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Desarmamento e Dignidade 

IR. MARIA CARMELITA DE FREITAS, FI 

A Campanha pelo desarmamento, em 
curso no País há alguns anos, culmina agora 
em outubro com o plebiscito popular. 
O que está em jogo nessa Campanha é a 
causa da dignidade humana e dos direitos 
fundamentais da pessoa. Enquanto a núdia 
e a publicidade comercializam e banalizam 
a idéia dos direitos humanos - "todo mun
do tem direito a uma moto Honda" - tais 
direitos são conspurcados e negados de 
muitas maneiras na convivência social e 
no cotidiano das pessoas, marcado pelas 
desigualdades sociais, o individualismo 
exacerbado, e a violência. No Brasil, segun
do estatísticas recentes, quase um terço da 
população não tem acesso a direitos bási
cos, como alimento, educação, saúde, sa
neamento básico, água tratada, transporte 
público. A segurança dos cidadãos é cada 
vez mais precária. 

A violência cresce no campo e na cidade 
e, lamentavelmente, no próprio âmbito do
méstico. Nas suas expressões urbanas, so
bretudo nas megalópoles, a violência atin
ge hoje níveis insuportáveis. Fenômeno 
característico da sociedade atual, está pre-

sente em contextos de Primeiro e de Ter
ceiro Mundo. Constitui uma das formas 
mais cruéis e mais nefastas de negar o vio
lentar a dignidade da pessoa, de ferir o seu 
direito a ir e vir, a ter um trabalho digno, 
a usufruir do fruto desse trabalho, a criar 
e educar os filhos, a desfrutar do lazer e da 
companhia de amigos. No trânsito, na es
cola, nas ruas, nos locais de trabalho e di
versão, nas estradas ela parece estar sem
pre à espreita, submetendo as pessoas à 
permanente insegurança e risco. A tenta
ção mais perigosa diante de tal situação é 
responder à violência com violência. A pre
ocupação com a legítima defesa leva a po
pulação a se armar, aumentando o risco de 
mais violência. 

A questão é complexa e desafiadora. 
Cidadãs e cidadãos brasileiros estão convoca-
dos às urnas para posicionar -se sobre ela. A 
resposta a essa convocação e o resultado do 
plebiscito serão um indicativo do nível de '" 

ü consciência política e cidadã da população. 3 
Mas permanece a questão de base: sem ~ 

respeito à pessoa e aos seus direitos fun- ~ 
damentais, sem justiça social, não há v 
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chance de se construir uma sociedade efe
tivamente desarmada e promotora da paz. 
A convivência humana, qualquer que seja 
o âmbito da sua realização histórica con
creta - sociedade civil, família, espaços 
profissionais, religiosos e culturais, insti
tuições e grupos de diferente natureza, po
vos e nações -, só pode dar-se de maneira 
harmônica e desarmada quando fundada 
no respeito mútuo e no mútuo reconheci
mento da dignidade e do valor do outro. 

A Vida Religiosa, como vocação ao se
guimento de Jesus, está chamada a ser 
anúncio e testemunho da convivência 
humana baseada no respeito à pessoa, na 
afirmação inconteste da sua dignidade para 
além de todas as diferenças sociais, étni
cas, de gêneró e de crença. Está chamada a 
ser evangelizadora da paz que se constrói 
mediante o desarmamento material e ide
ológico, superando egoísmos, rivalidades 
e desavenças; da paz que nasce da bem
querença, do amor sem fingimentos, da 
doação na gratuidade. São nossas comuni
dades espaços geradores de Paz? São semen
teiras de fraternidade? São promotoras de 
justiça? Podemos dizer com verdade que 
optamos pelo desarmamento em todas as 
suas formas e expressões? Anunciamos no 
nosso dia a dia a Boa Nova da não violên
cia e o preceito do Mestre: "amai-vos uns 
aos outros"? São perguntas que pedem res
postas pessoais e comunitárias. Sem desar
mar-se diante do outro, no dia a dia da 
convivência, as comunidades perderão for
ça profética e seu grito pela Paz correrá o 

o( risco soar vazio e incongruente . 
. ~ Nos artigos publicados neste número de 
~ Convergência, as Comunidades encontra
~ rão um rico material de reflexão e de ,ara
o 
U ção, capaz de realimentar e dinamizar o 
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seu compromisso de seguir Jesus, o Mestre 
por excelência da Paz. 

a artigo de Paulo Roberto Gomes, MSC 
- "Como celebrar a Eucaristia na América 
Latina" - situa-se no marco celebrativo do 
Ano Eucarístico, que culmina agora com o 
Congresso Eucarístico Nacional de floria
nópolis. É um texto sugestivo e inspirador. 
a autor parte da consideração de que a 
Eucaristia está urgindo a Vida Religiosa 
Latino-americana a um processo de con
versão dos ídolos ao Deus vivo e verdadei
ro, conversão que, no contexto de extre
ma injustiça social do continente signifi
ca resistir aos ídolos modernos do neolibe
ralismo e da economia de mercado, gera
dores da pobreza crescente e da exclusão 
social. Desenvolve pertinentes considera
ções em torno a questões básicas na com
preensão e vivência da Eucaristia, apresen
tando-a como edificação do Corpo de Cris
to, como partilha, como martirio, e na sua 
relação com o serviço aos pobres. 
Na conclusão do artigo, o autor afirma "que 
celebrar a Eucaristia com autenticidade nos 
conduz à partillia e ao testemunho de vida 
que, em alguns casos, pode chegar ao der
ramamento de sangue pela causa de Deus e 
dos seus filhos prediletos". 

"Provocações para se pensar uma teolo
gia do corpo" - de Geraldo De Mori,SJ - é 
um artigo de enorme atualidade, que trata 
dos grandes eixos a partir dos quais o tema 
é pensado hoje. Na introdução, o autor lem
bra que "a teologia tem se deixado interro
gar pelas questões levantadas pela 
centralidade adquirida pelo corpo na vida 
e no pensamento atuais, como o compro
vam o uso freqüente dos termos corporali
dade e corporeidade na linguagem teoló
gica recente. a mesmo se pode dizer da Vida 



Religiosa muito mais voltada para essa pro
blemática hoje que no passado". A primei
ra parte do artigo trata de algumas mani-

• festações que fazem hoje do corpo um lu
gar de culto, e que permitem falar de reli
gião do corpo, onde estética e erótica es
tão juntas. Na segunda parte, o autor per
gunta pelas raízes do estatuto do corpo a 
cultura contemporânea, situando essas 
raízes na dualidade própria das religiões 
primitivas e no gnosticismo. Para o autor, 
"o ideal gnóstico permanece atuando em 
nossos dias, embora de forma laicizada". 
A última parte do artigo ocupa-se da reve
lação cristã do corpo, mostrando que a fé 
cristã contribui para uma "compreensão do 
corpo que não negue sua realidade em be
nefício de sua idealização ou de sua 
reinvenção técnico-biológica". Para o au
tor, "a Vida Religiosa tem um papel impor
tante nesta tarefa positiva de revelação da 
compreensão crística do corpo. Não só pelo 
testemunho de sua dimensão relacional e 
-eucaristica, que acontece sobretudo na vida 
em comum e litúrgica, mas pelo celibato, 
sinal alternativo e radical de renúncia a 
um dos aspectos mais vitais do atual culto 
ao corpo, que é a relação sexual, anteci
pando assim aquilo que é o destino dos 
nossos corpos na glória". 

Aíla Luzia Pinheiro de Andrade, no seu 
artigo - "A teologia na tenda com Já" -
faz uma inspirada e provocadora reflexão 
de cunho bíblico sobre o problema da dor, 
do sofrimento e do mal. Através da leitura 
do livro de Jó, a autora busca penetrar 
nesse grande mistério que inquieta o ser 
humaruJ. Para ela, a dor aponta para o Deus 
escondido, provoca a teologia a se repen
sar e exige dela "uma postura capaz de pri
vilegiar a experiência de Deus e não o co-

nhecimento puramente racional. Pois o que 
sacia e satisfaz a alma não é o muito sa
ber, mas o sentir e saborear as coisas in
ternamente. Jó convida também a teolo
gia a uma conversão, a sentar-se no chão 
para contemplar Deus, a se compadecer com 
o pobre e o que sofre. Ainda que não possa 
dar uma explicação cabal para o sofrimen
to humano, da mesma forma que o autor 
de Jó no final do livro, "sua palavra será 
um apelo em favor dos crucificados desse 
mundo, para que tenham esperança e vi
são mais ampla do seu próprio sofrimento. 
O artigo convida à contemplação humilde 
e compadecida de tantos dramas humanos 
e à solidariedade ativa com todos os que 
sofrem. Como escreve a autora, -"Jó acor
da-nos, sacode-nos, põe o sofredor diante 
de nós. A dor faz a sua obra. E deixa uma 
quantidade imensa de recados dependura
dos nas paredes da memória. Restará a cada 
um fazer desses recados um trauma ou uma 
experiência de Deus. A teologia tem um 
papel importante no discernimento para 
essa tomada de decisão". 

"O sentido maior da Vida Religiosa: ser 
testemunha de uma autêntica vida cristã" 
- é o sugestivo artigo de Edward N. M. de 
Barros Guimarães. Nele o autor trata de 
mostrar que a vida de Jesus é o grande cri
tério para a vida cristã se avaliar, atualizar 
e renovar, e que não pode ser diferente com 
a Vida Religiosa. O texto aborda a questão 
da experiência religiosa de Jesus e suas fon
tes, mostrando como, "ao longo do Evan
gelho vamos percebendo que Jesus foi se 
entendendo a partir do cultivo da intimi- « 

dade com Deus e foi formando sua consei- ~ 
~ 

ência religiosa no confronto dessa intimi- ~ 
dade com a realidade vivida por seu povo. ~ 

o 
Desse confronto nascem inúmeros confli- u 
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tos e buscas". O texto trata ainda da expe
riência em tomo de Jesus, que está no nas
cimento da vida cristã e que mudou para 
sempre a vida dos discípulos e discípulas 
de Jesus. Para o autor o cristianismo, como 
seguimento de Jesus, não pode ser uma 
religião proibitiva, com esquecimento da 
importante experiência da liberdade vivi
da por Jesus. Tem que ser uma proposta de 
vida nova, de amor e de liberdade. 

O artigo de Angelo Arrighihi - "A Vida 
Consagrada dos cinco Continentes" é uma 
leitura critica da situação da Vida Consa
grada hoje nos vários contextos sócio-ge
ográficos. Baseando-se na contribuição dos 
participantes do último Congresso Inter
nacional de Vida Consagrada, o autor ana
lisa o momento atual da Vida Consagrada 
no mundo, destacando aquilo que, em cada 
contexto, caracteriza esse momento. Iden
tifica nesses cenários as luzes e sombras, 
aquilo que abre perspectivas de vida nova 
e aquilo que precisa ser sanado e superado. 

Nessa perspectiva, fala de "um tempo de 
nomadismo espiritual, de relativismo reli
gioso, cultural e moral" na Europa, que é 
sentido e vivido como momento de purifi
cação para uma radicalidade evangélica 
mais autêntica. Menciona o fundamenta
lismo que parece ganhar espaço na América 
do Norte. Lembra alguns dos valores e 
contravalores peculiares da América Latina 
e do Caribe, ressaltando o grande valor de 
uma Vida Consagrada mais próxima do povo 
pobre, como sinal de esperança para o futu
ro. Lembra a drástica situação de pobreza 
na África, como desafio urgente e iniludivel. 
Em termos de inculturação, cita à situação 
da Ásia e da Oceania, com suas riquezas, 
contrastes e ambigilidades de ordem cultu
ral e religiosa. 

O autor tece também comentários inte
ressantes sobre os grandes desafios que a Vida 
Consagrada como um todo deve enfrentar na 
atual conjuntura histórica, para ser criativa
mente fiel às suas origens evangélicas, 

"o sentido maior da 

Vida Religiosa: ser testemunha de uma 
autêntica vida cristã" 



Homilia de Bento XVI por ocasião da 
XX Jornada Mundial da Juventude 

Esplanada de Marienfeld, Colônia, Alemanha 
Domingo, 21 de agosto de 2005 

Caríssimos jovens! 

Diante da santa hóstia, na qual Jesus 
para nós se fez pão que ampara e alimenta 
desde d.entro nossa vida, começamos on
tem à noite o caminho interior da ado
ração. Na Eucaristia a adoração deve tor
nar-se união. Com a celebração eucarísti
ca encontramo-nos na "hora" de Jesus, 
da qual fala o Evangelho de João. Medi
ante a eucaristia esta sua "hora" torna-se 
a nossa hora, presença no meio de nós. 
Juntamente com os discípulos, ele cele
brou a ceia pascal de Israel, o memorial 
da ação libertadora de Deus que tinha 
guiado Israel da escravidão para a liber
dade. Jesus segue os ritos de Israel. Re
cita sobre o pão a oração de louvor e de 
bênção. Mas então acontece algo novo. 
Ele agradece a.Deus não só pelas grandes 
obras do passado; agradece-lhe a própria 
exaltação que acontece na cruz e ressur
reição. Nessa ocasião, fala aos discípulos 

também com palavras que contêm o su
mário da Lei e dos Profetas: "Isto é o meu 
corpo dado por vós. Este cálice é a Nova 
Aliança no meu sangue". E assim distri
bui o pão e o cálice, e ao mesmo tempo, 
encarrega-os de dizer e fazer sempre de 
novo em sua memória o que estava di
zendo e fazendo naquele momento. 

O que acontece aí? Como pode Jesus 
compartilhar seu corpo e seu sangue? Fa
zendo do pão o seu corpo e do vinho o 
seu sangue e distribuindo-os, ele ante
cipa a sua morte, aceita-a no seu íntimo 
e transforma-a num ato de amor. A cru
cifixão que exteriormente é violência 
brutal, torna-se interiormente um ges
to do amor que se doa totalmente. Esta 
é propriamente a transformação que 
aconteceu no cenáculo e que estava des-

'" tinada a suscitar um processo de trans- ~ 
formações, cuja finalidade última é a ~ 
transformação do mundo até que Deus ~ 
seja tudo em todos (cf. 1 Cor 15, 28). 8 
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Desde sempre, todos os homens, de al
guma maneira, aguardam em seus cora
ções uma m)ldança, uma transformação 
do mundo. E este o ato central de trans
formação, único capaz de renovar ver
dadeiramente o mundo: a violência 
transforma-se em amor e, por conseguin
te, a morte em vida. 

E, por transformar a morte em amor, 
a morte como tal já está superada desde 
dentro e a ressurreição já está nela pre
sente. A morte está como que ferida in
timamente e já não pode ser a última 
palavra. Esta é, por assim dizer, a cisão 
nuclear no íntimo do ser, a vitória do 
amor sobre o ódio, a vitória do amor so
bre a morte. Só esta íntima explosão do 
bem que vence o ma\, pode suscitar a 
corrente de transformações que, pouco 
a pouco, transformará o mundo. Todas 
as outras mudanças permanecem super
ficiais e não salvam. Por isso, falamos de 
redenção: o que era o mais intimamente 
necessário, concretizou-se, e nós pode
mos entrar nesse dinamismo. Jesus pode 
repartir seu corpo, porque realmente se 
doa a si mesmo. 

Esta primeira e fundamental transfor
mação da violência em amor, da morte 
em vida arrasta então consigo as outras 
transformações. Pão e vinho tornam-se 
seu corpo e seu sangue. Mas a transfor
mação não deve deter-se neste ponto, 
antes, é aqui que deve começar plena
mente. O corpo e o sangue de Cristo são
nos dados para que nós mesmos, por 

'" nossa vez, sejamos transformados. Nós 
~ próprios devemos tornar-nos Corpo de 
~ Cristo, seus consangüíneos. Todos come
~ mos do único pão. Significa: tornamo
S nos um entre nós. Adoração, dissemos, 
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torna-se união. Deus já não está só di
ante de nós, como o Totalmente Outro. 
Ele está em nós, e nós estamos nele. Sua 
dinâmica penetra-nos e de nós deseja 
propagar-se aos outros e ao mundo todo, 
para que seu amor se torne realmente a 
medida dominante do mundo. 

Na diferença entre a palavra grega e a 
palavra latina para" adoração" encontro 
uma alusão muito sugestiva a este novo 
passo que a última ceia nos leva a dar. A 
palavra grega soa prosk}ínesis. Ela signi
fica o gesto da submissão, o reconheci
mento de Deus como a nossa verdadeira 
medida, cuja norma seguimos. Significa 
que liberdade não quer dizer gozar a vida 
e considerar-se absolutamente autôno
mos, mas orientar-se segundo a medida 
da verdade e do bem, e assim nos tor
narmos nós próprios verdadeiros e bons. 
Este gesto é necessário, mesmo que o 
nosso anseio de liberdade num primeiro 
momento resista a ele. Mas apropriar-nos 
dele só será completamente possível no 
segundo passo que a última ceia nos su
gere. A palavra latina para adoração é 
ad-oratio, contato boca a boca, beijo, 
abraço e, por conseguinte, em última aná
lise amor. A submissão torna-se união, 
porque aquele ao qual nos submetemos é 
o próprio amor. Assim, submissão adqui
re um sentido, porque não nos impõe algo 
estranho a nós, mas liberta-nos no mais 
íntimo de nós mesmos. 

Voltemos de novo à última ceia. A no
vidade que ali aconteceu, estava na nova 
profundidade da antiga oração de bên
ção de Israel, que agora se torna a pala
vra de transformação e nos concede a 
participação na "hora" de Cristo. Jesus 
não nos incumbiu de repetir a ceia pascal 



que, como festa anual, não pode ser re
petida a nosso bel-prazer. Ele nos incum
biu de entrarmos na sua "hora". Entra-

, mos nela mediante a palavra do poder 
sagrado da transformação que se realiza 
mediante a oração de louvor, que nos 
coloca em continuidade com Israel e com 
toda a história da salvação divina, e ao 
mesmo tempo nos dá a novidade, pela 
qual aquela oração esperava desde sua 
lógica interna. Esta oração, chamada pela 
Igreja" oração eucarística", constitui a 
eucaristia. Ela é palavra de poder, que 
transforma os dons da terra de maneira 
totalmente nova na doação de si da par
te de Deus e envolve-nos neste processo 
de transformação. Eis por que chama
mos a este acontecimento "eucaristia", 
que é a tradução da palavra hebraica 
beraká - agradecimento, louvor, bênção, 
e assim transformação a partir do Se
nhor: presença da sua "hora". 

A "hora" de Jesus é a hora em que o 
amor vence. Ou seja: Deus venceu, pois 
ele é amor. A "hora" de Jesus quer tor
nar -se a nossa hora e tomar -se-á a nos
sa hora se nós, mediante a celebração 
da eucaristia, nos deixarmos envolver 
por aquele processo de transformações 
a que o Senhor visa. A eucaristia deve 
tomar -se o centro da nossa vida. Não é 
positivismo ou ambição de poder, se a 
Igreja nos diz que a eucaristia faz parte 
do domingo. Na manhã de Páscoa, pri
meiro as mulheres e depois os discípu
los tiveram a graça de ver o Senhor. Da
quele momento em diante eles soube
ram que agora o primeiro dia da sema
na, o doming o, era o seu dia, o dia de 
Cristo. O dia do início da criação torna
va-se o dia da renovação da criação. Cri-

ação e redenção caminham juntas. Por 
isso o domingo é tão importante. 

É bom que hoje, em muitas culturas, 
o domingo seja um dia livre ou, junta
mente com o sábado, constitua mesmo o 
chamado "fim-de-semana" livre. Contu
do, este tempo livre permanece vazio, se 
nele não está Deus. Queridos amigos! 
Algumas vezes, num primeiro momen
to, pode parecer incômodo ter que pro
gramar no domingo também a santa mis
sa. Mas vereis depois que é precisamente 
isto que dá o justo centro ao tempo li
vre. Não vos deixeis desviar da eucaristia 
dominical e ajudai também os outros a 
descobri-la. Para que dela emane a ale
gria de que precisamos, devemos apren
der a compreendê-la e amá-la cada vez 
mais profundamente. Esforcemo-nos nes
te sentido; vale a pena! Descubramos a 
íntima riqueza da liturgia da Igreja e a 
sua verdadeira grandeza: não somos nós 
que fazemos uma festa para nós, mas ao 
contrário é o próprio Deus vivo que nos 
prepara uma festa. Com o amor pela eu
caristia redescobrireis também o sacra
mento da reconciliação, no qual a bon
dade e o perdão de Deus possibilitam sem
pre um novo início para a nossa vida. 

Quem descobriu Cristo deve conduzir 
a ele os outros. Uma grande alegria não 
se pode guardar para si. É preciso trans
miti-la. Em vastas partes do mundo existe 
hoje um estranho esquecimento de Deus. 
Parece que também sem ele tudo cami
nha do mesmo jeito. Mas existe igual
mente um sentimento de frustração, de '" 
insatisfação em tudo e com tudo. Mas a ~ 
vida não pode ser só isso! E deveras não ~ 
o é. E assim, juntamente com o esqueci- ~ o 
mento de Deus existe um "boom" do re- U 
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ligioso. Não quero considerar mau tudo 
o que ocorre neste ponto. Pode existir aí 
também a alegria sincera da descoberta. 
Mas - para dizer a verdade - não rara
mente a religião se torna quase um pro
duto de consumo. Escolhe-se aquilo de 
que se gosta, e alguns sabem até tirar 
lucro da religião. Mas a religião procu
rada a seu bel-prazer em última análise 
não nos ajuda. É cômoda, mas na hora 
da crise deixa-nos a sós. Ajudai os ho
mens a descobrir a verdadeira estrela que 
nos indica o caminho: Jesus Cristo! Pro
curemos nós próprios conhecê-lo sem
pre melhor para, com convicção, poder 
conduzir também os outros para ele. Por 
isso, é tão importante o amor pela Sa
grada Escritura e, por conseguinte, é 
importante conhecer a fé da Igreja que 
nos desvela o sentido da Escritura. É o 
Espírito Santo que conduziu e conduz a 
Igreja na sua fé crescente para penetrar 
cada vez mais na profundeza da verdade 
(cf. Jo 16, 13). João Paulo II deixou-nos 
uma obra maravilhosa, na qual a fé dos 
séculos está exposta de maneira sintéti
ca: o Catecismo da Igreja Católica. Eu 
mesmo pude, recentemente apresentar ao 
público o Compêndio desse Catecismo, 
que foi elaborado também segundo o 
desejo do falecido Papa. São dois livros 
fundamentais que gostaria de recomen
dar a todos vós. 

Obviamente, os livros sozinhos não 
são suficientes. Formai comunidades com 
base na fé! Nos últimos decênios surgi

« ram movimentos e comunidades nas 
~ quais a força do Evangelho se faz sentir 
l;l com vivacidade. Procurai a comunhão na w 

'i: 'fé, companheiros de caminho, que, jun-
8 tos, continuam a seguir o caminho da 
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grande peregrinação que os Magos do 
Oriente nos indicaram como pioneiros. 
A espontaneidade das novas comunida
des é importante, mas é também impor
tante conservar a comunhão com o Papa 
e com os bispos que garantem que não 
se anda por caminhos privados, mas que 
se vive realmente na grande família de 
Deus que o Senhor fundou com os doze 
Apóstolos. 

Devo voltar mais uma vez à Eucaris
tia. "Já que há um só pão, nós, embora 
muitos, somos um só corpo" diz São 
Paulo (1 Cor 10,17). Com isto pretende 
dizer: porque recebemos o mesmo Se
nhor e ele nos acolhe e nos atrai a si, 
somos um só também entre nós. Mas 
isso deve manifestar-se na vida. Deve 
mostrar-se na capacidade do perdão. 
Deve manifestar -se na sensibilidade pe
las necessidades do próximo. Deve ma
nifestar-se na disponibilidade para par
tilhar. Deve manifestar-se no engaja
mento em favor do próximo, tanto do 
que está perto como do que está exterior
mente distante, mas que sempre nos diz 
respeito de perto. 

Hoje, existem formas de voluntariado, 
tipos de serviço recíproco, dos quais pre
cisamente a nossa sociedade tem urgente 
necessidade. Não devemos, por exemplo, 
abandonar os idosos na sua solidão, não 
podemos ignorar os que sofrem. Se pen
samos e vivemos a partir de Cristo, então 
abrem-se-nos os olhos e não viveremos à 
toa só para nós próprios, mas veremos 
onde e como somos necessários. 

Vivendo e agindo assim, bem depres
$a nos daremos conta de que é muito 
m~l~or ser úteis e estar à disposição do 
proxlmo do que buscarmos unicamente 



as comodidades que se nos oferecem. Sei 
que vós, como jovens, aspirais às coisas 
grandes, que quereis engajar-vos em prol 

• de um mundo melhor. Demonstrai-o aos 
homens, mostrai-o ao mundo, que aguar
da precisamente este testemunho dos dis-

cípulos de Jesus Cristo, e, sobretudo me
diante o sinal de vosso amor, pode desco
brir a estrela que nós seguimos. 

Caminhemos em frente com Cristo e 
vivamos a nossa vida como verdadeiros 
adoradores de Deus! 

"Quem descobriu Cristo 

deve conduzir a. ele os outros. 

Uma. grande alegria não 

se pode guardar para si. 

É preciso transmiti-la." 

~ 
ü z 
~ 
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1. PERMI - Programa de Espiritualidade e 
Revigoramento Missionário 

Terra de missão é o outro, o estranho, 
o diferente, estigmatizado pelo 

preconceito, xenofobia e discriminação. 
Mas é também teu companheiro, 

tua companheira de Vida, 
não raro banido do teu coração 
por um mutismo de pedra. (. . .) 

Terra de missão são as regiões 
distantes e desconheddas, mas também 

lugares próximos e conheddos 
em que a riqueza e o poder, a ambição 

e o prestígio convertem em 
inimigos irmãos e irmãs. 
(Pe. Alfredo J. Gonçalves) 

o PERMI - Programa de Espiritualidade 
e Revigoramento Missionário é um dos Pro
jetos do Plano Global da CRB Nacional, des
tinado aos Missionários e Missionárias que 
estão além fronteiras ou, atuando em áre
as de missão dentro Brasil. Acontece em 

o( parceria com a CNBB, através do Centro 
~ Cultural Missionário, a cada dois anos. 
~ 

~ No periodo de 10 de julho a 07 de agos-
~ to realizou-se mais um PERMI. Teve como 
8 objetivos: proporcionar às missionárias/os 
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um revigoramento da opção pela vocação 
e missão; aprofundar a mistica da missão e 
oportunizar convivência, partilha de vida 
e de experiências missionárias. Participa
ram 13 religiosas, 02 religiosos e um 
sacerdote diocesano. Vieram de diferentes 
lugares: Bolívia, Guatemala, Paraguai, 
Guiné Bissau, África Central, Moçambique, 
Costa do Marfim e de alguns Estados do 
Brasil: Piaui, Goiás, São Paulo, Espirito San
to, Santa Catarina, Ceará e Amazonas. 

O grupo pode aprofundar os seguintes 
temas: Psicologia da Vida Consagrada Mis
sionária, Saúde alternativa na Missão, Se
guimento de Jesus nos Desafios contem
porâneos, Realidade Brasileira, Relações de 
Gênero, Teologia e Espiritualidade Missio
nária, Diálogo Inter-religioso e Ecumênico, 
Visão de Conjunto da CRB e CNBB com 
ênfase na dimensão missionária de seus 
projetos, e um retiro final de 06 dias com 
o tema: Mistica Missionária das Bem-Aven
turanças. A dinâmica assumida pelos dife
rentes assessores/as no aprofundamento 
dos conteúdos foi significativa para a 
concretização dos objetivos do PERMI. 



Durante a convivência e estudo teve 
grande importância a partilha das experi
ências missionárias realizadas em culturas 

• diversificadas e sagradas. Isso, além de 
visibilizar as diferentes maneiras de como 
Deus se manifesta e é anunciado nas cul
turas, favoreceu também o enriquecimen
to mútuo do grupo, alargando os horizon
tes da missão e solidificando as relações 
fraternas. 

A CRB, em tempo de mudança de épo
ca, sente-se comprometida na dinamização 
de uma Vida Religiosa Consagrada aberta 
aos sinais dos tempos e generosa no espíri
to missionário. Diante dessa realidade, 
assumiu em uma de suas prioridades para 
o triênio de 2004 a 2007 dar um novo 
impulso "à missionariedade em regiões ca
rentes, no mundo urbano, ad gentes e em 
realidades emergentes': Em vista disso, 
buscou estabelecer parceria com a CNBB 
para projetos e iniciativas missionárias em 
Timor Leste, na grande Amazônia. O PERMI 
se insere dentro deste compromisso da 
CRB, que também visa contribuir com o 
processo de atualização e revigoramento 
missionário dos consagrados e consagra
das que, de maneira generosa, assumem 
doar suas vidas na missão de testemunhar 
o Reino em terras de missão. 

No período de quase um mês de PERMI, 
as reflexões das temáticas, as celebrações e 
orações partilhadas aqueceram o coração 
de cada missionário j a, confirmando que a 
missão é um caminho de despojamento, 
que exige "tirar as sandálias" num proces
so continuo de conversão, para assim pisar 
no chão sagrado das diferentes culturas, 
onde o Espírito do Senhor envia em mis
são. É para as diferentes "Galiléias" do 
mundo contemporâneo, onde estão os pe-

quenos e desprovidos de vida e de dignida
de humana, que Deus continua nos fazen
do, pelo testemunho da vida doada por 
amor, instrumentos da Boa Notícia de seu 
Reino. É nas descidas para junto dos po
bres que se gesta o novo. É ali que o missio
nário e a missionária se toma fermento do 
Reino. E é somente pela porta de entrada 
dos pobres que o Reino acontece. Por isso 
podemos dizer que o missionário e a missio
nária é a pessoa, que tocada pelo Amor de 
Deus se coloca na aventura de amar sem 
medida para além de todas as fronteiras, a 
fim de que a Boa Notícia do Reino seja a 
esperança para os fracos e pequenos. 

O PERMI marcou profundamente a vida 
e a missão de cada participante, no sentido 
de proporcionar um revigoramento, no 
sentir-se novamente impulsionadoja a de
safiar-se em outras terras de missão, no 
apelo para a desconstrução de conceitos 
pré-concebidos ... Foram muitas as coloca
ções neste sentido que se toma impossível 
relatar tudo. Apenas queremos registrar 
aqui pequenos fragmentos das falas de 
alguns participantes sobre o que signifi
cou o PERMI para a sua vida e missão: 

O PERMI foi um momento de retomada 
e fortalecimento do meu compromisso mis
sionário e do meu discipulado, na desafia
dora realidade, junto ao povo Maya, em
pobrecido, que tem me ensinado a viver 
uma mística inculturada de solidariedade, 
comunhão e de identificação com os pe
quenos e simples (Ir. Terezinha Pacheco, CF 
- Missionária na Guatemala). 

O PERMI ficará registrado na minha vida '" 
como um tempo de profunda experiência ~ 
de Deus, sentida a partir do rosto de cada ~ 
missionário que esteve participando. ~ 

o 
Sem dúvida, eles e elas me puseram diante U 
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dos sofrimentos de tantos irmãos e irmãs 
espalhados pelos diversos países da África, 
América Latina e do próprio Brasil. Gosta
ria ainda de dizer que este programa me 
despertou para uma sensibilidade e um com
promisso maior com a construção do Reino 
de Deus a partir dos pobres, fracos, peque
nos, sem voz e sem vez. É um despertar para 
configurar nossa missão a partir da vida 
profética de Jesus de Nazaré (Pe. José 
Anchieta Arrais de Carvalho - sacerdote da 
Diocese de São Raimundo Nonato - Piauí). 

O PERMI veio contribuir no processo de 
reflexão sobre a realidade, partilha de vida 
à luz do Evangelho. Os conteúdos traba
lhados nos ajudaram a rever nossas práti
cas, motivações e centrarmos nossa vida 
em vista do Reino. Foi muito enriquecedor 
a diversidade do grupo e dos assessores/ 
as. O ardor missionário aumenta e nos im
pulsiona a prosseguir na caminhada, cada 
um fazendo a sua parte em prol de um 
mundo mais justo e humano para todos/ 
as, conforme é o Projeto de Deus para a 
humanidade (Ir. Terezinha de Jesus Queiroz 
Maciel, FMMA - Missionária no interior do 
Amazonas). 

Trabalho como missionária Ad Gentes 
em Moçambique, numa realidade que tem 
marcas profundas da guerra. As escolas e 
hospitais são construídos de barro e as nos
sas capelas ainda são de palha. Muitas ve
zes celebramos em baixo das árvores. Tra
balhar na África é assumir a missão com 
profunda gratuidade, pois muitas coisas 
que fazemos com o povo, de uma hora para 

< outra parece desaparecer tudo. No entan
~ to, o meu ardor missionário me faz pros
~ seguir porque tenho fé em Deus e acredito 
~ que é importante investir no ser humano, 
8 acima de qualquer coisa material. Fazen-
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do o PERMI, por muitos momentos me sen
ti desafiada, mas coloco tudo isso em mi
nha bagagem de missionária e continuo 

- alimentando o sonho de que "um outro 
mundo é possível" para todos os filhos e 
filhas de Deus (Ir. Maria Goreti Hoelscher, 
SND - Missionária em Moçambique). 

Como escrever sobre o PERMI e expres
sar em poucas palavras uma experiência 
tão rica? Em pouco menos de um mês for
mamos mais um grupo de Permistas, com 
pessoas vindas de terras missionárias e com 
grande vontade de aprofundamento. Numa 
mistura gostosa de culturas e experiências 
fomos criando espaço de aprendizado e de 
convivência celebrativa. Cada assunto 
aprofundado, na sua dinâmica específica, 
proporcionou uma verdadeira chuva de . 
conhecimento, alargando possibilidades de 
reflexão e, naturalmente, enriquecendo 
nossa convicção missionária. Num grande 
e belo mutirão de dados históricos pude
mos reler fatos e fotos, sinalizando com 
maior clareza e certeza "como são belos os 
pés dos/as mensageiros/as que anunciam" 
e que, tanto homens como mulheres, deve
mos acreditar que a nossa primeira mis
são é a VIDA. Prover vida! Libertar vidas! 
Gerar vida! Espalhar vida! Resgatar vidas! 
Amar vidas! Alegrar-se em gastar a pró
pria vida na encantadora dinâmica do Se
guimento a Jesus Cristo. Partimos e repar
timos! A missão nos espera! Agradecida 
pela graça desse momento de desconstru
ção e reconstrução (Ir. Fátima A Bertolli, 
PP- Coronel José Dias - Piau). 

O PERMI foi para mim um tempo de 
"graça", um renascer e um revigorar do 
espírito n:issionário. !empo de recarregar 
as en~r~las para mazs um novo impulso 
na mlssao. Tempo de convivência e de tro-



ca de experiências com as/os missionárias/ 
os que atuam em diferentes áreas de mis
são no Brasil e além fronteiras. Um tempo 
de parada para contemplar a missão com 
o coração orante. Todos os conteúdos do 
PERMIforam me conduzindo a um com
promisso sereno de continuar lutando em 
favor da vida de cada irmão e irmã que 
sofre. Agradeço à CRB, ao CCM, aos assesso
res e orientadores deste PERMI, pois tudo 
foi luz para a nossa caminhada missionária 
junto ao povo sofrido e oprimido das dife
rentes terras de missão onde atuamos (Ir. 

Geralda Xavier Portugal, CFSS - Missioná
ria em Guiné Bissau - África). 

O testemunho de ardor missionário, de 
vidas doadas na compaixão solidária para 
com os pobres e desprovidos, na compai
xão que humaniza e gera esperança em 
meio a tantos desafios, sofrimentos e di
ficuldades, que pude presenciar ao acom
panhar o PERMI é, de fato, expressão de 
uma adesão apaixonada por Cristo e 
pela Humanidade. 

Ir. Neiva Furlin, CF 
Pela coordenação do PERMI 

"A CRB j em tempo de mudança de época, 
sente-se comprometida na 

dinamização de uma vida Religiosa 

Consagrada aberta aos sinais dos tempos e 
generosa no espírito missionário." 

~ 
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2. Resgatar a Dignidade da Política 

Nós, Bispos da Igreja Católica no Brasil, 
reunidos na 43 a Assembléia Geral da CNBB, 
de 09 a 17 de agosto de 2005, em Itaici, 
Indaiatuba, SP, nos preocupamos com a 
situação do Pais. Diante das reiteradas de
núncias de corrupção nas diferentes ins
tâncias do Poder Público, e face à indigna
ção que elas levantam, conclamamos o 
povo brasileiro a recuperar a esperança, 
concretizando-a em compromissos de par
ticipação política. 

A atual crise está levando o povo ao des
crédito da ação política, em contraste com 
as expectativas de mudanças que haviam 
sido suscitadas nos últimos anos. É indis
pensável, por isto, renovar a convicção de 
que a política é uma forma sublime de pra
ticar a caridade, quando colocada ao servi
ço da justiça e do bem comum. 

O uso de fontes escusas para o financia
mento de campanhas eleitorais, o desvio de 
recursos públicos, a manipulação de empre
sas estatais em beneficio de partidos, e tantas 
outras denúncias de corrupção que vêm acon
tecendo de longa data, e que nos últimos dias 
emergiram de forma escandalosa, provocam, 
em todos nós, a indignação ética. 

É preciso buscar as raízes históricas da 
perversa cultura de corrupção implantada 
no Pais. Ela se nutre da impunidade, aco
bertada pela conivência, que se toma cum
plicidade, incentivada por corporativismos 

'" históricos, habituados a usar em beneficio 
~ de interesses particulares as estruturas do 
.~ 

il poder público. 
~ 

~ A indignação ética, que nasce da cons-
8 ciência da violação de valores fundamen-
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tais, resulta estéril caso não leve a um 
maior comprometimento pessoal com ações 
concretas, em favor do aprimoramento da 
ordem política. É indispensável contribuir 
para uma maior participação popular nas 
decisões sobre os rumos do nosso País, 
fortalecendo a prática da democracia, sem 
omitir-nos ou desistir. 

Para que esse compromisso ético com o 
Brasil seja efetivo, é preciso ter presente a 
corrupção pessoal e a estrutural. 

A corrupção pessoal deve ser investigada, 
punida inclusive com devolução dos 
recursos desviados, e também prevenida por 
meio de maior transparência na administra
ção dos bens públicos. Sua erradicação re
quer um esforço de conversão pessoal e uma 
sólida consciência moral, cultivada por uma 
educação permanente para a cidadania, para 
a renovação do tecido social da Nação. 

A corrupção estrutural convive com o 
atual sistema político-eleitoral brasileiro, 
e vem associada à estrutura econômica que 
acentua e legitima as desigualdades. É ur
gente uma radical reforma deste sistema. 

Este é o clamor mais evidente que emer
ge em meio a esta crise. Não se pode desper
diçar este momento para realizar uma pro
funda reforma política, como oportunida
de de assegurar a fidelidade partidária; apri
morar os institutos da democracia represen
tativa e favorecer os institutos da democra
cia direta, participativa e deliberativa, por 
meio de referendos, plebiscitos e conselhos, 
em todos os níveis de decisão, conforme o 
Art.14 da Constituição Federal. Urge asse
gurar a lisura nas campanhas eleitorais pela 



aplicação mais rápida e severa da lei 9840 
contra a corrupção eleitoral. 

. Apoiamos e incentivamos todo o traba
~ lho de averiguação criteriosa dos fatos, 

quando fundamentada no direito e no res
peito à dignidade da pessoa, levada adian
te pela Polícia Federal, pelo Ministério 
Público, pela Controladoria Geral da União, 
e pelas diversas Comissões Parlamentares 
de Inquérito. 

Reconhecemos a importância da 
imprensa para divulgar os fatos, e colocá
los à disposição da cidadania, para aprimo
ramento da consciência política dos cida
dãos. É importante, no entanto, manter o 
discernimento, a busca incansável da ver
dade' sem hipocrisias e sem pré-julgamen
tos, para formarmos uma opinião pública 
esclarecida e operante. 

Em sintonia com o povo, devemos ter 
a lucidez e o senso crítico de não somente 
enxergar a corrupção na administração dos 
recursos públicos, mas perceber igualmente 
o grande mal do nosso país, que é sua 
enorme desigualdade social. Esta desigual
dade é mantida e acentuada por uma polí
tica econômica que aumenta a concentra
ção de renda e da riqueza, mediante meca
nismos que privilegiam o capital financei
ro e frustram políticas públicas mais efica
zes e abrangentes. 

Os pobres são as maiores vitimas da 
crise. Ninguém pode roubar-lhes a esperan
ça de justiça e de condições dignas de vida. 

A experiência de participação popular 
na política - por meio de movimentos so
ciais, sindicatos, pastorais sociais, e parti
dos políticos - é uma conquista e um 
patrimônio histórico do povo brasileiro, 

que não podem ser perdidos pela ação ne
fasta de políticos que buscam o poder e 
vantagens pessoais a qualquer custo. 

Associamo-nos, portanto, aos governan
tes e ao povo brasileiro, para fazer desta 
crise um momento de purificação política 
e de maior comprometimento na ação 
concreta pela construção de um Brasil 
justo, solidário, democrático e respeitoso 
da vida e da ecologia. 

Reafirmamos nossa confiança no povo 
brasileiro, cuja cultura, apesar de alguns 
aspectos ambíguos, guarda valores de 
grande significação ética, como a solidari
edade, a cordialidade e o senso de justiça. 
O povo já deu, ao longo da história, mui
tas provas de energia e capacidade de su
perar crises. Alicerçados nos valores do 
Evangelho, proclamamos com todo vigor: 
não vamos desistir do projeto de construir 
uma Nação justa, pacífica e democrática. 

A Palavra de Deus nos conforta e sempre 
nos assegura que "a Verdade vos libertará" (Jo 
8,32). Nos momentos difíceis, a graça de Deus 
se manifesta mais. Podemos contar com sua 
ajuda. Apostamos nas convicções éticas e cris
tãs do povo brasileiro, capazes de reanimar a 
todos, na superação dos impasses que a crise 
atual nos apresenta. 

Reanimando-nos mutuamente, vamos 
todos nos unir ao mutirão por um novo 
Brasil, conforme a convocação da 4a. 
Semana Social Brasileira, que neste mo
mento queremos encorajar, "dando as 
razões da nossa esperança" (lPd 3,15) 

Que Deus nos ajude e proteja por inter
cessão de Nossa Senhora Aparecida. o( 

ü z 
~ 

Itaici, 12 de agosto de 2005. ~ 
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Como celebrar a Eucaristia 
na América Latina 

Pe. Paulo Roberto Gomes, MSC 

Introdução 
É só ligarmos a televisão ou lermos 

algum jornal para ficarmos sabendo de 
nossa situação atual: aumento da vio
lência urbana e no campo, relatos sem 
fim de corrupção, centenas de crianças, 
vítimas da fome e da desnutrição, in
justiças e discriminações ... Diante de uma 
situação de morte como esta, nós 
religiosos(as) nos sentimos interpelados 
a nos questionar: quais são as exigênci
as para celebrar a Eucaristia neste con
texto? Não estaríamos fazendo da Cele
bração Eucarística, muitas vezes, uma 
profanação, desligando-a de suas impli
cações sócio-político-religiosas? 

Partindo do pressuposto da Eucaristia 
como presença real e verdadeira do Cristo 
Vivo e Ressuscitado, vou desenvolver os 
seguintes temas como exigências para uma 
verdadeira Celebração Eucarística: 

o( 1. A necessidade de estarmos em pro-
ü 
z cesso de conversão dos ídolos ao Deus Vivo 
~ 

);l e Verdadeiro 
~ 

~ 2. Eucaristia como edificação do Corpo 
8 de Cristo, que é a Comunidade-Igreja 
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3. Eucaristia e serviço aos pobres 
4. Eucaristia como partilha 
5. Eucaristia como martírio (teste

munho). 
O fato de trabalharmos estes cinco pon

tos não esgota a reflexão sobre a Eucaristia 
ou que completemos estes temas com ou
tros mais. Estando no ano dedicado à Ceia 
do Senhor, nada melhor do que aprofun
darmos este Mistério Central em nossa vida 
de Consagrados. 

1. A necessidade de estarmos 
em processo de conversão 
dos Idolos ao Deus vivo e 
verdadeiro 

Nosso país como o resto do continente 
latino-americano é um continente de 
batizados. O batismo, como sacramento 
para nós cristãos, incorpora a pessoa à Igre
ja. Ele possibilita-nos entrarnum processo 
de discipulado para configurar nossa vida 
com a vida do próprio Cristo. Enquanto 
sacramento da iniciação cristã faz-nos tri
lhar o caminho da conversão como passa
gem da morte para a vida, do pecado para a 



Graça. Hoje temos a consciência de que o 
pecado não se limita à dimensão pessoal, 
mas encontra-se também em sua realidade 

~ sócio-estrutural. Com isso não estamos di
zendo que as estruturas pecam, mas que 
há grupos e coletividades responsáveis por 
estruturas pecaminosas. 

Ao olhannos nosso contexto latino-ame
ricano nos deparamos com seculares es
truturas sociais, culturais e econômi
cas que dificultam a prática do amor e da 
justiça. Falar de pecado sócio-estrutural 
remete-nos ao pecado de coletividades e 
grupos que criam, sustentam e promo
vem estruturas de morte. Hoje não pode
mos simplesmente falar de dominação e 
opressão de pessoas, categorias e povos. 
Percebemos o fenômeno da exclusão em 
seus diversos graus desde os menos até os 
mais excluídos. A globalização do merca
do impulsionada pelo neoliberalismo nos 
faz ver a globalização da miséria e da po
breza, a complexidade dos mecanismos de 
opressão e injustiça e os muitos desafios 
na área econômica, política e social para 
superar os problemas nesta época em 
que as utopias e os sonhos estão em 
decrescimento. 

Essas estruturas sócio-econômicas 
alicerçadas no mercado, na produtividade, 
no consumismo e na livre concorrência 
submetem a política, a ética, a cultura e a 
própria religião aos interesses e esquemas 
de grupos e monopólios. Inevitavelmente 
nos conduzem à idolatria. Fazem-nos ado
rar o não-adorável, absolutizar o relativo 
ou falsificar a imagem de Deus de acordo 
com os interesses econômicos. Os ídolos 
do poder econômico e político, do prazer 
pautado pela riqueza não só alienam o ser 
humano de si mesmo e da sua história (Cf. 

Ex 32,1-6; 1Rs 12, 26-33), mas também 
exigem sacrifícios humanos (Cf. 2Rs 3,27; 
17,31; 16,3; 21,6). 

O sacramento do Batismo perdoa os pe
cados daqueles que se dispõem a ser discí
pulos de Cristo (Cf. At 2,38), liberta-nos 
da morte provocada pelo próprio pecado 
(Cf. Rm 6), regenera-nos fazendo-nos nas
cer de novo (Cf. Tt 3,5), incorpora-nos ao 
Mistério Pascal e à Igreja (Cf. At 2,41), re
vestindo-nos do próprio Cristo (Cf. Gl 
3,27s). Uma vez que se trata de um ato 
público, o Batismo tem implicações comu
nitárias e sociais. 

A primeira implicação para celebrar a 
Eucaristia em nosso contexto atual decor
re do próprio Batismo: assumir o itinerá
rio constante de conversão lutando contra 
os ídolos modernos do neoliberalismo e da 
economia de mercado, enquanto buscamos 
o Deus Vivo e Verdadeiro. Não é possível 
ser cristão alheio à situação de injustiça, 
corrupção e exclusão em que vivemos. Não 
é possível ser cristão reduzindo nossa fé ao 
âmbito privado e individual. Não é possí
vel ser cristão compactuando com os siste
mas de morte perpetrados pelo capitalismo 
internacional. 

2. Eucaristia como edificação 
do Corpo de Cristo, que é a 
Igreja 
Enquanto o Batismo incorpora-nos à 

Igreja, a Eucaristia cria a comunhão entre 
nós. O fato valorizado na Celebração 
Eucarística é justamente o ser Igreja, 
edificar o Corpo de Cristo através da ex- " 
pressão significativa da refeição festiva de ~ 
pão e vinho, conforme realizou o Senhor ~ 
ao despedir-se dos seus apóstolos (Cf. Mt i< o 
26,26-29; Mc 14, 22-25; Lc 22,14-20). u 
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Com base nos textos das Sagradas Escri
turas e segundo a Tradição dos Santos Pa
dres, oja cristãojã que comunga o Corpo e 
o Sangue de Cristo forma um só Corpo com 
Ele (Cf. lCor 10,17) e "toma-se participante 
da natureza divina" (2Pd 1,4). 

Ser um só corpo, edificar a Igreja, criar 
comunhão requer que se coloquem os bens 
e os carismas a serviço da comunidade (Cf. 
lCor 7,7; Rm 12,6), requer que cada um 
exerça sua função para o bem de todos (Cf. 
lCor 12), sabendo que o doador de tudo é 
o próprio Deus. 

Edificar a comunidade-Igreja ultrapas
sa os muros e paredes de nossos templos. 
Nosso povo está quebrado e esfacelado pela 
própria realidade que vive. São tantas as 
exigências diárias, as pressões, as dores e 
os desafios. São tantos os relatos de cor
rupção e esperteza que quebrantam as es
peranças. São tantas as divisões e as neces
sidades que gritam por solidariedade. 

Comemos do pão e bebemos do vinho, 
frutos da terra e do trabalho do ser huma
no. Pão e vinho do suor, da injustiça, do 
trabalho mal remunerado e desvalorizado. 
Pão e vinho da festa, saboroso, mas tam
bém do amargor de vidas sofridas. Pode
mos dizer que Cristo quis se fazer pão e 
vinho, porque o alimento é essencial em 
nossas vidas. Podemos dizer que Cristo quis 
se fazer pão e vinho para ser saboreado. 
Assim, deveria ser Deus na existência de 
cada cristão que celebra a Eucaristia, al
guém essencial sem o qual não podemos 
viver. Relação saboreada. 

< Celebramos a Eucaristia em comunida
~ de. A Igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia 
~ faz a Igreja criando comunhão, estabele
~ cendo relações em rede de solidariedade, o 
u resgatando na grande ciranda da fraterni-

466 

dade os filhos e filhas de Deus quebrados e 
dilacerados. 

Outra exigência para que possamos cele
brar a Eucaristia a partir da nossa realidade 
encontra-se no ministério da comunhão, 
nascido na comunidade estendendo-se por 
toda a sociedade através do serviço solidário 
e do resgate da vida humana. 

3. Eucaristia como serviço aos 
pobres (Jo 13,1-17) 
Colocar os dons pessoais na constru

ção da comunidade-Igrej a estendendo
os ao serviço da sociedade insere-nos no 
exemplo e na práxis de Jesus. O relato 
do lava-pés, narrado no evangelho de 
João, sintetiza tudo aquilo que foi a vida 
do Nazareno: um "ser para os outros". 
Seu gesto durante a refeição foi sinal de 
afeto e serviço aos doze, um convite a 
assumir sua práxis de amor. O número 
doze representa as doze tribos de Israel, 
a totalidade do Povo de Deus reunido ao 
redor do Cristo. Na cena do lava-pés en
contramos um Deus Apaixonado que se 
coloca de joelhos diante de suas criatu
ras para dizer-lhes: - "Vejam, até aquilo 
que vocês julgam mais humilhante, ser
viço de escravos eu faço para mostrar o 
meu amor!" Deus de joelhos diante das 
criaturas a implorar-nos que creiamos no 
seu amor, pois no amor encontra-se a 
salvação pessoal e de toda a humanida
de. Dizendo de outra maneira: ou apren
demos a acolher o amor de Deus e o amor 
uns dos outros e nos amamos mutua
mente ou estaremos fadados ao fracasso 
levando o mundo de mal a pior. 

Na cena do lava-pés nos deparamos com 
o poder de Deus. Não se trata do poder 
autoritário, repressivo, coercitivo, inter-



ventor ou da força das armas, mas um 
poder de outra natureza: poder do servi

, ço e do amor. Poder que não se impõe, 
" mas se propõe e espera ser aceito e aco

lhido pela liberdade. 
O gesto eucaristico do lava-pés não nos 

propõe uma imitação meramente materi
al, mas um ato de fé, um engajamento de 
toda a nossa pessoa para nos 'tornarmos "um 
ser para os outros". Trata-se de uma pro
posta-convite para engajarmos toda a nos
sapessoa. 

Tomando os Evangelhos vemos que 
Jesus faz uma clara opção pelos mais fra
cos, pelos pobres e discriminados da socie
dade. Jesus come à mesa com os pecadores 
(Cf. Mt 9,10-13), cura os cegos, paralíti
cos, surdos e mudos que vivem à margem 
da sociedade (cf. Mt9,27-31; 12,9-14; Mc 
1,40-45; 2,1-12 etc). Acolhe as mulheres 
discriminadas pela sociedade patriarcal por 
serem mulheres e pecadoras (Cf. Jo 8,1-
11), sacia a fome de pão e da palavra (Cf. 
6,30-44; 8, 1-10), prefigurando com seu 
gesto a instituição da Eucaristia. Sua ação 
reintegra os excluídos à convivência soci
al (Cf. Mt 8,1-4). 

Se esta foi a práxis de Jesus no seu meio 
e no seu tempo, no contexto latino-ame
ricano de opressão/exclusão, que feições 
deveriam assumir o nosso serviço? Puebla, 
que continua atual, responde: serviço às 
crianças golpeadas pela pobreza e aos jo
vens desorientados, aos índios e negros 
segregados, aos camponeses sem terra, aos 
operários, subempregados e desempregados, 
aos velhos e a todos os marginalizados 
(Puebla 31-39). 

Portanto, outra exigência para cele
brar verdadeiramente a Eucaristia a par
tir de nossa realidade encontra-se na ex-

periência do Deus Apaixonado comuni
cando seu amor, ajoelhado aos nossos 
pés. Amor acolhido e correspondido con
cretamente no serviço aos últimos de 
nossa história. 

4. Eucaristia como partilha 
No livro dos Atos dos Apóstolos (2,42-

47) nos é apresentado o retrato da pri
meira comunidade cristã que se reúne para 
ouvir os ensinamentos dos apóstolos, para 
as orações, para a comunhão fraterna e a 
"fração do pão". A "fração do pão" nos 
sugere a dimensão social da Eucaristia e 
sua relação com a caridade, ou seja, a 
vivência concreta do amor. Tudo era co
locado em comum entre os fiéis da co
munidade de Jerusalém (v. 44) e parti
lhado por todos (v. 45). Podemos com
p lementar esse texto dos Atos dos Após
tolos recorrendo à passagem de 1Cor 
11,17-34, que trata de um problema na 
comunidade de Corinto. Lá havia divisões 
e "panelinhas" (v.18) e uns comiam mui
to enquanto outros passavam fome 
(v.21). A Ceia Eucarística se realizava de
pois da refeição comunitária, razão pela 
qual Paulo repreende os fiéis da comuni
dade, lembrando o significado da Euca
ristia e buscando corrigir o pecado de não 
saber partilhar com os pobres. 

Quando falamos da Eucaristia ligada à 
partilha e à caridade, corremos o risco de 
reduzir a partilha à doação de roupas e ali
mentos e a caridade em dar alguma coisa 
ao necessitado. Não raras vezes esquece
mos que trabalhar para uma justa redistri- « 
buição de renda no país, pela reforma agrá- ~ 
ria e do solo urbano são formas de parti- ~ 
lha. Esquecemos que trabalhar pela defesa ~ 
do meio ambiente, pelos direitos humanos, 8 
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pela Justiça e Paz etc, são formas de parti
lhar nosso tempo, conhecimento e de exer
cer a caridade cristã mais de acordo com os 
desafios atuais. 

Portanto, celebrar a Eucaristia no con
texto latino-americano pressupõe uma 
atitude de querer partilhar tempo, esfor
ço, conhecimento para fazer a justiça 
avançar. A partilha nos conduz a celebrar 
autenticamente a Eucaristia e a Eucaris
tia bem celebrada e vivida nos conduz a 
partilhar. 

5. Eucaristia Como Martírio 
Quando os evangelhos sinóticos 

(Mateus, Marcos e Lucas) falam do Corpo 
de Cristo entregue estão referindo-se a en
trega de sua pessoa, de si mesmo. Isto cons
titui o verdadeiro sacrifício, não no senti
do cultuaI, mas como martirio. Não se tra
ta de Deus Pai exigindo ou querendo a 
morte do Filho, mas de um sacrifício por
que nosso mundo sacrifica o justo, o ino
cente, o profeta. O sangue derramado de
signa a Aliança e o tipo de testemunho 
dado por Jesus: fidelidade até o fim, in
clusive abraçando a morte. Por trás desses 
relatos está a concepção do servo de Javé 
(Cf. Is 42-53) esmagado pelas forças de 
morte do nosso mundo. Nesse contexto 
iminente da traição de Judas e da morte 
na cruz, Jesus celebra sua última refeição 
como um memorial. 

A palavra martírio, cuja tradução do 
grego significa testemunho, geralmente 
é aplicado àqueles que morreram e conti

" nuam morrendo por fidelidade a Cristo 
~ nas mais diversas situações do passado e 
~ do presente. Sem dúvida, o mártir é a tes
~ temunha por excelência ao ser capaz de 
o 
u doar seu dom supremo, a vida, pela causa 
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do Reino e do Povo de Deus. No entanto, • não é menos martírio, ou seja, menos tes-
temunho a vida daqueles homens e mu
lheres que seguem na fidelidade apesar 
das incompreensões de sua comunidade e 
Provincia, da rejeição e calúnia daqueles 
que se sentem incomodados com seu 
profetismo, do ser ignorado por bispos e 
pela Igreja Institucional. Enfrentam de
safios, oposições, sentem-se muitas vezes 
sozinhos e cansados, mas continuam per
correndo o caminho da doação de si mes
mo porque sabem em quem colocaram sua 
esperança. 

Conclusão 
Celebrar a Eucaristia em nosso contex

to de Brasil e América Latina leva-nos a 
viver as exigências de conversão constan
te dos ídolos modernos do mercado, sus
tentados pelo marketing para darmos lu
gar ao Deus Vivo e Verdadeiro. Impulsio
na-nos a colocar nossos dons e carismas 
para edificar a Igreja, Povo de Deus, que 
se encontra para além dos limites demar
cados pelos nossos templos. Povo dilace
rado e quebrado pelas inúmeras situações 
de exclusão e injustiça. 

Celebrar a Eucaristia coloca-nos diante 
de uma decisão: qual será minha resposta 
ante um Deus ajoelhado aos meus pés, po
brecriatura, para mostrar seu amor e ser
viço a nós? Serei recíproco a esse amor? 
Assumirei sua práxis aos pobres e deserdados 
desse mundo? 

Celebrar a Eucaristia com autenticidade 
nos conduz à partilha e ao testemunho de 
vida, que em alguns casos pode chegar ao 
derramamento de sangue pela causa de 
Deus e de seus filhos prediletos. 

Celebrar a Eucaristia com sentido deve-



nos colocar numa postura profética, as
sumindo os meios que dispomos para aju
dar na construção do Reino. Atitude que 

• pode gerar conflitos e não raras vezes 
incompreensões. 

A Eucaristia é universal. enquanto convi
te para a participação de todos, cujo dono da 

mesa, o próprio Cristo não exclui ninguém. 
Porém, pressupõe sérios compromissos com a 
comunidade e o destino da humanidade. 

Pe. Paulo Roberto Gomes, MSC. Doutor em teologia pela 
Pontificia Universidade Católica - PUC-RJ. 
Endereço do autor: 
Caixa Postal 105031 - 24321-970 - Niterói - RJ 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDMDUALOU 

O DEBATE EM 

ODMUNlDADE 

1- Na sua comunidade a Eucaristia é compreendida e vivida como parti
lha? Como se expressa essa partilha na vida e missão da comunidade? 

2- O que supõe na vida concreta da Comunidade o processo de conver
são ao Deus vivo e verdadeiro que a Eucaristia pede aos cristãos e 
cristãs de hoje? 

3- como relacionar na prática Eucaristia e serviço aos pobres? 

"o relato do lava-pés, narrado no evangelho 

de João, sintetiza tudo aquilo que foi a vida do 

Nazareno: um "ser para os outros"o" 

'" ü z 
~ 

)il 
w 
> 
Z 
o 
u 

469 



o( 

Provocações para se pensar uma 
Teologia do Corpo 

GERALDO LUIZ DE MORI, 51 

Muito se tem escrito nos últimos tem
pos sobre a importância adquirida pelo 
corpo na cultura dita hiper ou pós-mo
derna. Vários âmbitos do saber se pro
nunciam sobre esse tema, buscando seu 
significado e propondo leituras diversas 
para melhor compreendê-lo. A teologia 
também tem se deixado interrogar pelas 
questões levantadas pela centralidade ad
quirida pelo corpo na vida e no pensa
mento atuais, como o comprovam o uso 
freqüente dos termos "corporalidade" e 
"corporeidade" na linguagem teológica 
recente. O mesmo se pode dizer da vida 
religiosa, muito mais voltada a essa pro
blemática hoje que no passado. 

Este texto é o resultado de um estudo 
iniciado recentemente'. Muito do aqui 
será dito já é bastante conhecido nos 
meios acadêmicos que, como assinalei. 
têm feito do corpo um de seus princi
pais objetos de pesquisa e reflexão. Mais 
que a novidade, gostaria de mostrar os 
grandes eixos a partir dos quais este 
tema tem sido pensado hoj e no âmbito 
das ciências humanas, da filosofia e da 
teologia. Isso insere-nos no debate, ofe
recendo-nos elementos para ulteriores 

aprofundamentos. Iniciarei com a apre
sentação de algumas manifestações que 
fazem atualmente do corpo o lugar de 
um culto que, segundo alguns teóricos, 
é ao mesmo tempo o lugar de um 
"adeus"'. Em seguida, indicarei as raízes 
do "estatuto" adquirido pelo corpo em 
muitas esferas da sociedade e da cultura 
hodiernas para, num terceiro momento, 
apresentar o ideal ao qual o mesmo é 
prometido no cristianismo. 

Como vemos, a perspectiva adotada 
aqui é bastante genérica. Os pontos ana
lisados são mais "provocações" para se 
pensar teologicamente a questão do cor
po. Isso nos fará entender não só a 
centralidade desta questão na sociedade 
e na cultura atual, mas aquilo que está 
na origem mesma de nossa fé e que cons
titui um dos pontos de partida da an
tropologia cristã: o Deus que se fez car
ne no corpo de Jesus de Nazaré e o Deus 
que ressuscitou dos mortos esse mesmo 
corpo crucificado e morto, apontando
nos o futuro de nossos corpos. O que 
aqui será posto em destaque tem tam
bém repercussões na vida religiosa, seja 
pórque, inserida no mundo, ela é afeta-

~ 1 o corpo é uma das problemáticas estudadas no programa de pós-graduação em teologia da 
~ Faculdade Jesuita de Filosofia e Teologia, de Belo Horizonte, MG. Ele faz parte do pIO]'eto de 
~ ~ pesquisa: Questões antropológicas e éticas referentes ao corpo, de.senvolvido por mim e o Prof. Nilo 
Z Ribeiro Júnior SJ. 
8 2 Termo usado como título de um dos livros de LE BREíON, D. : Adeus ao corpo. Campinas: Papirus, 2003. 
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da pelo culto e pelo adeus.ao corpo, seja 
porque, como um dos lugares privilegia
dos de encarnação da novidade cristã, ela 

~ deve traduzi-la corporalmente. 

1. Culto e "adeus" ao corpo 
na cultura contemporânea 
Culto e adeus são termos que dizem 

bem a situação paradoxal do corpo nos 
dias de hoje. O corpo cultuado é, sobre
tudo, aquele que se tornou objeto do 
olhar da mídia, tanto publicitária, quan
to esportiva. Trata-se de um corpo idea
lizado, como aquele que as várias ciên
cias da vida e da saúde tentam corrigir e 
aperfeiçoar para que possa resistir a toda 
prova. 

A religião do corpo 
É sobretudo através do olhar que o 

corpo passou a ocupar um dos lugares 
centraís nas sociedades ocidentaís e oci
dentalizadas de hoje. Isso se deve, entre 
outros motivos, ao processo de urbani
zação e ao advento dos meios de comu
nicação de massa, que fizeram com que 
a atividade visual se superpusesse à au
ditiva'. De fato, com o cinema, a televi
são e a internet, o imaginário coletivo 
tornou-se basicamente formado e 
"formatado" pelo olhar que o expectador 
tem sobre aquilo que ele vê e sobre aqui
lo que lhe é mostrado como modelo de 
sentido, norma de conduta ou padrão de 
comportamento. O corpo que é veicula
do por esse olhar, é antes de tudo o cor
po bonito de ser visto. O corolário disso 
é sua exploração como objeto de prazer. 

Estética e erótica estão de fato juntas 
nesta nova "religião do corpo". 

O corpo mostrado e cultuado pela 
mídia é então um corpo erotizado. Tra
ta-se de um corpo ideal. que faz sonhar. 
Ele surge do mundo da moda e se torna 
onipresente, sej a nos outdoors e spots 
publicitários, seja nas revistas e progra
mas televisivos. Ele impõe-se aos olha
res, toma os espíritos e invade o.incons
ciente. Que corpo é este? Um .corpo jo
vem, alto, esbelto. Para a mulher há que 
acrescentar: loura, de olhos claros. Do 
lado masculino a imagem idealizada é a 
de um corpo sem defeito, modelado nas 
academias, bronzeado, etc. 

O corpo assim idealizado não é um cor
po real. Para fazer sonhar, a moda, o ci
nema e a televisão devem reconstruí-lo 
em função deste ideal. Isso implica a fal
sificação do corpo real. Como a moda e a 
mídia trabalham com a fantasia, elas são 
levadas a cultivar a aparência. Elas re
correm para isso aos cosméticos e aos 
bisturis. O inimigo número um a ser 
combatido é a idade. O principal objeti
vo a alcançar é o de fazer parecer aquilo 
que não se é. 

As pessoas se ultrapassam, porém, não 
para se parecerem com que elas desejam 
ser, mas com um modelo que lhes é im
posto. O corpo com o qual elas sonham 
não é o delas, mas aquele que a moda e a 
mídia, associadas a interesses mercantis, 
lhes ditam como norma de beleza e de 
conduta. Trata-se de um corpo de em
préstimo, criado por um superego pu- '" 
blicitário, que é veiculado por progra- ~ 

~ 
w 
> 
Z 

l Para esta análise, ver: PASCAL, I. Le corps à coeur. Versailles: Saint-Paut 1996, p. 24-45. 
o 
u 
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mas e revistas de moda e de produtos 
cosméticos que incentivam ao consumo 
dos produtos e das grifes que tornam o 
corpo belo e desejável. 

O corpo com o qual a mídia faz so
nhar é na verdade um corpo desubstan
cializado', imagem da época individua
lista e narcísica que o formou. A música 
tecnológica, os efeitos especiais, o mun
do virtual, etc., mostram bem a que pon
to chegou esse processo. Trata-se na ver
dade de uma desmaterialização que visa 
à transgressão de todos os antigos limi
tes do corpo, tanto os do espaço, quan
to os do tempo. O ciberespaço, por exem
plo, designa um novo modo de cultura 
e de acesso à informação, que compre
ende o hipertexto, a realidade virtual, a 
multimídia interativa, o aumento da 
capacidade de armazenamento de dados, 
os instrumentos de ajuda à cooperação, 
os programas neuro-miméticos, etc. Ele 
tem propriedades, como a atualidade, a 
infinitude, a incorruptibilidade, o poder 
sobre a ordem e a novidade, a "imortali
dade", a instantaneidade e a ubiqüida
de, que evocam os atributos conferidos 
a Deus: a onipresença, a onipotência, a 
providência e a onisciência, e que con
cretizam em nível humano o programa 
iniciado no séc. XVII pela ciência em 
nível físico. 

o aperfeiçoamento do corpo 
O corpo submete-se não só às normas 

estabelecidas pela publicidade e pela 
'" mídia, mas igualmente àquelas determi
ü 
z 
~ 

);l 
~ 

nadas pelo esporte e pela medicina. De 
fato, além de lugar de beleza e de pra
zer, ele é performance nas competições 
e luta contra as disfunções e as enfer
midades. Por isso, não só as indústrias 
da moda e dos cosméticos determinam o 
que ele tem que fazer e consumir, como 
ele deve agir e se comportar, mas tam
bém os interesses lúdicos e os laborató
rios médico-farmacêuticos. De fato, nun
ca o bem-estar do corpo foi objeto de 
tantos cuidados, atenção e despesas. Aca
demias, saunas, cirurgias estéticas, apa
relhos e remédios de todo tipo são utili
zados para fazer com que ele dê o máxi
mo de si ou para que se sinta bem. Obje
tos de todo tipo são criados para fazê-lo 
esquecer seu peso, ou para que ele não 
se canse, não conheça o frio nem o ca
lor, a fome, a sede e as distâncias. 

No esporte isso é muito evidente. O 
corpo é robotizado ao extremo, não sen
do mais que uma ferramenta ao serviço 
da performance, como um mecanismo de 
alta tecnologia. Ele deve render o máxi
mo e isso é medido em centésimos de 
segundos. O vocabulário esportivo é 
revelado r, pois fala do corpo como "má
quina humana", "mecânica de precisão", 
etc. Além do auxílio da técnica, recor
re-se muitas vezes aos produtos dopan
tes, o que leva muitos a se perguntarem 
até que ponto pode-se ainda falar que é 
o corpo humano que está participando 
da competição, sem pensar nas questões 
morais que todo esse processo suscita. 

O corpo é enfim objeto das atenções 

> z 
o 
u 

4 Esse termo é usado por UPOVETSKY, G. A era do vazio: ensaio sobre o individualismo contemporâneo. 
Lisboa: Retógio D'Água, 1989, p. 69. Esse autor é um dos principais a estudar a questão da moda hoje. 
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das ciências da saúde, seja através da 
medicina da mente, com incidência so

. bre o bem-estar do corpo, seja através 
; da medicina do corpo ele mesmo, visan

do à correção ou ao aperfeiçoamento das 
disfunções de seus diversos órgãos5

• 

De fato, o recurso aos psicotrópicos 
para regular a relação com o mundo é 
cada vez mais recorrente hoje. A descon
fiança do corpo, que é uma desconfian
ça de si mesmo, leva ao uso de medica
mentos que produzem o estado moral 
desejado sem que isso signifique que a 
pessoa esteja doente. Elas consomem 
então produtos para dormir, para acor
dar, para fiéar em forma, para ter ener
gia, para aumentar a memória, para su
primir a ansiedade, o estresse, etc. 
Tudo isso são próteses quimicas para um 
corpo percebido como falho diante das 
exigências cio mundo atual. Com elas ele 
pode sobreviver e relacionar-se com os 
outros. 

Além dos produtos criados para o 
bem-estar psíquico os laboratórios e os 
diversos ramos da medicina, da biologia 
e da farmacologia se dedicam também à 
elaboração de todo tipo de artefatos, 
muitos deles cada vez mais minúsculos, 
com o fim de corrigir órgãos defeituo
sos e combater as enfermidades. Não é 
acaso a proliferação atual de ortopedis
tas, ortódentistas, ortofonistas, etc. 
Tampouco é casual o grande desenvolvi
mento das técnicas de procriação, que 
tornaram possível a geração de filho para 
muitos casais estéreis, regulando igual-

mente a fecundidade e tornando possí
vel a disjunção entre sexo e procriação. 
Alguns biólogos chegam a sonhar em 
eliminar a mulher de toda a gestação, 
graças à incubadora artificial. Nessa uto
pia, a existência pré-natal do indivíduo 
seria apenas um percurso médico. Uma 
vez concebido, ele seria submetido a uma 
série de exames que analisariam sua qua
lidade genética ou sua aparência física. 
Sua entrada na vida estaria, portanto, 
sob a suspeita de um corpo do qual a 
perfeição resulta de um procedimento 
técnico. 

Não só o domínio da procriação pare
ce prescindir cada vez mais do corpo real, 
mas também o da genética, associado ao 
das novas tecnologias do "infinitamen
te pequeno". A catalogação do genoma 
humano, as diversas pesquisas na área 
da clonagem, da manipulação de embri
ões e das células tronco, associadas ao 
progresso da informática, da telemática 
e da robótica tornam cada vez mais 
factível a fabricação de um corpo dis
tinto daquele que até então recebemos 
ao nascer. As fronteiras deste corpo, que 
são os limites que determinam sua iden
tidade, desaparecerão ou se tornarão con
fusas. De fato, um corpo assim não pas
sa de um objeto a ser aperfeiçoado se
gundo os ideais da tecnociência. Ele deve 
ser escaneado, purificado, remanejado, 
artificializado, recodificado genetica
mente, decomposto, reconstruido ou eli
minado em nome daquilo que tais ideais 
dizem ser normal. 

5 Para esta análise, ver: LE BRETON, D. Adeus ao corpo, op. cito p. 13-26. 
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2. Raízes do estatuto do corpo 
na cultura contemporânea 
Para uma compreensão mais profun

da do significado do culto e da correção 
ou do aperfeiçoamento do corpo atual
mente é preciso perceber a relação que 
existe entre esses fenômenos e um dos 
elementos fundadores da razão moder
na: a distinção entre sujeito e objeto, 
cuja fonte é o próprio ser humano, uma 
vez que o mesmo é "res cogitans" (ra
zão) e "res extensa" (corpo )6. Para alguns 
teóricos, a importância dada ao corpo 
hoje obedece à lógica instaurada por esta 
distinção, ela mesma herdeira do dua
lismo dos anatomistas do séc. XVI'. Estes, 
ao oporem o homem a seu corpo, fize
ram com que este último se tornasse 
objeto de investigações que punham 
entre parênteses aquele que o possuía. 
A formulação do cogito por Descartes 
prolongou esta oposição, que se tornou 
a regra do mecanicismo, tão presente nas 
ciências nos últimos séculos e em suas 
reformulações atuais. Para ambos o cor
po é um capítulo particular da mecânica 
geral do mundo. Enquanto mecanismo, 
ele é formado por uma coleção de ór
gãos e funções potencialmente conhe
cíveis e substituíveis. 

É a lógica mecanicista que comanda 
os artifícios inventados pela ciência e 
pela técnica para modelar e aperfeiçoar 
o corpo, tornando-o digno de exposição 
e de culto pela publicidade, pela mídia e 

pela moda, e capaz de ultrapassar os li
mites impostos pelos entraves e heran
ças que cerceiam sua liberdade. De fato, 
no discurso técnico-científico, o corpo 
é pensado apenas como suporte da pes
soa, ou seja, objeto a ser melhorado, 
matéria-prima na qual se dilui a identi
dade humana. Desta forma ele é esvazia
do de seu caráter simbólico e dos valo
res que normalmente encarnava. Divi
dido em peças isoladas, o corpo é esmi
galhado e se transforma em um meca
nismo que sustenta a presença dos indi
víduos sem, porém, ser fundamental
mente necessário. Ele converte-se então 
em rascunho a ser corrigido, como se 
pode perceber em muitas pesquisas em 
curso entre as ciências da vida. 

A razão moderna busca então recons
truir o corpo, tirando-lhe tudo o que 
lembra sua imperfeição: doenças, dores, 
deformidades, envelhecimento, etc., e 
capacitando-o a lutar contra a falta de 
domínio sobre o mundo e contra a pre
cariedade de sua condição finita. Para 
muitos cientistas já chegou o tempo 
"pós-biológico", "pós-evolucionista" ou 
"pós-orgânico", no qual será construído 
o corpo ideal, que torna inútil aquele 
com o qual fizemos irrupção no univer
so. O biólogo, o engenheiro genético, o 
técnico em robótica e informática ten
tam assim levar o corpo à perfeição últi
ma que só a ciência pode lhe dar. Consi
derando-o como algo em si, eles o 

~ 6 Descartes, no Discurso do método, propôs esta distinção, que_ é um dos fundamentos da razão 
~ moderna. ;;;. 
~ 7 David Le Breton tem estudado esta problemática. Além db livro supracitado, ele analisa a ques-
5 tão do corpo na modernidade na obra: Anthropologie du -corps et modernité. Paris: Presses 
U Universitaires de France, 1990. 
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dissociam daquele de ql.lem ele é o su
porte e tentam corrigi-lo e modificá-lo, 
uma vez que por si só o corpo não pode 
se tornar uma máquina realmente impe
cável. A fantasia implícita a esta tenta
tiva é a da abolição do corpo e sua subs
tituição por uma máquina mais perfei
ta. Subjacente a esta fantasia esconde
se o principal motivo que a sustenta: o 
medo da morte. Corrigir o corpo, torná
lo uma mecânica, associá-lo à idéia da 
máquina ou acoplá-lo a ela é tentar es
capar deste último limite que sempre o 
ameaça. 

O mecanicismo é certamente a raiz 
imediata que ajuda a entender a manei
ra como o corpo é hoje dissociado do in
dividuo que o encarna, mas ele não ex
plica tudo. Por detrás desta dissociação 
existe um dualismo muito mais profun
do: o que opõe corpo e alma. Este dua
lismo foi transmitido ao Ocidente sobre
tudo pelo pensamento grego, mas suas 
origens são mais antigas, pois remon
tam ao orfismo' ou à dualidade própria 
das religiões primitivas. De fato, uma 
tradição de suspeita do corpo perpassa o 
mundo ocidental desde os pré-socráticos, 
adquirindo em Platão uma explicação 
conceitual. Segundo essa tradição, o cor
po é o túmulo da alma, a única que é 

perfeita, pois procede dos deuses, sendo 
por isso mesmo imortal. O corpo, mar
cado pela finitude e pela morte, é a pri
são na qual a alma caiu. 

Com os gnósticos a aversão ao corpo 
se aprofunda e se radicaliza'. Esse movi
mento, nascido do encontro entre filo
sofia grega e seitas religiosas, vai dizer 
que o mundo sofre de uma indignidade 
radical. que ele é mau por essência, cri
ado por um demiurgo inferior que se 
antecipou a Deus, ou por uma profusão 
de entidades temíveis que se interpuse
ram entre Deus e ele. A realidade sensí
vel. da qual fazem parte o corpo, o tem
po e a morte, não é obra de um Deus de 
sabedoria e de verdade, mas de um prin
cípio tenebroso e mau. Deus é luz. Dele 
provém a alma e o conhecimento. Os 
humanos são simultaneamente o resul
tado do reino da luz e das trevas. Por 
isso sua degradação não é total. Na ver
dade eles possuem uma centelha divina, 
que deve ser libertada. Isso acontece atra
vés do conhecimento (gnose) e da pro
gressiva negação de tudo aquilo que ne
les não é divino, sobretudo o elemento 
corporal. 

Os gnósticos percebem então o corpo 
como algo indigno. Para eles, a alma caiu 
no corpo e nele ela se perde. O corpo é 

8 o orfismo foi um movimento religioso, presente na Grécia no séc. VI aG, baseado em textos 
atribuí.dos a Orfeu. Segundo tais textos, os Titãs, deuses primigênios e maus, teriam matado e 
devorado Dionísio. Por isso Zeus os destruiu. De suas cinzas surgiram os seres humanos, que são 
compostos de urna parte má, o corpo, que é da substância dos Titãs, e de uma parte boa, a alma, 
que é da substância de Dionísio. Para os seguidores do orfismo, só a alma é imortal, devendo « 
transmigrar e se encarnar nos corpos em punição ao delito dos Titãs. ~ 

~ 

9 A gnose adquiriu força sobretudo a partir do segundo século da era cristã, sendo marcada por ~ 
certos traços do dualismo grego e por diversos aspectos do cristianismo nascente. Santo lrineu, ~ 

no séc. lI, combateu as seitas gnósticas, e santo Agostinho, nos séc. IV e v, lutou contra outra de 6 
suas modalidades: o maniqueísmo. U 
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por isso maldito, sujeito ao envelheci
mento, à doença e à morte, sendo o li
mite insuportável do desejo, sua doença 
incurável. Só na alma se encontra a ver
dade mais profunda do ser humano, daí 
a necessidade de libertá-la do corpo. 

No fundo, esse tipo de percepção en
contra-se na maneira como o corpo é 
hoje objeto de culto e correção. Na ver
dade, o que é venerado ou corrigido não 
é o corpo real, mas uma idéia de corpo, 
que mais se assemelha à que os gnósticos 
tinham da alma e que a ciência mecani
cista busca tornar realidade. O corpo real 
é condenado como anacrônico, pois não 
corresponde aos modelos forjados pela 
mídia ou pelos laboratórios. Ele se torna 
por isso uma espécie de "pecado origi
nal", uma "mácula" da humanidade, "da 
qual alguns lamentam que ela não seja 
de imediato de proveniência tecnológi
ca", ou um "membro supranumerário" 
que é preciso suprimir1O

• O ideal gnóstico 
permanece portanto atuando em nossos 
dias, embora de forma laicizada. Ele age 
tanto no modelo estético que vigora na 
mídia e na moda, quanto no esporte e 
nas diversas formas de tecnociência apli
cadas à correção e ao aperfeiçoamento 
do corpo. Ele é um dado estrutural da 
cultura de nossos dias que faz do corpo 
um lugar a ser eliminado ou a ser modi
ficado de uma ou de outra maneira. 

3. A revelação cristã do corpo 
A teologia atual também tem feito do 

« corpo um dos grandes temas de sua re
ü 
z 
~ 

);l 
10 LE BRETON, A. Adeus ao corpo, op. cit., p. 15. 

flexão, seja através da abordagem da ética 
teológica, buscando pensar as questões 
ligadas à sexualidade e à bioética, seja 
através da perspectiva histórico
dogmática e espiritual, revisitando as
pectos da antropologia, da soteriologia, 
da ascese e da mística cristãs. Apresen
tarei aqui sobretudo os elementos privi
legiados pela teologia dogmática para 
falar do corpo. Começarei com uma aná
lise da maneira como a Bíblia compre
ende a dimensão corpóreo-espiritual do 
ser humano, mostrando em seguida os 
grandes traços da leitura propriamente 
cristã do corpo para, enfim, indicar as 
consequências disso para os cristãos hoje. 

o corpo na antropologia 
véterotestanlentária 

O Antigo Testamento (AT) é domina
do pela teologia da aliança e pelas cate
gorias que a constituem: eleição, pro
messa, leil1 • Um dos traços essenciais 
desta teologia é a referência à vida 
terrena e corpórea. De fato, o cumpri
mento das promessas se dá no espaço, 
no tempo e no corpo do povo eleito. Boa 
parte dos mandamentos tem a ver com a 
esfera corporal: pureza ou impureza dos 
alimentos, vestimenta (Lv 17,15; 19,19c; 
Dt 22, 5.11s), corte do cabelo (Lv 19,27), 
higiene (Lv 13; Dt 23,13s), meio ambi
ente (Dt 22,6s), etc. O código da santi
dade (Lv 17 -26) impõe os limites entre 
os corpos, entre eles e as coisas, entre 
Israel e os outros povos. Apesar desta 
referência constante ao corpo, a língua 

~ 

> z 
8 11 Para esta análise, ver: BEAUCHAMP, P. "Corpo (teologia bíblica)", in Dicionário crítico de teologia. 

São Paulo: Loyola, 2004, p. 97-99 ; LACROIX, x. Le corps de chair. Paris: Cerf, 1992, p. 211-240. 
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hebraica não possui termos correspon
dentes ao que hoje denominamos com o 
termo corpo. Ela recorre, porém, a mui-

; tos membros corpóreos para expressar 
sentimentos ou gestos. Assim, os pés, 
indicam deslocamento (Is 52,7), as mãos 
ou os braços, ação (Is 52,1), o nariz, 
cólera (SI 30,6), o rosto, presença (Ex 
33,11.18-23), os ossos, substância (Gn 
29,14). 

A importância da dimensão corporal 
na teologia da aliança é confirmada pela 
teologia da criação, que torna Deus res
ponsável pela existência da realidade 
sensível e corpórea. Tal realidade, contra
riamente ao que diz o dualismo órfico, 
platônico ou gnóstico, é "boa", como faz 
questão de repetir o narrador de Gn 1,1-
2,4 a. Como origem da criação (SI 139 , 
13s), Deus a mantém, assegurando-lhe 
o alimento, a respiração e a duração (SI 
104; 148,8s). Por mais próximo que seja 
do animal, o ser humano é feito à ima
gem e semelhança de Deus (Gn 1,26), 
não sendo portanto estrangeiro à vida 
divina. Segundo Gn 2,7, "Deus modelou 
Adão da argila do solo, insuflando em 
suas narinas um sopro de vida e ele se 
tornou um ser vivente". Adão é portan
to o "terroso". Ele deve sua vida direta
mente a Deus. Sua alma (nefesh), ou 
seja, o que faz dele um ser vivo, é susci
tada pelo sopro divino (ruah). Sem este 
sopro, ele seria apenas carne (basar). Este 
termo, que designa o ser humano em sua 
manifestação, em sua pertença à terra e 
à vida animal, em sua dependência de 
Deus e em sua fragilidade e vulnerabili
dade, é \} que ajuda a entender o estatu
to do corpo na antropologia bíblica. De 
fato, a carne (basar) pode ser diminuí-

da, pisada ou destruída. Sua fragilidade, 
ligada,ao fato de ser criação divina, não 
está ligada à sua materialidade em si, mas 
à dependência expressa pelo fato de não 
poder subsistir por si mesma. Trata-se 
menos de dualismo espírito-matéria que 
de dualidade criatura-Criador. De fato, 
basar nunca tem sentido pejorativo na 
Bíblia. Sua fraqueza é a que permite o 
desdobramento do dom divino. 

Os termos basaT, nefesh e ruah são por
tanto fundamentais na antropologia 
véterotestamentária, mostrando-nos o 
significado positivo da dimensão corpó
rea, seu ser feito para a relação. Israel 
pensa o ser humano não tanto como alma 
encarnada mas como corpo animado. Isso 
está presente também em sua reflexão 
sobre a sorte final dos corpos. Como é a 
vida e os bens a ela ligados que estão no 
centro da teologia da aliança, a morte 
não é objeto de muitas especulações em 
boa parte da história de Israel. De fato, 
é do período helenístico a fé na ressur
reição, uma das principais contribuições 
do pensamento hebraico à compreensão 
do destino final dos corpos. Esta fé ca
pital na formulação da novidade cristã. 

o corpo na antropologia 
neotestamentária 

O Novo Testamento, sobretudo os 
Evangelhos sinóticos, também confere 
grande importância à dimensão históri
co-corpórea da salvação. É o que vemos, 
por exemplo, nos sinais que Jesus apre
senta aos discípulos do Batista como in- " 
dícios de sua messianidade, todos refe- ~ 

~ 

rentes à cura de corpos (Mt 11,4s). O § 
mesmo aparece no critério que ele apre- 5;: 
senta como definindo a salvação ou a 8 
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perdição do discípulo: o cuidado dispen
sado aos corpos nus, famintos, doentes 
e prisioneiros (Mt 25,31-46). Além de 
conferir um sentido histórico-corpóreo 
à sua ação e à de seus seguidores, Jesus 
se preocupa também com a atitude a ter 
com relação ao próprio corpo. O que ele 
diz a respeito de um ou de outro mem
bro' ou sobre atitudes de renúncia, não 
é ódio ao corpo nem fim em si mesmo, 
mas está relacionado com a prioridade 
a ser dada ao Reino. Jesus é criticado 
por não ser asceta (Mt 11,18s). Ele não 
exige o sacrifício da vida, embora isso 
possa ocorrer àqueles que o seguem. Sua 
própria morte não foi procurada nem 
provocada, mas o resultado do "ódio do 
mundo". Enfim, antes de morrer, Jesus 
deixou não só suas palavras, mas seu 
corpo como alimento aos discípulos. 

O Evangelho de João não só aprofunda 
o sentido histórico-corpóreo da salvação, 
designando do corpo de Cristo como o 
verdadeiro Templo (Jo 2,21), identifican
do a água e o sangue que jorravam do 
lado aberto do corpo do Crucificado com 
o rio, que Ezequiel havia visto sair do 
templo (Ez 47,2), e associando vários 
sinais corporais realizados por Jesus 
(multiplicação dos pães, cura paralítico 
e cego) aos sacramentos, mas percebe em 
Deus mesmo o desígnio salvífico da car
ne' ao elaborar a teologia da encarnação 
do Verbo. 

Essa importância conferida ao corpo 

no e nos sinais que o tornam próximo, 
que são sinais corporais. O maior sinal, 
no entanto, é o da ressurreição do Cru
cificado. Com ela advém algo inteiramen
te novo: o corpo do arauto do Reino, e 
com ele o espaço e o tempo da criação, 
participam da plenitude gloriosa e eter
na da nova criação. Paulo foi certamen
te o escritor do Novo Testamento que 
melhor pensou as consequências antro
pológicas e teológicas desse evento, dan
do aos termos que diziam o humano no 
AT um sentido propriamente cristão. 

e à carne nos Evangelhos tem sua razão 
o( de ser na pregação que Jesus faz do Rei
ü 

Contrariamente ao hebraico vétero
testamentário, que não possuía o termo 
corpo, a tradução grega do AT (Septua
ginta), conhecida e usada por Paulo, re
corre ao termo soma (corpo) para dizer 
pelo menos treze outros termos do AT, 
entre os quais basar (sarx em grego)". 
Em geral, sarx possui na Septuaginta os 
mesmos significados do hebraico. Pau
lo, retomando um desses significados (a 
fragilidade), vai perceber num de seus 
traços (a dualidade criatura-Criador), a 
oposição entre carne (sarx) e Espírito 
(pneuma). Sua leitura desta oposição 
terá grande influência na antropologia 
e na espiritualidade cristãs, embora nem 
sempre tenha sido entendida segundo o 
Apóstolo, que a vía como a tendência à 
auto-suficiência (Rm 8,12; 13,14; Gl3,3; 
5,13-17, etc.). Soma é usado por ele com 
os mesmos significados das acepções 
hebraicas de basar, indicando a huma
nidade em sua solidariedade com a cria
ção e em sua oposição a Deus, mas tam-

z 
~ 

);l 
~ 
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bém enquanto obra divina, donde o ca
ráter relacional do corpo, que é ligado a 
um corpo mais vasto: o da Igreja, corpo 

lde Cristo. 
Isso aparece de modo especial na Pri

meira Carta aos Coríntios, onde a metá
fora do corpo está a serviço de uma ver
dadeira teologia do corpo. Num único 
parágrafo (lCor6,13-19) a palavra soma 
aparece oito vezes, com vários sentidos: 
relacional (v. 13.16), eucarístico (v.13), 
escatológico (v.14), pneumático (v.19). 
O Apóstolo, opondo-se à desvalorização 
do corpo, forte entre os coríntios, dis
tingue a ordem da alimentação da or
dem da sexualidade, mostrando que o 
sentido do corpo é dado por aquilo com 
o qual ele entra em relação. Excluindo a 
pornéia (libertinagem) como destinação 
última do corpo, ele mostra que este só 
realiza sua verdadeira vocação "no Se
nhor". Portanto, relacionar-se com o 
Cristo é pertencer, pelo batismo e pela 
eucaristia, a um corpo mais vasto: o cor
po eclesial. 

A origem deste significado relacional 
do corpo em Paulo é o próprio dom que 
Jesus fez de seu corpo e de seu sangue 
na cruz, e o sentido que ele deu a seu 
gesto na última ceia. Ao participar da 
eucaristia, que faz memória deste dom 
total de seu Senhor, o cristão é chama
do a desapropriar-se por amor dos irmãos. 
Quanto mais seu corpo se relaciona como 
o de Cristo, mais ele se torna Templo do 
Espírito, podendo denominar -se" corpo 
espiritual". 

Paulo pensa enfim, em 1Cor 15, o sen
tido escatológico do corpo. Após recor
dar a ressurreição de Jesus e refutar os 
que negam a ressurreição dos mortos 

(lCor 15,1-34), ele diz o que é o corpo 
de ressurreição. A idéia inicial é a de uma 
diferença entre o corpo atual e o corpo 
futuro, diferença que serve de ponto de 
partida para explicar a oposição entre 
"corpo psíquico" e "corpo espiritual". Esta 
oposição é pensada desde a perspectiva 
de uma dupla criação: a do "primeiro 
Adão, feito alma vivente"; a do "último 
Adão, que se tornou espírito que dá a 
vida" (lCor 15,45). A idéia da semelhan
ça intervém então para ultrapassar a da 
oposição: "da mesma forma que nos re
vestimos da imagem do terrestre, sere
mos revestidos da imagem do celeste" 
(lCor 15,49). Para o Apóstolo, o batiza
do já possui as primícias do Espírito, mas 
seu corpo é ainda terrestre e psíquico, 
sujeito à doença e à morte. Este corpo só 
será inteiramente revestido do corpo es
piritual no fim dos tempos, quando Deus 
renovar a totalidade da criação e trans
formar o corpo carnal e psíquico da hu
manidade em corpo espiritual. O único 
corpo atualmente espiritual é o do Res
suscitado. 

Uma teologia cristã do corpo para 
nossos dias 

O estatuto do corpo nas Escrituras não 
pode ser pensado sem os outros elemen-
tos que compõem a antropologia bíbli-
ca: carne, alma e espírito. De fato, o ser 
humano é a unidade indissolúvel desses 
elementos. A prioridade dada ao corpo 
neste artigo é ditada pelas questões le
vantadas por seu culto e sua manipula- < 

ção crescentes em nossos dias. A fé cris- g 
tã, contrariamente a muitas idéias pré- ~ 
concebidas, pode contribuir para uma ~ 

o 
compreensão do corpo que não negue sua U 
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realidade em benefício de sua idealização 
ou de sua reinvenção técnico-biológica. 
Duas tarefas, uma negativa e outra po
sitiva, se impõem então aos cristãos. 

Salvar o corpo 
A tarefa negativa consiste em reto

mar uma das principais funções da 
soteriologia cristã, que é a salvífica. Para 
isso, é preciso se perguntar: em que con
siste a salvação do corpo hoje? Não se 
trata de condenar sua onipresença na 
mídia, na moda e no esporte, nem as 
manipulações às quais ele é submetido 
pela medicina, pela farmacologia e pela 
biologia, mas de perceber em que tudo 
isso ameaça sua dignidade ou sua 
especificidade. O exercício desta tarefa é 
complexo e presta-se a muitos equívo
cos. A fé cristã não pode, porém, se ca
lar nem se omitir. Da mesma forma que 
o serviço àqueles cujos corpos são amea
çados pela injustiça e pela miséria é con
siderado um gesto profético, também 
essa atenção para com esse novo tipo de 
ameaça deve suscitar palavras e ações 
proféticas da parte dos cristãos. 
Em que consistiria na prática este servi
ço salvífico ao corpo nos dias de hoje? O 
que muitas comunidades cristãs vem fa
zendo em defesa da vída, sobretudo dos 
mais pobres, é sem dúvída mais do que 
nunca urgente e necessário em nosso 
contexto histórico e social. Diante da apa
rente vitória da estética sobre a ética, 
que faz com que o corpo seja visto so-

« bretudo como objeto de consumo ou de 
~ aperfeiçoamento, gestos mais radicais se 
~ fazem, porém, indispensáveis. A vida 
~ religiosa poderia, talvez, ajudar nisso. 
8 Seu surgimento se deu num momento 
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em que a diferença cristã parecia diluir
se no império romano "convertido" ao 
cristianismo. A ida ao deserto tornou-se 
então o gesto que recordava o único ne
cessário: "o Senhor". O mesmo aconte
ceu nos períodos em que esse gesto pa
recia ter sido esquecido, na Idade Mé
dia, com as ordens mendicantes, ao lon
go da história moderna, com as ordens 
apostólicas. Não haveria um gesto cris
tão a ser reinventado nesse tempo de 
"adeus ao corpo"? 

Redescobrir o corpo 
A tarefa positiva consiste em 

redescobrir para os dias de hoje a impor
tância de certos aspectos esquecidos da 
revelação cristã do corpo. Isso deve dar
se primeiramente na consciência dos pró
prios cristãos. Como vimos, o corpo é 
lugar de relação, é ele que é chamado à 
aliança com Deus, é nele que o Verbo se 
fez carne, é ele que foi um dos objetos 
principais da ação salvífica de Jesus, é 
ele que é destinado a tornar-se "corpo 
espiritual" na ressurreição, é ele que vai 
se transformando em Templo do Espíri
to, é ele que é alimentado pelo corpo 
eucarístico do Cristo. Há que acrescen
tar ainda que ele só existe como unida
de de carne, alma e espírito. Muitos cris
tãos não conhecem esses distintos signi
ficados do corpo. À medida que isso acon
tecer, eles serão mais capazes de diálogo 
com a cultura atual. 

Esses diferentes aspectos da revelação 
crística do corpo não são propriedade dos 
cristãos. Estes são chamados a partilhá
los. Como? Acolhendo, talvez, em primei
ro lugar, o que há de positivo no atual 
culto e aperfeiçoamento do corpo, 



uma vez que isso não é co;ntrário ao tes
temunho bíblico, que não só louva a be
leza dos corpos, mas também se ocupa 

~ com o seu cuidado, sobretudo nos mo
mentos em que ele é acometido pelo so
frimento. 

A acolhida da centralidade do corpo 
na cultura atual deve, porém, ser acom
panhada do anúncio da diferença cristã 
com relação à compreensão do mesmo. 
Mais que a beleza, a capacidade ou a per
feição, a revelação diz que o corpo é bom 
e finito, criado por Deus e destinado à 
glória. Por isso mesmo, diante da ten
dência em fazer do corpo ideal o modelo 
de beleza, de performance e de saúde, os 
cristãos devem reagir mostrando que é 
no corpo real, nem sempre belo, capaz e 
perfeito, que se dá a vida da maioria dos 
homens e mulheres. É nele igualmente 
que se tecem as relações com a nature
za, com os outros corpos e com Deus. É 
ele enfim o lugar de definição do senti
do da existência humana no mundo, ten
do acolhido a plenitude deste sentido na 
encarnação e ressurreição do Cristo. A 

dignidade e bondade do corpo real é não 
só oriunda da criação, mas da glória à 
qual é prometida na nova criação. Isso 
deve orientar a ação dos cristãos, dan
do-lhes elementos para propor modelos 
alternativos ao que hoje é proposto como 
norma de definição do corpo. 

A vida religiosa tem também um pa
pel importante nesta tarefa positiva de 
revelação da compreensão crística do 
corpo. Não só pelo testemunho de sua 
dimensão relacional e eucarística, que 
acontece sobretudo na vida em comum 
e litúrgica, mas pelo celibato, sinal al
ternativo e radical de renúncia a um dos 
aspectos mais vitais do atual culto ao 
corpo, que é a relação sexual, antecipan
do assim aquilo que é o destino dos nossos 
corpos na glória. 

Geraldo Luiz De Mori, SJ - Professor de teologia 
no ISI. BH. MG. 
Endereço do autor: 
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 2127 
Bairro Planalto 
31720-300 - Belo HorizontejMG 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDMDUALOU 

O DEBAlE EM 

OOMUNIDADE 

1- Como você percebe o culto e o adeus ao corpo nos dias de hoje? 

2- Existem indicios de que este fenômeno atinge também a vida religio
sa. sua congregação ou sua comunidade? Quais? 

3- Como a vida religiosa tem encarnado a "tarefa negativa" de salvação 
do corpo? 

4- Como você percebe a descoberta das dimensões cristicas do corpo na 
vida religiosa? 
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A Teologia na Tenda com JÓ 
AILA L. PINHEIRO DE ANDRADE 

Como fazer teologia diante do mal, da 
dor e do sofrimento? É possível falar sobre 
o Deus da vida para um aidético? Tem sen
tido anunciar o amor de Deus aos pais de 
um bebê cancerígeno? Saberíamos expli
car o porquê de uma experiência degra
dante da dignidade humana? Poderíamos 
falar da filiação divina quando a fatalida
de parece se impor? 

Somos convidados a uma conversa na 
tenda com Jó. A ouvir suas palavras, dores 
e gritos. Talvez, por suas chagas sejamos 
curados de toda vã sabedoria e de nossas 
certezas inquestionáveis. 

A dor de Jó e o Deus escondido 
Jó é figura da dor do gênero humano. 

É um homem que renuncia a pôr sua con
fiança nos bens terrenos. Confessa sua pró
pria miséria. Sofre inocentemente a 
incompreensão de seus amigos. Mas conti
nua unido a Deus apesar do sofrimento. 
Sempre à espera do Senhor. 

Desde o segundo milênio a.C., a temática 
da dor já estava presente na teodicéia 
babilônica e na literatura egípcia. Abor
dando essa questão, os antigos sábios de 
remotas civilizações depararam-se com a 
impenetrabilidade do Mistério, experimen-

frente ao sofrimento humano. Para dar fim 
à dor, o ser humano procura alcançar a 
benevolência dos deuses tentando agradá
los a todo custo. Mas não consegue saber o 
que é desejável ou indesejável à divinda
de: "O que é agradável a si mesmo é 
(às vezes) uma ofensa ao deus; o que se 
julga ser uma ação ruim, ao invés tem su
cesso apreciado pelo deus"!, 

Essa ambigüidade fundamental com a 
qual aparece a face do divino nas narrativas 
mitológicas é caracterizada pela experiên
cia do tremendum e do fascinans, do 
mysterium tremendum e da tremenda 
majestas, do temor que desperta e, ao mes
mo tempo, da atração fascinante que susci
ta_ Algo que ilumina, e ao mesmo tempo, 
obscurece a inteligência do ser humano, 

o( tada principalmente no silêncio divino o 

Contudo, as narrativas míticas, seme
lhantes entre si pelo assombro que mani
festam frente à face ambígua do divino, 
tentam inevitavelmente pôr a questão do 
"mal" na mesma origem misteriosa do cos
mo e do ser humano, fixando um laço 
muito estreito entre o mal como ethos do 
Homem e a gênese do cosmo, Assim, o ini
cio do mal moral estaria vinculado a 
algum elemento que teria deteriorado a ori
gem. Dessa forma, Deus seria, de alguma 
maneira, o responsável pelo surgimento do 
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mal ou, então, seu artífice. Como os mitos 
não foram capazes de clarificar esse laço, e 
,não ofereceram uma visão segura acerca 
'da origem do mal, tal tipo de reflexão nar
rativa sofrerá uma crise e acarretará o sur-
gimento de uma especulação mais ampla e 
profunda acerca dessa temática. 

Entretanto, se o ser humano possui uma 
consciência de sua incompreensibilidade 
diante do Mistério e, ao mesmo tempo, ten
ta penetrá-lo, ainda às apalpadelas, signi
fica que nos próprios limites do conheci
mento humano já é possível falar de Deus. 

Jó e o "des-conhecimento" 
teológico 

Em que consiste, então, os limites do 
conhecimento teológico? A Escritura tra
ta da Revelação de Deus. Desde as primei
ras páginas afirma sua proximidade. Deus 
passeia pelo jardim à procura do casal que 
foge de sua presença (cf. Gn 3,8). 
O ser humano esconde-se de Deus por cau
sa da culpa. E Deus o procura. No entanto, 
o Homem também faz a experiência com o 
Deus escondido. O profeta exclama: "Na 
verdade, tu és um Deus que te ocultas, oh 
Deus de Israel, Salvador" (ls 45, 15). Um 
Deus visto somente pelas costas (cf. Ex 
33,18-23). 

Esse aparente jogo de esconde-esconde 
significa, antes, um encontro entre sujei
tos livres. Assegura que o outro não é anu
lado ou manipulado, mas mantém sua 
alteridade. Esse paradoxo garante a 
luminosidade e a obscuridade' do ser. 
Mistério e liberdade são resguardados. 

Assim, a teologia deve tratar Deus como 
Alguém e não como objeto. Um ser pesso
al, não um problema a ser resolvido pelo 
intelecto. A experiência com Deus dá-se 
no nível intersubjetivo. Um conhecimen
to entre pessoas, sujeitos livres. Um saber 
alcançado através do relacionamento, 
do envolvimento amoroso-afetivo. Então, 
se Deus não é um objeto de conhecimento, 
não podemos possuí-lo, utilizá-lo. 
Disso se conclui a não manipulação do divi
no pelo Homem, a indisponibilidade do Ser 
livre absoluto para a apreensão humana. 

Tanto as narrativas míticas, quanto os 
amig os de J Ó, têm um esquema teológico 
ao qual pretendem submeter Deus. Trata
se de uma chave de leitura bem limitada 
da realidade. Tal princípio hermenêutico 
rege-se pela bipolaridade justiça-bênção e 
injustiça -castig o. É uma visão mecanicista 
da vida e das relações. As ações humanas 
desencadeariam a felicidade ou a infelici
dade. O futuro do ser humano dependeria 
da submissão a essa ordem da qual nem 
Deus poderia fugir. Esse tipo de cosmovisão 
não deixa espaço para as liberdades (hu
mana e divina) em relação intersubjetiva. 

Jó abala o modelo teológico , 
estabelecido 

A sabedoria anterior a Jó é posta em 
xeque, pois não dá conta dos diversos as
pectos da realidade, nem cede lugar à 
gratuidade de Deus. Uma teologia depois 
de Jó tem que se perguntar pelas situações 
limites do ser humano sem uma resposta a 
priori. Teologia enquanto saber configu- '" 
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'Cf. RAHNER, Kar!. L'Homme à récoute du verbe: fondements d'une philosophie de la religion, 
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rado como ato segundo'. Mergulhada no 
mistério da vida. Sabedoria que nasça da 
compaixão pela degradação da realidade 
humana e do escondimento de Deus. 

A resposta à questão do mal e do sofri
mento não pode estar pronta antes mesmo 
de se colocar a pergunta. Senão o ato de 
perguntar torna-se uma farsa, uma mera 
formalidade. Quem já tem a resposta não 
necessita da pergunta. Fazer teologia 
depois de Jó sequer garante que haverá 
uma resposta. Tal teologia não está preo
cupada antes de tudo em fazer apologia de 
Deus perante o sofrimento, mas sim em 
defender o sofredor de quem Deus mesmo 
é o go'el (cf. Jó 19,25). 

Muito já foi escrito sobre o livro de Jó. 
Em geral, se afirma que essa obra trata do 
sofrimento. Contudo, há quem suponha 
que o problema central de Jó consiste em 
saber como a teologia se sustenta em 
confronto com a dor'. O autor sagrado parte 
do sofrimento como realidade concreta que 
desafia a teologia e seu método. A questão 
que se põe é como fazer teologia tendo em 
conta as situações limites do ser humano. 

Em primeiro lugar, esse desafio exige da 
teologia uma postura capaz de privilegiar 
a experiência de Deus e não o conhecimento 

puramente racional. Pois" o que sacia e 
satisfaz a alma não é o muito saber, mas o 
sentir e saborear as coisas internamente" 
(EE 3)5. Trata-se de fazer a experiência de 
Deus na totalidade da vida, percebendo a 
ação divina em todas as situações, medi
tando tudo no coração (cf. Lc 2,19). 

O sofrimento passa a ser teofania. Ma
nifestação do Crucificado que chama a teo
logia à conversão. Assim, o sofrimento tam
bém é perpassado pela graça, pois Deus 
mesmo é solidário com as vitimas, já que o 
Filho viveu concretamente essa realidade. 

A vida sofrida, marginalizada, excluida 
torna-se o principal lugar teológico'. Pois 
o Filho tomou partido em favor dos sofre
dores deste mundo, quando abdicou de 
todos os privilégios divinos e humanos 
(cf. Fl 2,5-11) e assumiu a condição de 
pobre, marginalizado, crucificado. 

A kénosis' de Deus exige da teologia uma 
total abertura kenótica. Tal atitude, prévia 
ao discurso teológico, significa entrega" 
do centro mais profundo do próprio eu, 
teimosamente protegido e defendido pelo 
ser humano"'. 

Nem Deus, nem a vida humana com suas 
limitações, devem se adequar ao discurso 
teológico, mas quem teologiza é que 

'Cf. GUTIÉRREZ, Gustavo. Teologia da Libertação: perspectivas, Petrópolis: Vozes, 1983, 4'. ed., p. 24. 
~ PIXLEY, J. "Já ou o diálogo sobre a razão teológica", Perspectiva teológica, Belo Horizonte, v. 16, 
n. 40, p. 333-343, set.jdez. 1984. 
'INÁCIO DE LOYOLA, Santo. Exercícios Espirituais, São Paulo: Loyola, 2000. 

6 ELLACURIA, Ignacio. "Los pobres, 'lugar teológico' en América Latina", in idem, Conversión de la 
o:( Iglesia al Reino de Dias: para anunciarlo y realizado en la historia, Santander: Sal, Terrae, 1984, p. 
Ü 153-178. z 
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precisa sair de si, abrir mão de idéias 
preconcebidas e solidarizar-se com o 

j sofredor e, imerso nessa situação, fazer a 
• experiência de Deus e levar quem sofre a 

fazê-la também. 

o sofredor Jó como mediador 
Só depois de experienciar Deus pela 

mediação de Jó, homem das dores, a teolo
gia poderá não apenas ter uma palavra para 
o clamor do sofredor, mas antes, ser o eco 
do grito angustiado de quem vive uma si
tuação fronteiriça da vida. 

a livro de Jó mostra-nos que, perante o 
mundo, a teologia é o grito do sofredor. E 
para as situações drásticas da vida, é silên
cio. Não se apresenta como discurso, mas 
como solidariedade, compadecimento, 
inserção. 

Grito e silêncio apontam para Deus -
sentido último do incompreensível e do 
indizível- e para a sua decisão eterna de 
redimir a humanidade'. A redenção torna
se então a razão de ser da vida humana. 
Por causa dessa decisão eterna de Deus, 
aconteceram os eventos da história da sal
vação, desde o primeiro passo que foi a 
Criação, depois a Encarnação e a Paixão
ressurreição. 

Esse Deus não pode ser o responsável pelo 
sofrimento. Ele criou o ser humano para a 
vida em plenitude (cf.Jo 10,10) como mos
tram os relatos da Criação (cf. Gn 1-2) e a 
Carta aos Hebreus (cf. Hb 4,10-11.15-16). 
Fomos criados para ter acesso total a Deus, 
para receber a vida que é própria da Trindade, 
para sermos filhos no Filho (cf. Ef 1,3-14). 

As três Pessoas Divinas estão empenha
das nessa obra redentora. É isso que fazem 
(EE 108). Estão comprometidas na reden
ção do gênero humano desde a eternidade. 
É um "faze(' que traz como conseqüência 
uma imergência do Filho na realidade de 
morte (cf. Hb 2,17-18). Àmáximainlersão 
de Deus nas realidades humanas, 
corresponde à máxima elevação do ser 
humano à esfera de Deus. Uma teologia não 
inlersa na realidade é foIjada artificialmen
te, é um artefato, um ídolo que não nos 
eleva até Deus. Por isso, no final do livro de 
Jó, a teologia, ali representada pelos "ami
gos", precisa retratar-se porque não falou 
corretamente de Deus (cf. Já 42,7-9). 

Então, a teologia é mística e místagogia. 
É uma contemplação, i. é., visão ampla e 
profunda sobre o Mistério de Deus e, da 
mesma forma, sobre as realidades huma
nas. Exige de quem teologiza umaconver
são contínua e sempre inacabada. Perma
nente mistagogia e anagogialO

• 

Jó convida a teologia à conversão 
A leitura do texto de Já nos chama à 

consciência. Em primeiro lugar, mostran
do que o núcleo da teologia está fora dela 
mesma, de seus manuais e de seus siste
mas. Seu centro não pode ser outro senão 
o anúncio de Jesus Cristo e o Projeto de 
Deus para a salvação da humanidade, aquela 
decisão eterna que as Três Pessoas Divinas 
estão empenhadas em fazer acontecer. 

a projeto de Deus é uma realidade dinâ
mica. Um reinado. Uma ação permanente 
sobre as realidades históricas, principal- '" 

Li 
z 
,~ 

~ 
~ 

'''Façamos a redenção do gênero humano" (EE 107). > z 
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u 10 Mistagogia, iniciação ao Mistério; anagogia, elevação para Deus, saída de si. 
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mente sobre aquelas situações limites do 
ser humano. Reinado, ou Reino, enquan
to sentido último de tudo, no qual os 
sofredores são protagonistas porque sua 
situação significa uma negação do amor e 
da vida. Esses que figuram como Jó, aqui 
na América Latina, são chamados de povo 
crucificado!!. Sua existência questiona uma 
teologia confortável de escritório. Ainda 
mais no contexto atual, marcado pela 
valorização do extraordinário e desvalori
zação do compromisso. Isso faz com que a 
teologia sofra a tentação de voltar ao 
dualismo religioso que expulsa Deus da vida 
humana e o faz impassível recolhido à es
fera do sagrado como um empresário em 
férias nas Bahamas. 

Um Deus, assim exilado da história, 
aparece aos míopes na fé como fiscal, 
castigador e vingador. Sua relação com a 
humanidade aconteceria apenas com pou
cos iluminados, eruditos e abençoados. 
Para os demais seria um desconhecido, 
encontrado apenas através de gurus ou 
homens de poder. Buscado através de me
diadores e mediações, correntes, campanhas 
e promessas com as quais se espera alcan
çar o favor divino, como acontecia nos 
mitos das antigas civilizações. 

Nessa situação faz-se imprescindível 
entender o significado de contemplação, 
seja para se contrapor à onda de esoterismo 
vigente, ou para viver a fé cristã na sua 
exigência de compromisso com a edificação 
do Reino de Deus neste mundo. 

No início do livro de Jó, a teologia 
(representada pelos amigos) senta-se no 
chão, ao lado do sofredor e o contempla. 
Este gesto é um convite para que a teolo
gia de hoje abandone o seu pedestal de 
saber e se dirija até aquele lugar teológico 
(o sofredor) de onde pode contemplar Deus. 

Contemplação, em seu sentido profun
do, quer dizer abertura do campo de visão. 
Exige que se tenha um olhar profundo 
diante dos fatos. Supõe-se que, em situa
ções limites, o teólogo deve encontrar-se 
com Deus de forma mediada e imediata. 
Ou seja, imediata como dizJó: "Conhecia-te 
só de ouvido, porém agora meus olhos te 
vêem" (Jó 42,5). Experiência também fei
ta pelos samaritanos (cf. Lc 4,42). E media
da pelo engajamento nas realidades con
cretas da vida. 

A teologia é, primordialmente, contem
plação. Atividade praticada por quem se 
encontra com Deus, amplia seu campo de 
visão, "oferece-lhe todo seu querer e 
liberdade" (EE 5) e deixa-se recriar numa 
profunda unificação interior. Essa atitude 
contemplativa torna-se uma maneira de 
existir, um estado contínuo e intenso de 
união com Deus e tem como resultado a 
ação evangélica. 

Jõ convida a teologia ao 
"com-padecimento" (sofrer com) 

A teologia senta-se no chão com Jó para 
« contemplar Deus 
ü 

Contemplação leva à compaixão. Assim, 
a teologia poderá não ter uma explicação 
para o sofrimento, a dor e o mal, como 
também o autor de Jó no final do livro. 
Mas, sua palavra será um apelo em favor 
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U Cf. ELLACURÍA, Ignacio. "El pueblo crucificado. Ensayo de sotetiologia histórica", in ASSMANN, 
H. et. al., Cruz y resurrección: presencia y anuncio de una iglesia nueva, México: CRT, Zalapa, 
1978, p. 49-82. 



dos crucificados desse ml,lndo, para que 
tenham esperança e visão mais ampla do 
seu próprio sofrimento. A teologia será um 
convite a que todo sofredor descentralize
se do próprio eu e faça aquela abertura 
kenótica e encontre-se com o Deus da vida. 
E quando a dor for conseqüência da injus
tiça, a teologia será profecia, instrumento 
do Reino de vida plena. 

De qualquer forma, Jó convida a teolo
gia de hoje a se preocupar menos com os 
manuais e a exercer mais o inte/lectus 
amoris e o intellectus misericordiae12

• 

A teologia tem uma novidade 
para dizer a Jõ 

A diferença cristã, em relação às outras 
religiões que buscam a Deus, consiste primei
ramente em saber que Deus toma a iniciati
va, vem ao encontro do ser humano. E por
que o ama profundamente, está disposto a 
correr todos os riscos, até mesmo a sofrer a 
morte de cruz, para que a humanidade possa 
ter a vida em plenitude (cf. Jo 10,10). 

Apesar disso, alguns Padres da Igreja 
salientaram a apatheia13 de Deus. Contu
do, não queriam negar sua compaixão pelo 
sofrimento do mundo, mas apenas 
confrontar a fé cristã com as mitologias 
pagãs antropomórficas. 

Quando a teologia afirma a apatheia de 
Deus pretende dizer que a vida divina é 
inesgotável e sem limites, e em nada pode 

passar da potência ao ato, é imutável
em Deus não há progresso, desenvolvimen
to. Entretanto, essa imutabilidade de Deus 
não significa que ele seja indiferente aos 
eventos humanos. A Escritura fala do so
frimento de Deus, e em sentido inverso, 
de sua alegria quando um pecador se con
verte (cf. Lc 15,7). 

"A sã reação do sofrimento está mais 
próxima da imortalidade do que o embota
mento de um sujeito insensível" (Santo 
Agostinho, En. in Ps. 55,6, PL 36). A pie
dade cristã descarta a idéia de uma divin
dade indiferente às vicissitudes de sua cri
atura. A compaixão que é uma perfeição 
das mais nobres no ser humano deve exis
tir em Deus. "A compaixão não é uma fa
lha de poder" (Papa Leão I, DS 293). Nada 
impede que a compaixão possa coexistir 
com a bem-aventurança eterna. 

No livro de Jó, Deus aparece como Todo
Poderoso, Criador, que está no controle da 
ordem cósmica e de Leviatã (o mal). Para 
que a teologia de Jó pudesse dar um passo 
à frente na concepção de Deus foi preciso 
o Evangelho. O evento fundador da fé cris
tã, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. 
O livro de Jó corrige nossa teologia, mas a 
fé cristã tem algo a lhe dizer. Deus sofre, 
diz a fé cristã!4. 

Em contrapartida ao sofrimento de 
Deus, os Padres falam da deificação 
(theosis) do ser humano. "O Verbo de 

12 Cf. SOBRINO, Jon. "Teología de un mundo sufriente. La teología de la liberación como 'InteUectus 
Amoris"', ReLat 15 (1988) 243-266, Idem. ",Cómo hacer teologia? La teologia como intel/ectus 
amoris", Sal Terrae 910 (1989) 397-441. Idem. "La Iglesia samaritana y el principio-misericordia", 
Sal Terrae 927 (1990) 665-678. 
13 Apatheia significa não sofrimento, Lê., Deus não sofre como uma criatura. Apatheia é oposto 
de pathos (sofrimento imposto, comum às criaturas sensíveis: seres humanos e animais). 
14 Não o mesmo tipo de sofrimento da criatura que é o padecimento (pathos), mas o sofrimento 
próprio de quem ama que é o compadecer (sympatheo). 
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Deus se fez homem para que o homem 
seja feito Deus" (Santo Atanásio de 
Alexandria, De Inc. Verbi Dei, 54,3, SC 
199). A verdadeira humanização, portan
to, atinge seu cume na deificação, no 
acesso à Trindade. A theosis é a verda
deira e suprema humanização. Cristo res
suscitado é o humano pleno. Viver a vida 
de Cristo é viver a sublime vocação da 
humanidade. 

O ser humano toma-se próximo de Deus, 
porém, menos por sua capacidade intelec
tual do que pela conversão do coração. 
Criado à imagem e à semelhança da Trinda
de, é convidado à comunhão de vida com 
Deus, que é o único a poder saciar as aspira
ções humanas mais profundas. A redenção 
não muda simplesmente a natureza huma
na em alguma coisa divina, mas a eleva à 
medida de Jesus Cristo, o humano pleno. 

"Quanto mais profundamente Jesus 
Cristo desceu em sua participação na misé
ria humana, tanto mais alto o ser humano 
se eleva na participação em sua vida divi
na" (S. Máximo Confessor, Capo theo., 
PG 90). A deificação não atinge plenamente 
seu fruto senão na visão do Deus trinitário 
que comporta a bem-aventurança na co
munhão dos santos. 

Contudo, falar de theosis ou deificação 
é muito perigoso hoje. Vivemos num 
antropocentrismo tal que o ser humano 
entende-se como um super-homem ou um 
deus mesmo. A deificação, entretanto, 
nunca poderá ser uma conquista humana. 
É graça de Deus, somos filhos no Filho. 

~ O Jó de hoje e a teologia da 
§ prosperidade 
iZ Atualmente, a Teologia da Prosperida-o 
U de, no entanto, quer fazer o ser humano 
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maior que Deus. Há umjogo de interes
ses entre o "fiel" e Deus de forma que 
este se torna um servido e não Senhor 
daquele. E, pelo egoísmo e pecado, a su
blime vocação humana (theosis) toma-se 
uma miragem, um artefato e afronta à 
Trindade-amor. 

As pessoas são educadas a uma forte 
propensão para "pensar grande" e isso em 
geral é traduzido por "sonhar", ou seja, 
quer-se realizar grandes mudanças, atin
gir altos postos, fazer obras de destaque, 
enfim, conquistar grandes metas. Esse 
"pensar grande" pode ser bom, porque usu
almente é uma das condições necessárias 
para realizações. 

Essa história, porém, de sonhar gran
de para algumas pessoas acaba sendo pre
judicial. Isso ocorre quando os sonhos 
se apresentam apenas como uma mira
gem maravilhosa e tornam o cenário do 
dia-a-dia completamente desestimulante. 
Então não se tem energia para fazer as 
coisas do aqui e agora, recusa-se a subir 
os degraus que estão à frente, imaginan
do apenas o topo da escada. Melhor seria 
lutar por um mundo melhor, para to
dos, mais fraterno e solidário, com cada 
qual fazendo o que está ao seu alcance, 
em vez do imediatismo do "sonho ame
ricano" da riqueza fácil. 

Os pregadores da Teologia da Prosperida
de usam como fundamento, para os 
sonhos de grandeza, o final tardiamente 
acrescentado ao livro de Jó (cf. 42,10-16),. 
Esse tipo de leitura fundamentalista e su
perficial de Jó revela aretroprojeção de uma 
mentalidade moderna no mundo da cultu
ra hebraica. Vivemos num mundo cheio de 
receitas mágicas oferecidas em manuais de 
felicidade entendida como prosperidade. 



o livro de Jó é uma critica à religião 
interesseira. Sua questão de fundo é o 
combate à Teologia da Retribuição que jus-

• tifica teologicamente um relacionamen
to com Deus em vista da recepção de bên
çãos como prosperidade, longevidade e 
grande descendência. 

Mas a teologia de Jó não quer trazer uma 
nova teoria para substituir as antigas 
fórmulas de relação com Deus. A obra 
termina humildemente no encontro de Jó 
com Deus e na retratação da teologia de 
sua época representada pelos amigos. Por
tanto, de forma alguma se pode fundamen
tar o egoísmo e a ambição da Teologia da 
Prosperidade a partir do livro de Jó. Mes
mo a Teologia da Retribuição, com seus li
mites, exigia uma vida ética, pautada no 
direito e na justiça. 

A doutrina da Prosperidade, além de as
sumir os limites da Teologia da Retribui
ção, incompatível com a fé no Crucifica
do, ainda a torna pior que antes. Aos 
adeptos da Teologia da Prosperidade, Je
sus poderia dizer hoje como o fez ao Mes
tre da Lei de seu tempo: "Ai de vós, in
térpretes da Lei, porque vos apoderastes 
da chave do conhecimento (ciência). Vós 
mesmos não entrastes, e os que queriam 
entrar, vós os impedistes" (Lc 11,52). "Ai 
de vós que sobrecarregais os homens com 
fardos esmagadores, e vós mesmos não 
tocais nesses fardos com um só de vossos 
dedos" (Lc 11, 46). 

Jõ não permite nenhuma 
omissão da teologia 

A Teologia da Prosperidade prefere fingir, 
camuflar o sofrimento, fazer Jó calar-se. É 
como se pretendesse pôr a culpa em Deus ou 

no sofredor. Contudo, a dor se impõe. Traz 
uma imensa bagagem de incertezas e decep
ções. E a teologia não pode cair na tentação 
de enganar-se imaginando que nada está acon
tecendo. A dor está por todo lado, milhões 
de inocentes a vivenciam em todas as partes 
do mundo. 

Jó acorda-nos, sacode-nos, põe o sofredor 
diante de nós. Seus sonhos se acabam e resta 
apenas agonia. Há gritos no escuro, lágrimas 
no rosto e imensa angústia apertando o pei
to. Um punhal invisível ferindo por dentro. 
Uma vontade de não estar ali, o supremo de
sejo de não ser, de apagar tudo, sumir, 
esvanecer-se. 

A dor faz a sua obra. E deixa uma quanti
dade imensa de recados dependurados nas 
paredes da memória. Restará a cada um fazer 
desses recados um trauma ou uma experiên
cia de Deus. A teologia tem um papel impor
tante no discernimento para essa tomada de 
decisão. 

É preciso sair dos discursos, decidir-se pelo 
engajamento. Teologia é mais do que ter uma 
visão correta sobre o caminho a seguir. É ter 
essa visão e o impulso orgânico para tomar o 
rumo certo. Para tanto se exige energia pes
soal, coragem, determinação, motivação. Ou 
seja, fé, no seu significado primeiro, de fide
lidade. Se a teologia não expressar isso jamais 
vai poder realmente se manter como palavra 
de Deus para o mundo de hoje. 

O ativismo pastoral irrefletido é irres
ponsável. Contudo, a sabedoria, apesar de 
ser necessária, também precisa da práxis 
pois não é suficiente para mover o mun-
do. O que faz as coisas acontecerem é a '" 
ação. É preciso conjugar práxis e teologia. ~ 
Se a reflexão teológica não leva à ação, ou ~ 
não nasce dela, então nem mesmo existe. ~ 
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tonclusão 
E difiol para quem lu teologia ter uma 

palavra conctusiva sobr~ o tema da dor ~ 
do sofJimento. Portanto, no final dessa 
conversa na t~nda com J6, em vez de urna 
conctusão, é melhor entlo Íitzer uma pro
fissão de fê Naquele que M arIDOU sua tenda 
entre n6s· (Jo 1,14), e foi em tudo ·igual 
a nôssem, todavia, peta!" (Hb 4,1 5): 

Be tornQI sobre si as l1OSSaSen[mnidades 
e as nossas dares levou sobre si; 
e nds o tinhamtll como um castigado, 
um homem ferklo por Deus e humilhado. 

Mas ele foi traspasslldo 
por Ol'LISCI de lIO$$(lS tronsgressõeJ: "'-pelos nossas iniqüidades 
e peIru = diagas é que fomos rurados. 

1J5J,H 

"n. LutLJ "'nh,I,. de "nd,ad. ~ ~1i91ooa d. 
lJUlltut. hllvio.. 110 •• Jt, .... l~ .... Douto,an
"" to, TtologJ. Biblica 1'010 tenlIo do lttudoo 
$v.porio," di c.o.,.nhil..te Jto\>s. 8010 Hori· 
Ionl. - HG. 
Endereço da auto .. , 
Rua Sio VI .. nll. 300 _ Olho. D'tg ... 
3O.390-S10 1010 Horilontt _ MG 
E-md: ayIanJ@It ... m.b, 

,. Quais M prlndpals /Iç6ft que " teOIoCII pode oprender "" Ih.o de}li! 

2· QUe iultudu o mlst~.1o do sofrimento e 03 do. 5u$<lta nos rrlJtJos e 

"',,'" 
). Como eiH mlII:hio, praente no n....ooo ~I de Wl1IS e ~ p«ftr. 

5õls l<nnM, de$alb ~ VIdiI 

"A redençà o nào muda simplesmente a 

natureza humana em alguma coisa 

divina, mas a eleva à medida de Jesus 

Cristo, o humano pleno." 
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o sentido maior da Vida Religiosa: 
ser testemunha de uma autêntica Vida Cristã 

EDWARD NEVES MONTEIRO DE BARROS GUIMARAES 

Para começo de conversa 

A vida cristã e, dentro desta, a vida reli
giosa têm como sua fonte maior a vida e a 
experiência religiosa de Jesus de Nazaré. 
Encontra-se ai a origem de sua identidade 
mais profunda. Todo cristão deve conhecê
la com intimidade, bem como saber per
correr os caminhos de acesso a essa fonte. 
O aprofundamento no conhecimento da 
pessoa de Jesus é o verdadeiro alimento de 
todas as manifestações da vida cristã. 
No confronto com a vida de Jesus de 
Nazaré, os cristãos encontram sentido e 
força para caminhar. A vida de Jesus é o 
grande critério para a vida cristã se avaliar, 
atualizar e renovar. 

Dizendo de modo mais candente, é na 
vida de Jesus, em sua experiência de Deus, 
que descobrimos a revelação plena de quem 
é o nosso Deus e de quem somos nós no 
projeto original do Criador. Deus nos criou 
por amor e para que participemos do seu 
amor infinito. É em Jesus, portanto, que o 
cristão encontra sua identidade, sacia sua 
sede de proximidade de Deus e mergulha 
nas profundezas de seu mistério inesgotá
vel. É ai que busca e encontra inspiração, 
referência e critérios para atualizar a vida 

, Cf.: Jo 14.6. 
, Cf.: Gl 4. 6-7. 

cristã no hoje de nossa história. Todas as 
vezes que o cristianismo deixou sua fonte 
maior em segundo plano perdeu seu rumo 
e direção. De fato, a vida histórica de Jesus 
de Nazaré, com sua concretização religio
sa, é "o Caminho, a Verdade e a Vida'" 
de toda autêntica vida cristã. 

A caminhada da vida religiosa não pode 
ser diferente. A vida e obra do fundador 
não podem assumir o lugar da fonte maior. 
A volta e o confronto criativo com a vida 
de Jesus, sua vivência religiosa no hoje de 
nossa história, deve oferecer além de ins
piração para a vida religiosa, referência e 
critério para sua avaliação e atualização do 
carisma fundacional. O desafio da vida re
ligiosa hoje não é menor do que foi o do 
(a) fundador (a): ser testemunha da au
têntica vida cristã, sendo fiéis ao seu tem
po e lugar, com a mesma liberdade do Es
pírito que animou e sustentou a caminha
da de Jesus e que, em Jesus, nos faz filhos 
e filhas de Deus'. 

Não há outro "Caminho", todo cristão 
tem que se confrontar e deve aprofundar a 
compreensão da vida de Jesus de Nazaré e 
sua experiência religiosa. Por mais óbvio 
que pareça tal afirmação, é preciso reco
nhecer que ela não foi e não tem sido uma " 
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realidade continua na caminhada do cris
tianismo. Estamos convencidos de que esta 
ê a chave para toda caminhada em busca 
de uma aut~ vida crista hoje. 

As fonles da experiência 
reUgiosa de Jesus 

Para conheceIl!lOS a experiência religio
sa de Jesus precisamos conhecer as tradi
ções de seu povo. Corno qualquer ser 
humano, Jesus sendo um judeu da Palesti
na, construiu sua. identidade histOria a 
partir da cultura de seu povo. Jesus foi 
herdeiro de grande tradição retigiosa.. I 
Em primeiro lugar, da rica eIperiência de 
fé dos patriarcas e matriarcas, com a pro
messa e sua realização na histOria, da 
superação da tentação da religião do saai
ficto de vidas humanas. Em segundo 
lugar, da marcante aperiência da !SO'avi
dão e libertação dessa. situaç~ em que 
lsraelestava submetido no Egito, a experi
ência da Pbroa, o êxodo e a aliança no 
SinaL Em terreiro Lugar. da dura experiên
cia da caminhada do deserto, com seu 
aprendizado da ronfiança inabaüYel na fi· 
delidade de Deus. a dificil conquista da ter· 
ra e a e\aboraçAo de \eis como esforço para 
garantir a vida para todos. Em quarto 
lugar. da desafiante experiência da mgani
tação social dos juí:z.es e juízas, a partir da 

memória ativa e da consciência histórica 
adquirida através da resistência e da luta. 
Em quinto lugar, da ambivalente experi
ência da monarquia, com seu fruto mais 
importante, o surgimento do profetismo. 
Em sexto lugar, da profunda experiência 
do templo de Jerusalém, com seus ritos, 
estruturas@orações. Em sêtimo luga~ da 
dolorosa experiência do fracasso politico, 
o e:ril..io lwmilhante, e da desafiante expe
riência da esperança e da fé incondicional 
na presença libertadOR de Deus.' 

Essa rica experifncia religiosa era algo 
conaeto, enc.amado na trajetória históri
ca. de Israel. na luta de seus antepassados. 
na vida de sem lideres. Como esquecer a 
profunda experiência de Abraão e Sara. 
Isaac e Rebeca. Jacó, Raquel e seus descen
dentes, em Que nem vai se revelando como 
o Dem de Abraão, lsaac eJac6, ou seja, 
o Dem de nossos pais. o Deus fiel a sua 
promessa? Como esquecer a martante ex
periêndade Moisés e Séfora. Aarão, Josuê, 
Débora. Samuel. e os demais juizes, em que 
Deus vaise revelando como fonte de liber
dade e de vida plena para o povo? Como 
esqueeer a experiência de Davi, Salom!o, 
de Elias, E\iseu, IsaIas, Jeremias, Ezequiel 
Am6s, 0séW e de todos os autros profetas 
de Israel. em que Deus vai se revelando 
como defensor da vida. dajustiça. dos di-

'p,," " .... <o rnp,eelll1o do> fonte ..... upt'!tnd .... U91 .... dI J .. UI. julglmo, ImpolUn\f ,.vilit., 
o Inl<>que d,do a loito'. d. p,~v" de DtUl pelo prnj.t<> ,..... P.l.o.YTI • Vi""- , d, CU ... ""corla 
co_.l.oyol •• not "no> !/(I .. "I'ed"\mtntf. o> qu,t,o prl .. e!, ... n~mt'''': OI - A l.nu," 'Tlnto U 

.. BrbIiJ; 02 - A IOflUç.Ioo d. l'Im> .... Do1u; Ol - A !oitu,. p'olWu d, P,LJ.v" • 04 - A teltu'o 
~ ",piondl\ .... hIon •. m ......... pt" u ... boo lellu •• <lu I~ JIOd.ol~ """lidO> no Pri.w· 'I '" T .. ' .... IO <lo -- BrbIlo. li ~ d. CDI - Cenll'O de ~0I60s B!bIkot - 010 milho 

fWC<>_...taO$ (a.: .... .nlII.O'1.b'). 
'Cf.: SOUZA. 11. Ot B. "_,.;, __ \.I" •. Nem. IoIbo" '" hlot6ri1 009""'" Pet,6poUo: 
VoltO. 1919. 
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reitos dos pobres, como fonte de miseri
córdia para o pecador e como promotor da 
felicidade de seu pOVO?5 

O povo de Israel foi percebendo em sua 
caminhada a estreita relação entre sua luta 
por uma vida digna e a presença de Deus 
em sua história. Foi se dando conta da 
inseparabilidade entre sua experiência de 
buscar uma vida humana cada vez mais 
plena e sua experiência da presença 
impulsionadora de Deus em seu caminhar. 
A busca de uma vida plena e a presença 
contínua de Deus constituem como que as 
faces de uma mesma moeda. De um lado, 
experimentava o impulso interior de viver 
a luta pela vida, com fé, esperança e digni
dade. E de outro, a certeza de que Deus 
caminhava com ele e o impulsionava pelo 
caminho do bem. Experimentava, com cada 
vez maior profundidade, a proximidade e a 
fidelidade do Deus da vida. 6 

Na caminhada histórica de Israel, 
homens e mulheres abriram-se, construí
ram e cultivaram profunda e crescente 
experiência de Deus. Essa rica trajetória 
histórica - com suas múltiplas dimensões: 
religiosa, politica, econômica, social- pos
sibilitou o surgimento de forte identidade 
cultural no meio desse povo. Israel experi
mentou-se como o povo eleito, o povo da 
promessa, o povo da aliança, enfim, o povo 
de Deus. Israel experimentou que era de 
Deus e que Deus era somente deles. 

A eleição era a fonte de sua dignidade. Esta 
experiência da eleição e da proximidade de 
Deus vai ser lida pelos profetas, pelo pró
prio Jesus e, posteriormente, pelos cristãos 
não como um privilégio dado por Deus a 
Israel, mas como um chamado a um servi
ço universal. Israel. com sua caminhada re
ligiosa, era uma mediação histórica para Deus 
se revelar a todos os homens e mulheres. 
Assim a promessa, a aliança, a Páscoa fazi
am parte do grande projeto salvífico uni
versal de Deus. Israel e, a partir de Israel e 
Jesus, os cristãos tiveram o mérito de ir se 
apercebendo do projeto universal de Deus 
para toda a humanidade.7 

Nessa perspectiva, abro aquí um parên
tesis na linearidade do desenvolvimento 
do texto para chamar a atenção deste as
pecto, devido a sua importância funda
mental. Houve momentos em que o cris
tianismo ou a Igreja se confundiu com o 
próprio Reino de Deus e não soube reco
nhecer que sua missão era a de ser sacra
mento do Reinado de Deus. O Reino é muí
to maior do que o cristianismo ou a Igre
ja. O cristianismo ou a Igreja deve ser a 
expressão histórica que concretize e re
vela o amor universal de Deus pela hu
manidade. A experiência cristã deve estar 
a serviço da humanidade. 

No mesmo sentido, a vida religiosa tam
bém sofreu ao longo de sua trajetória his
tórica a mesma tentação. Houve tempos 

, MESTERS, C., Palavra de Deus na história dos homens, Petrópolis: Vozes, 1970. Especificamente, '" 
para a rica experiência do profetismo, recomendamos: VV.AA. Os profetas e os livros proféticos, ~ 
São Paulo: Edições Paulinas, 1992. . <UJ 

);l 
• Cf.: GUTIERREZ, G. O Deus da Vida, São Paulo: Loyola, 1991. ~ 

, Esta é a perspectiva de TORRES QUEIRUGA, A. A Revelação de Deus na realização humana, São Zo 
u Paulo: Paulus, 1995. 
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em que se compreendeu como a plenitude 
da Igreja ou da vida cristã. Por isso deve
mos dizer, mais uma vez, com todas as 
letras, o cristianismo e, dentro deste, a vida 
religiosa encontram sua identidade maior 
no colocar-se a serviço do Reino. Sua iden
tidade mais profunda é a de ser testemu
nha da proximidade da presença libertadora 
gratuita do Amor de Deus em nossa histó
ria, colocando-se a serviço do projeto 
universal de salvação de Deus.8 

A experiência religiosa de Jesus 
O cultivo da memória das tradições reli

giosas de Israel garantiu sua transmissão e 
continuidade no tempo de geração em 
geração. Foi essa cultura, com sua preciosa 
experiência religiosa, que possibilitou aJe
sus desenvolver sua identidade mais pro
funda: ir percebendo a proximidade e 
gratuidade da presença de Deus e, como res
posta, ir desenvolvendo uma abertura a essa 
experiência libertadora. Jesus experimenta 
a sede da procura do Deus que se deixa en
contrar.9 E sempre a iniciativa de Deus em 
se revelar que possibilita nossa resposta de 
fé. Jesus abriu-se a essa experiência e foi 
cultivando a intimidade com Deus. 

Esta experiência de Jesus com Deus foi 
sendo construida numa profunda inserção 

na realidade do povo. Em Jesus percebe
mos que sua experiência de Deus é 
inseparável da realidade de seu tempo, da 
luta e dos anseios de seu povo em busca de 
vida plena. Deus foi sendo experimentado 
amalgamado nos acontecimentos históri
cos da vida concreta do povo. O sentido 
último dos acontecimentos históricos era 
encontrado na proximidade de Deus. 

Os Evangelhos testemunham o desen
volvimento da consciência histórica de 
Jesus. Ele foi crescendo em idade, sabedo
ria e graça diante de Deus e dos homens. 
Ele recebeu a tradição religiosa de seu povo: 
freqüentava as sinagogas1O e o Templo de 
Jerusalém'!, participava de suas festas 
religiosas", comungava das grandes alegrias 
e esperanças de seu povo. Jesus recebeu 
forte influência das tradições religiosas de 
Israel, de modo especial a dos profetas. 
Aí encontrou fortes elementos para a cons
trução de sua identidade religiosa.13 Jesus 
admirou profundamente o profetismo de 
João Batista". Mas, sobretudo, aprendeu 
com seu povo que a relação com Deus se 
dá nos acontecimentos da história e que 
ela é fonte de novos horizontes na cami
nhada da vida. Esta unidade entre história 
e experiência de Deus constitui uma das 
caracteristicas mais importantes da vida cris-

'Cf.: TORRES QUEIRUGA, A. Recuperar a Salvação. Por uma interpretação libertadora da experiên
cia cristã. São Paulo: Paulus, 1999 . 
• Cf.: Is 55, 6. 

10 Nos Evangelhos são inúmeros os testemunhos que mostram da presença de Jesus nas sinagogas 
'" (cf: Mc 1, 21; 3, 1; 6, 2; Mt 4,23; 9, 35; 12, 9; 13, 54; Lc 4,15·1-7.31-32; 6, 6; 13, 10; Jo 6, 59). 
iJ "Jesus freqüentava o templo de Jerusalém (cf.: Mc 11, 15. 27; '12,35; Mt 21,12.23; 24, 1; Lc 19, 
.3 45; 20, 1; Jo 2, 14; 7, 14; 8, 2; 10, 22·23). . 
i;l 
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12 Jesus freqüentava as festas religiosas de seu povo cf.: Jo 2, 13.23; 5, 1; 7, 10; 10, 22-23. 

"THEISSEN, G., O Jesus Histórico, São Paulo: Loyola (Col. Bíblica Loyola 33), pp. 263-304. 
14 Para perceber a relação de Jesus e João Batista cf.: Mt, 7-15; Lc 7, 24-30. 



tã, da vida religiosa. Toda espiritualidade 
cristã autêntica se constrói nesta direção. 
. O Deus de Jesus é experimentado como 
;anseio de libertação e promoção da dignida
de da vida na história. 

Como toda pessoa humana, Jesus 
buscou construir sua identidade a partir 
de sua cultura. Ao receber e experimentar 
toda a tradição religiosa de seu povo, 
experimentou e cultivou grande intimi
dade com Deus!'. Esta experiência de Deus 
foi tão profunda que seus discípulos dese
jaram fazê-la. E, como os Evangelhos tes
temunham, Jesus a ensinou a eles!6. Jesus 
foi desenvolvendo uma vida totalmente re
ferida a Deus. Ele experimentava a proxi
midade de Deus como a de um papai queri
do, o Abbá, e como uma presença cons
tante em seu caminhar, o impulsionando 
para o amor fraterno com os outros. Essa 

. experiência foi profundamente libertado
ra em sua vida. O Reinado de Deus Pai pas
sou a ocupar o centro de sua existência. 
Com a centralidade do Reino, Jesus expe
rimentou-se livre diante de tudo e de to
dos: diante do Templo, das leis, das tradi
ções, do poder político e religioso, do fu
turo. Experimentou a liberdade do Espíri
to. Esta liberdade vivida por Jesus é uma 
das marcas mais profundas da vida cristã e, 
portanto, da vida religiosa. 

Jesus, a partir da cultura religiosa que 

recebeu e do cultivo da intimidade com 
Deus, vivenciou uma experiência nova com 
Deus. Ao confrontar essa experiência com 
a realidade em que seu povo vivia, sentiu 
a novidade e a diferença pela gratuidade e 
a simplicidade com que Deus se fazia pró
ximo e se deixava experimentar. Jesus per
cebeu os limites das estruturas religiosas 
de seu tempo como mediação para trans
mitir e concretizar historicamente esta 
experiência libertadora de Deus para a vida 
do povo. Jesus bateu de frente com estas 
estruturas e apostou toda a trajetória de 
sua vida na busca de transformá-las.!) 
Discerniu esse caminho como vontade de 
Deus. Essa experiência foi tão forte que se 
transformou em verdadeira Boa Nova, 
Evangelho para os pobres e excluídos. 
Em outras palavras, o discernimento da ex
periência de intimidade com Deus, con
frontada com a realidade vivida por seu 
povo, deu sentido ao seu existir e trans
formou-se no grande norte de sua vida. 

Ela explicitou o dinamismo do Reinado 
de Deus. Jesus deu-se conta de que Deus 
tinha um grande projeto: revelar seu amor 
gratuito por nós e nos fazer participar de 
sua vida divina. Jesus percebeu que Deus 
queria ter intimidade conosco. Jesus foi se 
dando conta de que o Deus criador e abso
luto tinha uma relação estreita e próxima 
com sua criação.!8 Mais ainda, percebeu que 

15 Nos Evangelhos são inúmeros os testemunhos que explicitam o costume de Jesus estar em 
oração com Deus cf.: Me 6, 46; Mt 14, 23; 26, 36-46; Lc 6, 12; 9, 28; 22, 39-46; Jo 17, 1-26. 
16 Jesus ensina seus discipulos a orarem a Deus como Pai cf.: Lc 11, 1-4; Mt 6,5-15. « 
17 Nos Evangelhos basta perceber o grande conflito de Jesus com os fariseus, doutores da lei e ~ 
sacerdotes. Este conflito ao se acirrar será uma das causas de sua condenação à morte (Cf.: Me 3, ~ 
6; 12, 12; 14, 1;). ~ 

"TORRES QUEIRUGA, Recuperar a Criação. Por uma religião humanizadora. São Paulo: Paulus, 
1999. 
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Deus queria ter conosco uma intimidade 
de Pai. Jesus desenvolve uma forte paixão 
por esse projeto libertador de Deus. 
E deu a sua vida para concretizá-lo em nossa 
história, em nossa vida. Foi fiel a esta 
experiência até o fim, entregou-se com 
todo seu ser até a morte, colocando toda 
sua confiança nas mãos de Deus Pai. 

Ao longo do Evangelho vamos perce
bendo que Jesus foi se entendendo a par
tir do cultivo dessa intimidade com Deus e 
foi formando sua consciência religiosa no 
confronto dessa intimidade com a realida
de vivida por seu povo. Desse confronto 
nascem inúmeros conflitos e buscas. Jesus 
começa a entender sua vida como um cha
mado de Deus. Ele assume sua vida a partir 
de uma missão: testemunhar e anunciar a 
Boa Nova da proximidade libertadora da 
gratuidade do amor de Deus. A vida cristã 
e a vida religiosa encontram aqui seu nú
cleo fundamental. 

A experiência em tomo de Jesus 
e o nascimento da Vida Cristã 

Jesus sentiu um enorme desejo de co
municar sua experiência libertadora às pes
soas. Esse desejo forte se fez missão. Jesus 
fez de sua vida uma tarefa: colocou-se a 
serviço do Reinado de Deus. Dedicou sua 
vida procurando testemunhar, transmitir 
e ensinar essa proximidade libertadora do 
amor gratuito de Deus19

• 

Jesus não apenas fez uma experiência 

nova de Deus, mas possibilitou que, ao seu 
redor, outros a fizessem. Chamou homens20 
e mulheres" para segui-lo e participar de 
sua missão de anunciar e testemunhar a 
Boa Nova da proximidade e da gratuidade 
do Reinado de Deus. 

A experiência libertadora de Jesus 
bateu de frente com muitas estruturas re
ligiosas de seu tempo. Jesus foi compreen
dido como uma grande ameaça aos pode
res estabelecidos. Por isso foi preso, julga
do e condenado à morte. 

Com a morte brutal de Jesus, seus discí
pulos vivem a maior crise de suas vidas. 
Mas experimentam algo inusitado: Jesus 
vive. Embora lutassem contra, foram 
envolvidos por uma experiência ímpar: 
Jesus estava vivo no meio deles, em cada 
um deles. Deus o ressuscitou manifestan
do sua não indiferença à entrega de Jesus. 
Deus estava do lado d'Ele e não no de seus 
algozes. Os discípulos compreenderam que 
a vida de Jesus era o "Caminho" querido 
por Deus e começaram a testemunhar e 
anunciar esta vida. Esta experiência mu
dou para sempre o rumo de suas vidas. Pas
saram a compreender a vida e o dinamis
mo da história a partir do grande projeto 
salvifico de Deus. 

A vida cristã nasce historicamente aqui: 
entre a Páscoa e Pentecostes. Da experiência 
de fé de que a vida de Jesus, de fato, 
é o "Caminho" de Deus e da experiência do 
Espírito Santo que ilumina a memória peri-

« 19 Esta é a grande mensagem dos Evangelhos, é a própria Boa Nova, cf.: Le 4, 18~21; Mt 9, 35; 11, 
Ü 2-5. z 
,~ 
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20 São inúmeros os textos dos Evangelhos de Jesus mesmo chamando discípulos para o seguir cf.: 
Mt 4,18-22; Mt lO, 1-42; Lc 10,1-12.17-20. 
21 Hoje estamos nos dando conta de que Jesus teve uma relação nova com as mulheres, Jesus 
chamou também discípulas cf.: Le 8, 2-3. 



gosa de Jesus e a atualiza na vida dos discí
pulos. A vida cristã nasce da experiência que 
em torno de Jesus e em relação com ele, 
seus discípulos fizeram. A experiência da 
presença pascal de Jesus e a experiência 
comunitária do Espirito deflagraram o mo
vimento dos seguidores do "Caminho". 

Esta experiência profunda de fé mudou 
para sempre a vida dos discípulos e discí
pulas de Jesus. Estes se deixaram transfor
mar e tornaram -se testemunhas da vida de 
Jesus. A vida cristã é impulsionada e 
começa a trilhar seus primeiros passos de 
uma longa jornada que já conta com uma 
tradição bi -milenar. 

o Eixo Central da Vida Cristã 
e da Vida Religiosa 

Jesus entendeu o sentido de sua vida 
em uma existência totalmente referida a 
Deus, descentrada de si. Uma experiência 
de liberdade diante de todo poder, de quem 
coloca sua vida a serviço da centralidade 
do Reino. Uma vida que se coloca a serviço 
da centralidade da vida, no serviço amoro
so aos irmãos. A vida cristã é isso, a busca 
de viver nossa vida pautada por esta vida 
de Jesus em cada novo contexto histórico. 
Em sua trajetória, o cristianismo, e dentro 
deste a vida religiosa, configurou-se de 
muitas maneiras, com ricas e variadas 
formas de concretizar a vida cristã." 

Em cada nova situação histórica - em 
cada cultura ou grupo de pessoas que se 
abre ao anúncio do Evangelho do Reino, 
ao anúncio da Boa Nova de Jesus -, o cris
tianismo é transmitido, construído, vivi-

do e enriquecido. A caminhada dos discí
pulos, em busca de fidelidade ao Deus de 
Jesus, gerou a grande Tradição Cristã. 
A busca de testemunhar, transmitir e 
ensinar a novidade da experiência 
libertadora de Jesus em cada cultura, em 
cada lugar e em cada época. 

Evangelizar é a concretização desse 
dinamismo. A evangelização acontece no 
concreto da vida e fecunda todas as dim 
ensões de nossa existência histórica. 
Mas se por um lado, o cristianismo trans
forma por dentro a nossa vida e a nossa cul
tura, por outro, ele é transformado em cada 
nova experiência de encontro cultural. São 
as condições de possibilidade históricas da 
inculturação. O Evangelho potencializa cada 
cultura. E cada cultura abre novas possibi
lidades de encarnação e concretização para 
a vida cristã. No encontro de Evangelho e 
cultura o Espirito opera maravilhas. 

Ao longo de sua trajetória histórica fo
ram surgindo celebrações, ritos sacramen
tais, orações, costumes, etc para expressar, 
alimentar, aprofundar, convocar e avaliar 
a vida cristã. A vida cristã é o compromis
s9 de viver como Jesus viveu no hoje de 
nosso tempo e lugar, em nossa história, 
em nosso contexto, onde nossa vida está 
inserida, em nossas relações fundamentais. 

Nessa rica trajetória histórica, em cer-
tos momentos, a vida cristã acentuou tra-
ços da vida histórica de Jesus (alguns 
ensinamentos, gestos, ações ... ), em outros, 
o que sobressaiu foram aspectos de sua 
experiência com Deus (Deus é Abbá, está 
próximo de nós com seu amor libertador, « 
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"TORRES QUEIRUGA, A. Pelo Deus do mundo no mundo de Deus. Sobre a essência da vida 
religiosa. São Paulo: Loyola, 2003. 
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nos ama gratuitamente ... ). Houve épocas 
em que os destaques foram para aconteci
mentos da caminhada de Jesus com seus 
discípulos (o envio em missão, o batismo, 
a eucaristia ... ). Mas também aconteceram 
concentrações e fixações em tomo de deter
minados traços, aspectos ou acontecimentos 
(ora na divindade de Jesus, ora em sua mor
te, ora em sua ressurreição ou em seus "mila
gres" ... ). E não faltaram momentos tristes em 
que própria vida de Jesus de Nazaré ficou es
quecida ou em segundo plano. 

A concentração em um ponto do cristia
nismo leva ao esquecimento de outros, 
como também à perda da visão de conjun
to da vida cristã. É muito importante re
ver sempre a nossa caminhada, voltar a 
beber nas fontes da vida cristã, recuperar 
dimensões importantes que foram sendo 
esquecidas ou deixadas em segundo plano. 
Esse artigo pretende ajudar na reflexão dos 
cristãos que desejam caminhar rumo a uma 
maior autenticidade e fidelidade e buscam 
aprofundar a sua vida cristã. 

Cristianismo como religião 
proibitiva 

Em certas configurações históricas do cris
tianismo, como também da vida religiosa, 
percebemos um esquecimento da importan
te experiência de liberdade vivida por Jesus. 
Este esquecimento gerou um acentuado peso 
no cumprimento da lei, na observância de 
preceitos morais e em seus aspectos 
proibitivos.23 É o que denominamos fenôme
no da tentação moralista dentro da religião. 

Algo fundamental para nossa ação 
ética, é a clareza de critérios para estabele
cermos os limites do que seja certo ou er
rado, portanto, do que devemos ou não 
fazer. Mas, para nossa ação ser ética não 
basta ser uma ação correta. A ética exige re
flexão, autonomia e responsabilidade no exer
cício da liberdade. Nesse sentido, uma lin
guagem simplesmente proibitiva é ineficaz 
para expressar uma ação plenamente huma
na. Para que seja uma experiência de maturi
dade e crescimento humano, é preciso que 
haja, na ação humana, consciência, reflexão, 
liberdade de escolha e responsabilidade mo
ral no estabelecer limites em nossa ação. 

A religião cristã tem a pretensão de ser 
uma experiência humana totalizante, que dê 
sentido ao mais profundo de nossa vida. Para 
que tal aconteça, ela, em primeiro lugar, deve 
abrir perspectivas, horizontes novos, possi
bilidades de um jeito novo de viver e convi
ver em cada novo contexto histórico a nos 
desafiar. Nesse sentido, a vida cristã não pode 
se reduzir a um conjunto de regras e proibi
ções substitutivas ou atrofiadoras da liberda
de e da consciência morais. 

É claro que, ao apontar uma direção, um 
norte, ao mesmo tempo, ela oferece crité
rios para a decisão livre e pessoal de estabe
lecer certos limites para nossa vida. A vida 
cristã quando proporciona uma experiência 
profunda de Deus, num verdadeiro encon
tro de liberdade, ela transforma o mais pro
fundo de nossa subjetividade e a liberta de 
todo egoismo. Essa experiência de liberda
de, situada na história pessoal de cada um, 

~ 23 Deturpações como essa aconteceram desde o início da vida cristã. Casos exemplares no Novo 8 Testamento são as comunidades de Roma e da Galácia. Vale a pena ler as cartas de Paulo a estas 
comunidades. Especialmente cf.: Gl 2. 15-21; 3. 1-14.19-29; 4, 4-11; 5, 1-14. 
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impulsiona um projeto de vida nova. A vida 
religiosa, como testemunha de autêntica 
vida cristã, deve ser sempre uma experiên-

~ cia de liberdade. Experiência de liberdade 
libertada para a práxis do amor e da justiça. 
Sem liberdade não há vida cristã. 

A partir de uma leitura com enfoque ex
clusivamente proibitivo, os 10 mandamen
tos, originalmente elaborados para garantir a 
vida digna para todos e uma convivência pa
ófica no desafiante contexto da experiência 
da caminhada do povo de Deus pelo deserto, 
foram sendo compreendidos apenas como 
normas proibitivas dadas por Deus: 

1 ° - NÃO adore a outros deuses e NÃO 
tenha ídolos em sua vida; 

2° - NÃO pronuncie o nome de Deus 
em vão; 

3° - NÃO viole a lei do sábado; 
4° - NÃO desrespeite seu pai e sua mãe; 
5° - NÃO mate o teu próximo; 
6° - NÃO cometa adultério; 
7° - NÃO roube; 
8° - NÃO levante falso testemunho con

tra teu próximo; 
9° - NÃO cobice as coisas alheias; 
10° - NÃO cobice a mulher (o marido) 

do (a) próximo (a); 
A nosso ver, o acento exclusivo no proi

bitivo leva a uma visão infantil da vida cris
tã e, portanto, da vida religiosa. Não educa 
para a liberdade-responsabilidade. É como se 
a religião fosse a fonte exclusiva de toda 
vida moral. Quando uma decisão qualquer 
não estivesse contemplada na lista dos 10 
mandamentos o cristão ficava perdido ou, 
simplesmente, não se sentia no dever de agir 
impulsionado pelo e para o amor. 

Com todos os avanços na compreensão 
da consciência e da liberdade humanas, 
ainda encontramos muitos cristãos que não 

amadureceram em sua autonomia (liber
dade com responsabilidade) diante de Deus. 
Não experimentaram a liberdade dos filhos 
e filhas de Deus. Ao contrário, têm medo 
de Deus: imaginam um Deus terrível, cas
tigador, cruel. Não é esse o Deus de Jesus, 
que experimentamos na parábola do Pai 
Misericordioso: um Deus que é Luz e que 
ilumina nossos passos, um Deus que é 
Amor e que, como Pai, só sabe amar. 

Fico pensando quão desastrosa seria uma 
visão da vida religiosa que se configurasse 
num enfoque exclusivamente proibitivo. 
A consagração a Deus seria compreendida 
como um peso quase insuportável que mais 
pareceria a negação do que a afirmação da 
vida plena. Os votos religiosos da obediên
cia, da castidade e da pobreza, neste 
enfoque, perderiam todo o sentido de tes
temunho da liberdade dos filhos e filhas 
de Deus. Uma obediência cega de quem 
nega o valor humano ou tem medo da 
liberdade e abríu mão do exercício do 
discernimento da vontade de Deus. Uma 
castidade estéril de quem nega o valor hu
mano do exercício da sexualidade e como 
sacramento do projeto amoroso de Deus e 
abriu mão de amar afetiva e concretamente 
às pessoas. Uma pobre pobreza de espírito 
de quem não aprendeu o valor humano de 
participar da criação como criadores e abriu 
mão do trabalho e do empenho pela sobre
vivência, pela justiça e pela vida digna como 
os outros filhos e filhas de Deus. De que 
Deus essa vida religiosa seria testemunha? 

Se prestarmos mais atenção na pessoa 
de Jesus, em sua vida e em sua experiência '" 
religiosa, perceberemos que Ele cultivou ~ 
grande intimidade com Deus. Essa experi- ~ 
ência lhe proporcionou grande liberdade ~ 
diante do Templo, da lei judaica, diante de 8 
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tudo. O cristianismo nasceu dessa experi· 
ência nova de Jesus. Por isso Paulo, na car· 
ta aos gálatas e na carta aos romanos, fala 
da experiência da liberdade cristã. O cris· 
tão é, sobretudo, aquele que foi libertado 
para a práxis do amor e da justiça. 

Cristianismo como religião 
prospectiva 

A experiência de Deus nos liberta para a 
práxis do amor e da justiça. Não tem senti
do uma vida cristã facada no aspecto ne· 
gativo ou proibitivo. O cristianismo é uma 
proposta, um verdadeiro PROJETO DE VIDA 
NOVA. Jesus Cristo é o homem novo, fala 
Paulo, o novo Adão. Aquele que nos abriu 
um caminho de salvação. Aquele que nos 
enviou o Espírito Santo para que sejamos 
livres para amar e colocar a nossa vida a 
serviço da vida. O cristão é aquele que ori· 
enta sua vida para o amor e para a justiça. 

Nessa perspectiva, com ênfase numa pro· 
posta de vida nova, os 10 mandamentos 
adquirem outro sentido. Mais do que nor· 
mas, eles apontam para uma orientação 
fundamental em toda nossa vida e em nossa 
convivência: 

1 ° - Ame a Deus com todo seu coração, 
amando·O em cada ser vivente. Deus habita a 
interioridade de cada ser fazendo com que a 
vida seja algo sagrado; 

2° - Respeite a Deus, colocando no centro 
de sua vida o projeto do Reino do amor e da 
justiça para todos; 

3° - Procure a vida plena, valorizando tem· 
po de gratuidade para Deus (tempo de louvor), 

o( para o outro (solidariedade e vida comunitá· 
~ ria) e para você (tempo de lazer e alegria); 
~ 4° - Respeite a fanu1ia, ela é sacramento 
i< do Amor de Deus pornós, valorizando tempo 
8 de cultivo da intimidade e da alegria de con· 
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viver com seus familiares (filhos, pais, irmãos, 
membros da comunidade religiosa, etc). De 
modo especial, cuide de seus pais na velhice 
e reverencie cada pessoa idosa (pessoas que 
deram a vida pela congregação); 

5 ° - Cuide de cada ser vivo, defendendo 
a dignidade da vida e amando teu (tua) 
próximo (a) como um (uma) irmão (irmã); 

6° - Seja inteiro em suas relações, valo· 
rizando o corpo humano e a sexualidade 
como dom de Deus para nossa realização 
no amor; 

7° - Defenda uma vida digna para todos 
Gustiça e igualdade) e respeite o que é dos 
outros. Eles (elas) são teus (tuas) irmãos 
(irmãs); 

8° - Cultive o hábito de falar sempre a ver· 
dade e defenda a dignidade de cada pessoa; 

9° - Cultive o equilíbrio e a liberdade 
diante de teus desejos e a alegria com o su· 
cesso dos (das) teus (tuas) irmãos (irmãs); 

10° - Respeite a família dos (das) teus 
(tuas) irmãos (irmãs), pois, na fanu1ia colo· 
camas o mais profundo do nosso coração; 

É nesse espírito de orientação da vida 
para o amor que entendemos melhor o sen· 
tido dos mandamentos. Daí a atitude de 
Jesus sintetizá·los em dois - amar a Deus 
com todo teu coração e ao próximo como 
a ti mesmo - ou simplesmente em um
amai·vos uns aos outros como eu vos amei. 
O importante, portanto, não é a quantida· 
de ou as normas em si, mas a direção que 
apontam para nossa vida. O fundamental é 
a centralidade do amor. 

Nesse horizonte maior do amor, a vida 
religiosa encontra todo seu sentido de ver· 
dadeira afirmação da essência da vida cris· 
tã, da vida humana. Ser consagrado a Deus 
é colocar·se por inteiro a serviço do amor. 
É para que as pessoas, vendo o testemu· 



nho da vida religiosa, aprendam e sintam
se impulsionadas para amar melhor e não 
de menos. A vida religiosa deve ser 

; prospectiva para autêntica vida cristã. 
Os votos religiosos não configuram ne

gação ou separação, mas uma afirmação da 
vida humana. E diante da vida de Jesus 
que eles adquirem seu dinamismo. A escu
ta obediencial ao Pai foi uma grande atitu
de na vida de Jesus. A obediência na vida 
religiosa é esta atitude de quem se faz dis
ponível para ouvir a Palavra de Deus, 
discernir sua vontade no momento histó
rico em que vive, colocando-se a seu servi
ço e concretização. A inteireza na relação 
com o Pai foi outra grande atitude na vida 
de Jesus. A castidade na vida religiosa é 
essa atitude de quem procura se dispor in
teiro para Deus, colocando-se a serviço e 
disponível para os outros. A abertura e 
entrega de Jesus ao Pai o fez livre para de
dicar-se ao Reino. A pobreza na vida religi
osa é atitude positiva de quem quer ser me
diação da presença de Deus na história, ati
tude de quem coloca o Reinado de Deus 
como único absoluto. Esta centralidade do 
Reino gera grande liberdade diante de tudo. 
Quando Deus passa a ser centro de irradia
ção de nossa vida, o nosso Absoluto, a Ii-

berdade, a vontade, a realização e as outras 
coisas encontram o seu verdadeiro lugar. 

A vida cristã e, dentro desta, a vida reli
giosa são, nas palavras do apóstolo Paulo 
aos cristãos de Corinto, como que um "te
souro em vasos de argila".24 O nosso Deus 
revelou seu projeto universal de salvação 
nos caminhos de nossa história, mais ainda 
na fragilidade da vida humana. O projeto de 
Deus revelado na vida de Jesus é para ho
mens e mulheres concretos, que se abrem 
ao chamado de viver como filhos e filhas de 
Deus, Quão misteriosa é a gratuidade do amor 
libertador de Deus por nós. 

Que a vida cristã e, de modo muito espe
cial, a vida religiosa sejam compreendidas 
como um PROJETO DE VIDA NOVA e que 
elas iluminem todos os aspectos de sua vida, 
para uma convivência nova, libertada e ori
entada para a práxis da justiça e do amor. 

Edward Neves Monteiro de Barros Guimarães -
Professor de Filosofia e Educação Religiosa no 
Colégio Marista Dom Silvério, no Colégio Santo 
Agostinho. Professor de Teologia para leigos no 
Centro Layola de Espiritualidade. Mestrando em 
Teologia Sistemática no eES - Centro de Estu
dos Superiores da Companhia de Jesus. 
Endereço do autor: 
Av. DT. Cristiano Guimarães, 2127 - Bairro Pla
nalto 31720-300 - Belo-HorizontejMG 
E-mai!: enmbg@uol.com.br 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDIVIDUAL OU 

o DEBATE EM 

COMUNIDADE 

1- Em que as fontes da experiência religiosa de Jesus podem ajudar no 
repensar da vida religiosa para que esta seja hoje testemunha e con
vite para que todos encontrem sentido numa autêntica vida cristã? 

2- Como nossas comunidades têm concretizado a necessária volta à 
fonte maior da vida cristã {a vida de Jesus de Nazaré e sua experiência 
religiosa e não apenas a vida e os escritos do (a) fundador (a) da 
congregação} para avaliação e renovação de sua caminhada? 

3- Como a releitura dos mandamentos pode servir de chave de leitura 
para nossa compreensão e vivência da vida cristã e da vida religiosa? ~ 

4- Nossa vida cristã como consagrados (as) é mais proibitiva ou mais .3 
prospectiva? Justifique sua posição. ~ 

24. Cf.: 2 Cor 4, 7. 
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A Vida consagrada nos cinco continentes 
À luz do Congresso sobre a Vida Consagrada1 

ANGELO ARRIGHIHI 

A colaboração dos participantes no 
Congresso Internacional sobre a Vida 
Consagrada manifestou-se sobretudo nos 
vários grupos de estudo, seja nos gru
pos de estudo sobre temáticas seja nos 
grupos de estudo sobre os continentes. 
Nos números anteriores da nossa revis
ta, apresentamos já a síntese dos traba
lhos dos grupos temáticos. Hoje vamos 
apresentar a visão da Vida Consagrada 
nos diferentes continentes. Há sombras 
e luzes, problemas comuns e peculiari
dades. Alguns objetivos de fundo são par
tilhados por todos os continentes: a ra
dicalidade evangélica, uma espirituali
dade mais encarnada, a solidariedade 
para com as novas e velhas pobrezas, a 
abertura intercongregacional. 

Os grupos continentais eram forma
dos por subgrupos de oito pessoas cada 
um, à base da homogeneidade linguística 
e da pertença continental: Europa, Amé
rica do Norte, América Latina e Caribe, 
África, Ásia e Oceania. As perguntas 
eram iguais para todos. À luz dos fato
res sociológicos prevalecentes no próprio 
contexto cultural, pediu-se aos congres
sistas para apontarem tanto os aspectos 
positivos como os negativos, e o seu in-

revelador da diversidade cultural e dos 
objetivos comuns para os quais se enca
minha, hoje, a Vida Consagrada. 

Uma Europa cansada? 
Compreensivelmente, a síntese mais 

ampla não podia deixar de ser a do con
tinente europeu. Subdividido em cerca 
de cinqüenta grupos, por si só represen
tava quase metade dos 850 congressis
tas. Devido à diversidade de línguas e à 
complexidade das situações, não foi 
fácil articular, numa única síntese, to
das as conclusões. O elenco dos condicio
namentos sociológicos sobre a Vida Con
sagrada, no continente europeu, é in
terminável. 

'" fluxo sobre a Vida Consagrada. O resul
~ tado desta reflexão é amplamente 
~ 

Neo liberalismo, consumismo, tecno
logia refinada, fragmentação de todos os 
aspectos da vida quotidiana, culto da saú
de, cultura do individual, individualis
mo, ativismo, protagonismo, cultura 
mediática, crise da comunicação e da lin
guagem, pertencem hoje à experiência 
quotidiana de muitos países europeus. 
Os pobres estão sempre cada vez mais 
longe dos ricos. A liberdade entendida 
como conquista, como satisfação imedi
ata das necessidades, como emotividade, 
subjetividade, instinto, está se tornan
do o valor determinante na vida de ge-

w 
> z 
8 
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Cogresso. 



rações inteiras de pesso.as e não só dos 
jovens. Não há mais tempo nem espaço 
para a reflexão. Numa época de mudan-

, ças repentinas como a nossa, preocupam 
seriamente a cada vez mais espalhada 
falta de normas éticas, o sentido do não
futuro, a perda da consciência históri
ca, a perda, muitas vezes irreversível, dos 
valores, a falta de credibilidade de mui
tas instituições, tanto políticas como 
eclesiásticas, a complexa gestão de fe
nômenos como o da emigração e conse
qüente pluralismo cultural e religioso, 
a transformação da própria família, com 
preocupantes repercussões mesmo no 
campo vocacional. Vivemos numa época 
de confusão, de incerteza, de cegueira 
no discernimento. 

Como não ver a diversidade de situa
ções entre países europeus do Norte, do 
Sul, de Leste, a tensão entre movimen
tos de modernização e reações conserva
doras, a violência sempre cada vez mais 
difundida, os riscos da globalização, da 
informação, de todos os instrumentos 
informáticos sempre cada vez mais 
avassaladores e cada vez menos contro
láveis? Porque não se afirmar de manei
ra mais crítica nos confrontos com a 
União Européia, avaliando mais atenta
mente as suas opções políticas, econô
micas, sociais, de desesperante burocra
tização, na vida concreta dos países 
europeus? 

O envelhecimento irresistível da po
pulação repercute-se na distância entre 
uma geração e a outra, na rigidez das 
estruturas eclesiásticas e da Vida Consa
grada. A fragilidade dos jovens e a sua 
séria dificuldade em empenhar-se para 
toda a vida esbarra inevitavelmente com 

a dificuldade da Vida Consagrada em aco
lher e dar sentido a uma resposta con
vincente às jovens gerações. Se os mo
mentos de crise podem revelar-se oca
sião de múltiplas oportunidades para os 
jovens, como reagir porém em face da 
freqüente desconfiança dos jovens e aos 
efeitos devastadores dos escândalos e dos 
abusos sexuais que se repercutem sobre 
a imagem da Vida Consagrada? 

Vivemos num tempo de nomadismo 
espiritual, de relativismo religioso, cul
tural e moral que navega decididamente 
contra as escolhas definitivas. Faltam re
ferências sólidas. 

Neste contexto, a Vida Consagrada não 
tem mais visibilidade, não tem mais voz 
na sociedade. Os consagrados estão per
dendo a sua identidade. Demasiadas vezes 
vivem uma espiritualidade desencarnada, 
condicionada por um excesso de profissi
onalismo. Não é só a crise vocacional e a 
vida fraterna que preocupam, mas tam
bém o bloqueio das estruturas para com 
o mundo laical, a busca de auto-realiza
ção nas relações com os outros, a redução 
das próprias relações com Cristo na busca 
do «bem-estar interior», o temor de toda 
a forma de sofrimento, o medo do risco, 
o «assim me convém» ou «é assim que 
sinto», como condição básica da dinâmi
ca da nossa Vida Consagrada. 

Os próprios votos religiosos ressen
tem-se, demasiadas vezes, da discrepân-
cia entre a paixão por Cristo e a paixão 
pela humanidade. Demasiadas vezes, a 
única e real paixão é a da defesa das pró- <: 

prias seguranças e da sobrevivência dos .~ 
próprios institutos. Os religiosos têm ~ 
ainda demasiada dificuldade em estar do ::;; 

o 
lado dos pobres e com os pobres. U 
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Mas não é só sombras 
Diante deste longo e pesado elenco de 

sombras não faltam, no entanto, pers
pectivas de esperança. É mais que uma 
simples percepção a exigência de espiri
tualidade, de relações mais autênticas, 
de participação, de comunicação, e de 
co-responsabilidade. Vivemos num esta
do de purificação que poderá ainda pre
ceder uma passagem mais convicta à 
radicalidade evangélica, à profecia, a 
urna nova missão da Vida Consagrada. 
Há uma maior valorização, um maior 
respeito pela pessoa. A comunhão entre 
as diversas congregações, assim como a 
participação efetiva dos leigos, a desco
berta contínua de novas formas de soli
dariedade, tudo são capítulos novos e em 
muitas partes assumidos por muitos ins
titutos religiosos. 

A Vida Consagrada é capaz de resistir 
misteriosamente à evolução difícil do 
mundo, graças a um sentido muito pro
fundo das relações pessoais, de um tes
temunho mais discreto e eficaz, muitas 
vezes até nos ambientes mais afastados 
da Igreja. Numa realidade de exclusão, a 
Vida Consagrada sabe muitas vezes rea
gir com uma verdadeira experiência de 
fraternidade. Não faltam com certeza ten
sões, pessoais e comunitárias, no mo
mento em que se elaboram novas pro
postas. Mas destas tensões emergem tam
bém os testemunhos mais alegres do Res
suscitado. Corno não ver, não obstante 
tudo, uma maior consciência da própria 

« realidade religiosa, uma sede mais au
~ têntica de espiritualidade, um sentido de 
~ pertença que nasce de uma maior inte
~ rioridade e de uma menor instituciona-
8 lização da Vida Consagrada? Como não 
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ver um estímulo maior a entrar, mais 
convictamente com iniciativas a todos 
os níveis, no campo do diálogo inter-re
ligioso e do ecumenismo? Precisamente 
na Europa, com as suas rupturas, a Vida 
Consagrada deu e está dando respostas 
concretas aos novos desafios postos pela 
presença dos imigrantes, dos últimos, de 
tantas novas pobrezas. 

Não é possível sentir a paixão por Cris
to e pela humanidade, sem se incarnar 
realmente na sociedade como testemu
nhas vivas da fé, sem uma renovação 
interior profunda, sem se abrir decidi
damente à profecia, sem saber afrontar 
as questões difíceis sobre a Vida Consa
grada de hoje, sem uma incessante atua
lização do próprio carisma, sem saber 
lançar pontes entre as gerações, as cul
turas e as diferentes congregações, sem 
um vivo desejo de viver de maneira mais 
autêntica a própria consagração. 

Fundamentalismo e 
Vida Consagrada na América 

Muito mais sintética, até pelo núme
ro de congressistas mais reduzido, mas 
em certos aspectos muito próxima das 
posições européias, foi a síntese dos gru
pos norte-americanos. Os fatores socio
lógicos, que condicionam mormente a 
Vida Consagrada no seu continente, são, 
antes de mais nada, o fundamentalismo 
religioso, político e social que divide e 
gera medo, levando a procurar respostas 
fáceis, juntamente com um egoísmo po
lítico e econômico. Este fundamentalis
mo gera, nas nossas vidas, uma banali
zação do mistério e do aspecto simbóli
co. Mesmo reconhecendo o valor do plu
ralismo e a diversidade das culturas, 



nota-se, no entanto, um preocupante 
sincretismo, uma polarização a todos os 
níveis das próprias posições e não pou-

., cas divisões entre os vários grupos soci
ais com o resultado de um difícil e com
plexo diálogo entre uns e outros. 

Como negar, além disso, a difundida 
tendência de seguir uma carreira mais 
que a viver uma vocação? Também isto 
é a confirmação mais evidente de um 
modelo de vida muito egoísta e que busca 
sobretudo a própria realização. Infeliz
mente, muitas vezes, a religião é redu
zida a uma religiosidade externa, feita 
só de ritos e palavras. A falta de uma fé 
comum profunda fez com que muitas 
vezes a ortodoxia tomasse o lugar da 
autoridade moral. 

Não é fácil, observam os consagrados 
americanos, viver numa cultura em que 
a tecnologia controla até os pensamen
tos dos próprios cidadãos. O 11 de Se
tembro, foi dito no Congresso, mudou 
profundamente o mundo. Mas o que preo
cupa sobretudo é perda da consciência 
histórica. 

Quase como se isto não bastasse, a des
truição da família tradicionaL, os escân
dalos dos abusos sexuais estão prejudi
cando profundamente a credibilidade da 
Igreja e da Vida Consagrada. 

O irreversível fenômeno do envelhe
cimento dos consagrados, conjuntamen
te com a diminuição e a perda de todas 
aquelas obras que também socialmente 
conferem uma certa identidade à Vida 
Consagrada, enfraqueceram fortemente 
a confiança dos religiosos em si mesmos. 

Sob a pressão destes fatores, está di
minuindo a paixão pela vida comunitá
ria e está aumentando o sentido do iso-

lamento, da agressividade, da impotên
cia, até ao ponto de se sentirem insensí
veis e incapazes de viverem uma presen
ça profética, preferindo refugiar-se à 
sombra de «regras» bem precisas. 

Também e sobretudo na América é 
sempre possível fazer escolhas de servi
ços e de voluntariado mesmo fora da Vida 
Consagrada. É o caso de muitos jovens e 
até de muitos religiosos e religiosas di
retamente empenhados em serviços hu
manitários fora das estruturas da pró
pria Igreja. A Vida Consagrada corre o 
risco de se tornar sempre menos signifi
cativa, exatamente no plano cultural. 

Uma certa ênfase com que se preten
dem impor ainda hoje modelos de uma 
vida religiosa do passado faz-nos estar 
fora do lugar na Igreja, com a conseqüên
cia de uma inevitável marginalização, 
sobretudo nos confrontos de um certo 
mundo consagrado feminino. A excessi
va defesa de venerandas tradições facil
mente degenera num obstáculo à mu
dança. 

Também na América se está cada vez 
mais convencido que a crise nos obriga 
a procurar o significado profundo da 
vida religiosa. Se a consciência dos pró
prios limites nos coloca de joelhos, ao 
mesmo tempo, porém, convida-nos a vi
ver uma espiritualidade baseada na pró
pria fragilidade e na vulnerabilidade. 

É fortemente sentido e vivido o valor 
do testemunho e sobretudo de uma ri
gorosa coerência entre o dizer e o fazer. 
Nunca como hoje, graças à liberdade de '" 
que se dispõe, foi talvez possível indivi- ~ 
dualizar novas formas de Vida Consagra- ~ 
da. A própria mensagem evangélica é ~ 

o 
compreendida e vivida mais em profun- u 
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didade neste momento em que se procu
ra reconhecer e celebrar a riqueza da di
versidade dos carismas. Não há nada a 
perder e tudo a ganhar. 

A própria tradição dos direitos huma
nos não pode deixar de ser vista se não 
como um fator positivo. O progressivo 
envelhecimento dos consagrados é com 
certeza um fato preocupante, mas pode
rá transformar-se num mais autêntico 
testemunho cristão de efetiva interação 
com o vasto mundo dos anciãos do nos
so tempo. Como não ver nas novas ener
gias dos jovens um dom para a comuni
dade e para a missão? A experiência do 
Congresso deverá favorecer, para o fu
turo, uma maior convergência e uma 
maior unidade de intenções entre todas 
as realidades carismáticas da Vida 
Consagrada. 

Valores e contravalores na 
América Latina 

A reflexão dos grupos latino-ameri
canos e do Caribe, presentes no Congres
so, partiu da consciência dos «grandes 
valores» que contradistinguem os seus 
diversos países: uma cultura da solidarie
dade, uma profunda sede de Deus, de 
justiça e de paz, um vivo desejo de en
trar em diálogo com o diferente, um real 
protagonismo das organizações civis, 
uma nítida tomada de consciência dos 
processos de exclusão e, ao mesmo 
tempo, um crescente protagonismo das 
mulheres. 

'" Todos estes valores, porém, convivem 
~ com uma longa série de dores que se re
~ percutem em todo o continente. O dedo 
~ é imediatamente apontado para os paí
S ses do Norte, para as suas políticas 
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neoliberais que conduzem a um empo
brecimento injusto e institucionalizado, 
que provoca exclusão criando um fosso 
sempre cada vez maior entre pobres e 
ricos, que gera consumismo, violência, 
discriminação e exclusão por etnias, de
terioração da vida, falta dos serviços fun
damentais como saúde e a educação. 

O complexo fenômeno da globalização 
neoliberal destrói quanto existe de pe
culiar nos nossos países, prejudica espe
cialmente os jovens e gera movimentos 
migratórios para os países do Norte e para 
as grandes cidades, provocando um fe
nômeno de massificação urbana. 

A estes males que vêm de fora, se jun
tam os não menos graves de natureza 
interna do mundo latino-americano. O 
caso da corrupção protegida, da impu
nidade que conduz à instabilidade polí
tica e à perda de credibilidade das insti
tuições civis e eclesiais. Não faltam si
tuações amplificadas pelos meios de co
municação social, em que a corrupção é 
infelizmente reforçada, por vezes, de 
estranhos pactos entre a hierarquia ecle
siástica e o governo, com uma inevitá
vel confusão crescente entre a pobre 
gente. 

São ainda demasiadas as famílias e as 
pessoas submetidas a um processo de 
transformação que se traduz em desa
gregação familiar, na dificuldade de atin
gir uma estabilidade afetiva, com a real 
impossibilidade, sobretudo, da parte dos 
jovens, em assumirem, depois, respon
sabilidades a longo termo. 

A uma certa evolução da Igreja hie
rárquica, que se tem afastado do mundo 
dos pobres, e que nem confia nem valo
riza adequadamente os valores atuais da 



vida religiosa, se junta muitas vezes 
também a situação de privilégio em 
que, muitas vezes, se encontra a Vida 

, Consagrada. 
Sob o ponto de vista institucional. a 

Vida Consagrada é ainda demasiadas ve
zes condicionada por uma administra
ção consumista e pela lógica de merca
do, entendida inevitavelmente como uma 
maior visibilidade funcionalista e pro
dutiva das suas obras. Infelizmente, a 
Vida Consagrada está cada vez mais pri
vada não só de uma consciência ética, 
mas também da mística e do profetismo. 
Mantendo o olhar centrado em nós mes
mos, perdemos de vista o horizonte 
da realidade em que vivemos e o hori
zonte da missão que nos leva para novas 
fronteiras. 

Impõe-se, então, a exigência de apren
der a situar -se de diversa maneira, valo
rizando a gratuidade, buscando a comu
nhão na diversidade, cultivando a 
interioridade. Só deste modo, partindo 
dos fundamentos da fé, será possível re
cuperar a partir de dentro a própria iden
tidade pessoal e institucional. 

Aos «grandes projetos» talvez fosse 
mais oportuno preferir as «pequenas 
utopias» em que se exprime a paixão pela 
humanidade, em estreita colaboração 
com outros grupos eclesiais, intercon
gregacionais e extra-eclesiais que este
jam empenhados em fazer o mesmo per
curso. São ainda demasiadas as institui
ções eclesiais e congregacionais que re
sistem à renovação da própria vida e da 
própria missão. Está ainda demasiado di
fundida uma espiritualidade desencarna
da, provocada também por setores ofi
ciais da Igreja, uma espiritualidade que, 

com o tempo, corre o risco de alienar os 
religiosos do «encontro com Deus na re
alidade concreta» e no empenho com a 
gente. 

Para a vida religiosa feminina é tal
vez chegado o tempo de se esperar um 
maior protagonismo e uma responsabi
lidade mais convencida na construção de 
uma nova história e de uma autoconsci
ência feminina que ponha em questão o 
machismo presente, tanto na sociedade 
como na Igreja. De resto, para todos, não 
se pode deixar de repensar, a fundo, a 
formação inicial. favorecendo em parti
cular uma liberdade de consciência que 
consinta viver de maneira mais autênti
ca os valores num mundo em contínua 
mudança. 

A constatação mais consoladora e tam
bém mais promissora para o futuro é a 
de uma sempre cada vez maior proximi
dade da Vida Consagrada com o povo. A 
alegria de viver, o sentido da festa e da 
celebração do povo estão ajudando os 
religiosos a descobrir a realidade como 
lugar em que Deus se manifesta e nos 
interpela. 

Passado e futuro da Vida 
Religiosa, em África 

Eram uma centena os congressistas 
africanos. Não se pode de modo nenhum 
generalizar - foi a observação que logo 
fizeram -, pois, se o continente africa-
no é único, as situações sociais, políti
cas, eclesiais, de Vida Consagrada, são 
muitas e muito diferentes umas das ou- o( 

tras. No entanto, um pouco por toda a ~ 
parte, se pode falar de instabilidade po- ~ 
lítica e social, provocada pelas guerras ~ o 
ou por conflitos étnicos e religiosos. U 
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Um outro fato unificante, em senti
do negativo, é o da pobreza a todos os 
níveis, provocada, a maior parte das ve
zes, não só pelas guerras como pela 
globalização, pelo urbanismo, pela falta 
de trabalho, pela emigração. É isto, so
bretudo, que cria o sentimento de im
potência face às diversas situações de 
pobreza, face ao analfabetismo, à preca
riedade da situação sanitária, à difusão 
da AIDS, do paludismo, e de muitas ou
tras doenças. Nota-se o peso de uma Igreja 
privada de uma certa autonomia e liber
dade' mesmo econômica. 

Para além da pobreza, há o analfabe
tismo, a falta de instrução, a pouca for
mação na fé cristã, uma certa desintegra
ção da família, a corrupção, o materialis
mo que dificulta uma mais profunda re
lação com Cristo. Na África, é muito for
te o peso das tradições, mesmo religiosas. 

Há, por vezes, uma afirmação dema
siado marcante das próprias origens que 
pode induzir, mesmo sem o querer, a um 
contratestemunho. A concepção da vida 
humana, ou seja, a relação entre o ho
mem e a mulher, permanece ainda de
masiado condicionada pelos usos e cos
tumes do passado. 

Como ignorar, depois, uma tendência 
difusa em considerar a autoridade só ao 
nível do líder? É esta uma concepção tra
dicional que predomina ainda, seja ao 
nível da sociedade seja ao nível da vida 
religiosa. 

Os modelos culturais dominantes são 
« os que são impostos pela globalização, 
~ que dificultam uma comunicação pro
~ funda. Os valores mais partilhados são 
~ sempre os que os meios de comunicação o 
u social impõem. 
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Vive-se demasiado sob o domínio do 
medo, que acaba por condicionar a vida 
das pessoas e as relações interpessoais. 
Assiste-se, impotente, à proliferação das 
seitas. Falta ainda uma séria reflexão so
bre uma autêntica inculturação da vida 
religiosa africana. 

Pensando escalpelizar a pobreza com 
a busca desenfreada da riqueza,. acaba
se por cair num contratestemunho. 
A tomada de responsabilidades e de com
promisso para toda a vida mete medo. 
A tensão entre a vocação e a profissão 
é muito forte também no solo africano. 
A pessoa consagrada é ainda demasiadas 
vezes entendida como alguém que tem 
um estatuto social privilegiado. Faltam 
muitas vezes figuras significativas 
de referência na vida religiosa africana. 
Muitas vezes, procura-se resolver na 
Europa as crises das vocações consagra
das, recrutando vocações nos países 
africanos. 

Estes e muitos outros fatores não são 
simplesmente um desafio, mas também 
um verdadeiro «lugar teológico» para o 
futuro da Vida Consagrada em África, 
sempre cada vez mais orientada para um 
seguimento de Cristo, mais incarnado e 
contextualizado, nos mais autênticos va
lores africanos. O sentido profundo de 
Deus, o sentido da família, da partilha, 
da atenção pela pessoa, do acolhimento 
e da hospitalidade são todos valores ca
pazes de regenerar a Vida Consagrada 
africana. 

O empenho concreto a favor dos mais 
pobres, a consciência de uma formação, 
também intercongregacional, a exigên
cia de um mais autêntico discernimento 
vocacional e de uma efetiva renovação 



da Vida Consagrada, mais que a busca 
exasperada de novas vocações, tudo são 
percursos a prosseguir sempre com mai-

, or convicção na África. A solidariedade, 
a generosidade, a formação integral da 
pessoa, vividas com uma fé viva e ale
gre, serão, na vida de muitos consagra
dos do continente africano, o sinal elo
qüente de uma real paixão, tanto por 
Cristo como pela humanidade. 

A Ásia e o desafio da 
inculturação 

A Ásia, mais ainda que a África, é um 
continente imenso, marcado por uma abso
luta diversidade de culturas, línguas, re
ligiões, sistemas políticos e econômicos. 
No entanto, não obstante toda esta di
versidade, afirmaram os congressistas asi
áticos «partilhamos muitos temas, pro
blemas e desafios comuns», a começar 
pelo fosso entre ricos e pobres. O peso 
do liberalismo econômico sem um rosto 
humano, o impacto da globalização so
bre os pobres, os marginalizados, e, so
bretudo, os jovens, um desmedido de
senvolvimento de algumas franjas da 
sociedade à custa dos mais débeis, o de
senraizamento dos pobres do seu próprio 
mundo de pertença, constrangidos a emi
grar de um lugar para outro, em busca 
de um imaginário posto de trabalho, são 
só as primeiras pinceladas do drama da 
pobreza no vasto continente asiático. 

Sem meios-termos denunciou-se o 
desfrutamento, tanto da mulher como 
da natureza, o predomínio machista na 
sociedade e na Igreja, a praga da prosti
tuição, tanto dos menores como dos 
adultos, homens e mulheres indistinta
mente, a persistente e discriminatória 

divisão em grupos e em classes sociais, o 
aumento incontrolado do fundamenta
lismo religioso que se torna por vezes 
num verdadeiro sistema de violência. 

Como se tudo isto não bastasse, há 
que sublinhar as conseqüências de um 
materialismo reinante, de uma pobreza 
espiritual sempre cada vez mais espalha
da, de uma sempre cada vez mais pro
blemática realidade multi-religiosa e 
multicultural, de uma insegurança ge
neralizada provocada pela precária situa
ção política, de uma efetiva crise de li
berdade em todos os campos, de uma 
sempre cada vez mais in controlada di
fusão de muitas formas de religiosidade 
popular, de uma indisponibilidade real 
para assumir compromisso estáveis, de 
uma permanente e preocupante confu
são entre o ser e o fazer, entre a vocação 
e a profissão, de um condicionamento 
dos meios na esfera da formação, sobre
tudo dos jovens. 

Todos estes fatores se repercutem 
pesadamente sobre a Vida Consagrada. 
Não admira, portanto, que os religiosos 
asiáticos sejam muitas vezes arrancados 
às suas próprias e ricas culturas, se por 
causa de muitas estruturas dos religio
sos, o seu distanciamento do povo se 
torne cada vez mais marcante, se os po
bres identificam os religiosos com os ri
cos, se as estruturas dos religiosos cor
rem o risco de sufocar o espírito e o di
namismo da Vida Consagrada. 

Quantas vezes, infelizmente, a unifor
midade leva a dianteira sobre o pluralis- « 
mo; a juventude se sente sufocada na ~ 
sua própria liberdade, em estruturas ain- ~ 
da hoje demasiado sufocantes; a preo- i 
cupação pelas obras rouba todo o espaço 8 
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à contemplação; numa palavra, conduz 
a um estilo de vida cada vez menos 
credível. 

A credibilidade de muitas formas de 
Vida Consagrada esbarra, quotidianamen
te, com uma longa série de obstáculos 
individuais, comunitários e sociais. Tam
bém na Ásia estão amplamente difundi
dos o individualismo, a falta de uma 
adequada formação à vida de fé, a este
rilidade de um testemunho de Vida Con
sagrada carente de convicções profun
das, a indisponibilidade interior para um 
caminho real de conversão pessoal. 

Não menos preocupante são, depois, 
os obstáculos ao nível comunitário, a co
meçar precisamente por não saber mui
tas vezes o que fmplica uma real vida 
comunitária. Juntamente com um esti
lo de vida burguês, se vai difundindo 
uma perigosa adaptação aos modelos cul
turais impostos do exterior, um preocu
pante fundamentalismo também em al
gumas comunidades religiosas, uma fre
qüente falta de genuína inculturação, 
com o conseqüente risco de uma «escra
vidão espiritual», também a nível da Vida 
Consagrada. 

Sob o plano social, a Vida Consagrada 
corre o risco de se sufocar sob o peso da 
rigidez de estruturas sempre cada vez 
mais inadequadas na incarnação do pró
prio carisma. E sempre muito forte a de
pendência econômica dos paises mais de
senvolvidos. Enquanto por um lado se 

"' constata todos os dias a perda dos mais 
~ autênticos valores tradicionais, por ou-
~ 

:il tro lado é difícil subtrair-se ao consu-
w 

~ mismo e ao materialismo típico dos paí
o 
v ses ocidentais. Persistem ainda hoje fre-

510 

qüentes situações de «machismo», de 
injustificado domínio masculino, de li
derança por vezes opressiva, de funda
mentalismo religioso e de escassa dispo
nibilidade em se empenhar a fundo e em 
continuidade na Vida Consagrada. Se é 
importante, como religiosos, «sonhar», 
é preciso, no entanto, fazê-lo sem per
der nunca o contacto com a realidade 
concreta da vida de todos os dias. 

Enquanto asiáticos, temos a nossa pró
pria experiência de Deus. Só se estiver
mos plenamente convencidos disto é 
possível regenerar a Vida Consagrada, as 
suas estruturas e as suas instituições com 
uma clara e irrenunciável identidade 
asiática. 

O estímulo para olhar com confiança 
nesta direção, provém precisamente da 
espiritualidade asiática e de todos os seus 
valores, como são a sede de Deus, o mis
ticismo, a interioridade, a harmonia, a 
abertura, a fé profunda, a hospitalida
de, o sentido da vida familiar. TodOs os 
dias, a Vida Consagrada, na Ásia, é posi
tivamente desafiada a um tríplice diálo
go: diálogo com os pobres, com as cul
turas e com as religiões. 

Uma sempre mais adequada formação 
e colaboração, mesmo intercongregacio
nal, para a missão e para os problemas 
da justiça social, uma mais ampla valo
rização dos numerosas media de inspi
ração católica conjuntamente a todos os 
programas e a todas as atividades do Ins
tituto para a Vida Consagrada na Ásia, 
não poderão senão garantir para o futu
ro um autêntico testemunho profético· 
de todos os consagrados, na sua paixão 
por Cristo e pela humanidade. 



Tradições indígenas ·na Oceania 
A Oceania tinha a mais baixa repre

; sentação no Congresso: ao todo umas 
" quinze pessoas. O seu continente ressen

te-se fortemente da complexidade de 
duas experiências contrastantes: por um 
lado, a realidade de nações com culturas 
e estilos de vida essencialmente euro
peus e, por outro lado, de nações, como 
a Melanésia e o Pacífico, onde a popula
ção é quase completamente indígena. Em 
ambas as situações, porém, sob o peso 
da globalização que corre o risco, mui
tas vezes, de levar a avidez ao estado de 
virtude, o fosso entre ricos e pobres 
é sempre cada vez maior. A proliferação 
dos media e de todas as novas vias 
informáticas, se por um lado abre novas 
perspectivas e pode revelar-se como 
preciosas oportunidades no campo 
educativo e formativo, por outro lado, 
estão minando pela base toda a possível 
experiência de silêncio e de solidão con
templativa. 

Nas Figi e na Papua-Nova Guiné o aban
dono da terra pôs em questão o suporte 
da cultura e da família alargada, dos va
lores tribais da hospitalidade. A perda de 
sentido da comunidade, a difusão da cor
rupção como instrumento mais imedia
to para alcançar a riqueza e a melhoria 
do próprio bem-estar, estão comprome
tendo seriamente os mais autênticos va
lores tradicionais. 

Na Austrália e na Nova Zelândia, a 
perspectiva de um maior bem-estar faz 
que aumentem desmedidamente as ho
ras de trabalho para ambos os cônjuges, 
com pesadas repercussões na qualidade 
de vida familiar e nas suas relações in
tergeracionais. Uma certa cultura do 

medo, imposta às vezes pelos lideres po
líticos, repercute-se fortemente no esti
lo de vida dos indígenas e acaba por fa
vorecer não só o fenômeno das migra
ções e dos refugiados, como também dos 
terroristas. Neste contexto social, tor
na-se, então, sempre cada vez mais difí
cil encontrar pessoas prontas para fazer 
escolhas para toda a vida, a empenhar
se voluntariamente no serviço da pró
pria comunidade local. 

Sob o plano propriamente religioso, 
o fenômeno da colonização e da migra
ção provocou também um aumento in
controlado de experiências religiosas. 
O próprio cristianismo, sobretudo em cer
tas formas típicas dos tempos coloniais, 
agora, de fato, coexiste tranqüilamente 
com muitas outras formas ambíguas de 
experiências religiosas. Uma sempre 
insatisfeita sede espiritual impele mui
tas pessoas a explorar uma gama de no
vas práticas e de tradições religiosas, 
algumas das quais claramente fundamen
talistas. 

Numa sociedade cada vez mais funda-
da nas dimensões materiais da vida, a 
religião facilmente se perde de vista, a 
superficialidade leva vantagem sobre a 
disciplina pessoal e mina toda a possibi
lidade de autêntico discernimento nas 
próprias escolhas. Como não se dar con-
ta disso, sobretudo, em algumas das 
muitas culturas da Oceania, em que as 
pessoas são atraidas pela Vida Consagra-
da, quase exclusivamente em busca de 
uma melhor oportunidade econômica e « 
profissional? ~ 

Um certo clima eclesiástico de «po- ~ 
der» e de «restauração», a freqüente in- l: 
coerência entre o dizer e o fazer, uma 8 
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difusa atitude nitidamente machista, 
comportam inevitavelmente uma perda 
de credibilidade na Vida Consagrada, 
escolhida por pessoas em busca de 
segurança e sempre mais descomprome
tidas no campo da justiça e da promoção 
humana. 

Também na Oceania, a tensão entre a 
profissão, carreira e vocação, influi ne
gativamente na Vida Consagrada e na 
missão, tornando mais problemática a 
disponibilidade das pessoas a empenhar
se no serviço da autoridade. 

A plena consciência de todos os fato
res negativos que condicionam a socie-

dade e em parte também a vida da Igre
ja, pode ser o ponto de partida para no
vas perspectivas da Vida Consagrada. É 
inegável e sempre cada vez mais difun
dido o desejo de uma vida comunitária 
mais profunda, de uma mais real comu
nicação interpessoal, de um maior 
envolvimento dos leigos, de uma sem
pre mais atenta redescoberta da dimen
são contemplativa e também do próprio 
empenho apostólico. É na base destas 
premissas que também na Oceania a Vida 
Consagrada pretende programar o seu 
futuro de paixão por Cristo e de paixão 
pela humanidade. 

QUESTÕES PARA 

AJUDAR A LEITURA 

INDMDUALOU 

O DEBATE EM 

aJMUNJDADE 

1- A situação da Vida Consagrada no mundo de hoje interessa a você e 
sua Comunidadel Porquel 

2- A partir da sua experiência, que valores e contravalores da situação 
da Vida Consagrada na América latina e caribe você destacarial 

3- Faça a mesma análise com as características da situação da Vida Con
sagrada nos outros continentes. 

"A Vida Consagrada é capaz de resistir 

misteriosamente à evolução difícil do mundo, 
graças a um sentido muito profundo 

das relações pessoais, de um testemunho 

mais discreto e eficaz ... " 
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... CORREIOS ... 

Uma espirituolidode evangélico que potenciolize poro o testemunho do partilho, poro o profecia e 
anúncio missionário, e poro acolher as mudanças necessórios, frente oos novos tempos. 

2. Vida Consogrodo como sinal do Reino de Deus no o õo preferencial, audacioso, solidório e 
tronsformodoro pelos empobr",idose excluídos. 

3. Afirmoçõo do identidade do Vida Consagrodo no seu compromisso e missôo com o <ousa do justiça, 
do paz, do r",oncilioção, sendo esperonlll poro o vida do mundo, no seguimento de Jesus. 

4. Vida Consogrodo como espoço de novos reJoçães, particularmente de gênero, deetnio\, de geroçõese 
ecológicos . 

. f/'7wui-lod~ 

Avonçor no cOffitluçõo de alianças intercongregocionois no formoçõo, missão, projetos comuns, e em 
porceria mm organizações anns. 

? Dinamizar o processo formativo paro ser p<esenço profético e testemunho de esperonço diante dos 
desafios do realidade de hoje. 

3. Assumir os interpelações dos novos geroçães em seus dinamismos, exigências e potencilidodes. 
4. Incentivar o vida fraterno e soror em comunidade como espaço de testemunho evonge ico, no 

interculturalidode. 
Cultivo r uma místico enraizado no Palavra de Deus como fonte de co ogem poro responder oos 
desafios atuais. 
Resgotor de formo criativo o inserçõo em meios populores, bem como o missionoriedode em regiões 
corentes, no mundo urbano, od gentes e em r .. lidodes emergentes. 

I. Potenciotizor uma for moção humonizonte com porticulor otençõo oos desafios otuois e questães de 
identidade, liderança, poder e relações no Vido Consogrodo. 

2. fomentor umo ",onomio solidório e portilho de recursos humanos e materiais, em ~sto de um 
testemunho mais efetivo. 

3. Buscor o comunhõo com o CNBB, o integraçõo com o CLAR e o diólogo com os novos formos de Vida 
Consagrado. 

4. Cultivor o consciência crítico e o discernimento evangélico que tornem o Vida Consogrodo copoz de 
posicionar·se com determinação diante dos situações de injustiça no sociedade. 

S. Dor prosseguimento 00 processo de sensibilização do Vida Consogrado pora questões emergentes, de 
modo porticulor ~ndos do juventude e os novos formos de onimoçõo vocociono!. 

6. Ajudor oscongregoções e institutos em suos onólises institucionois, em ~sto do refundoção. 
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