1; F. 
Cartaxo Rolim, Neoconservadorismo eclesiástico e uma estratégia política, in REB 49 (1989), pp. 
259-281; J. CombUn, O ressurgimento do tradicionalismo na teologia latino-americana, in REB 50 
(1990), pp, 44-73; P. Blanquart, Le pape en voyage: la géopolitique de Jean-Paul 11, in P. Ladriêre
R. Luneau, dir., Le retour des certitudes. Événernents et orthodoxie depuis Vatican 11, Paris, Le 

« Centurion, 1987, pp. 161-178. 
~ " A volta à grande disciplina, São Paulo: Loyola, 1983. 
~ 
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se têm acentuado diante de uma pós
modernidade desestruturante e destra
dicionalizante. O fundamentalismo é o 
oposto a qualquer reinterpretação da 
identidade. É seu enrijecimento. 

Noutra ponta do fenômeno religio
so, está o nivelamento espiritual caris
mático. Está a corroer as espiritualida
des e os carismas das congregações, ao 
produzir uma homogeneização das ex
periências espirituais. Se, em outros 
tempos, como vimos acima, o aspecto 
canônico enquadrou os diferentes ca
rismas e originalidades espirituais em 
moldes comuns pela via da lei, agora se 
processa fato semelhante pelo caminho 
do carismatismo superficial, externo, 
emocional. Religiosos e religiosas têm 
encontrado nele verdadeiro placebo e 
panacéia espiritual para a falta de cla
reza da própria espiritualidade e caris
ma. A identidade esfuma-se. 

Nos anos posteriores a Medellín 
(1968) na América Latina, a VC respi
rou ares renovadores e encontrou na 
opção pelos pobres enorme estímulo 
para uma reformulação da identidade 
no espírito da prática de Jesus. As últi
mas décadas inverteram o sinal. Decai 
a opção pelos pobres por influência dos 
novos ares políticos neoliberais e reli
giosos carismáticos. A onda neoliberal 
tem alimentado enorme ilusão de uma 
sociedade do bem-estar, do prazer, da 
felicidade, dos recursos sofisticados. A 
VC não se tem mostrado imune dessa 
supermodernização eletrônica. A ideo
logia da sanidade, que domina a cultu
ra atual, invadiu os rincões austeros da 

VC. Uma cultura narcisista e hedonista 
desgasta qualquer garra para encetar o 
doloroso trabalho de uma reinterpreta
ção evangélica da identidade da VC. As 
pessoas entregam-se facilmente à tira
nia do prazer que iguala por baixo'·. 

Outro trator nivelador de toda identi
dade é a cultura globalizada de massa, 
Tem desfigurado as identidades e cultu
ras nacionais. Como ela penetra também 
o campo religioso produz fenômeno se
melhante no mundo das religiões. Cres
ce um sincretismo superficial, permitin
do que as pessoas tomem de qualquer 
parte do mundo e de qualquer expres
são religiosa elementos para confeccio
nar seu kit religioso. A VC não tem esca
pado a tal influência. Estranhas formas 
religiosas têm-se infiltrado nas espiritu
alidades, ora de modo positivo, enrique
cendo-as, ora de modo negativo, que
brando-lhes a coluna vertebral. Espiri
tualidades prêt-à-porter são expostas em 
supermercados religiosos. 

A cultura virtual faz parte do pot
pourri cultural presente. Permite que 
em nível pessoal se criem várias identi
dades simultâneas, usando nicknames 
ou alias diferentes em idade, sexo, cul
tura, raça, etc. Em termos sociais, a 
indústria do marketing tem propiciado 
que se fabriquem identidades políticas, 
partidárias absolutamente arbitrárias, 
variadas, plurais para diversos gostos e 
interesses. A guerra do Golfo foi exem-
plo patente. Havia várias imagens dos 
EUA em jogo. Para os americanos, era- '" 
lhes vendida pelas cadeias de TV uma ~ 

~ 

imagem gloriosa, libertária. Fora dos ;l 
~ 
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EUA, circulava outra imagem bem dife
rente. Onde estão a verdade, a realida
de, a ficção, o virtual? Já não se conse
gue facilmente delimitar os contornos. 

A VC sofre de tais imagens virtuais. 
Em parte, o problema vocacional pade
ce de esquizofrenias imagéticas. Os re
ligiosos se fazem uma imagem, mas 
passam outra para fora de si. A sua bela 
auto-imagem não corresponde a sua ir
radiação. A geração jovem não conse
gue identificar-se com ela. Daí não sen
tir -se atraída. 

A tentação é criar uma identidade de 
propaganda, para fora, feita de imagens 
virtuais, produzidas artificialmente. Não 
tendo consistência na vida e obra do 
Instituto, mais cedo mais tarde rui. 

Essa batelada de questões mostram 
a complexidade da questão da identi
dade na VJ;. São empecilhos a serem 
superados. Há outros fatores que estão 
a forçar o empreendimento da refunda
ção da identidade da VC. 

2. Fatores que açulam a necessida
de de repensar a identidade 
O pluralismo em todos os setores tem 

obrigado a repensar a identidade para não 
se diluir nele. A consciência do pluralismo 
hoje é claramente dominante. Dois eixos 
propiciaram sua percepção. 

O eixo diacrônico, o estudo da histó
ria, o avanço da consciência histórica 
têm-nos mostrado como ao longo dos 
tem pos houve evolução profunda em 

~ coisas sérias, graves, fundamentais. A 
3 idéia de que as verdades eternas, essen
~ ciais estão sempre aí na sua inflexível 
> z 

imutabilidade não resiste aos estudos 
históricos. As mudanças afetam todos os 
campos do saber e da prática, desde as 
ciências empíricas e de observação até 
as verdades morais e religiosas. Quem 
hoje ainda desposa o imaginário ptolo
maico de um sol girando em torno da 
terra? Quem defende que os juros são 
intrinsecamente maus e a tortura per
mitida para obter a verdade, como se 
ensinou moralmente em outros tempos? 
Quem acredita num pecado original de 
um casal que vivia num paraíso de feli
cidade e inocência nos inícios da huma
nidade? Quem conserva ainda o imagi
nário religioso de almas penando no 
purgatório à espera de indulgências, ar
rancando-as de tais penas? Enfim, a evo
lução dos dogmas está ai a ensinar-nos 
como verdades tão importantes foram 
sendo reinterpretadas ao longo da his
tória. E a VC certamente não resiste ao 
imobilismo de seus inícios. Paulo VI. 
como indicamos acima, refere-se a ele
mentos exteriores dos Fundadores que 
ficaram ultrapassados no presente e a 
elementos que se enrijeceram durante um 
tempo e necessitam hoje ser mitigados. 

Há também um pluralismo sincrô
nico. As verdades não se modificaram 
unicamente ao longo da história, mos
trando sua diversidade. Existem, ao 
mesmo tempo, interpretações diferen
tes e conflitantes das mesmas verda
des. P. Ricoeur usa a expressão "confli
to de interpretação"". Há uma distin
ção entre experiência e interpretação, 
mas não separação. Toda experiência é 
interpretada e permite diversas inter-

o 
u 29 P. Ricoeur, o conflito das interpretações: ensaios de hermenêutica, Rio, Imago, 1978. 
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pretações. E entre elas pode haver con
flitos. Não há uma imediatidade evi
dente entre a experiência e determi
nada interpretação de tal maneira que 
esta esgotasse definitivamente a ex
periência e não permitisse nenhuma 
outra interpretação. Estaríamos fora 
do tempo e conhecer humanos. Todo 
dito humano é situado numa lingua
gem, cultura, tempo, espaço. A soci
ologia do conhecimento tem-nos en
sinado a analisar as condições soci
ais do conhecer. 

Até então o campo das ciências empí
ricas, sujeitas ao clássico esquema de 
hipótese, verificação por meio dos fatos 
comprovados e teoria, se julgava segura 
e livre da relativização hermenêutica. 
Cientistas recentes referem-se à "Theory 
Ladenness" que subverte tais certezas 
empíricas. A observação empírica, apa
rentemente objetiva e neutra, está in
fluenciada de diferentes modos pelas 
teorias anteriores que se têm. Cientis
tas, embora se enconkando diante dos 
mesmos dados, podem defender teorias 
diferentes com igual validade. Se isso vale 

. do mundo empírico, a fortiori das inter-
.. pretações nas ciências humanas, filosó

ficas e teológicas. 
Há casos como o de um jovem que 

pertencia a um grupo religioso muito 
fechado e rigoroso nas normas. Ao na
vegar na Internet, deparou com críti
cas fortes a seu movimento. A partir 
daí entrou em atitude crítica até dei
xar o grupo. As identidades são obriga
das a enfrentar a pluralidade das críti
cas que lhes vêm de todas as partes. 
Não há círculo fechado. O reino da cen
suraé facilmente contornável desde seu 

pequeno cubículo uma vez que você se 
conecte a alguma rede de informação. 

A Escritura conservara durante mui
to tempo o território interpretativo sob 
a autoridade vigilante do magistério, 
do clero. Hoje com a exegese moderna, 
evangélica e católica, criou-se a men
talidade da interpretação. Lê-se qual
quer texto bíblico. A primeira pergun
ta que surge à mente: que ele signifi
ca? A sua literalidade não basta. Vai-se 
direto à interpretação. Como é possí
vel, num universo mental de tal natu
reza, que afetou o texto mais sagrado 
de todos, manter rígida uma identida
de religiosa que nunca teve a garantia 
da inspiração escriturística nem o peso 
da Palavra de Deus? 

O Concílio Vaticano I define a fé como 
a virtude sobrenatural pela qual cremos 
ser verdadeiro o que Deus revela por 
causa de sua autoridade infalível. A di
mensão objetiva de verdade revelada é 
posta em evidência. O Concílio Vatica
no II desloca o acento da revelação para 
a dimensão dialogal e histórica. Aí as 
verdades entram no campo da dupla 
interpretação por ser uma relação en
tre Deus e os humanos, e por situar-se 
na história em que os humanos estão 
em contínuo processo de mudança. 

Ficou mais claro o tríplice elemento 
das verdades reveladas. Há um "kairós 
divino", a iniciativa de Deus. Ato trans
cendental, atemático. Em seguida, os 
primeiros receptores dessa revelação, o 
Povo de Israel, os profetas, Jesus Cris- '" 
to, a comunidade primitiva que nô-la ~ 

~ 

transmitiram e o fizeram por meio de ;l 
~ 

sua cultura. Chamemo-la de "cultura ~ 
veicular" por ter sido o meio pelo qual 8 
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a revelação chegou a nós'o. É a revela
ção constituinte. Num terceiro momen
to, cada geração retoma esse texto e a 
tradição interpretativa que lhe seguiu, 
atualiza-o para si numa permanente in
terpretação. Esse processo hermenêu
tico, que se tornou consciência comum, 
vale semelhantemente da identidade 
dos Institutos. Aí também existem os 
três elementos: a experiência inefável, 
mística, transcendental do fundador/a 
e a cultura veicular que ele/ a usou para 
nô-la transmitir. E quanto mais longa é 
a história do Instituto estão as subse
qüentes interpretações até hoje. 

Tanto mais radical se fará a reinterpre
tação quanto maior for o corte cultural a 
que as interpretações anteriores serão 
submetidas. No momento em gue a VC 
entrar no mundo oriental, na India, na 
China, de culturas ancestrais não ociden
tais, não latinas, não teremos idéia da 
transformação que sua identidade sofre
rá, se quisermos respeitar a inculturação. 
Se tal não aconteceu no passado, não foi 
por causa das distâncias culturais, mas 
por causa da pretensão hegemônica da 
cultura ocidental de impor-se sobre as 
outras culturas e religiões até destrui
las. Nesses casos, não houve nenhum real 
processo de inculturação. 

Hoje a inculturação está no progra
ma teológico até mesmo da Igreja ofi
cial. Termo que o atual Pontífice tem 
sobejamente repetido, embora as expe-

riências reais de inculturação sejam 
embrionárias ou apenas estejam em 
vacilante andamento. 

A VC defronta-se também com o 
pluralismo de instâncias seculares doa
doras de sentido. A VC inserida no meio 
popular viveu, em parte, o processo de 
inculturar-se numa instância secular de 
sentido: o compromisso com os pobres 
na luta libertadora. Sabemos que difi
culdades e problemas tal experiência 
trouxe para os Institutos religiosos a 
tal ponto que ela vem sendo cerceada e 
reduzida a pequenas ilhas no oceano 
gigantesco de uma VC mais tradicional. 

Por detrás de todo esse processo, está 
o desaparecimento progressivo da VC pré
moderna, apesar de refluxos conservado
res e resistentes. Tudo leva a crer que a 
pré-modernidade cultural, religiosa não 
resistirá aos embates crescentes da mo
dernidade avançadaJ1

• Levar-nos-ia longe 
detalhar o processo do desmantelamento 
da pré-modernidade no interior da Igre
ja, da teologia, da espíritualidade, da li
turgia, da linguagem religiosa e da VC. 
Cada capítulo tem sua história. 

Preside ao avanço da modernidade o 
insistente reforço sobre a subjetivida
de que exige repensamento do sentido 
da vida. Impressiona ver como a filoso
fia moderna tem insistido fortemente 
sobre essa tecla do sentido da vida no 
meio do oceano de niilismo e ceticis
mo". A VC encontra-se sob o impacto 

30 Ver interessante artigo sobre tal questão: G. Cristaldi, Evangelização e cultura, in Atualização 6 
o( 
Ü (1975). n. 63, pp. 91-102. 
3 31 Ver a instigante obra de A. Torres Queiruga, Fim do cristianismo pré-moderno, São Paulo, Paulus, 2003. 
~ 32 Cito à guisa de exemplo dois filósofos não cristãos que insistem fortemente sobre o sentido da 
> existência, mesmo num horizonte puramente imanente: L. Ferry, L'hornrne-Dieu ou le sens de la vie, 
Ô Paris, Grasset, 1996; A. Cornte-SponviUe - L. Ferry, A sabedoria dos modernos: dez questões para o 
U nosso tempo, São Paulo, Martins Fontes, 1999, 
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dessa busca. Como inculturar-se nos 
valores sociais, éticos, políticos do mo
mento histórico? Como relacionar-se 
com os grandes movimentos feminista, 
ecológico, pacificista, étnico, religioso? 

Em termos de Brasil, há um borbu-
1har de vida no interior de um sistema 
político a entrar-lhe água por todos os 
lados. A crise da democracia formal tem 
provocado avanço da consciência demo
crática, deslocando as esperanças até 
então depositadas no Executivo para 
uma nova democracia da sociedade ci
vil. Os sinais estão aí. O Fórum Social 
de Porto Alegre foi a maior demonstra
ção mundial de tal momento novo. E a 
VC como enfrentará tal situação? Difi
cilmente com uma concepção por de
mais religiosa e sagrada. Como não per
der a identidade de VC, ao inculturar
se nesse novo momento político? 

Conclusão 
O percurso está concluído. Três li

ções parecem evidentes. Não há VC sem 
identidade. Qualquer acomodação que 
se fizer à custa da identidade será sua 
morte. A identidade não existe como 
algo fixo, definido uma vez para sem-

pre. A rigidez da identidade aponta 
igualmente para a morte. A acomoda
ção é mortal, porque já não se sabe o 
que se é. A rigidez é mortal, porque, 
em dado momento, já não se sabe onde 
se está. É como aqueles americanos hi
bernados que esperam a cura da doen
ça para serem reaquecidos e voltarem 
ao mundo. Imaginem que passará na 
cabeça deles? Ou é como a estória do 
monge que se extasia com o cantar do 
pássaro e fica 400 anos enlevado. E 
quando volta ao convento depois des
se longo tempo, não encontra nenhum 
ponto de referência. 

A última lição. Só há identidade em 
íntima relação com os diferentes e em 
permanente transformação. E quanto 
mais os diferentes forem diferentes e 
múltiplos, mais radical é o processo de 
interpretação para que a identidade 
persista. Nessa aventura estamos todos. 

Endereço do autor: 
J. B. Libanio - Teólogo. Professor de Teologia no Cen
tro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus de 
Belo·Horizonte. Assessoria teológica em nível nacio
nal e internacional. Várias obras publicadas. 
Caixa Postal 5047 CEP 31611-970 
Belo Horizonte - MG 

1. Em nível de compreensão teórica, como entender a identidade da VC 
no momento em que a própria Igreja oficial a põe em questão no 
Concilio e em várias outras manifestações? 

2. Em nivel pessoal, existencial que conflitos de identidade percebi nas 
últimas décadas? 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LBTURA 

INDIVIDUAL OU 

o DEBATE EM 

COMUNIDADE 3. Em nivel de prática pessoal, comunitãria e congregacional, que inici
ativas tomar para equacionar o conflito entre identidade da VC e as d 
céleres transformações culturais do momento atual? .:3 
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De Medellin até nossos dias, uma 
espiritualidade em evolução na Vida Religiosa 

consagrada 

ANA Roy 

o Concílio Vaticano II rompeu com o 
modelo de cristandade que vigorou du
rante 16 séculos e marcou profunda
mente a espiritualidade dos cristãos e 
dos religiosos. 

Na América Latina as grandes Confe
rências de Medellín, Puebla e Santo 
Domingo empenharam-se a dar respos
tas criativas às propostas conciliares: 
• A primeira destacou a interação en

tre o cristianismo e a libertação dos 
povos. 

• A segunda confirmou esta intuição, 
fundamentando na Bíblia a opção 
preferencial pelos pobres. 

• A terceira, Santo Domingo, ressaltou 
a pluralidade cultural dos povos lati
nos e conseqüentemente apontou 
para a inculturação do Evangelho. 
O ser humano, qualquer que seja a 

sua situação histórica, social, cultural 
tem sempre a capacidade de viver uma 
experiência espiritual, quero dizer, 
intuir e se dar conta de uma dimensão 
transcendental à sua experiência con
creta imediata. 

Tal gratuidade - podemos chamá-la 
'" de graça - é sumamente significante 
~ para ressaltar a eminente dignidade hu
:il mana, embora muitos não saibam iden-
~ 

j; tificar este breve encontro com o Infi-
8 nito, o Absoluto que estão buscando. 
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Desse fato, somos testemunhas a 
cada dia. 

O milênio que iniciou, não obstante 
tantos conflitos e violência, confirma 
a demanda religiosa presente neste 
mundo. 

A busca de Deus - um deus conheci
do, mal conhecido ou desconhecido -
assedia a sociedade moderna e consta 
na pauta do cotidiano secularizado. 

Sem referências, os sedentos de Deus, 
ignorados de si mesmos, vão beber as 
fontes mais diversas. 

Assistimos a um surto místico, cons
tatamos a emergência de seitas, de 
movimentos esotéricos em que cada 
pessoa compõe seu coquetel sagrado, 
conforme seus desejos e suas necessi
dades subjetivas. 

Deste modo, a vida "espiritual" de um 
grande número de nossos contemporâ
neos desenvolve e aprofunda-se fora dos 
quadros institucionais das igrejas cris
tãs, longe das religiões históricas. 

O novo modelo religioso passa a exal
tar a reivindicação da crença pessoal, . 
marcada de individualismo. 

Tal fenômeno atinge os cristãos; de 
modo especial questiona milhares de 
homens e mulheres que vivem a Vida 
Religiosa institucionalizada em comu
nhão com o Deus de Jesus Cristo. 



Fascinados pelo divino, eles e elas op
taram por uma aventura espiritual, mís
tica, recebida da Tradição judeu-cristã, 
visando o encontro com Deus pelos cami
nhos abertos pelos fundadores e funda
doras de seus respectivos institutos. 

A Tradição, porém, projeta sempre 
adiante, para novas margens desconhe
cidas; nega toda parada, exclui todo 
imobilismo, enriquece-se na abertura a 
outras culturas e descobertas. 

Sendo assim, podemos falar de evo
lução da espiritualidade na vida consa
grada, inspirada pelo Espírito Santo que 
a sustenta e a anima; abre-lhe novos 
espaços; a introduz em novas profun
didades; e hoje a impele com urgência 
a ser agente de uma "altermundializa
ção" na mundialização vigente. 

Como a velha Sarah, ontem, pondo-se 
a rir no interior da sua tenda diante do 
inédito que a tocava, a Vida Religiosa, 
hoje, sem ingenuidade, com ternura e "co
moção de coração", vislumbra também/ 
sorridente os filhos riso que irão nascer 
da esperança firme e fecunda que a move. 

Qual será a sua espiritualidade hau
rida à Fonte Única, inesgotável e "evo
lutiva" no seu exercício, num mundo 
conflitivo e confuso? 

Tentaremos indicar alguns marcos. 

1) Uma espiritualidade de 
companheirismo 

Apaixonada por tudo quanto se refe
re e toca à pessoa humana, é uma espi
ritualidade em trânsito, no estilo de 
Jesus, caminhando sempre, somente 
atento à defesa, à renovação, ao res
surgir da vida ameaçada ou destruída 
em qualquer situação. 

Desde o Vaticano Ir, "numa Igreja 
serva e pobre," companheira em huma
nidade, o Espírito provoca a Vida Reli
giosa a um novo estilo de presença 
priorizando a promoção do ser humano 
na sua dignidade fundamental que tan
tas vezes lhe é roubada ou esmagada. 

Caminheira e companheira, a vida con
sagrada, hoje, escolhe em primeiro lu
gar restituir a cada homem e a cada 
mulher sua identidade de filho( a) de Deus 
e irmão(ã) dos (as) demais filhos(as). 

"Essa dupla qualificação filial e fra
terna é que constitui o ser humano au
têntico, imagem do seu Criador" e por 
isso apto a construir o Reino de Deus em 
relações interpessoais de irmandade. 

Nessa caminhada, uma espiritualida
de de companheirismo impõe-se; sus
tenta um lado a lado, um passo a passo 
na teimosa esperança que se levante 
uma geração de homens e de mulheres 
capazes, por sua, vez de sorrir à vida, 
"vida abundante para todos". 

2) Uma espiritualidade da ternura 
Carregada de enternecimento, de deli

cadeza, de valorização, de positividade. 
Uma espiritualidade humildemente 

pronta, em qualquer circunstância, a 
"dar a razão de sua esperança a quem a 
pede" (lPd 3,15). A condição porém, é 
que seja com respeitosa proximidade em 
fraternura. 

Uma espiritualidade mais disposta a 
propor que impor; a responder que con
vencer; descrever que inscrever. 

Uma, espiritualidade que se exerce e 
se aprofunda na passagem do "reacional 
ao relacional" em cada encontro. 
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uma religião ou um credo que possa 
dialogar ou se opor a outras confissões; 
antes de tudo, a mensagem evangélica 
constitui um convite, uma proposta, 
uma oferta. 

Jesus diz sempre "se quiser" ... Tal 
atitude espiritual é sumamente relacio
nal, chamativa, livre de pré-conceitos, 
de interesses. 

Interioridade fina, habitada pelo Es
pírito cujo sopro dá inspiração para aco
lher a inspiração do outro ou da outra, 
até no seu silêncio. • 

Durante séculos, a pedagogia espiritu
al transmitiu doutrina, ritos, moral mi
nistrando uma religião de culto e obras. 

Contudo, nas suas estradas, nossos 
irmãos mais querem encontrar magos 
do oriente que buscam com eles, do que 
escribas de Jerusalém que sabem tudo 
e esparramam seus conhecimentos. 

A verdadeira espiritualidade não dá 
lições. Ela cabe na atitude de Ananias e 
da pequena comunidade de Damasco 
acolhendo Saulo de Tarso para reler com 
ele, expressar-lhe com palavras de carne 
a experiência que ele havia vivenciado. 

Nossos povos chamam por tais Ana
nias. O endereço não seria o das nossas 
casas religiosas? 

3) Uma espiritualidade cósmica 
Integradora dos valores universais 

legítimos que os homens encontraram 
no cosmo e que sustentaram a religio
sidade dos povos, em muitas épocas. 

d Hoje a demanda holistica das civili
;:; zações antigas volta à tona em muitos 
~ cantos e em muitos grupos. 
~ O homem e a mulher espiritual, de 
o 
U modo especial o religioso, não pode ig-
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norar essa dimensão, contemplando o 
mistério de Deus no universo. 

O mundo nessa visão contemplativa 
torna -se uma teofania em que o ser 
humano celebra a liturgia da existên
cia no santuário de seu próprio corpo 
intimamente ligado à natureza numa 
incorporação recíproca e universal. 

Embora a visão holistica procure o mis
tério sem identificação pessoal, ela nos 
lembra realidades básicas do nosso ser 
humano (terra, água, ar, etc). Realidades 
que há pouco ainda não apareciam no 
processo gradativo da formação para as
sentar uma espiritualidade encarnada. 

No entanto, a revelação bíblica nos 
autoriza a encontrar no cosmo a pleni
tude da unidade na máxima diversidade 
e conseqüentemente conhecer nele o 
autor da criação toda. Mergulhamos em 
meio divino; o universo é o vasto altar 
sobre o qual se celebra, com todos os 
povos, a "Missa sobre o mundo", segun
do a expressão de Teilhard de Chardin. 

Nosso tempo terá que optar entre a 
integração ou a desintegração com o 
cosmo numa espiritualidade fascinada 
pela beleza da natureza e indignada 
diante da sua destruição. 

Esse tipo de espiritualidade holistica 
inclui uma aguçada sensibilidade eco
lógica. Impossível, hoje, prescindir des
te elemento em nossa mística e deixar 
de cultivá-lo. 

Precisamos reencontrar o cheiro da 
Terra, sentir o crescer da relva, partici
par da alegria silenciosa das raízes su
gando o húmus; enfim, viver por nossa 
conta o religioso e vislumbrante estupor 
dos primeiros homens frente ao esplen
dor da vida surgindo da terra. 



Essas duas dimensões holística e eco
lógica marcam uma feliz evolução na 
espiritualidade, oferecendo-nos encan
tamentos sempre novos e mil razões de 
dar graças. 

4) Uma espiritualidade da Aliança 
Uma espiritualidade de empatia com 

a explosão científica e técnica do sécu
lo XX. 

Uma espiritualidade que entra em 
sintonia com a linguagem moderna da 
ciência, expressão da inteligência hu
mana nas macro e micro realizações. O 
progresso tecnológico em muitos seto
res, transforma a vida. 

Conforme sua vocação original o ho
mem começa a "dominar" aquilo que 
aparecia fora de seu alcance, tanto no 
mundo inacessível das galáxias como no 
núcleo do átomo. 

Por muito tempo os (as) religiosos(as) 
despreocuparam-se das questões cientí
ficas, senão para delas se beneficiarem. 

Hoje tantos resultados positivos 
não podem deixar de incluir a espiri
tualidade. 

No entanto, uma reticência: o progres
so, fator de esperança pode causar cresci
mento e alienação. Daí impõe-se um dis
cernimento espiritual apurado e uma aten
ção crítica para que todos possam desfru
tar dos avanços das ciências, fruto da 
humanidade a serviço da humanidade. 

Uma espiritualidade serva e atora do 
crescimento humano não pode se exi
mir desses problemas. 

Uma espiritualidade atenta a todos 
os setores da vida humana, em que cres
ça ou se deteriore a consciência e a dig
nidade da pessoa. 

Sem ser exaustiva queria finalizar 
alistando apenas uns pólos de referên
cias que emergem do trabalho e da ati
vidade humana para serem incorpora
dos à nossa espiritualidade. 
• O sentido da festa de nossos povos 

latinos que sabem celebrar a existên
cia, talo frescor da manhã sobre o ar 
poluído. 

• As expressões corporais das diferen
tes etnias do nosso continente, ma
nifestação de uma religiosidade ar
dente e fervorosa ... 

• A arte, a dança, a música, os ritmos 
que aquecem o coração e fazem a 
alma voar .... as atividades lúdicas: o 
esporte que empolga, ocultando os 
longos treinamentos que resultam na 
superação dos limites. 

• A dedicação daqueles que estão 
engajados a serviço da vida e perce
bem em todas as situações de sofri
mento, a presença do Espírito "em 
gemidos inefáveis". 

• O empenho arriscado de todos aque
les que defendem e lutam pelo res
peito dos direitos humanos, sem co
nhecer sempre Aquele que os anima 
e os motiva ... 
Tantas realidades que questionam a 

nossa espiritualidade e nos deixam a in
cumbência de transfigurá-las as e levá
las Àquele que recapitula todas as coi
sas e as conduz à sua realização plena. 

E concluo. Apontamos apenas alguns 
fatores responsáveis pela evolução da 
espiritualidade nas casas e institutos '" 
religiosos, na Igreja, na sociedade. Fren- ~ 

~ 

te aos apelos de interioridade que ace- il 
~ 

namos, somos convidados com insistên- ~ 
cia a re-visitar nossa mística para que 8 
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ela se abra às realidades inéditas e dia
logue com mundo moderno. 

Este, apesar dos excessos que apon
tamos, não deixará de ter prestado à 
Humanidade o serviço de preservar o 
essencial do Projeto Criador; isto é, con
ceber um ser humano livre e responsá
vel pelos seus atos, suas opções e ca
paz de conduzir sua própria vida a par
tir de sua dignidade. 

Nisso, a visão secularizada forjou um 
consenso e veio ao encontro do pensa
mento cristão que no ser humano con
templa a glória de Deus. 

Será, este milênio, como foi aponta
do, o milênio da mística? 

Uma nova civilização está nascendo 
que pela primeira vez na História toma 
uma dimensão universal, planetária. 

No âmago dos seus anseios, de suas 
alegrias, de suas decepções, ela nos lan
ça a pergunta que vem de longe: 

"Onde está o seu Deus" ? 
Somente os verdadeiros espirituais, 

os místicos autênticos, aqueles que es
tão "vendo Deus em todas as coisas, e 
todas as coisas em Deus", poderão ofe
recer uma resposta. 

Ana Roy. Doutora em Teologia Bíblica. Professora de 
Teologia. Autora de vários livros. 
Endereço da autora: 
Casa das Irmãs - 46810-000 Utinga - BA 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LBTURA 

INDIVIDUAL OU 

o DEBATE EM 

COMUNIDADE 

1- Dos quatro grandes eixos da evolução da espiritualidade na América 
Latina nas últimas décadas, qual é mais assumido e vivido na sua 
comunidade? 

2- Como chegar, na Vida Religiosa, a uma visão mais integradora e mais 
cósmica da espiritualidade? 

, '<> novo modelo religioso passa a 
exaltar a reivindicação da crença pessoall 

marcada de individualismo, , 



Vida Religiosa e Sociedade: 
Dois Interlocutores a caminho de um futuro 

humano? 

BÁRBARA BUCKER, MC 

Introdução 
A Vida Religiosa é um modo de viver a 

vida humana que se realiza sempre den
tro de uma Sociedade. Esse modo de vida 
tem uma fonte de identidade que con
siste na Revelação de Deus Pai-Mãe que 
nos entrega seu Filho Jesus Cristo. O 
Seguimento de Jesus na Vida Religiosa 
realiza-se pela consagração de uma vida 
ao serviço de Deus para ser ela mesma 
reveladora de um sentido a ser comuni
cado à sociedade a fim de que a História 
seja transformada em Reino. Aqui reside 
a importância significativa da Vida Reli
giosa diante da Sociedade. 

O que nos interessa é perguntar se a 
Vida Religiosa pode tornar-se signifi
cativa dentro da Sociedade atual. E para 
isso devemos acudir, entre outros hori
zontes de informação, ao estudo do fe
nômeno da comunicação humana. A 
comunicação não só deve assegurar que 
o comunicador consiga expressar -se cla
ramente, senão que o comunicado che
gue verdadeiramente a seu destino e 
conecte com a mente e o coração de 
quem escuta a mensagem. 

Segundo esta análise os interesses da 
Vida Religiosa e da Sociedade parecem 
distanciar-se muito. Na primeira existe 
sobretudo uma intencionalidade religi
osa e espiritual; na segunda a referên-

cia é principalmente de ordem secular 
e de interesses imediatos. Diríamos, 
portanto, que não existe convergência 
de interesses num primeiro momento. 
Porém ambos extremos formam parte 
da realidade integral do ser humano. A 
procura da mútua integração parece 
oferecer um ponto de comum interesse 
porque se trata de construir um mesmo 
futuro humano. 

O futuro humano depende do presen
te também humano no empenho de re
alizá-lo. O diálogo entre Vida Religiosa 
e Sociedade tem que partir de algo 
muito importante na perspectiva de 
ambas que acontece já no presente e 
afeta o modo de olhar o futuro. Trata
se no profundo de buscar e dar razões 
daquilo que se pode esperar. 

Como é a sociedade diante da 
qual a Vida Religiosa quer ser 
significativa? 

Como é a Sociedade em nosso mundo' 
de hoje? Nosso presente nunca foi tão 
cheio de novidades e descobrimentos. 
Este presente rico tem o perigo de levar
nos a empobrecer o sentido do passado, <: 

simplesmente porque já passou. Mas, o ~ 
presente rico não assegura ainda um ~ 
futuro rico e feliz. Por isso, uma carac- ~ z 
terística universal da Sociedade, seja qual 8 
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for o contexto econômico e social ou 
político em que se encontre, é a 
inquietude e a insegurança diante do 
futuro. Creio que, desde esta perspecti
va, podemos considerar de modo ade
quado a possível contribuição da Vida 
Religiosa aos questionamentos mais pro
fundos da Sociedade na qual vivemos. 

O ser humano não pode viver satisfei
to se de alguma maneira não pode se
guir possuindo no futuro, o que já pos
sui no presente. Esta permanência da 
posse se identifica com a própria identi
dade da pessoa, como se o ter coisas fosse 
expressão e prolongamento do ser si 
mesmo. Daí os questionamentos sobre o 
futuro, sobretudo quando as inovações 
tecnológicas se sucedem umas às outras 
com incrível velocidade. O problema re
side na ambigüidade dos descobrimen
tos que permitem serem usados, tanto 
para o bem quanto para o mal. Não exis
te nenhuma técnica que assegure por si 
mesma o uso de seus instrumentos como 
uso honesto. Os progressos da informá
tica têm oferecido também novos cami
nhos para a globalização da criminali
dade na lavagem de dinheiro e de co
mércios ilicitos, etc. 

Quando se trata de uma vida imersa 
na Sociedade de interesses imediatos, 
as energias canalizam-se para resulta
dos visíveis e comprováveis. Mas esses 
resultados nem sempre chegam às pro
fundas respostas do sentido que inte
gra o imediato em um marco de hori-

d zontes mais amplos. 
3 Quero mostrar com estas idéias que o 
~ interesse comum da vida humana que 
~ interpela igualmente a Vida Religiosa e 
8 a Sociedade é o interesse pelo futuro. 
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As respostas sobre o futuro podem con
duzir-nos em duas direções. Na Socieda
de, será capaz a humanidade, com novas 
tecnologias, assegurar uma vida huma
na para todos? Parece que todas as So
ciedades procuram respostas e soluções 
para este questionamento. Na Vida Reli
giosa, seremos capazes, os seres huma
nos que dela fazemos parte, de criar um 
novo estilo de convivência edificado so
bre a confiança e a colaboração? A Vida 
Religiosa está chamada a dar uma res
posta a esta pergunta propondo uma 
oferta de convivência humana com for
te sentido de alteridade, porque nasce 
de pessoas consagradas em doação de si 
para a construção do Reino visando "um 
outro mundo possível". 

O fato que provoca esta disjuntiva é 
a realidade do enorme progresso cien
tífico-tecnológico que, por um lado, se 
concentra em beneficio de uns poucos, 
e o retrocesso ético que marginaliza 
uma grande maioria da humanidade 
destinada a viver na miséria. 

Duas maneiras de viver a Espe
rança no futuro. 

A inteligência humana foi o instru
mento que fez possível o progresso hu
mano. As pegadas das mais primitivas 
civilizações podem ser reconhecidas 
pela ciência antropológica na medida 
em que existem objetos "úteis". Isto é, 
objetos do mundo natural transforma
do para criar um novo mundo, o cultu
ral' desde o mais primitivo até o mais 
sofisticado. A Esperança que sustenta 
este futuro pode ser chamada de Espe
rança "cronológica", onde o tempo é 
medido em partes iguais, de exatamen-



te a mesma duração. A história é a su
cessão de inventos que vão transfor
mando as condições de vida humana. 
Todas as sociedades têm este tipo de 
Esperança e lutam entre si para asse
gurar sua própria sobrevivência. 

A Tradição Bíblica, pelo contrário, 
mostra uma construção da História em 
outra direção: acreditar na promessa de 
Deus de libertar seu povo escolhido. O 
tempo está marcado por eventos de in
tensa presença do Autor da Promessa 
"pro-vocando" um caminho e saborean
do no final a realização do que foi pro
metiqo. Chamo Esperança "kairológica" 
a esta outra Esperança, e deveria ser ta
refa essencial da Vida Religiosa contri
buir com esta outra Esperança. Não são 
duas Esperanças que se opõem. Ciência 
e técnica são valiosas como criadoras de 
Esperança em relação com as coisas; a 
ética é também valiosa porque é criado
ra da Esperança, de relações humanas 
no sentido da paz e da justiça. 

A Esperança para o futuro basea
do no domínio tecnológico 

Vivemos em uma Sociedade onde o 
progresso tecnológico nos ofereceu re
cursos, faz algum tempo, nunca suspei
tados. A telefonia celular pode unir-nos 
desde um ponto do mundo até o oposto 
sem necessidade de fios. Investiga-se a 
engenharia da vida para dominar doen
ças, programar geneticamente os proces
sos de crescimento e desenvolvimento. 
Estamos nos inícios de uma Sociedade 
muito diferente da que nos precedeu. E, 
no entanto, nossa Sociedade atual- em 
paises pobres e ricos - não deixa de es
tar angustiada e com razão. A tecnolo-

gia é instrumento, e depende da pessoa 
que a usa e do sentido que desde a sua 
liberdade dá às suas opções; assim como 
a faca, instrumento que tem um cabo e 
um fio cortante; o fio corta, fere, mata; 
o cabo permite governar o fio e usá-lo 
para o bem ou para o mal. Nos alegra
mos pela tecnologia, mas também fica
mos angustiados porque não sabemos 
como será usada por aquelas pessoas 
usuárias ou aquelas que serão excluídas: 
um mundo de progressos tecnológicos 
assombrosos e retrocessos éticos vergo
nhosos. A tecnologia oferece já os mei
os para que existam as guerras relâmpa
gos. Conquistar nações para refazer a 
geografia mundial. E essa mesma tecno
logia possui hoje recursos suficientes 
para exterminar da face da terra a fome 
de toda a humanidade. Esse é o dilema 
diante do qual nos encontramos como 
parte dessa humanidade e ao mesmo 
tempo responsável pelo seu futuro dig
no e humano. 

Esta Esperança pode ser chamada, 
como tenho dito, de "Esperança crono
lógica" porque se funda no tempo en
quanto é medido por unidades homogê
neas que se sucedem umas as outras. É a 
Esperança alimentada pela ciência e pela 
técnica. Dos novos conhecimentos de
correm novas invenções tecnológicas e, 
portanto, novas possibilidades de con
trole. A esperança cronológica não in
clui necessariamente a alteridade nem a 
relação entre várias subjetividades, por 
isso tem o risco de aplicar o controle « 
das coisas como norma das relações com ~ 

~ 

pessoas. Mas, me pergunto: não foi a :;l 
~ 

intenção do Criador que o ser humano ~ 
dominasse a terra pelo conhecimento e 8 
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pela técnica? Certamente, o ser humano 
recebeu o mandato de dominar a Cria
ção. O domínio é uma relação que existe 
entre um sujeito e um objeto. Quem de
termina como e em que consiste a rela
ção é o "sujeito com sua liberdade"; o 
objeto é dominado, configurado pelo 
império e o domínio desde o sujeito. 

As relações entre pessoas não são de 
dominação, mas de colaboração. As re
lações de colaboração só existem se nos 
dois pólos da relação existe a subjetivi
dade. Ser sujeito é ser capaz de com
preender o mundo interior e exterior 
desde um centro que é o próprio ser 
subjetivo percebendo a unidade de to
das as coisas. Ser sujeito é acima de 
tudo, ser capaz de auto determinar-se 
em opções livres e conscientes. A cola
boração é oferecida aos outros desde 
um "si mesmo" que se auto afirma como 
sujeito e se reconhece "para os outros" 
nas atitudes de serviço. 

A relação de dominação, no entanto, 
mantém a subjetividade só em um pólo 
e suprime a subjetividade no outro pólo, 
reduzindo-a à condição do objeto. Para 
que a relação de dominação se trans
forme em colaboração, é preciso que o 
pólo objetivado recupere a sua digni
dade subjetiva. Para isso é preciso tam
bém que o uso abusivo da subjetivida
de concentrada em um só pólo seja su
perado pela conversão da pessoa. Só 
assim, permite aos outros sujeitos vi
verem a própria subjetividade; isto é, 

'" crescer na liberdade humana. u 
3 O domínio, portanto, se limita à or-
~ dem das coisas que devem servir para a 
~ vida humana; mas Deus protesta, quan
o 
u do um ser humano instrumentaliza o 
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outro e, inclusive, mata e elimina ou
tro, e por isso o interpela com a per
gunta: "Que fizeste de teu irmão?" Em 
termos do Evangelho, Jesus Cristo per
gunta: "Por que não me destes de co
mer quando tive fome?". 

Se a Sociedade procura a Esperança 
para o futuro só pelo caminho da ciên
cia e da tecnologia, estará fechando para 
si mesma as possibilidades de um futuro 
humano. A abundância de meios não 
assegura a relevância dos fins; o contro
le dos instrumentos não resolve a con
vivência das pessoas. Esta outra dimen
são do futuro humano deve ser a contri
buição de pessoas "testemunhas do sen
tido", como devem e se propõem ser as 
pessoas consagradas na Vida Religiosa. 

Oferta de uma Esperança 
"kairológica" 

Em contraste com a Esperança cro
nológica do tempo fragmentado em seg
mentos homogêneos, o tempo na Escri
tura é o espaço onde irrompem deter
minados momentos que iluminam o sen
tido global da existência: o Kairós de 
Deus ou sua manifestação é o momen
to privilegiado onde o divino se apro
xima ao humano e este se lança até o 
Infinito. A pedagogia da fé foi tem sido 
a sucessão de momentos "kairológicos" 
que tem um fio condutor: a Fidelidade 
de Deus quando promete uma Aliança 
à humanidade. Cada promessa é uma 
abertura ao futuro e ao mesmo tempo 
uma revelação de que esse futuro po
derá tornar-se história presente para 
quem acolhe a promessa e confia nela. 

A Esperança cronológica do domínio 
tecnológico não oferece garantias to-



tais de que aquele que usa a tecnologia 
o faça para o bem da humanidade ou 
para dominá-la ou submetê-la. É uma 
Esperança que pode ser vivida sem al
teridade, fechada no individualismo não 
solidário. A Esperança "kairológica" é, 
pelo contrário, uma Esperança fundada 
na alteridade, do outro que promete ou 
do outro que precisa de mim ou de nós 
para colaborar com o Seu projeto. 

Uma Vida Religiosa 
significativa para uma sociedade 
com Esperança cronológica 

O desafio para a vida cristã em geral e 
a Vida Religiosa, em particular, de ser 
significativas diante da Sociedade, é o 
ponto de convergência que consiste num 
presente cheio de angústias e esperan
ças e um futuro cheio de ameaças e pos
sibilidades. Todo ser humano em um 
determinado momento se pergunta pelo 
seu futuro, procura encontrar razões para 
seguir vivendo. Como cristãos contamos 
com a promessa de Cristo de estar 
conosco até o fim dos tempos. Como re
ligiosos e religiosas apostamos pelos va
lores humanos e escatológicos que se ilu
minam desde o fim dos tempos. 

Este ponto de convergência é abso
lutamente universal. Diz respeito a to
dos os homens e mulheres de nossa 
geração, de todos os países e raças, cre
dos e tradições. Todos olhamos para o 
futuro, mas com diferentes expectati
vas. A Vida Religiosa se torna signifi
cativa quando se coloca no ponto de 
convergência de toda a humanidade e 
se faz testemunha de uma Esperança 
alternativa além da técnica que con
trola as coisas para chegar à confiança 

e ao amor que relaciona pessoas. Nossa 
esperança não descansa na técnica que 
produz máquinas, mas na Palavra de 
Deus que recria os corações humanos 
na relação com os outros. 

Especificamente a VR se configura 
como Seguimento de Cristo. Hoje pode
mos reconhecer que existem em muitas 
religiões excelentes testemunhas do 
Transcendente, das relações do ser hu
mano com o ser divino. Mas o essencial 
da consagração religiosa cristã é a pes
soa de Jesus Cristo e o paradoxo de que
rer encontrar luzes para a vida presente, 
na imagem de um Morto Crucificado. 

A Esperança "kairológica" é uma Es
perança "pascal" porque a máxima pro
messa e revelação do Pai, diante do Fi
lho, "reduzido a ser objeto como víti
ma na cruz" e dar-nos o Espírito que 
nos permite sair da condição de objetos 
dos outros para poder viver nossa pró
pria subjetividade em relações fraternas 
e ainda mais, viver a filiação chamando 
"Abbá" a nosso Deus Pai-Mãe. A redução 
ao objeto-vítima que termina na cruz é 
o ponto de partida "kairológico" para 
fazer-nos sujeitos vitoriosos pela Es
perança da Ressurreição. 

A Páscoa da morte e ressurreição de 
Jesus já acontecida no ontem da Histó-
ria é a promessa de nosso futuro no fim 
da história pessoal e coletiva. Mas entre 
o ontem e o amanhã está o presente do 
hoje de nossa História. Dai que a Páscoa 
de Jesus que anuncia nossa páscoa defi
nitiva tem que aparecer no contínuo pro- '" 
cesso de "pascoalização" da História que ~ 

~ 

consiste na ação missionária de, com a ~ 
~ 

Graça de Deus, colaborar de modo que ~ 
diante de cada cruz da Sociedade, se 8 
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possa acolher e oferecer o dom da Espe
rança. No dito popular se diz: "Não há 
bem que sempre dure, mas também não 
há mal que não se acabe". 

A Esperança kairológica diante 
do Reino de Deus 

Jesus anunciou o Evangelho do Rei
no exigindo a conversão. Converter-se 
é viver já o Reino antecipadamente, e o 
vivê-lo é fazê-lo presente. A promessa 
é já semente de realidade nova quando 
é acolhida. A promessa é em si mesma 
fecunda porque suscita a fé e esta sus
cita as obras. 

Diante de uma sociedade doente que 
espera nas técnicas soluções para to
dos os problemas, e desconfia das ati
tudes éticas entre as pessoas, conside
rando-as ingênuas e pouco inteligen
tes, a Vida Religiosa se torna significa
tiva quando é capaz de olhar para o 
futuro, mas com outro tipo de Espe
rança, desde seus próprios comporta
mentos éticos. 

A Esperança cronológica acredita 
apropriar-se para poucos os benefícios 
da técnica. A Esperança "kairológica" 
confia na solidariedade de todos como 
irmãos e irmãs. 

A Esperança "kairológica" tem mui
to que a ver com o anúncio do Reino de 
Deus aos pobres. A libertação dos ma
les; isto é, que o cego veja; que o coxo 
caminhe, que o surdo possa escutar, não 
se anuncia nos seus instrumentos, como 

d por exemplo: que remédios produzirão 
.:3 estes resultados, mas simplesmente 
~ como um dado que há de acontecer com 
~ toda certeza. É uma Boa Notícia para o 
u os pobres que não serão mais excluídos 
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da família humana, que um futuro novo 
se aproxima quando nossas atitudes de 
conversão dão frutos de fraternidade. 

Isto quer dizer que a Vida Religiosa será 
significativa na medida em que esteja 
aberta a anunciar a Esperança aos pobres, 
mas não a Esperança de novas técnicas, 
mas de novas atitudes éticas. Onde exis
tia dominação, porque um sujeito torna
va objetos aos outros seres humanos, nas
ceu uma nova relação fraterna onde to
dos nos reconhecemos como irmãos. 

Queira Deus que o diálogo entre So
ciedade e Vida Religiosa leve ambas a 
apreciar as duas Esperanças: as conquis
tas das técnicas que melhoram as con
dições materiais de vida, mas também 
a conquista de atitudes éticas de soli
dariedade que asseguram as condições 
morais, e em definitiva, espirituais da 
vida humana. Mas se a Sociedade fe
cha-se só na Esperança cronológica e 
procura garantir o futuro só para os 
poucos com dinheiro e poder, será ta
refa irrenunciável da Vida Religiosa tor
nar-se significativa como testemunho 
de outra Esperança, a "kairológica". 

A Vida Religiosa será significativa 
quando a obediência seja a escuta da 
grande Vontade do Pai de revelar-se no 
Seu Filho Jesus Cristo e no Espírito que 
guia nossas consciências; quando a cas
tidade seja fazer universal nosso cora
ção humano para viver com intimidade 
a comum família de todos os filhos e 
filhas de Deus; quando a pobreza seja 
arriscar a própria sorte junto com os 
pobres e estar sempre ao lado deles, 
quando a sua voz e sua vez sejam ne
gadas pelos sistemas do mundo. 

A Vida Religiosa terá conseguido in-



terpelar a Sociedade quando muitos pos
sam perguntar-se sobre o porque da cons
tância dos religiosos no seu compromisso 
com os pobres; a firmeza de estar ao lado 
dos que sofrem atraindo para si todas as 
conseqüências dessa defesa; a diligência 
em procurar os marginalizados e esqueci
dos; a delicadeza de curar e cuidar dos 
doentes; o carinho em educar crianças, 
jovens e adultos visando um futuro de 
paz e justiça, porque se fez prioritário 
defender a vida e considerar as condições 
de dignidade humana asseguradas. 

Estas perguntas apontam para uma 
descoberta que não se dá no nível dos 
conceitos, mas do testemunho existen
cial. Uma Vida Religiosa é "enigmática", 
isto é, suscita interrogantes sobre os 
motivos de seu ser e agir, quando não 
aceita conformar-se aos critérios de uma 
Sociedade que exclui e marginaliza os 
pobres e pequenos. A Vida Religiosa se 
torna evangelizadora do mundo moder
no quando suscita perguntas que obri
gam a encontrar respostas que não vêm 
somente dos conhecimentos das ciênci
as ou da técnica, mas da Esperança da 
Promessa que é garantida pela fé. 

A Esperança kairológica é essencial
mente cristocêntrica. Cristo presente no 
meio da humanidade no decurso da his-

tória é a permanente fonte de Esperan
ça para o futuro. A Esperança é cristo
cêntrica no sentido de que desde Cristo 
nos abrimos a todas as novas relações. 
Cristo é centro, porém não o fim e a meta. 
Cristo como Filho nos remete a Deus Pai
Mãe e Ele mesmo é O Caminho. Mas na 
sua vida histórica Ele percorre o cami
nho da humanidade carregando todos os 
sofrimentos e oferecendo todas as for
ças do dom da paz e do amor. 

O encontro entre a Vida Religiosa e 
Sociedade no presente se dá por parado
xo, olhando as duas para o futuro. É algo 
em comum que interessa tanto a Vida 
Religiosa e a Sociedade, mas os motivos 
são diversos e também as expectativas. 
Há uma Esperança que tem motivos tan
gíveis referidos ao mundo das coisas e à 
posse delas; e há outra Esperança que é 
invisível. na ordem da pessoa, do cora
ção e da solidariedade. Quem aposta por 
um futuro que não se pode controlar com 
dinheiro nem com o poder, será certa
mente provado por uma aparente inefi
cácia imediata, mas terá como horizon
te, a realização das Promessas de Deus. 

Endereço da autora: 
Rua Maria Joaquina, 544 
Pavuna - 21520-280 - Rio de Janeiro - RJ 

QUESTÕES PARA 1- Como você responderia à pergunta pela significatividade da Vida Re
ligiosa na sociedade atuaI! AJUDAR A lBTURA 

INDIVIDUAL OU 

o DEBATE EM 

COMUNIDADE 

2' 

3-

Na vida concreta do dia a dia, que esperança subjaz de fato às nossas 
ações e opções, a cronOlógica, ou a kairológica? "" 
Como manter o testemunho prOfético da Vida Religiosa numa socie- ~ 
dade dominada pelo avanço tecnológico e pelas leis do mercado? .~ 

~ 
~ 

> z 
o 
u 
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Flashes de um período 

IRMÃO CLAUDINO FALCHETTO 

Foi-me solicitado pela Equipe de Pro
gramação da Revista Convergência um 
artigo relativo ao período em que tive 
o privilégio de servir à vida religiosa e 
à CRB Nacional como presidente. Faço-o 
com gosto, extraindo da memória os ele
mentos que permaneceram guardados 
em meu coração com mais luz e evi
dência no período de minha passagem 
pela instituição. 

Com trinta anos a pessoa já é adul
ta e encontra-se na idade da produ
ção; está inserida no contexto social e 
no mundo profissional; está conquis
tando seu espaço e consolidando de 
forma autônoma as bases do próprio 
futuro. Ao abordar a história e a vida 
da CRB na década dos seus trinta anos 
estaremos de fato avaliando e perce
bendo quanto foi eficaz e produtiva a 
caminhada até então empreendida pela 
vida religiosa e os alicerces que pro
curava plantar, avançando hipóteses e 
gerando respostas às múltiplas e rápi
das mudanças que ocorriam nas dife
rentes instâncias da sociedade e da 
Igreja. 

Referência direta aos trinta anos an
teriores pode ser conferida no artigo 
do Padre MarceUo de Carvalho Azeve

'" do, no livro "CRB: Dez Anos de Teolo
~ gia", publicado em 1982 e que recolhe 
~ 

:il os aportes de diversos teólogos, por 
~ 

i< ocasião da memória da fundação da 
8 Equipe de Reflexão Teológica, nascida 
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a seis de novembro de 1981, e onde é 
feita resumida, mas fundamentada 
apreciação analítica da CRB até aque
le momento. 

1- Sinais e Horizontes 
O período que nos interessa neste ar

tigo situa-se na década de 80, mais pre
cisamente entre os anos 1983 e 1989, 
nos dois triênios que sucederam à ges
tão dos Padres MarceUo de Carvalho Aze
vedo e Décio Batista Teixeira, dois Pre
sidentes que consolidaram a identida
de, a estrutura e a credibilidade da Con
ferência. Para recordar aos mais avan
çados em idade e para ajudar as novas 
gerações a compreenderem e mesmo a 
conhecerem aquela época, vão aqui, em 
forma de simples flashes, alguns pou
cos elementos históricos, vividos na 
efervescência das rápidas transforma
ções de então. As mudanças politicas e 
sociais, a realidade eclesial e a conjun
tura da vida religiosa inserida naquele 
contexto, não poderiam ser mais ricas 
e sugestivas. 

Recuperação das Instituições 
Democráticas 

Com sobressaltos o Brasil está no 
início do processo de recuperação das 
instituições democráticas depois de 
sofridos vinte anos de ditadura mili
tar, um período de incógnitas e de 
buscas de novos caminhos para a Igre-



ja e para a vida religiosa, que manti
veram e atuaram a dimensão proféti
ca própria dos tempos obscuros e in
certos. Foi justamente no tempo da 
intervenção militar que as duas ins
tituições se firmaram como a voz e a 
esperança dos diminuídos e dos sem 
vez. A Igreja, na pessoa de muitos de 
seus agentes de todas as categorias, 
necessitou de muita audácia e de 
muito discernimento para manter viva 
a esperança do povo e das organiza
ções que lutaram pela justiça e pela 
solidariedade. Perseguições, calúnias, 
silêncios, sangue e martírio foram 
notícia, mesmo com as restrições im
postas aos meios de comunicação. 

Naquele período a Igreja amadure
ceu a convicção das exigências sócio
políticas, dimensão da caridade que 
não teme lutar para que aconteçam a 
promoção humana e a transformação 
das estruturas, a fim de que a justiça 
seja operante. Quantas vezes, nos 
meios de comunicação da época, le
mos ou ouvimos recomendações para 
que a Igreja se ativesse e restringisse 
à sacristia! 

No diálogo com os leigos voltava com 
freqüência a explicitação da convicção 
de que, ao assumir as realidades ter
restres, os cristãos leigos enfrentavam 
um novo tipo de prática da santidade. 
O Sínodo dos Bispos sobre os leigos, 
em outubro de 1987, referia-se a esse 
novo estilo de santidade quando afir
mou: "O Espírito nos leva a descobrir 
mais Claramente que hoje a santidade 
não é possível sem um compromisso 
com a justiça, sem uma solidariedade 
com os pobres e os oprimidos. O mode-

lo de santidade dos fiéis leigos deve 
incorporar a dimensão social na trans
formação do mundo segundo o plano 
de Deus" (Sínodo do Bispos 1987, Men
sagem, nO 4). O que dizer então dos 
religiosos? 

Desdobramentos do Vaticano 11, 
de Medellín e Puebla 

Encontramo-nos na época posterior 
ao Concílio Vaticano lI, depois da con
ferênCia de Medellin, com suas corajo-
sas opções que, se por um lado, ques
tionaram profundamente a vida reli
giosa no seu carisma de sinal e na sua 
prática missionária e pastoral, em toda 
a América Latina, por outro desperta
ram -na para a necessidade de trans
formações urgentes no campo da es
piritualidade e do compromisso, sobre
tudo com os mais necessitados. Os gri-
tos e os rostos sofridos dos povos do 
Continente foram ouvidos e acolhidos 
pela vida religiosa, através do engaja
mento, da inserção e das mudanças de 
lugar geográfico e social de pessoas e 
congregações. Foi certamente um dos 
momentos de maior questionamento e 
das mais corajosas opções sociais -da 
vida religiosa. As respostas mais rápi
das e talvez mais radicais deram-se 
junto aos Institutos femininos, deixan-
do transparecer com evidência a sen
sibilidade de tantas mulheres consa
gradas que se engajaram e se compro
meteram sem reservas, levando a boa 
nova do Evangelho e o testemunho de '" 
vida aos mais distantes e exigentes ~ 

~ 

rincões do País e do Continente. ~ 
"' Puebla viera logo em seguida com ~ 

o apelo à comunhão e à participação 8 
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tentando despertar quantos ainda não 
haviam vivido ou suficientemente as
similado Medellin e o Vaticano rI com 
seus então doze anos de existência! 
O contexto social e político nas Re
públicas latino-americanas evoluía no 
sentido da consolidação de incipien
tes democracias e as grandes lutas das 
organizações populares perdiam for
ça diante da atração exercida pelo vis
lumbre de hipotéticas novidades es
truturais, que nem sempre chegaram 
à realização. 

A Igreja latino-americana, e a vida 
religiosa em particular, em contato com 
o mundo da pobreza começa a integrar 
novo estilo de relação com a realidade, 
ao menos idealmente. Os passos con
cretos apontam para a "tendência mais 
notável da vida religiosa latino-ameri
cana" (Puebla, 733) que, através da in
serção nos meios populares, opta, como 
resposta à Igreja, preferencialmente 
pelos pobres. Em contato com a dura 
realidade do excluído, a vida religiosa 
descobre a situação de pecado social e 
a necessidade de uma evangelização 
coerente com a promoção humana, com 
o desenvolvimento e com a libertação 
de toda e qualquer forma de injustiça 
ou opressão (cf. Evangelii Nuntiandi, 
31). E não se abala nem recua diante 
dos desafios e das ameaças. Coerente 
com sua missão de testemunho e de 
profetismo cresce e se avoluma na vi
são do sangue derramado e da vida do-

'" ada em holocausto e martírio por tanu 
3 tos religiosos e religiosas, seguidores/ 
~ as de Cristo. w 

~ Esse itinerário, para alguns na con-
o 
u tramão da história, certamente con-
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verte-se numa volta às fontes, aos ca
rismas, aos fundadores, gerando re
novado dinamismo, sobretudo nas 
práticas e nos lugares de evangeliza
ção. Isso não acontece sem atropelos 
e sem debilidades. A lenta conversão 
das estruturas e das mentalidades, o 
lançamento de processos de iniciati
vas precipitadas ou mal planejadas, 
as tensões entre correntes de tendên
cias divergentes, a dificuldade em 
admitir o pluralismo, as limitações 
pessoais, foram alguns desses percal
ços que dificultaram o processo de 
"aggiornamento" da vida religiosa. 
Contudo, esse dinamismo, tantas ve
zes titubeante, produziu frutos que 
hoje podem ser considerados em fran
co amadurecimento. 

Um documento da CLAR, de 1986, 
constata que tem início um aumento 
significativo de vocações de extração 
popular, que chegam com experiência 
de "trabalho, prática pastoral e senti
do comunitário" (La vida religiosa una 
opción para los jóvenes en A. L., Bogo
tá 96, pg. 82). 

A vida religiosa inserida vai confi
gurando traços de uma nova espiritu
alidade, que tem como característica a 
experiência de Deus num mundo de in
justiça e de opressão. Nesse mundo de 
rostos sofridos, o seguimento de Je
sus libertador significa dar prossegui
mento a sua obra redentora (cf. Puebla, 
201). A espiritualidade então purifica 
a fé, estimula a esperança e impulsio
na para a solidariedade. Daí também a 
. dimensão comunitária da espirituali
dade como exigência de comunhão e 
de participação. 



A Nova Evangelização 
Em Porto Príncipe, no Haiti, o Papa 

João Paulo lI, durante a abertura da 
Assembléia Geral do CELAM, em março 
de 83, no início de um novo triênio na 
CRB, lança a consigna de uma Nova 
Evangelização para a América Latina, 
"nova no entusiasmo, nos métodos e 
na sua expressão" (in Osservatore Ro
mano, 20.03.1983, p. 15). A fórmula 
e seus conteúdos serão objeto de am
plas reflexões e debates na CRB, a pon
to de merecer toda a atenção e cen
tralidade como tema da Assembléia de 
1989. 

Outro fato de relevância singular 
para a CRB, mas igualmente para a vida 
religiosa de toda a América Latina, 
acontece na audiência que João Paulo 
II concede à Presidência da CLAR e a 
todos os Presidentes das Conferências 
Nacionais, em Bogotá, no ano de 1986. 
Na oportunidade diz o João Paulo II a 
todos os religiosos: "Nesta nova evan
gelização para a qual a Igreja da Amé
rica Latina está convocada, escrevei 
páginas de santidade e de entrega ao 
vosso ideal evangélico. ( ... ) Vós que 
sois peritos em vida evangélica, escre
vei com a vossa vida o Evangelho de 
Jesus nesta terra e nesta época ... " (in 
O. R., 13.07.1986, p. 4). 

Conhecemos o esforço e o interes
se da vida religiosa do Continente em 
aderir, segundo sua especificidade, 
àquela convocação do Papa. Através 
do minuciosamente elaborado progra
ma de estudo da Bíblia, amadurecido 
por ocasião da "Junta Diretiva" da 
CLAR, em Buenos Aires, em abril de 
1986, a vida religiosa propunha-se 

iluminar o projeto da Nova Evangeli
zação com o discernimento a partir 
da Palavra de Deus, participando as
sim da memória dos quinhentos anos 
de evangelização do continente lati
no-americano. 

O bem intencionado e cuidadosa
mente elaborado programa da CLAR, 
inicialmente denominado projeto "Tua 
Palavra é Vida", foi excluído no nasce
douro e acabou sendo um dos princi
pais argumentos para a intervenção do 
Vaticano na Confederação. A suspen
são do projeto, traumática em algu
mas Conferências Nacionais, só teve 
prosseguimento no Brasil, graças ao 
respeitoso diálogo entabulado com a 
Presidência da CNBB, que assegurou 
imprescindível apoio mediante o placet 
da Comissão Teológica, que o enrique
ceu com oportunos aportes e observa
ções pertinentes. 

Diálogo com instáncias de Roma 
Para o bom funcionamento da CRB 

foram determinantes o diálogo e as 
longas conversações mantidas com a 
Congregação para os Institutos de Vida 
Consagrada e as Sociedades de Vida 
Apostólica, de Roma, no sentido da 
aprovação integral por nove anos do 
Estatudo, que até então permanecia em 
caráter provisório. Ficaram destarte ga
rantidas algumas conquistas importan-
tes para o bom gerenciamento da ins
tituição, sobretudo no tocante à elei
ção de um ex-superior maior para a '" 
presidência, e para a manutenção das ~ 

~ 

Seções Regionais como instâncias de il 
w 

animação da vida religiosa e oportu- ~ 
nidade de participação de todos os re- 8 
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ligiosos e religiosas das bases, nas ini
ciativas da programação. O diálogo 
franco com a Congregação romana e a 
presença física do Cardeal Jerôme 
Hamer, então Prefeito, na Assembléia 
de 1986, e de Dom Vincenzo Fagiolo, 
Secretário, em 1989, quando puderam, 
em primeira pessoa, constatar a serie
dade das prioridades e linhas de ação 
votadas pelo conjunto dos Superiores/ 
as Maiores, e ouvir os relatos do em
penho apostólico e missionário da vida 
religiosa no Brasil, foram momentos 
chaves para a manutenção da dinâmi
ca histórica, da estrutura e da identi
dade da CRB. 

Organização Interna da CRB 
A seleção e a formação de um quali

ficado corpo de executivos, que seja 
capaz de transformar a programação 
em vida, em propostas de animação, é 
das tarefas mais demoradas e exigen
tes. O fato de serem pessoas bem pre
paradas e de exercerem funções de re
levo nos próprios Institutos, justifica 
a resistência ou a dificuldade em se
rem liberadas e postas à disposição da 
CRB, que pede dedicação exclusiva e 
tempo integral. 

O espírito das propostas da Assem
bléia de 1983 propunha renovação na 
forma e nos mecanismos de relaciona
mento da Nacional com as Seções Re
gionais e com as Congregações. Os se
minários, fóruns ou encontros promo-

d vidas pela Nacional beneficiavam cer
.ti tamente os Institutos que podiam ban
!;l car o envio de um ou mais de um de 
~ 

~ seus membros, que posteriormente re
o 
u passava os conteúdos em âmbito in-
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terno, mas a constatação era a de que 
os religiosos mais distantes geografi
camente e os Institutos mais carentes 
de recursos econômicos permaneciam 
excluídos dos beneficios da reflexão e 
das experiências. 

Foi quando se fez a opção de selecio
nar os candidatos às atividades da Na
cional através das Regionais, que pri
vilegiavam aquelas pessoas que, ao re
tornar pudessem repassar a experiên
cia vivida aos religiosos da Regional, 
sendo assim multiplicadores da refle
xão e criando então uma rede de divul
gação daquilo que.era proposto pela 
Nacional. Este critério, que evidencia
va a realidade da .exclusão dos distan
tes e dos pobres~ ·gerou de imediato, 
um movimento de multiplicação dos 
Núcleos Diocesanos e a insistência so
bre a necessidade da criação de novas 
Seções regionais. 

Este processo de democratização dos 
conteúdos e de descentralização das ati
vidades só foi possível graças ao apri
moramento dos mecanismos de comu
nicação e graças sobretudo ao espírito 
criativo e dinâmico do quadro executi
vo, constituído por mais de uma deze
na de religiosos e religiosas com larga 
experiência de liderança, com incondici
onal amor à CRB e grande capacidade 
de entrega ao trabalho. Sem dúvida, 
é a esse diligente staff que a vida re
ligiosa do Brasil muito deve, e penho
rada agradece. 

Democratização e descentralização 
da CRB 

Pode-se afirmar então que a década 
de oitenta foi a da democratização e 



da descentralização da CRB, não só 
pela criação de novas Seções Regionais, 
mas igualmente, ou principalmente 
pela multiplicação das Equipes espe
cíficas de animação em cada uma das 
Regionais, onde eram repassados os 
conteúdos dos seminários e dos encon
tros nacionais. 

No âmbito do pluralismo cultural da 
época surgem grupos minoritários de
sejosos de encontrar espaços próprios 
de reflexão, e de resgatar elementos 
de sua identidade como pessoas, como 
coletividade e como religiosos. Foi nes
se período que vieram à luz os grupos 
de reflexão de religiosos psicólogos, de 
religiosos irmãos, de religiosos/as ne
gros/as, de religiosos/as na inserção, 
dos comprometidos com a justiça e a 
solidariedade ... 

Já há bem tempo as Congregações re
ligiosas nascidas no Brasil e que soma
vam mais de nove dezenas de entida
des, estavam constituídas num grupo 
especial, com reuniões, assembléias e 
estatutos próprios. A CRB preocupou
se desde os primórdios em acompanhar 
o processo de crescimento desses Insti
tutos oferecendo-lhes subsídios de re
flexão, facilitando a participação em 
cursos e seminários, conhecendo seus 
estatutos canônicos e civis, apoiando 
os esforços para a obtenção das garan
tias necessárias ao bom funcionamento 
como pessoas jurídicas. 

Há que ressaltar em parágrafo úni
co a continuidade do PRO FOCO, Pro
grama para a Formação das Contem
plativas' um curso exclusivo da Con
ferência dos Religiosos do Brasil, que 
tem ajudado sobremaneira as diferen-

tes famílias religiosas voltadas à con
templação. Ao lado dos conteúdos 
programáticos aplicados especifica
mente às contemplativas, o Curso 
ensej ava troca de experiência entre as 
diferentes ordens monásticas, permi
tia a circulação de informações e esti
mulava renovada vivência comunitá
ria. Este o tripé que possibilitou a con
tinuidade do PROFOCO até os dias de 
hoje com inegável aporte para a atua
lização das ordens e congregações. 

Ainda na esfera da formação, per
maneceram como referência para os 
Institutos o CETESP e o CERNE, duas 
iniciativas que marcaram época no iní-
cio de seu funcionamento, possibili
tando a renovação ou a criação de no
vos quadros de liderança e de forma
dores em múltiplas Congregações. O 
primeiro, intuído no início dos anos 
setenta, sempre mereceu a atenção e 
o apoio dos Superiores/as maiores nas 
Assembléias gerais, pelo fato de ofe
recer aos Institutos condições ideais 
para o aprimoramento dos próprios 
quadros diretivos e dos agentes de for
mação. O segundo, orientado especifi
camente a religiosos e religiosas com 
mais de vinte anos de profissão, ser
viu inicialmente para o aggiornamen-
to, relacionado com as mudanças pre
conizadas pelo Vaticano Ir e pela Igre-
ja do Continente, objetivo este que 
teve prosseguimento mediante as pe
riódicas adaptações às exigências do 
caminhar da vida religiosa no Brasil e < 

na América Latina. Ambos mantêm va- ~ 
'" lorizado o tripé baseado na reflexão ;l 
w 

renovada de conteúdos voltados para ~ 
a atualização da vida religiosa, na ex- 8 
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periência única de convivência comu
nitária com pessoas das mais diversas 
procedências e de diferentes carismas, 
e finalmente, no acompanhamento per
sonalizado com especialistas do ramo. 

A constatação de que significativo 
contingente dos religiosos e religiosas 
do Brasil atuavam e atuam nos setores 
da educação e da saúde fez com que a 
CRB desse constante atenção a tais cam
pos de missão da vida religiosa. Os anos 
oitenta foram particularmente amargos 
para quantos se dedicavam à formação 
da juventude em colégios e universida
des. Foi o tempo em que dominaram 
polarizações tanto na esfera da socie
dade civil, impulsionada por reivindi
cações de cunho salarial, por um lado, 
e ideológicas por outro, mas também 
por reações internas dentro dos Insti
tutos religiosos em busca de novas fren
tes de atuação pastoral e de inserção, e 
de fidelidade às origens dos próprios 
carismas. Não menos questionadas e 
sacudidas foram as instituições ligadas 
à saúde, expostas a questões éticas de 
discussão incipiente, frente à crescen
te exigência de profissionalização, e di
ante das dificuldades na parceria com 
o poder público em vista da manuten
ção das obras. Com o oferecimento anual 
de 150 bolsas de estudo na área da saú
de e de 150 outras no âmbito do servi
ço social, repasse de verbas oferecidas 
pela Adveniat e Misereor, a CRB 
intermediou a formação profissional de 
não poucas religiosas Brasil afora. 

~ A Referência Teológica 
~ Considerada no aspecto de sua for-
8 mação interna, a ERT, Equipe de Refle-
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xão Teológica, dos anos oitenta, pode 
ser vista como sendo a segunda gera
ção de teólogos da história da CRB, 
renovada que fora pela substituição 
normal de alguns de seus componentes 
das primeiras horas. O amor à vida reli
giosa, a capacitação profissional, a de
dicação incondicional ao estudo e à res
posta pronta diante das solicitações de 
apoio teórico ou para iluminação de 
temas de atualidade ou de fronteira, 
foram algumas das características des
ses religiosos que se reuniam mensal
mente partilhando seus estudos e re
flexões. Considerada a "caixa de resso
nância" da vida religiosa que lutava 
entregue à missão nas bases e nas con
gregações, a ERT sempre trouxe luz, 
aguilhão e entusiasmo frente aos desa
fios daqueles tempos de tão rápidas 
transformações. 

As Assembléias Gerais nacionais mar
caram época e indicaram rumos para 
toda a vida religiosa do território bra
sileiro. O estudo dos temas seleciona
dos pela Diretoria Nacional, após aus
cultar as Regionais, os Superiores e as 
Superioras Maiores, e os religiosos e 
religiosas das bases, sempre foi tarefa 
da ERT que submetia sugestões e refle
xões às diferentes instâncias decisórias. 
Assim sendo, os períodos entre as As
sembléias permitiam que as linhas de 
ação aprovadas fossem implementadas 
em todas as Regionais, criando destarte 
linguagem comum e atividades compar
tilhadas um pouco por toda parte. Sem 
o qualificado aporte da ERT dificilmen
te seria possível coordenar e animar a 
vida religiosa como prescreve o Estatu
to da CRB. 



Graças ao empenho da ERT foram pu
blicados valiosos subsídios para a re
flexão das Equipes e para os Institu
tos. Neste capítulo pode-se incluir tam
bém o projeto Tua Palavra é Vida, para 
o estudo da Bíblia, que embora tenha 
sido conduzido por um qualificado gru
po de biblistas, sempre mereceu a sim
patia da ERT. 

Parceria com o UNICEF 
Acontecimento ímpar e de alcance 

ainda por avaliar ocorreu em 1984, 
quando por sugestão do setor social 
da CNBB, a sede da CRB nacional rece
beu a visita da presidência do UNICEF, 
que trouxe a proposta de parceria en
tre as duas instituições para uma cam
panha de diminuição da mortalidade 
infantil em nosso país. O apelo da di
reção da CRB às Congregações, mor
mente às voltadas para a área da saú
de, não só foi ouvido, mas as decor
rentes iniciativas internas trouxeram 
inegável vitalidade a muitas vocações 
pessoais e a não poucos carismas. Des
de então um sem número de religio
sos, sobretudo de religiosas, deu mão 
forte à Pastoral da Criança, e possibi
litou a penetração dessa benemerente 
instância de solidariedade nos mais 
longínquos rincões de nossa pátria. 
Pode-se afirmar que o interesse e a 
interferência da CRB foram definitivos 
para aprimorar o projeto, que hoje tem 
vinculações internacionais, e para 
potenciar sua execução. 

2- Balanço de uma Etapa 
Olhando do alto do incipiente ter

. ceiro milênio pode-se concluir que os 

anos oitenta foram de grande dinamis
mo para a vida religiosa no Brasil, con
seguindo manter a fé nos processos da 
caminhada e o entusiasmo nesse ideal 
de seguimento de Jesus, apontando si
nais de vida e vitalidade, e descorti
nando horizontes novos para as novas 
gerações. 

No entanto, hoje, a vida religiosa 
como um todo ainda não alcançou a 
renovação preconizada pelo Vaticano 
II, nem assimilou plenamente as pro
postas da Igreja do Brasil e do Conti
nente. Há quem afirme que os esfor
ços de atualização da vida religiosa 
pós-conciliar não desceram ao âmago 
da utopia desse estilo de vida caris
mática. Sinal dessa crise de crescimen-
to pode ser evidenciado no teor da re
flexão teológica hodierna e nas expe
riências criativas que surgem, um pou-
co por toda parte, na tentativa de con
solidar alguma fórmula de segurança 
institucional ou de estilo de presença 
na Igreja e na sociedade. Onde encon
trar as causas dessa busca constante? 
Terá sido por resistências inerentes ao 
peso histórico das instituições? Terá 
sido por excesso de convicção em nos-
sa capacidade de entender e de resol-
ver questões, prescindindo da força e 
da assistência do Espírito Santo? Terá 
sido pela mera aplicação de métodos 
modernos de gerenciamento e de rees
truturação? Terá sido por lentidão no 
retorno às fontes das intuições e das 
intenções dos Fundadores e das Fun- « 
dadoras? Terá sido por acomodação ~ 

'" estrutural ou por vícios atávicos no ;l 
~ 

estilo de vida? Terá sido por corrup- ~ 
ção do poder ou por satisfação com o 8 
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status quo? Outras perguntas poderi
am ser formuladas, com respostas por 
ora parciais! 

Fica, apesar das inevitáveis pergun
tas diante da atual realidade, a firme 
convicção de que a CRB cumpriu sua 
missão de animação e de coordenação 
da vida religiosa. Para quem teve a gra
ça de participar de seus quadros, per
manece vivo o sentimento de ter ex
perienciado um período rico da histó
ria da Igreja em nosso país, e da vida 
da CRB, que ora completa cinqüenta 
anos de bons serviços à vida religio-

sa. A CRB foi e continua sendo uma 
escola de vida, de valor extraordinário 
e de alcance único. Gravado no fundo 
do coração permanece indelével o sen
timento da gratidão a todos quantos 
labutaram para que a vida religiosa do 
Brasil tivesse, e tenha sem pre mais efi
cácia e dinamismo. 

Irmão Claudino: Irmão Marista. Foi Presidente da CRB 
de 1983 a 1989. Conselheiro Geral da Congregação, 
durante 12 anos. 
Endereço do autor: 
Rua Francisco Bretas 8hering, 81 
Bairro Copacabana - 31550-060 - Belo Horizonte - MG 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 

1- Em comunidade, converse sobre a eficácia da renovação da vida reli
giosa, a partir das práticas de sua Provincia, confrontadas com os 
ideais preconizados por Medellín, puebla e a Igreja do Brasil. Sente-se 
satisfeito(a) com o processo? 

2- Para os mais idosos - A CRB tem tido alguma influência sobre os 
rumos das opções apostólicas de sua provincial E de sua vida? 

3- Para osjovens - Que sonho de vida religiosa gostaria de ver realizado 
hoje e amanhã, na sua vida e na de sua Congregação? 

, 'NeSSe mundo de rostos sofridos, 

o seguimento de Jesus libertador significa dar 

prosseguimento a sua obra redentora" 



Apontamentos a partir da Sacrosanctum 
Concilium 40 anos depois 

JOAQUIM FONSECA, OFM 

Introdução 
No próximo dia 4 de dezembro, esta

remos celebrando os quarenta anos da 
"Constituição sobre a Sagrada Liturgia", 
Sacrosanctum Concilium (SC). Este pri
meiro documento do Concílio Vaticano 
Ir, após sua promulgação, em 1963, 
transformou-se numa espécie de sím
bolo de toda a reforma Concíliar que se 
sucedeu nos anos seguintes. 

De antemão, alertamos ao(à) preza
do(a) leitor(a) que o presente artigo não 
pretende acrescentar novidades subs
tanciais sobre a SC, até porque muitos 
teólogos já fizeram isso com maior pro
priedade e conhecimento de causa. Nos
sa proposta é fazer uma sucinta memó
ria desta Constituição, ressaltando ele
mentos de sua teologia e de seu alcan
ce pastoraL 

Na primeira parte, depois de con
textualizar a SC, ressaltamos seus prin
cipais eixos teológicos, buscando 
vinculá-los à "ritualidade". Como músi
co, também sentimo-nos na obrigação 
de fazer uma leitura inspirada no capí
tulo VI da SC (A música sacra). Porém, 
nosso enfoque será direcionado para o 
aspecto da música enquanto rito (mú-

, Cf. SC 9. 

'SC 10. 

sica ritual) e sua importância na ação 
litúrgica. A guisa de conclusão, com um 
olhar retrospectivo de quarenta anos 
depois, apontamos alguns desafios, re
alizações e perspectivas quanto à litur
gia em geral e à música rituaL 

1- Importância da SC no contexto 
do Concílio Vaticano 11 

1.1. Uma reforma a partir da liturgia 
Não foi por acaso que a reforma de

sencadeada pelo Concílio Vaticano Ir co
meçar pela liturgia pois é nela que a Igre
ja se alimenta e se revigora. A liturgia é 
a "teologia primeira", o lugar do encon
tro de Deus com o seu povo e deste com 
seu Deus. Embora não esgotando toda a 
ação da Igreja', a liturgia é o lugar privi
legiado da experiência de Deus - pré
requisito para o discurso teológico, ou 
seja, a "teologia segunda". "A liturgia é 
o cume para o qual tende a ação da Igre
ja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde 
emana toda a sua força"'. 

Uma vez que a liturgia não estava 
mais surtindo esta 'força', o Movimento 
LitúrgicoJ, há mais de 50 anos antes do 
Concílio, foi preparando toda a base 

« 
Ü 
z 
~ 

il 
, Cf. NEUNHEUSER, B. o movimento litúrgico: panorama histórico e linhas gerais. In: WW.AA. A ~ 
liturgia momento histórico da salvação, Paulus, 1987 (Anamnesis 1) p. 11-36. Veja também: SILVA, 6 
J. A. da. O Movimento Litúrgico no Brasil, Vozes, 1983. u 
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teológica e pastoral da Constituição 
sobre a Liturgia. Este primeiro docu
mento conciliar levou o teólogo J. A. 
Jungmann a classificá-lo como sendo 
"uma primavera que há meio século 
surgiu sobre a terra e viçosa desabro
chou em todos os recantos, teve agora 
seu coroamento numa rica colheita. 
Uma dádiva grandiosa de Deus nos foi 
colocada nas mãos; dádiva de Deus, 
plasmada e formada, porém, ao mesmo 
tempo, por mãos humanas"4. 

As conseqüências pastorais dessas 
mudanças trazidas na Constituição so
bre a liturgia foram, dentro de pouco 
tempo, colocadas em prática. A primei
ra grande janela que se abriu, de ime
diato, foi a substituição do latim pela 
língua vernácula. E assim novos hori
zontes começaram a despontar. A par
tir de então, o grande objetivo a ser 
atingido é a participação "plena, ativa 
e frutuosa", "interna e externa", "cons
ciente e piedosa" dos fiéiss. De ouvin
tes passivos, os fiéis passam a sujeitos 
ativos (atores) na liturgia, exercendo 
assim o seu sacerdócio batismal, sob a 
presidência daquele( a) que exerce a 
função de Cristo-cabeça. 

1.2. Estrutura da Constituição 
sobre a liturgia 

A Sacrosanctum Concilium (SC), ex
cetuando o proêmio (n. 1-4) e o apên
dice (Declaração acerca da revisão do 
calendário), está estruturada em sete 

Capítulo I: Os princípios gerais da refor
ma e do incremento da liturgia. Vale lem
brar que aqui encontramos os principais 
fundamentos teológicos e pastorais que 
regem a Constituição: a natureza da li
turgia e sua importáncia na vida Igreja 
(n. 5-13); necessidade de promover a 
educação litúrgica e a ativa participação 
(n. 14-20); reforma da sagrada liturgia 
(n. 21-40); o incremento da vida litúrgi
ca na diocese e na paróquia (n. 41-46). 
Capítulo 11: O sacrossanto mistério da 
eucaristia (n. 41-57). 
Capítulo IJI: os demais sacramentos e 
os sacramentais (n. 47-82). 
Capítulo IV: O ofício divino (n. 83-101). 
Capítulo V: O ano litúrgico (n. 102-111). 
Capítulo VI: A música sacra (112-121). 
Capítulo VII: A arte sacra e as sagradas 
alfaias (n. 122-130). 

Para este estudo, concentraremos 
nossa atenção nos capítulos I e VI. 

1.3. Resgate da compreensão 
teológica da liturgia 

i3 capítulos a saber: 

O Concílio de Trento (séc. XVI), pre
ocupado em dar à Igreja uma resposta 
aos percalços gerados pela Reforma Pro
testante, colaborou para que a compre
ensão da liturgia se limitasse pratica
mente ao aspecto jurídico e formal, além 
de contribuir para que a rigidez e o 
fixismo se mantivessem ao longo de 
quatro séculos. O Movimento Litúrgico 
- conforme já aludimos acima - contri
buiu de forma significativa para o res
gate da teologia da liturgia. No ano de 
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'JUNGMANN, J. A. Uma dádiva de Deus à sua Igreja. In: BARAÚNA, G. (org.), A Sagrada liturgia 
renovada pelo Concílio, p. 121. 
'Cf. se 14, 19. 48. 



1947, influenciado por este "movimen
to", o papa Pio XII publicou a encíclica 
Mediator Dei. Esta encíclica foi um tipo 
de "prelúdio" para a futura Constitui
ção sobre a liturgia do Concílio Vatica
no II, a Sacrosanctum Concilium (1963). 

A SC, nos respectivos números 5 a 8, 
apresenta a natureza da liturgia. O eixo 
teológico se apóia em dois grandes pila
res: a liturgia como momento da história 
da salvação e a liturgia como exercício do 
sacerdócio de Cristo e dos cristãos'. 

a) A liturgia como momento da 
história da salvação 
Pensar, teologicamente, a liturgia 

como momento da história da salvação 
é dar-se conta da sacramentalidade da 
ação litúrgica como realização plena do 
mandato de Cristo: "fazei isto em me
mória de mim". A celebração desta me
mória é, para o Concílio, a própria sal
vação acontecendo aqui e agora. Deus 
sempre quis salvar os seres humanos e 
este seu plano salvifico atingiu a ple
nitude na pessoa de Jesus Cristo e, mais 
precisamente, no seu mistério pascal'. 

Na liturgia, fazemos memória do fato 
histórico da paixão, morte, ressurrei
ção e ascensão de Cristo e, graças à ação 
do Espírito Santo, este mistério pascal 

continua acontecendo no hoje de nos
sa história. Cristo continua 'passando' 
no meio de nós. A celebração litúrgica 
é o lugar privilegiado da manifestação 
desse mistério, sobretudo quando as
sociamos a paixão-marte-ressurreição 
de Cristo à paixão-morte-ressurreição 
dos cristãos. Esta atualização do mis
tério pascal de Cristo é condição sine 
qua non para que a liturgia seja, de fato, 
expressão da vida humana e apelo ao 
compromisso sócio-transformador'. 

b) A liturgia como exercício do 
sacerdócio de Jesus Cristo 

Ao falar da presença de Cristo na Igre
ja, sobretudo nas ações litúrgicas, a SC 
nos aponta um outro pilar de seU eixo 
teológico: "A liturgia é tida como o exer
cício do múnus sacerdotal de Jesus Cris
to, no qual mediante sinais sensíveis, é 
significada e, de modo peculiar a cada 
sinal, realizada a santificação do homem; 
e é exercido o culto público integral pelo 
corpo místico de Cristo, cabeça e mem
bros"'. Jesus Cristo, cumprindo plena
mente a vontade do Pai, 'celebrou' a li
turgia que mais agradou ao Pai: o culto 
em espírito e verdade. Pelo batismo nós 
nos tornamos co-participantes desse sa
cerdócio de Cristo formando, assim, uma 

6 Para este item, cf. LUTZ, Gregório. A natureza da liturgia - Texto da conferência apresentada pelo 
autor durante o "Seminário Nacional sobre a Sacrosanctum Concilium" em São Paulo, 10 a 13/03/ 
2003. Idem. A liturgia, momento da história da salvação. Revista de Liturgia, n' 173, set.jout. 
2002, p. 4-6. 
7 SC 5b. « 
, Sobre o mistério pascal de Cristo e dos cristãos da América Latina veja: II CONFERÊNCIA DO EPIS- ~ 
COPADO LATINO-AMERICANO. Conclusões de Medellin. 3 ed., Vozes, 1977; BUYST Ione. Liturgia na ~ :;l 
América Latina: celebração da "páscoa do povo"? Revista de Liturgia, 81, p. 10-16, maio/jun. 1987; ~ 
Idem. Medellín na liturgia. REB, 48/192, p. 860-75, dez. 1988. ;'; 
• Cf. SC 7. 8 
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"nação santa", um povo escolhido para 
proclamar as maravilhas daquele que nos 
chamou das trevas para a sua luz admi
rável'°. Como membros vivos do corpo 
místico de Cristo, em cada ação litúrgi
ca, celebramos o memorial de sua morte 
e ressurreição, enquanto aguardamos a 
sua nova vinda. O culto dos cristãos deve 
ser celebrado "em espírito e verdade", 
ou seja, numa autêntica expressão da 
vida, assim como foi para Jesus. Acredi
tamos que um caminho eficaz para ob
termos os frutos desse "culto espiritual" 
é o da ritualidade. 

c) A ritualidadell 

Partimos do princípio que a liturgia é 
uma ação simbólica e que esta ação atin
ge nossa sensibilidade através de "sinais 
sensíveis". Estes sinais nos permitem 
senti-los por intermédio do tato, visão, 
olfato, audição, paladar. Por isso, todas 
as coisas e objetos que usamos na litur
gia (altar, ambão, pão, vinho, água, óleo, 
vestes ... ), nos remetem a uma outra re
alidade que está para além da nossa com
preensão racional. Por exemplo: a mesa 
do altar é símbolo de Cristo, a assem
bléia reunida é sinal sacramental do cor
po místico de Cristo e assim por diante. 

A ritualidade é um conceito antropo
lógico que nos permite nos aproximar 
da sacramentalidade da liturgia com o 

'" Cf. 1Pd 2, 5.9. 

auxílio das ciências humanas. Através da 
ação ritual, o ser humano se sente cha
mado a entrar em comunhão com o trans
cendente e procura dar uma resposta 
concreta a este chamado. A ação ritual 
nos permite mergulhar no mistério cele
brado e sermos 'possuídos' pela divinda
de que vem até nós, via sinais sensíveis. 

A ritualidade é o oposto de ritualismo. 
A ritualidade confere o 'caráter' da ação 
ritual; enquanto no ritualismo, o rito fica 
reduzido ao formalismo, à exterioridade, 
sem dimensão simbólica, sem suficiente 
atenção ao sentido que expressa e sem 
envolvimento afetivo. A ritualidade leva 
à experiência ritual e a uma atitude es
piritual" . 

A ritualidade litúrgica expressa a fé 
cristã e tem Cristo como centro da expe
riência. Esta experiência do mistério ali
menta a fé e leva-nos a uma atitude es
piritual. A espiritualidade é, portanto, a 
encarnação, a incorporação da experi
ência do mistério, no quotidiano da exis
tência humana. Portanto, 'espiritualida
de' jamais pode ser confundida cbmo algo 
desencarnado da vida e da história. 

A partir do que vimos sobre a ritua
lidade, o antigo axioma sobre a eficá
cia sacramental - ex opere operato -
por si mesmo, não se sustenta plena
mente. A ação sacramental requer a ri
tualidade. Não basta realizarmos o rito 

11 Cf. BUYST, Ione. Ritualidade; partilhando uma busca pessoal- Texto da conferência proferida pela 
o( autora na assembléia da ASLI, em São Paulo, janeiro de 2003. Idem. Alguém me tocou! 
Ü 
Z Sacramentalidade da liturgia na SC .... Revista de Liturgia, n. 176, mar.fabr. 2003, p.4-9. Idem. 
~ 

~ Façam isto ... sacramentalidade da liturgia. In: O mistério celebrado: memória e compromisso -1. 
~ Valencia, Siquem, 2002, (Teologia litúrgica, 9), p. 109-21. Idem. Liturgia, de coração. Vozes, 1997, 
6 (Equipe de liturgia, 6). 
u 

12 Idem. Ritualidade ... , op. cito p. 1-2. 
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sem qualquer envolvimento afetivo, 
cognitivo e espiritual. 

11 - A música na liturgia 
pós-Concílio 

O Concílio Vaticano II recuperou o 
conceito de "música sacra" como "par
te integrante" da ação litúrgicalJ • A 
partir de então, a música a ser execu
tada durante a ação litúrgica deixa de 
ser um tipo de ornamento ou entrete
nimento e torna-se um elemento cons
titutivo do rito, ou seja, uma música 
ritual (MR). Antes de falarmos dessa 
função ministerial, busquemos compre
ender o que seja, de fato, uma MR. 

2.1. A música enquanto ritoM 

O ser humano sempre privilegiou a 
música ao longo de sua história, especi
almente nos momentos mais significati
vos como: por ocasião do nascimento 
(sobretudo nos ritos de iniciação), da 
morte (ritos fúnebres), da doença, do 
plantio, da colheita e de outras come
morações. Na folcmúsica religiosa brasi
leira, encontramos bons exemplos de 
música ritual nos benditos, incelências, 
folias de reis ... , além de uma infinidade 
de cantigas e danças específicas para 
cada festa do calendário popular. 

2.2. A música ritual cristã 
A MR cristã, por sua natureza, expres

sa o mistério cristão. É "parte integran-

te" da liturgia. Constitui um "sinal li
túrgico" que, por um lado, viabiliza a 
ação de Deus que se 'apossa' de seu povo 
e, por outro, cumpre a função de ser uma 
resposta dos fiéis a este mesmo Deus, 
por Cristo, no Espírito. A MR tem como 
finalidade a glória a Deus e a nossa 
santificação, seja: a) realçando os diver
sos ritos da palavra - proclamação, me
ditação, salmodia, aclamação, etc.; 
b) colocando em relevo os diversos mo
mentos rituais - abertura, procissões, sú
plicas litânicas, etc.; c) estando a servi
ço da comunidade e não de si mesma 15. 

Disso se conclui que, para cada mo
mento ritual, é necessário uma MR com 
'fisionomia' própria. E, como conseqü
ência' urge dos compositores e intér
pretes uma acurada atenção para que 
todos os elementos constitutivos da MR 
(texto, melodia, ritmo ... ) estejam har
monizados dentro de cada rito, em per
feita simbiose e linguagem adequadas. 

Portanto, a MR pós-Concilio não pode 
ser vista de forma isolada do conjunto do 
rito ao qual ela se destina. Sua qualidade 
estética inclui, necessariamente, a natu
reza do rito. Esta 'estética litúrgicà' exige 
da MR determinados atributos como: 
a) fornecer à liturgia um instrumento co
letivo de oração; b) viabilizar o clima fes
tivo (pascal) de cada celebração; c) fazer 
ouvir e entender o inaudito!6. Enfim, a 
verdadeira MR tem por finalidade levar as 
pessoas ao 'mergulho' na proposta do rito. 

" Cf. SC 112. 
'" l~ Para um maior aprofudamento sobre Música Ritual veja: FONSECA, Joaquim. O Canto novo da ~ 

Nação do Divino. paulinas, 2000. <U.l 

~ 
15 Cf. UNNERSA LAUS. La musica en las liturgias cristianas. Phase, Barcelona, 120, p. 454-66, sep./ J.L! 

> oct. 1980. Z 

" Cf. GELINEAU. J. Canto e música. In: O amanhã da liturgia, São Paulo, Paulinas, 1977, p. 118-20. 
O 
u 
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III - À guisa de conclusão -
40 anos depois: desafios, 
realizações e perspectivas 

Quarenta anos depois das mudanças 
desencadeadas pelo Concílio, encontra
mo-nos em meio a uma encruzilhada: Por 
um lado, a Sacrosanctum Concilium im
pulsionou a Igreja no Brasil no incremen
to da reforma da liturgia, porém, nem 
tudo foi plenamente realizado, sobretu
do no âmbito da inculturação. Aqui, vale 
o imperativo evangélico de "avançar para 
águas mais profundas", rumo a uma li
turgia que seja, de fato, celebração do 
mistério pascal de Cristo, encarnada na 
realidade latino-americana. 

a) Desafios 
• Quanto à liturgia em geral 

Diante dos muitos desafios que a 
pastoral litúrgica enfrenta, destacamos: 

Como tornar nossas celebrações litúr
gicas verdadeiros momentos da his
tória da salvação? 
Como sair do formalismo, do ritua
lismo sem prejuízo da essência da 
proposta ritual? 
O que está por detrás da dificuldade 
de muitas comunidades em assumir 
o ano litúrgico como um caminho 
pedagógico e de espiritualidade? 
E ainda: Como e quando a Igreja no 
Brasil poderá desfrutar de uma litur
gia plenamente inculturada, sobre
tudo nas culturas afro e ameríndias? 
Existe um ditado popular que diz mais 

o( ou menos assim: "Só se realiza bem uma 
iJ 
.'5 coisa quando se tem clareza do que se 
:il 
~ 

propõe fazer". No caso da liturgia, não 
há dúvida de que o primeiro passo é o 
da formação litúrgica permanente para 
todos os agentes de pastoral litúrgica. 
Só conhecendo a natureza (teologia e 
ritualidade) de cada rito - levando sem
pre em conta o tempo do ano litúrgico e 
o contexto sócio-cultural da comunida
de -, é que poderemos transformar nos
sas celebrações em momentos epifânicos, 
de profundo diálogo entre Deus e seu 
povo. Para um autêntico processo de 
inculturação da liturgia, é imprescindí
vel um profundo diálogo interdisciplinar, 
envolvendo antropólogos, sociólogos, 
especialistas em lingüística e cultura 
popular, músicos, artistas e especialis
tas em ciência litúrgica. 

Enfim, o caminho para a compreen
são da teologia litúrgica pós-Vaticano 
lI, não pode ser restrito apenas sob o 
ponto de vista estético e formal do rito, 
mas sobretudo de sua linguagem que 
deve ser, poética, mística, performati
va 17 e inculturada na vida de cada co
munidade celebrante. 

• Quanto à MR 
Como enfrentar o fenômeno da 'ava
lanche' de cantos que, a cada ano, são 
colocados no mercado fonográfico, sen
do muitos deles vinculados a folhetos 
e livros utilizados nas celebrações? 
O que fazer diante das 'missas show' 
transmitidas nos canais de televisão 
para os quatro cantos do país, onde 
o canto e a música são o alvo mais 
passível de deturpação? Nessas cele-

> z 
o 
u 

17 Sobre a linguagem litúrgica veja: MARTÍN, J. L. A língua e a linguagem litúrgica. In: No espírito e 
na verdade - 2. Vozes, 1997, p. 122-147. 
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brações, se privilegia um tipo de can
to "com forte apelo intimista, mas 
anêmico no conteúdo e banal na for
ma"!', na sua maioria, advindos de 
'movimentos' emergentes de cunho 
pentecostal. 
Como solucionar a 'onda' das bandas 
e outros conjuntos musicais que têm 
provocado uma verdadeira 'poluição 
sonora' e inibido a participação da 
assembléia? 
O que fazer com a grande maioria dos 
compositores (letristas e músicos) que 
continuam a compor músicas total
mente obsoletas e incompatíveis com 
a natureza e a linguagem litúrgica? 
Quanto ao primeiro desafio (o da ava-

lanche de produções musicais inadequa
da ao uso litúrgico), acreditamos que o 
caminho mais seguro para solucioná-lo 
é a criação de um sólido repertório bí
blico-litúrgico, nas comunidades. A idéia 
de 'repertório' está intimamente ligada 
à de rito!'. A função primordial do rito 
cristão - como vimos acima - é evocar, 
tornar presente, recordar a fé em Jesus 
Cristo. A música, enquanto rito, tem a 
propriedade de evocar, tornar presente 
este mistério. E isto se dará de forma 
plena mediante o exercício da repetição. 

Um repertório bíblico-litúrgico que 
permanece vivo na memória dos fiéis, 
além de facilitar a participação da as
sembléia, também resgata a dimensão 

de memorial - essencial para a liturgia. 
A ação renovadora do Espírito Santo 
proporcionará à mesma assembléia, a 
novidade na repetitividade. A pedago
gia intrínseca ao ato de repetir, a cada 
ano, o mesmo canto, levará os fiéis a 
uma vivência espiritual, cada vez mais 
intensa, do mistério celebrado. 

Quanto aos demais desafios, conti
nua valendo, aqui, o que dissemos so
bre a formação permanente dos agen
tes de pastoral: A formação litúrgica é 
a base de toda a pastoral litúrgica. No 
caso da música, todos os agentes de 
pastoral dessa área devem estar "imbu
ídos do espírito e da força da liturgiae 
dela se tornarem mestres"", para que 
seu ministério seja exercido em função 
da plena, ativa e frutuosa participação 
do povo sacerdotal na ação litúrgica. 
Uma vez exercendo conscientemente 
seu ministério'!, os ministros da MR 
(compositores, salmistas, animadores, 
cantores, instrumentistas ... ) conduzi
rão a assembléia à essência daquilo que 
se celebra: a páscoa de Cristo na páscoa 
dos cristãos. 

b) Realizações 
De antemão, prevenimos o/a leitor/a 

que não pretendemos fazer uma lista 
exaustiva de realizações, mas apenas 
apresentar o que julgamos ser mais ex
pressivo para a finalidade deste artigo. 

18 VELOSO, R. 40 anos atrás ... 40 anos depois .... Texto da conferência proferida pelo autor no Encon- « 
tro Nacional de Músicos promovido pela CNBB, dias 16 a 19/9/2002, em Brasília, p. 3. Ü 

Z 
19 Cf. UNIVERSA LAUS. nn. 8:1,2,3,5,6. Veja também [one BUYST. A Missa corno ação ritual. In: A ~ 

Missa, memória de Jesus no coração da vida. Vozes, 1997, p. 23. ~ 
20 se 14c. ~ 
" Cf. se 28. 8 
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• Quanto à liturgia em geral 
Mesmo se dando conta dos muitos 

desafios a serem enfrentados, vale 
também registrar que, ao longo des
ses quarenta anos, a Igreja no Brasil 
tem dado passos qualitativos na for
mação, na pastoral e na inculturação 
litúrgica. 
- No âmbito da formação destaca

mos: o Instituto Superior de Pasto
ral Litúrgica (ISPAL) que funcionou 
durante os anos de 1966 a 1968 e o 
Centro de Liturgia da Faculdade de 
Teologia N. Sra. da Assunção de São 
Paulo que, desde 1985, tem forma
do um contigente expressivo de dou
tores, mestres, professores e agen
tes pastorais litúrgicos de todos os 
recantos do País. A partir destes dois 
pólos, têm surgido inúmeras inicia
tivas no campo da formação litúrgi
ca a nível regional, diocesano e pa
roquial. Quanto à formação litúrgi
ca nas casas de formação e institu
tos de teologia, estamos aguardan
do uma publicação da OSIB que con
templa uma ampla reformulação da 
grade curricular para um ensino mais 
eficaz da liturgia nos institutos te
ológicos de todo o Brasil. 

- No âmbito da pastoral litúrgica. O 
crescente número de equipes de li-

turgia a nível de dioceses, paróquias 
e comunidades eclesiais de base, em 
todo o país; a publicação de livros e 
subsídios litúrgicos para as comuni
dades que celebram o "Dia do Senhor" 
em torno da Palavra"; a rede CELE
BRA (rede de animação litúrgica nos 
meios populares). 

- No âmbito da Inculturação. Talvez 
o exemplo mais expressivo seja o Ofi
cio Divino das Comunidades13 que, 
desde sua primeira edição em 1988, 
tem sido uma alternativa de oração 
litúrgica para as comunidades. Tra
ta-se de um esforço de inculturação 
da Liturgia das Horas nos meios po
pulares. Neste Ofício, boa parte do 
texto e da música vêm da folcmúsica 
religiosa brasileira. 

• Quanto à MR: 
No âmbito da formação. Merecem 
destaque os quatro "Encontros de 
música sacra" promovidos pela CNBB, 
em 1965 (Valinhos, SP), em 1966 (Vi
tória, ES), em 1968 e 1969 (Rio de 
Janeiro, RJ). Participaram destes en
contros músicos, musicólogos, 
folcloristas e liturgistas. Boa parte 
do resultado desse trabalho pioneiro 
na história da música litúrgica pós
concílio foi publicado na coleção 

22 Dentre as muitas publicações, destacamos aquelas endereçadas às equipes de liturgia como as 
coleções: "Equipe de Liturgia", de Jone BUYST, pela Editora Vozes; "Rede CELEBRA", pela editora 
Paulinas; "Celebrar", pela editora Paulinas; "Celebrar a fé e a vida", pela editora Paulus; "Dia do 

o( Senhor A-B-C" (com subsídios para as celebrações da Palavra), pelas editoras Apostolado Litúrgico e ü . 
Z Paulinas; "Cadernos de liturgia" (publicação do Centro de Liturgia), pela editora Paulus. Merece 
~ destaque especial a Revista de Liturgia, publicação bimestral, pelo Apostolado Litúrgico. 
~ 23 O Ofício Divino das Comunidades - Editora Paulus - encontra-se na 12 a edição. 
Z 
O 
u 
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24 Desta coleção destacamos: SOUZA, J. G. de. Folcrnúsica e liturgia. Petrópolis, Vozes, 1966; WW.AA. 
Música brasileira na liturgia, Petrópolis, Vozes, 1969. 



"Música sacra", pela Editora Vozes'4. 
Desde 1991, por iniciativa do setor 
de música da CNBB, foi criado o Cur
so Ecumênico de Formação Litúrgica 
e Musical (CELMU). Este curso, mi
nistrado em três etapas, sempre no 
mês de janeiro de cada ano, tem aju
dado muitos agentes de pastoral da 
música litúrgica de várias regiões do 
País. 

- No âmbito da pastoral litúrgica. Os 
"Cursos de canto pastoral" foram cer
tamente o veículo mais expressivo de 
divulgação das novas composições 
musicais produzidas nas últimas dé
cadas. Desse contingente de compo
sições surgiu o Hinário Litúrgico (da 
CNBB), obra em quatro volumes, pu
blicada pela Editora Paulus. Nessa co
leção encontramos o que de melhor 
se produziu em termos de MR no Bra
sil, nos últimos quarenta anos. 

- No âmbito da inculturaçâo. Talvez 
aqui, a MR seja o que de mais signi
ficativo se produziu no Brasil. En
contramos no Hinário Litúrgico e no 
Ofício Divino das Comunidades inú
meras composições onde texto, rit
mo e melodia são expressões mais 
genuínas de nosso 'jeito' brasileiro 
de celebrar. 

c) Perspectivas 
• Quanto à liturgia em geral 

Destacamos o "Seminário dos 40 anos 
da Sacrosanctum Concilium", realizado 
nos dias 10 a 13 de março de 2003, em 
São Paulo. Promovido pela Dimensão 
Litúrgica da CNBB e presidido por seu 
bispo responsável, Dom Geraldo Lyrio 
Rocha, arcebispo de Vitória da Conquis-

ta (BA). Participaram 147 pessoas liga
das à pastoral litúrgica, de todo o país, 
incluindo os bispos responsáveis pela 
liturgia nos regionais. 

A importância desse seminário apa
rece explícito nos seus objetivos espe
cíficos: "recuperar a história da gesta
ção da SC, na Igreja do Brasil e da Amé
rica Latina; aprofundar a teologia e as 
propostas da se. Refletir sobre a teolo
gia da celebração na perspectiva da di
mensão simbólico-sacramental. Projetar 
os passos a serem dados na formação 
litúrgica em todos os níveis, na organi
zação da pastoral litúrgica, na incultu
ração das celebrações". 

• Quanto à NR 
Em função deste "Seminário dos 40 

anos ... " que nos referimos acima, reali
zou-se em Brasília nos dias 16 a 19 de 
setembro de 2002, o "Encontro Nacio
nal de Músicos". Promovido pelo setor 
de música litúrgica da CNBB, com os 
seguintes objetivos específicos: "fazer 
uma memória da pastoral da música li
túrgica nos últimos anos. Recuperar as 
fases e os elementos da história da 
música litúrgica. Relembrar o berço his
tórico do qual nasceu a SC e contem
plar a riqueza teológico-litúrgico-pas
toral desta Constituição sobre a litur
gia. Encaminhar propostas e estratégi
as para uma maior dinamização da mú
sica litúrgica no contexto da Igreja de 
hoje e de amanhã". 

Enfim, diante de tudo o que aconte- '" 
ceu, ao longo destes quarenta anos de ~ 

~ 

renovação litúrgica, a Igreja no Brasil ~ 
~ 

tem um longo caminho a trilhar. A SC ~ 
ainda não foi plenamente assimilada na 8 
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nossa pastoral litúrgica. O que não po
demos permitir é que a força desta "Car
ta Magna" sobre a liturgia se dilua nas 
tenebrosas torrentes de práticas litúr
gicas - sobretudo daquelas vinculadas 
nos canais de TV - desenraizadas do 
verdadeiro espírito da liturgia pós-Va
ticano Ir que, conforme refletimos ao 
longo deste artigo, é a celebração do 
mistério pascal de Cristo no mistério 
pascal dos cristãos. 

Joaquim Fonseca é presbítero da Ordem dos Frades 
Menores, pertencente à Província de Santa Cruz (Mi
nas Gerais e Sul da Bahia). Corno músico e liturgista, 
exerce esta sua especialidade como professor no Cen
tro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus 
(CES), em Belo Horizonte, no Curso Ecumênico de For
mação Litúrgico-Musical (CELMU) e nos cursos de pós
graduação em liturgia da Pontificia Faculdade de Teo
logia N. Sra. da Assunção de São Paulo. É membro da 
ASLI (Associação dos Liturgistas do Brasil). Atual
mente ocupa o cargo de assessor nacional de música 
litúrgica da CNBB. 
Endereço do autor: jfonseca@gcsnet.com.br 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

1- Na sua comunidade, a Constituição conciliar Sacrosanctum Concilium 
é conhecida, lida e valorizada? 

INDlVIDUAL OU 

O DEBATE EM 

COMUNIDADE 

2-

3-

Em que aspectos principalmente a Sacrosanctum Concilium ajudou a 
impulsionar a renovação da Igreja? 
Como a Vida Religiosa pode, ainda hoje, inspirar-se na Constituição 
conciliar sobre a liturgia para renovar-se no seguimento de Jesus? 

, 'Na liturgia, fazemos memória 

do fato histórico da paixão, morte, 
ressurreição e ascensão de Cristo ... ' , 
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Há uma esperança para o teu futurol 

Há setas ,ndicando o caminho ... Jr 31, 17.21 

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

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

Neste horizonte de esperança , a CRB se compromete a animar 

... CORREIOS ... 

e assessorar o processo de refundação do Vida Religiosa , sinalizando 
o cominho através desses marcos : 

1. Espiritualidade integradora como experiência de itinerância, vivida 
no dinâmica pascal. 

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

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

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

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

6 . Novos relações de gênero e etnia tecidos no respeito e valorizoção 
do diferente. 

7. ln tercongregocionalidade, trabalho em rede e parcerias com leigos 
e diversos organismos em vista da solidariedade. 

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

9 . Apoio o novos formas de consagração e de pertença aos corismas. 

10. Dinomização e operocionolização do Projeto do CLAR I'Pelo 
Cominho de Emaús". 

11 Resposta generosa e presença inculturada na miss60 além
fronteira. 

A n6s, irmãs e irmãos de todo o Brasil, cabe a responsabilidade de transformar 
em vida profético e missionário o que o Espírito nos propõe neste momento. 
Nesto esperança, sob a proteção de Nosso Senhora Aparecida. ovançamos 
poro o futuro. 

(Texto final aprovado pelo XIX Assembléia Geral Ordinória do eRB, celebrada 
em São Paulo, de 09 a 13 de ;ulho de 2001.) 
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