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Editorial

RecoRdaR, aRRependimento e  
RegRessaR a deus!

PE. JOÃO DA SILVA MENDONÇA FILHO, SDB

I  niciamos 2021 com a espe-
rança de que viveremos uma 
“nova normalidade” e não 

uma “pérfida normalidade”, pois 
o ano que passou foi marcado 
pela pandemia que deixou uma 
triste realidade de mortes, irres-
ponsabilidades no trato da epi-
demia no Brasil, crise ambiental, 
econômica e espiritual. O Brasil 
assistiu estarrecido a abertura de 
covas coletivas, impedimentos de 
velórios, filas nos hospitais, cor-
rupção de políticos que aprovei-
taram da situação do decreto de 
calamidade pública para roubar 
e desviar recursos. Um genocídio 
que se alastrou, massacrando 
principalmente as periferias. 

A edição que agora publicamos 
traz consigo a novidade da capa 
que mudou de cor. O verde sim-
boliza a esperança, otimismo e 
recorda o meio ambiente, a “casa 
comum” que precisa do respeito e 
cuidado, como bem afirma o Papa 

Francisco na mensagem para o 
Dia Mundial de oração pela cria-
ção, “somos chamados a acolher 
de novo o plano primordial e 
amoroso de Deus para a criação 
como uma herança comum, um 
banquete que deve ser partilhado 
com todos os irmãos e irmãs em 
espírito de convivialidade; não 
numa competição desatinada, 
mas numa comunhão jubilosa, 
onde nos apoiamos e protege-
mos mutuamente”. Manteremos 
os seis artigos, os informes, os 
anexos oracionais e as resenhas 
sobre livros que refletem a Vida 
Religiosa Consagrada.

O artigo da irmã Matina M.E. 
Gonzáles Garcia, Ssps, apresenta 
a reflexão com o tema “Um olhar 
sobre o conflito”. Todo conflito 
inquieta, gera insegurança, mas 
é também uma oportunidade de 
superação. Precisamos repensar 
a compreensão do conflito para 
trilhar caminhos de superação.
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A pandemia parou o mundo, 
varreu a humanidade com uma 
ameaça que parecia, até então 
distante de nossos planejamen-
tos. A grande questão é: o que 
aprendemos? Em que esta pande-
mia influenciou em nossas vidas? 
São perguntas feitas pelo padre 
Plutarco Almeida, sj, com o arti-
go “Redes sociais: o que fica de 
ensinamento do distanciamento 
social?” A segurança que tínha-
mos acabou com a visibilidade 
de todas as nossas fragilidades.

O tema dos conselhos evangélicos 
é sempre atual, ainda mais quando 
analisado à luz da conjuntural 
eclesial e social. O artigo do Frei 
Vanildo Luiz Zugno, OFM Cap, 
“Os votos religiosos na perspectiva 
do Sínodo para a Pan-Amazônia”, 
fruto da live da 1ª Semana da 
VRC 2020, é de grande atualidade. 
Nele, o autor nos ajuda a fazer 
um caminho de uma obediência 
sinodal, uma pobreza itinerante e 
uma castidade solidária.

A Vida Religiosa Consagrada 
precisa refletir de forma mais in-
tegral sobre valores que permeiam 
o sentido do serviço pelo Reino de 
Deus. Com o artigo “Autoridade, 
tradição e experiência: três valores 
para bem servir!”, do padre João 
da Silva Mendonça Filho, sdb, há 
uma reflexão provocativa diante 
de algumas mudanças na VRC 
e das vocações que chegam na 
transmodernidade e reorganiza-
ção da comunidade.

Atos racistas e preconceituosos 
encheram as páginas dos jornais 
e as mídias sociais durante a 
pandemia. Foi o escancaramen-
to da “pérfida normalidade” da 
sociedade que gera personagens 
que se julgam mais seres huma-
nos que outros e, no Brasil, a 
famosa exclamação “você sabe 
quem sou eu?” é típica do racis-
mo. Neste sentido, o artigo “O 
racismo no Brasil: provocações à 
evangelização e à educação à luz 
do pacto educativo global”, do 
irmão Maicon Donizete Andrade 
Silva, FMS, coloca mais lenha na 
reflexão e nos inquieta a partir 
da agenda pastoral de Francisco.

A reflexão sobre a salvação, no 
contexto atual de uma mudança 
de época e de ação missionária, 
gera um novo paradigma no di-
álogo construtivo com as outras 
religiões. No artigo “A questão 
da salvação no paradigma da 
missão ad gentes”, o padre Rafael 
Lopez Villasenor, Xaveriano, 
percorre a reflexão teológica à 
luz do Concílio como mediação 
para uma nova ação missionária 
que não traia o pensar teológico 
pastoral e missionário.

Como sempre, Convergência 
deseja colaborar com a VRC na 
leitura crítica e posição profética 
e sapiencial diante dos desafios 
emergentes. Desejo a todos e to-
das uma boa leitura e amadureci-
mento de nossa ação carismática.
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DESCRIÇÃO DA LOGOMARCA  
TRIÊNIO 2019 -2022

A apresentação da logo foi criada para identificar grafi-
camente a linha de reflexão, espiritualidade e atividades 
das instituições religiosas que compõem Conferência dos 
Religiosos do Brasil (CRB), no Triênio 2019 a 2022.

O tema escolhido para fundamentar a caminhada durante 
o triênio será: Consagradas e Consagrados em Missão e o 
lema: “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5).

Com essa motivação temática, busca-se ilustrar a forte pre-
sença vocacional e missionária de Maria como mediadora da 
graça e estrela da evangelização.

A Cruz, no centro, representa o Cristo, autor da graça, 
do vinho novo; alegria, princípio e ânimo para a jornada 
missionária.

A talha representa a vida e vocação das consagradas e 
consagrados que se enchem desta alegria, o Cristo, para tes-
temunhar o amor e chamada vocacional de Deus.

O caminho e as pegadas explicitam uma vida religiosa em 
saída, em movimento, dinâmica e fortalecida pelo vinho 
novo da alegria.
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Mensagem do Papa

ceLeBRaÇÃo do dia mundiaL de 
oRaÇÃo peLo cuidado da cRiaÇÃo
1 de setembro de 2020

«Santificareis o quinquagésimo ano, proclamando na vossa terra a liberdade 
de todos os que a habitam. Este ano será para vós um Jubileu» (Lv 25, 10).

Q ueridos irmãos e irmãs,
Anualmente, sobretudo 

desde a publicação da carta 
encíclica Laudato si’ (24/V/2015; 
daqui em diante, citada com a 
sigla LS), o primeiro dia de setem-
bro assinala, para a família cristã, 
o Dia Mundial de Oração pelo 
Cuidado da Criação; e com ele se 
abre o Tempo da Criação que con-
clui no dia 4 de outubro, memória 
de São Francisco de Assis. Durante 
este período, os cristãos renovam 
em todo o mundo a fé em Deus 
criador e unem-se de maneira 
especial na oração e na ação pela 
preservação da casa comum.

Alegro-me com o tema escolhi-
do pela família ecuménica para a 
celebração do Tempo da Criação 
2020, ou seja, um «Jubileu pela 

Terra», tendo em vista que se 
celebra precisamente este ano o 
quinquagésimo aniversário do 
Dia da Terra.

Na Sagrada Escritura, o Jubileu 
é um tempo sagrado para recor-
dar, regressar, repousar, restau-
rar e rejubilar.

1. um tempo para recordar

Somos convidados a lembrar 
sobretudo que o destino último da 
criação é entrar no «sábado eter-
no» de Deus. É uma viagem que 
se realiza no tempo, abraçando o 
ritmo dos sete dias da semana, o 
ciclo dos sete anos e o grande Ano 
Jubilar que sobrevém ao concluí-
rem-se os sete anos sabáticos.



10 Depois o Jubileu é um tempo 
de graça para recordar a voca-
ção primordial da criação: ser e 
prosperar como comunidade de 
amor. Existimos apenas graças às 
relações com Deus criador, com 
os irmãos e irmãs enquanto mem-
bros duma família comum e com 
todas as criaturas que habitam na 
mesma casa que nós. «Tudo está 
relacionado, e todos nós, seres hu-
manos, caminhamos juntos como 
irmãos e irmãs numa peregrina-
ção maravilhosa, entrelaçados 
pelo amor que Deus tem a cada 
uma das suas criaturas e que nos 
une também, com terna afeição, ao 
irmão sol, à irmã lua, ao irmão rio 
e à mãe terra» (LS, 92).

Por isso o Jubileu é um tempo 
para a recordação, repassando na 
memória a nossa existência inter-
relacional. Temos necessidade 
constante de nos lembrar que 
«tudo está inter-relacionado e o 
cuidado autêntico da nossa pró-
pria vida e das nossas relações 
com a natureza é inseparável 
da fraternidade, da justiça e da 
fidelidade aos outros» (LS, 70).

2. um tempo para regressar

O Jubileu é um tempo para 
voltar atrás e arrepender-se. 
Quebramos os laços que nos 
uniam ao Criador, aos outros se-
res humanos e ao resto da criação. 
Precisamos de sarar estas relações 

danificadas, que são essenciais 
para sustentáculo de nós mesmos 
e de toda a trama da vida.

O Jubileu é um tempo de regres-
so a Deus, nosso criador amoroso. 
Não é possível viver em harmonia 
com a criação, sem estar em paz 
com o Criador, fonte e origem de 
todas as coisas. Como observou 
o Papa Bento XVI, «o consumo 
brutal da criação começa lá onde 
Deus não está, onde a matéria 
já é somente material para nós, 
onde nós mesmos somos a últi-
ma instância, onde o conjunto é 
simplesmente nossa proprieda-
de» (Encontro com o Clero da 
diocese de Bolzano-Bressanone, 
06/VIII/2008).

O Jubileu convida-nos a pensar 
novamente nos outros, especial-
mente nos pobres e nos mais vul-
neráveis. Somos chamados a aco-
lher de novo o plano primordial 
e amoroso de Deus para a criação 
como uma herança comum, um 
banquete que deve ser partilhado 
com todos os irmãos e irmãs em 
espírito de convivialidade; não 
numa competição desatinada, 
mas numa comunhão jubilosa, 
onde nos apoiamos e protege-
mos mutuamente. O Jubileu é 
um tempo para dar liberdade 
aos oprimidos e a quantos estão 
acorrentados aos grilhões das 
várias formas de escravidão mo-
derna, nomeadamente o tráfico 
de pessoas e o trabalho infantil.
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Além disso precisamos de 
voltar a ouvir a terra, expres-
sa na Sagrada Escritura pelo 
termo adamah, o lugar donde 
foi tirado Adam, o homem. 
Hoje, a voz da criação incita-
nos, alarmada, a regressar ao 
lugar certo na ordem natural, 
lembrando-nos que somos parte, 
não patrões, da rede interligada 
da vida. A desintegração da bio-
diversidade, o aumento vertigi-
noso de catástrofes climáticas, o 
impacto desproporcionado que 
tem a pandemia atual sobre os 
mais pobres e frágeis são sinais 
de alarme perante a avidez de-
senfreada do consumo.

De modo particular durante 
este Tempo da Criação, ouçamos 
o pulsar da criação. Com efeito, 
esta nasceu para manifestar e 
comunicar a glória de Deus, 
para nos ajudar a encontrar na 
sua beleza o Senhor de todas as 
coisas e regressar a Ele (cf. São 
Boaventura, In II Sent., I, 2,2, q. 
1, concl; Brevil., II, 5.11). Por isso, 
a terra da qual fomos tirados 
é lugar de oração e meditação: 
«despertemos o sentido estético 
e contemplativo que Deus colo-
cou em nós» (Francisco, Exort. 
ap. Querida Amazonia, 56). A 
capacidade de contemplar e nos 
maravilharmos é algo que pode-
mos aprender especialmente dos 
irmãos e irmãs indígenas, que 
vivem em harmonia com a terra e 
as suas variadas formas de vida.

3. um tempo para repousar

Deus, na sua sabedoria, reser-
vou o dia de sábado para que 
a terra e os seus habitantes pu-
dessem descansar e restaurar-se. 
Hoje, porém, os nossos estilos 
de vida forçam o planeta para 
além dos seus limites. A procura 
contínua de crescimento e o ciclo 
incessante da produção e do con-
sumo estão a extenuar o ambien-
te. As florestas dissipam-se, o 
solo torna-se erosivo, os campos 
desaparecem, os desertos avan-
çam, os mares tornam-se ácidos 
e as tempestades intensificam-se: 
a criação geme!

Durante o Jubileu, o Povo de 
Deus era convidado a repousar 
dos seus trabalhos habituais, para 
deixar – graças à diminuição do 
consumo habitual – que a terra se 
regenerasse e o mundo reentrasse 
na ordem. Hoje precisamos de 
encontrar estilos de vida équos 
e sustentáveis, que restituam à 
Terra o repouso que lhe cabe, vias 
de subsistência suficientes para 
todos, sem destruir os ecossiste-
mas que nos sustentam.

De algum modo a pandemia 
atual levou-nos a redescobrir 
estilos de vida mais simples e 
sustentáveis. A crise deu-nos, 
em certo sentido, a possibilidade 
de desenvolver novas maneiras 
de viver. Foi possível constatar 
como a Terra consegue recupe-
rar, se a deixarmos descansar: o 



12 ar tornou-se mais puro, as águas 
mais transparentes, as espécies 
animais voltaram para muitos 
lugares donde tinham desapa-
recido. A pandemia levou-nos 
a uma encruzilhada. Devemos 
aproveitar este momento decisi-
vo para acabar com atividades e 
objetivos supérfluos e destruti-
vos, e cultivar valores, vínculos 
e projetos criadores. Devemos 
examinar os nossos hábitos no 
uso da energia, no consumo, nos 
transportes e na alimentação. 
Devemos retirar, das nossas eco-
nomias, aspetos não essenciais 
e nocivos, e criar modalidades 
vantajosas de comércio, produ-
ção e transporte dos bens.

4. um tempo para restaurar

O Jubileu é um tempo para 
restaurar a harmonia primordial 
da criação e para curar relações 
humanas comprometidas.

Convida a restabelecer relações 
sociais equitativas, restituindo 
a cada um a sua liberdade e os 
bens próprios, e perdoando as 
dívidas dos outros. Por isso não 
devemos esquecer a história de 
exploração do Sul do planeta, 
que provocou um enorme deficit 
ecológico, devido principalmente 
à depredação dos recursos e ao 
uso excessivo do espaço ambien-
tal comum para a eliminação dos 
resíduos. É o tempo duma justiça 

reparadora. A este respeito, reno-
vo o meu apelo para se cancelar 
a dívida dos países mais frágeis, 
à luz do grave impacto das crises 
sanitárias, sociais e económicas 
que aqueles têm de enfrentar na 
sequência do vírus Covid-19. É 
necessário ainda assegurar que os 
incentivos para a recuperação, em 
fase de elaboração e implemen-
tação a nível mundial, regional 
e nacional, se tornem realmente 
eficazes mediante políticas, legis-
lações e investimentos centrados 
no bem comum e com a garantia 
de se alcançar os objetivos sociais 
e ambientais globais.

De igual modo é preciso restau-
rar a terra. O restabelecimento 
dum equilíbrio climático é ex-
tremamente importante, vista a 
urgência em que nos encontra-
mos. Estamos a ficar sem tempo, 
como nos lembram os nossos 
filhos e os jovens. Tem-se de 
fazer todo o possível para man-
ter o aumento da temperatura 
média global abaixo do limite 
de 1,5 graus centígrados, como 
ficou consagrado no Acordo de 
Paris sobre o Clima: ultrapassar 
tal limite revelar-se-á catastró-
fico, sobretudo para as comu-
nidades mais pobres em todo o 
mundo. Neste momento crítico, 
é necessário promover uma 
solidariedade intra e intergera-
cional. Como preparação para a 
importante Cimeira do Clima em 
Glasgow, no Reino Unido (COP 
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26), convido cada país a adotar 
metas nacionais mais ambiciosas 
para reduzir as emissões.

O restabelecimento da biodi-
versidade é igualmente crucial 
no contexto duma extinção de 
espécies e uma degradação dos 
ecossistemas sem precedentes. 
É necessário apoiar o apelo das 
Nações Unidas para preservar 
30% da Terra como habitat pro-
tegido até 2030, a fim de conter 
a taxa alarmante de perda da 
biodiversidade. Exorto a comu-
nidade internacional a colaborar 
para garantir que a Cimeira sobre 
a Biodiversidade (COP 15) de 
Kunming, na China, constitua um 
ponto de viragem no sentido do 
restabelecimento da Terra como 
casa onde, segundo a vontade do 
Criador, a vida seja abundante.

Somos obrigados a reparar 
segundo justiça, garantindo, a 
quantos habitaram uma terra 
durante gerações, que possam 
recuperar plenamente a sua 
utilização. É preciso proteger 
as comunidades indígenas de 
empresas, particularmente mul-
tinacionais, que, com a extração 
perniciosa de combustíveis fós-
seis, minerais, madeira e produ-
tos agroindustriais, «fazem nos 
países menos desenvolvidos 
aquilo que não podem fazer nos 
países que lhes dão o capital» 
(LS, 51). Esta má conduta das 
empresas representa um «novo 
tipo de colonialismo» (São João 

Paulo II, Discurso à Academia 
Pontifícia das Ciências Sociais, 
27/IV/2001, citado na Exort. 
ap. Querida Amazonia, 14), que 
explora vergonhosamente comu-
nidades e países mais pobres a 
braços com uma busca desespe-
rada de desenvolvimento eco-
nómico. É necessário consolidar 
as legislações nacionais e inter-
nacionais, para que regulamen-
tem as atividades das empresas 
extrativas e garantam o acesso à 
justiça aos prejudicados.

5. um tempo para rejubilar

Na tradição bíblica, o Jubileu 
constitui um acontecimento fes-
tivo, inaugurado por um som 
de tromba que ressoa por toda 
a terra. Sabemos que o clamor 
da Terra e dos pobres se tornou, 
nos anos passados, ainda mais 
rumoroso. Simultaneamente so-
mos testemunhas do modo como 
o Espírito Santo está inspirando 
por todo o lado indivíduos e 
comunidades a unirem-se para 
reconstruir a casa comum e 
defender os mais vulneráveis. 
Assistimos ao surgimento gra-
dual duma grande mobilização 
de pessoas que, partindo de 
baixo e das periferias, se estão 
empenhando generosamente 
em prol da proteção da terra e 
dos pobres. É uma alegria ver 
tantos jovens e comunidades, 
especialmente indígenas, na 
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linha da frente para dar resposta 
à crise ecológica. Apelam por 
um Jubileu da Terra e um novo 
começo, cientes de que «as coisas 
podem mudar» (LS, 13).

Temos ainda motivo para nos 
alegrar quando constatamos 
como o Ano especial de aniversá-
rio da Laudato si’ está a inspirar 
numerosas iniciativas a nível lo-
cal e global em prol do cuidado 
da casa comum e dos pobres. Este 
ano deveria levar a planos opera-
cionais de longo prazo, para che-
gar a haver uma ecologia integral 
nas famílias, paróquias, dioceses, 
ordens religiosas, escolas, uni-
versidades, cuidados da saúde, 
empresas, fazendas agrícolas e 
em muitas outras áreas.

Regozijamo-nos também com 
as comunidades de crentes que 
se estão dando as mãos para criar 
um mundo mais justo, pacífico 

e sustentável. É motivo de par-
ticular alegria que o Tempo da 
Criação se esteja a tornar uma 
iniciativa verdadeiramente ecu-
ménica. Continuemos a crescer na 
consciência de que todos mora-
mos numa casa comum enquanto 
membros da mesma família!

Alegremo-nos  porque  o 
Criador, no seu amor, sustenta 
os nossos humildes esforços em 
prol da Terra. Esta é também a 
casa de Deus, onde a sua Palavra 
«Se fez carne e veio habitar con-
nosco» (Jo 1, 14), o lugar que a 
efusão do Espírito Santo renova 
sem cessar.

«Enviai, Senhor, o vosso Espírito 
e renovai a face da terra»  

(cf. Sal 104/103, 30).

Roma, em São João de Latrão, 
1 de setembro de 2020.
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Mártires e Santos

VaLoRes fundamentais de sÃo José, 
na caRta apostóLica patRis coRde

PAPA FRANCISCO

São José lembra-nos que todos 
aqueles que estão, aparentemen-
te, escondidos ou em segundo 
plano, têm um protagonismo sem 
paralelo na história da salvação. 
A todos eles, dirijo uma palavra 
de reconhecimento e gratidão.

pai amado

A grandeza de São José consis-
te no facto de ter sido o esposo 
de Maria e o pai de Jesus. Como 
tal, afirma São João Crisóstomo, 
«colocou-se inteiramente ao ser-
viço do plano salvífico». [7]

São Paulo VI faz notar que a sua 
paternidade se exprimiu, concre-
tamente, «em ter feito da sua 
vida um serviço, um sacrifício, 

ao mistério da encarnação e à 
conjunta missão redentora; em 
ter usado da autoridade legal 
que detinha sobre a Sagrada 
Família para lhe fazer dom total 
de si mesmo, da sua vida, do 
seu trabalho; em ter convertido 
a sua vocação humana ao amor 
doméstico na oblação sobre-
humana de si mesmo, do seu co-
ração e de todas as capacidades 
no amor colocado ao serviço do 
Messias nascido na sua casa». [8]

Por este seu papel na história 
da salvação, São José é um pai 
que foi sempre amado pelo povo 
cristão, como prova o facto de lhe 
terem sido dedicadas numerosas 
igrejas por todo o mundo; de 
muitos institutos religiosos, con-
frarias e grupos eclesiais se terem 
inspirado na sua espiritualidade 
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e adotado o seu nome; e de, há 
séculos, se realizarem em sua 
honra várias representações sa-
cras. Muitos Santos e Santas fo-
ram seus devotos apaixonados, 
entre os quais se conta Teresa de 
Ávila que o adotou como advo-
gado e intercessor, recomendan-
do-se instantemente a São José e 
recebendo todas as graças que 
lhe pedia; animada pela própria 
experiência, a Santa persuadia 
os outros a serem igualmente 
devotos dele.[9]

Em todo o manual de orações, 
há sempre alguma a São José. 
São-lhe dirigidas invocações 
especiais todas as quartas-feiras 
e, de forma particular, durante 
o mês de março inteiro, tradi-
cionalmente dedicado a ele.[10]

A confiança do povo em São 
José está contida na expressão 
«ite ad Joseph», que faz refe-
rência ao período de carestia no 
Egito, quando o povo pedia pão 
ao Faraó e ele respondia: «Ide 
ter com José; fazei o que ele vos 
disser» (Gn 41, 55). Tratava-se de 
José, filho de Jacob, que acabara 
vendido, vítima da inveja dos 
seus irmãos (cf. Gn 37, 11-28); e 
posteriormente – segundo a nar-
ração bíblica – tornou-se vice-rei 
do Egito (cf. Gn 41, 41-44).

Enquanto descendente de 
David (cf. Mt 1, 16.20), de cuja 
raiz deveria nascer Jesus se-
gundo a promessa feita ao rei 
pelo profeta Natan (cf. 2 Sam 7), 

e como esposo de Maria de 
Nazaré, São José constitui a 
dobradiça que une o Antigo e o 
Novo Testamento.

pai na ternura

Dia após dia, José via Jesus 
crescer «em sabedoria, em es-
tatura e em graça, diante de 
Deus e dos homens» (Lc 2, 52). 
Como o Senhor fez com Israel, 
assim ele ensinou Jesus a andar, 
segurando-O pela mão: era para 
Ele como o pai que levanta o filho 
contra o seu rosto, inclinava-se 
para Ele a fim de Lhe dar de co-
mer (cf. Os 11, 3-4).

Jesus viu a ternura de Deus em 
José: «Como um pai se compade-
ce dos filhos, assim o Senhor Se 
compadece dos que O temem» 
(Sal 103, 13).

Com certeza, José terá ouvido 
ressoar na sinagoga, durante a 
oração dos Salmos, que o Deus 
de Israel é um Deus de ternura, 
[11] que é bom para com todos e 
«a sua ternura repassa todas as 
suas obras» (Sal 145, 9).

A história da salvação realiza-
se, «na esperança para além do 
que se podia esperar» (Rm 4, 18), 
através das nossas fraquezas. 
Muitas vezes pensamos que 
Deus conta apenas com a nossa 
parte boa e vitoriosa, quando, na 
verdade, a maior parte dos seus 
desígnios se cumpre através e 
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apesar da nossa fraqueza. Isto 
mesmo permite a São Paulo di-
zer: «Para que não me enchesse 
de orgulho, foi-me dado um 
espinho na carne, um anjo de 
Satanás, para me ferir, a fim 
de que não me orgulhasse. A 
esse respeito, três vezes pedi ao 
Senhor que o afastasse de mim. 
Mas Ele respondeu-me: “Basta-
te a minha graça, porque a força 
manifesta-se na fraqueza” (2 
Cor 12, 7-9).

Se esta é a perspetiva da eco-
nomia da salvação, devemos 
aprender a aceitar, com profun-
da ternura, a nossa fraqueza.[12]

O Maligno faz-nos olhar para 
a nossa fragilidade com um 
juízo negativo, ao passo que o 
Espírito trá-la à luz com ternura. 
A ternura é a melhor forma para 
tocar o que há de frágil em nós. 
Muitas vezes o dedo em riste e o 
juízo que fazemos a respeito dos 
outros são sinal da incapacidade 
de acolher dentro de nós mes-
mos a nossa própria fraqueza, a 
nossa fragilidade. Só a ternura 
nos salvará da obra do Acusador 
(cf. Ap 12, 10). Por isso, é impor-
tante encontrar a Misericórdia 
de Deus, especialmente no sacra-
mento da Reconciliação, fazendo 
uma experiência de verdade e 
ternura. Paradoxalmente, tam-
bém o Maligno pode dizer-nos 
a verdade, mas, se o faz, é para 
nos condenar. Entretanto nós 
sabemos que a Verdade vinda 

de Deus não nos condena, mas 
acolhe-nos, abraça-nos, ampara-
nos, perdoa-nos. A Verdade 
apresenta-se-nos sempre como 
o Pai misericordioso da parábola 
(cf. Lc 15, 11-32): vem ao nosso 
encontro, devolve-nos a digni-
dade, levanta-nos, ordena uma 
festa para nós, dando como mo-
tivo que «este meu filho estava 
morto e reviveu, estava perdido 
e foi encontrado» (Lc 15, 24).

A vontade de Deus, a sua 
história e o seu projeto passam 
também através da angústia de 
José. Assim ele ensina-nos que 
ter fé em Deus inclui também 
acreditar que Ele pode intervir 
inclusive através dos nossos 
medos, das nossas fragilidades, 
da nossa fraqueza. E ensina-nos 
que, no meio das tempestades da 
vida, não devemos ter medo de 
deixar a Deus o timão da nossa 
barca. Por vezes queremos con-
trolar tudo, mas o olhar d’Ele vê 
sempre mais longe.

pai na obediência

De forma análoga a quanto fez 
Deus com Maria, manifestando-
Lhe o seu plano de salvação, tam-
bém revelou a José os seus desíg-
nios por meio de sonhos, que na 
Bíblia, como em todos os povos 
antigos, eram considerados um 
dos meios pelos quais Deus ma-
nifesta a sua vontade.[13]



18 José sente uma angústia imensa 
com a gravidez incompreensível 
de Maria: mas não quer «difamá-
la»,[14] e decide «deixá-la secre-
tamente» (Mt 1, 19). No primeiro 
sonho, o anjo ajuda-o a resolver 
o seu grave dilema: «Não temas 
receber Maria, tua esposa, pois 
o que Ela concebeu é obra do 
Espírito Santo. Ela dará à luz um 
filho, ao qual darás o nome de 
Jesus, porque Ele salvará o povo 
dos seus pecados» (Mt 1, 20-21). 
A sua resposta foi imediata: 
«Despertando do sono, José fez 
como lhe ordenou o anjo» (Mt 1, 
24). Com a obediência, superou o 
seu drama e salvou Maria.

No segundo sonho, o anjo dá 
esta ordem a José: «Levanta-te, 
toma o menino e sua mãe, foge 
para o Egito e fica lá até que eu 
te avise, pois Herodes procurará 
o menino para o matar» (Mt 2, 
13). José não hesitou em obede-
cer, sem se questionar sobre as 
dificuldades que encontraria: «E 
ele levantou-se de noite, tomou o 
menino e sua mãe e partiu para 
o Egito, permanecendo ali até à 
morte de Herodes» (Mt 2, 14-15).

No Egito, com confiança e pa-
ciência, José esperou do anjo o 
aviso prometido para voltar ao 
seu país. Logo que o mensageiro 
divino, num terceiro sonho – de-
pois de o informar que tinham 
morrido aqueles que procura-
vam matar o menino  –, lhe orde-
na que se levante, tome consigo 

o menino e sua mãe e regresse à 
terra de Israel (cf. Mt 2, 19-20), 
de novo obedece sem hesitar: 
«Levantando-se, ele tomou o 
menino e sua mãe e voltou para 
a terra de Israel» (Mt 2, 21).

Durante a viagem de regresso, 
porém, «tendo ouvido dizer que 
Arquelau reinava na Judeia, em 
lugar de Herodes, seu pai, teve 
medo de ir para lá. Então adver-
tido em sonhos – e é a quarta vez 
que acontece – retirou-se para 
a região da Galileia e foi morar 
numa cidade chamada Nazaré» 
(Mt 2, 22-23).

Por sua vez, o evangelista Lucas 
refere que José enfrentou a longa 
e incómoda viagem de Nazaré a 
Belém, devido à lei do imperador 
César Augusto relativa ao recen-
seamento, que impunha a cada 
um registar-se na própria cidade 
de origem. E foi precisamente 
nesta circunstância que nasceu 
Jesus (cf. 2, 1-7), sendo inscrito no 
registo do Império, como todos os 
outros meninos.

São Lucas, de modo particular, 
tem o cuidado de assinalar que 
os pais de Jesus observavam 
todas as prescrições da Lei: os 
ritos da circuncisão de Jesus, da 
purificação de Maria depois do 
parto, da oferta do primogénito 
a Deus (cf. 2, 21-24).[15]

Em todas as circunstâncias da 
sua vida, José soube pronun-
ciar o seu «fiat», como Maria na 
Anunciação e Jesus no Getsémani.
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Na sua função de chefe de 
família, José ensinou Jesus a ser 
submisso aos pais (cf. Lc 2, 51), 
segundo o mandamento de Deus 
(cf. Ex 20, 12).

Ao longo da vida oculta em 
Nazaré, na escola de José, Ele 
aprendeu a fazer a vontade 
do Pai. Tal vontade torna-se 
o seu alimento diário (cf. Jo 4, 
34). Mesmo no momento mais 
difícil da sua vida, vivido no 
Getsémani, preferiu que se cum-
prisse a vontade do Pai, e não a 
sua,[16] fazendo-Se «obediente 
até à morte ( ) de cruz» (Flp 2, 
8). Por isso, o autor da Carta 
aos Hebreus conclui que Jesus 
«aprendeu a obediência por 
aquilo que sofreu» (5, 8).

Vê-se, a partir de todas estas vi-
cissitudes, que «José foi chamado 
por Deus para servir diretamente 
a Pessoa e a missão de Jesus, 
mediante o exercício da sua 
paternidade: desse modo, preci-
samente, ele coopera no grande 
mistério da Redenção, quando 
chega a plenitude dos tempos, e 
é verdadeiramente ministro da 
salvação».[1720]

pai no acolhimento

José acolhe Maria, sem colocar 
condições prévias. Confia nas 
palavras do anjo. «Anobreza do 
seu coração fá-lo subordinar à 
caridade aquilo que aprendera 

com a lei; e hoje, neste mundo 
onde é patente a violência psi-
cológica, verbal e física contra a 
mulher, José apresenta-se como 
figura de homem respeitoso, 
delicado que, mesmo não dis-
pondo de todas as informações, 
se decide pela honra, dignidade 
e vida de Maria. E, na sua dúvi-
da sobre o melhor a fazer, Deus 
ajudou-o a escolher iluminando 
o seu discernimento».[18]

Na nossa vida, muitas vezes su-
cedem coisas, cujo significado não 
entendemos. E a nossa primeira 
reação, frequentemente, é de de-
silusão e revolta. Diversamente, 
José deixa de lado os seus raciocí-
nios para dar lugar ao que sucede 
e, por mais misterioso que possa 
aparecer a seus olhos, acolhe-o, 
assume a sua responsabilidade 
e reconcilia-se com a própria 
história. Se não nos reconciliar-
mos com a nossa história, não 
conseguiremos dar nem mais um 
passo, porque ficaremos sempre 
reféns das nossas expectativas e 
consequentes desilusões.

A vida espiritual que José 
nos mostra, não é um caminho 
que explica, mas um caminho 
que acolhe. Só a partir deste 
acolhimento, desta reconciliação, 
é possível intuir também uma 
história mais excelsa, um signi-
ficado mais profundo. Parecem 
ecoar as palavras inflamadas 
de Job, quando, desafiado pela 
esposa a rebelar-se contra todo 



20 o mal que lhe está a acontecer, 
responde: «Se recebemos os bens 
da mão de Deus, não aceitaremos 
também os males?» (Job 2, 10).

José não é um homem resig-
nado passivamente. O seu pro-
tagonismo é corajoso e forte. O 
acolhimento é um modo pelo 
qual se manifesta, na nossa vida, 
o dom da fortaleza que nos vem 
do Espírito Santo. Só o Senhor 
nos pode dar força para acolher 
a vida como ela é, aceitando até 
mesmo as suas contradições, 
imprevistos e desilusões.

A vinda de Jesus ao nosso meio 
é um dom do Pai, para que cada 
um se reconcilie com a carne da 
sua história, mesmo quando não 
a compreende totalmente.

O que Deus disse ao nosso 
Santo – «José, Filho de David, 
não temas » (Mt 1, 20) –, parece 
repeti-lo a nós também: «Não 
tenhais medo!» É necessário 
deixar de lado a ira e a desilusão 
para – movidos não por qualquer 
resignação mundana, mas com 
uma fortaleza cheia de esperança 
– dar lugar àquilo que não esco-
lhemos e, todavia, existe. Acolher 
a vida desta maneira introduz-
nos num significado oculto. A 
vida de cada um de nós pode re-
começar miraculosamente, se en-
contrarmos a coragem de a viver 
segundo aquilo que nos indica o 
Evangelho. E não importa se tudo 
parece ter tomado já uma direção 
errada, e se algumas coisas já são 

irreversíveis. Deus pode fazer 
brotar flores no meio das rochas. 
E mesmo que o nosso coração nos 
censure de qualquer coisa, Ele 
«é maior que o nosso coração e 
conhece tudo» (1 Jo 3, 20).

Reaparece aqui o realismo 
cristão, que não deita fora nada 
do que existe. A realidade, na 
sua misteriosa persistência e 
complexidade, é portadora dum 
sentido da existência com as suas 
luzes e sombras. É isto que leva o 
apóstolo Paulo a dizer: «Sabemos 
que tudo contribui para o bem da-
queles que amam a Deus» (Rm 8, 
28). E Santo Agostinho acrescen-
ta: tudo, «incluindo aquilo que é 
chamado mal».[19]Nesta perspe-
tiva global, a fé dá significado a 
todos os acontecimentos, sejam 
eles felizes ou tristes.

Assim, longe de nós pensar 
que crer signifique encontrar 
fáceis soluções consoladoras. 
Antes, pelo contrário, a fé que 
Cristo nos ensinou é a que vemos 
em São José, que não procura 
atalhos, mas enfrenta de olhos 
abertos aquilo que lhe acontece, 
assumindo pessoalmente a res-
ponsabilidade por isso.

O acolhimento de José convida-
nos a receber os outros, sem ex-
clusões, tal como são, reservando 
uma predileção especial pelos 
mais frágeis, porque Deus esco-
lhe o que é frágil (cf. 1 Cor 1, 27), 
é «pai dos órfãos e defensor das 
viúvas» (Sal 68, 6) e manda amar 
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o forasteiro. [20] Posso imaginar 
ter sido do procedimento de José 
que Jesus tirou inspiração para a 
parábola do filho pródigo e do pai 
misericordioso (cf. Lc 15, 11-32).

pai com coragem criativa

Se a primeira etapa de toda a 
verdadeira cura interior é aco-
lher a própria história, ou seja, 
dar espaço no nosso íntimo até 
mesmo àquilo que não esco-
lhemos na nossa vida, convém 
acrescentar outra caraterística 
importante: a coragem criativa. 
Esta vem ao de cima sobretudo 
quando se encontram dificulda-
des. Com efeito, perante uma 
dificuldade, pode-se estacar e 
abandonar o campo, ou tentar 
vencê-la de algum modo. Às 
vezes, são precisamente as difi-
culdades que fazem sair de cada 
um de nós recursos que nem 
pensávamos ter.

Frequentemente, ao ler os 
«Evangelhos da Infância», apete-
ce-nos perguntar por que motivo 
Deus não interveio de forma 
direta e clara. Porque Deus inter-
vém por meio de acontecimentos 
e pessoas: José é o homem por 
meio de quem Deus cuida dos 
primórdios da história da reden-
ção; é o verdadeiro «milagre», 
pelo qual Deus salva o Menino 
e sua mãe. O Céu intervém, con-
fiando na coragem criativa deste 
homem que, tendo chegado a 

Belém e não encontrando alo-
jamento onde Maria possa dar 
à luz, arranja um estábulo e 
prepara-o de modo a tornar-se 
o lugar mais acolhedor possível 
para o Filho de Deus, que vem 
ao mundo (cf. Lc 2, 6-7). Face 
ao perigo iminente de Herodes, 
que quer matar o Menino, de 
novo em sonhos José é alertado 
para O defender e, no coração 
da noite, organiza a fuga para o 
Egito (cf. Mt 2, 13-14).

Numa leitura superficial des-
tas narrações, a impressão que 
se tem é a de que o mundo está 
à mercê dos fortes e poderosos, 
mas a «boa notícia» do Evangelho 
consiste precisamente em mostrar 
como, não obstante a arrogância 
e a violência dos dominadores 
terrenos, Deus encontra sempre 
a forma de realizar o seu plano 
de salvação. Às vezes também 
a nossa vida parece à mercê dos 
poderes fortes, mas o Evangelho 
diz-nos que Deus consegue sem-
pre salvar aquilo que conta, desde 
que usemos a mesma coragem 
criativa do carpinteiro de Nazaré, 
o qual sabe transformar um pro-
blema numa oportunidade, ante-
pondo sempre a sua confiança na 
Providência.

Se, em determinadas situações, 
parece que Deus não nos ajuda, 
isso não significa que nos tenha 
abandonado, mas que confia em 
nós com aquilo que podemos 
projetar, inventar, encontrar.



22 Trata-se da mesma coragem 
criativa demonstrada pelos ami-
gos do paralítico que, desejando 
levá-lo à presença de Jesus, fize-
ram-no descer pelo teto (cf. Lc 5, 
17-26). A dificuldade não deteve 
a audácia e obstinação daqueles 
amigos. Estavam convencidos 
de que Jesus podia curar o do-
ente e, «não achando por onde 
introduzi-lo, devido à multidão, 
subiram ao teto e, através das te-
lhas, desceram-no com a enxerga, 
para o meio, em frente de Jesus. 
Vendo a fé daqueles homens, 
disse: “Homem, os teus pecados 
estão perdoados” (5, 19-20). Jesus 
reconhece a fé criativa com que 
aqueles homens procuram trazer-
Lhe o seu amigo doente.

O Evangelho não dá infor-
mações relativas ao tempo que 
Maria, José e o Menino permane-
ceram no Egito. Mas certamente 
tiveram de comer, encontrar 
uma casa, um emprego. Não é 
preciso muita imaginação para 
colmatar o silêncio do Evangelho 
a tal respeito. A Sagrada Família 
teve que enfrentar problemas 
concretos, como todas as outras 
famílias, como muitos dos nos-
sos irmãos migrantes que ainda 
hoje arriscam a vida acossados 
pelas desventuras e a fome. 
Neste sentido, creio que São 
José seja verdadeiramente um 
padroeiro especial para quantos 
têm que deixar a sua terra por 
causa das guerras, do ódio, da 
perseguição e da miséria.

No fim de cada acontecimento 
que tem José como protagonista, 
o Evangelho observa que ele se 
levanta, toma consigo o Menino 
e sua mãe e faz o que Deus lhe 
ordenou (cf. Mt 1, 24; 2, 14.21). 
Com efeito, Jesus e Maria, sua 
mãe, são o tesouro mais precioso 
da nossa fé.[21]

No plano da salvação, o Filho 
não pode ser separado da Mãe, 
d’Aquela que «avançou pelo 
caminho da fé, mantendo fiel-
mente a união com seu Filho até 
à cruz».[22]

Sempre nos devemos interro-
gar se estamos a proteger com 
todas as nossas forças Jesus e 
Maria, que misteriosamente 
estão confiados à nossa respon-
sabilidade, ao nosso cuidado, 
à nossa guarda. O Filho do 
Todo-Poderoso vem ao mundo, 
assumindo uma condição de 
grande fragilidade. Necessita 
de José para ser defendido, pro-
tegido, cuidado e criado. Deus 
confia neste homem, e o mesmo 
faz Maria que encontra em José 
aquele que não só Lhe quer sal-
var a vida, mas sempre A sus-
tentará a Ela e ao Menino. Neste 
sentido, São José não pode deixar 
de ser o Guardião da Igreja, por-
que a Igreja é o prolongamento 
do Corpo de Cristo na história 
e ao mesmo tempo, na mater-
nidade da Igreja, espelha-se a 
maternidade de Maria.[23]José, 
continuando a proteger a Igreja, 
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continua a proteger o Menino e 
sua mãe; e também nós, amando 
a Igreja, continuamos a amar o 
Menino e sua mãe.

Este Menino é Aquele que 
dirá: «Sempre que fizestes isto 
a um destes meus irmãos mais 
pequeninos, a Mim mesmo o 
fizestes» (Mt 25, 40). Assim, todo 
o necessitado, pobre, atribulado, 
moribundo, forasteiro, recluso, 
doente são «o Menino» que José 
continua a guardar. Por isso mes-
mo, São José é invocado como 
protetor dos miseráveis, neces-
sitados, exilados, aflitos, pobres, 
moribundos. E pela mesma ra-
zão a Igreja não pode deixar de 
amar em primeiro lugar os últi-
mos, porque Jesus conferiu-lhes 
a preferência ao identificar-Se 
pessoalmente com eles. De José, 
devemos aprender o mesmo cui-
dado e responsabilidade: amar 
o Menino e sua mãe; amar os 
Sacramentos e a caridade; amar 
a Igreja e os pobres. Cada uma 
destas realidades é sempre o 
Menino e sua mãe.

pai trabalhador

Um aspeto que carateriza São 
José – e tem sido evidenciado 
desde os dias da primeira encí-
clica social, a Rerum novarum de 
Leão XIII – é a sua relação com 
o trabalho. São José era um car-
pinteiro que trabalhou honesta-
mente para garantir o sustento 

da sua família. Com ele, Jesus 
aprendeu o valor, a dignidade e 
a alegria do que significa comer 
o pão fruto do próprio trabalho.

Neste nosso tempo em que o 
trabalho parece ter voltado a 
constituir uma urgente questão 
social e o desemprego atinge por 
vezes níveis impressionantes, 
mesmo em países onde se expe-
rimentou durante várias décadas 
um certo bem-estar, é necessário 
tomar renovada consciência do 
significado do trabalho que dig-
nifica e do qual o nosso Santo é 
patrono e exemplo.

O trabalho torna-se participa-
ção na própria obra da salvação, 
oportunidade para apressar a 
vinda do Reino, desenvolver as 
próprias potencialidades e qua-
lidades, colocando-as ao serviço 
da sociedade e da comunhão; 
o trabalho torna-se uma opor-
tunidade de realização não só 
para o próprio trabalhador, mas 
sobretudo para aquele núcleo 
originário da sociedade que é a 
família. Uma família onde falte 
o trabalho está mais exposta a 
dificuldades, tensões, fraturas 
e até mesmo à desesperada e 
desesperadora tentação da dis-
solução. Como poderemos falar 
da dignidade humana sem nos 
empenharmos para que todos, e 
cada um, tenham a possibilidade 
dum digno sustento?

A pessoa que trabalha, seja qual 
for a sua tarefa, colabora com o 



24 próprio Deus, torna-se em certa 
medida criadora do mundo que 
a rodeia. A crise do nosso tempo, 
que é económica, social, cultural 
e espiritual, pode constituir para 
todos um apelo a redescobrir o 
valor, a importância e a necessi-
dade do trabalho para dar origem 
a uma nova «normalidade», em 
que ninguém seja excluído. O tra-
balho de São José lembra-nos que 
o próprio Deus feito homem não 
desdenhou o trabalho. A perda de 
trabalho que afeta tantos irmãos 
e irmãs e tem aumentado nos úl-
timos meses devido à pandemia 
de Covid-19, deve ser um apelo 
a revermos as nossas prioridades. 
Peçamos a São José Operário que 
encontremos vias onde nos pos-
samos comprometer até se dizer: 
nenhum jovem, nenhuma pessoa, 
nenhuma família sem trabalho!

pai na sombra

O  e s c r i t o r  p o l a c o  J a n 
Dobraczyński, no seu livro A 
Sombra do Pai, [24] narrou 
a vida de São José em forma 
de romance. Com a sugestiva 
imagem da sombra, apresenta 
a figura de José, que é, para 
Jesus, a sombra na terra do Pai 
celeste: guarda-O, protege-O, 
segue os seus passos sem nunca 
se afastar d’Ele. Lembra o que 
Moisés dizia a Israel: «Neste 
deserto ( ) vistes o Senhor, vosso 
Deus, conduzir-vos como um 

pai conduz o seu filho, durante 
toda a caminhada que fizeste até 
chegar a este lugar» (Dt 1, 31). 
Assim José exerceu a paternida-
de durante toda a sua vida.[25]

Não se nasce pai, torna-se 
tal... E não se torna pai, apenas 
porque se colocou no mundo 
um filho, mas porque se cuida 
responsavelmente dele. Sempre 
que alguém assume a responsa-
bilidade pela vida de outrem, em 
certo sentido exercita a paterni-
dade a seu respeito.

Na sociedade atual, muitas ve-
zes os filhos parecem ser órfãos 
de pai. A própria Igreja de hoje 
precisa de pais. Continua atual a 
advertência dirigida por São Paulo 
aos Coríntios: «Ainda que tivésseis 
dez mil pedagogos em Cristo, 
não teríeis muitos pais» (1 Cor 4, 
15); e cada sacerdote ou bispo 
deveria poder acrescentar como 
o Apóstolo: «Fui eu que vos gerei 
em Cristo Jesus, pelo Evangelho» 
(4, 15). E aos Gálatas diz: «Meus 
filhos, por quem sinto outra vez 
dores de parto, até que Cristo se 
forme entre vós!» (Gl 4, 19).

Ser pai significa introduzir o 
filho na experiência da vida, na 
realidade. Não segurá-lo, nem 
prendê-lo, nem subjugá-lo, mas 
torná-lo capaz de opções, de 
liberdade, de partir. Talvez seja 
por isso que a tradição, referin-
do-se a José, ao lado do apelido 
de pai colocou também o de 
«castíssimo». Não se trata duma 
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indicação meramente afetiva, 
mas é a síntese duma atitude que 
exprime o contrário da posse. A 
castidade é a liberdade da posse 
em todos os campos da vida. 
Um amor só é verdadeiramen-
te tal, quando é casto. O amor 
que quer possuir, acaba sempre 
por se tornar perigoso: prende, 
sufoca, torna infeliz. O próprio 
Deus amou o homem com amor 
casto, deixando-o livre inclusive 
de errar e opor-se a Ele. A lógica 
do amor é sempre uma lógica 
de liberdade, e José soube amar 
de maneira extraordinariamente 
livre. Nunca se colocou a si mes-
mo no centro; soube descentrali-
zar-se, colocar Maria e Jesus no 
centro da sua vida.

A felicidade de José não se situa 
na lógica do sacrifício de si mes-
mo, mas na lógica do dom de si 
mesmo. Naquele homem, nunca 
se nota frustração, mas apenas 
confiança. O seu silêncio per-
sistente não inclui lamentações, 
mas sempre gestos concretos de 
confiança. O mundo precisa de 
pais, rejeita os dominadores, isto 
é, rejeita quem quer usar a posse 
do outro para preencher o seu 
próprio vazio; rejeita aqueles que 
confundem autoridade com auto-
ritarismo, serviço com servilismo, 
confronto com opressão, caridade 
com assistencialismo, força com 
destruição. Toda a verdadeira 
vocação nasce do dom de si mes-
mo, que é a maturação do simples 
sacrifício. Mesmo no sacerdócio e 

na vida consagrada, requer-se este 
género de maturidade. Quando 
uma vocação matrimonial, celi-
batária ou virginal não chega à 
maturação do dom de si mesmo, 
detendo-se apenas na lógica do sa-
crifício, então, em vez de significar 
a beleza e a alegria do amor, corre 
o risco de exprimir infelicidade, 
tristeza e frustração.

A paternidade, que renuncia 
à tentação de decidir a vida dos 
filhos, sempre abre espaços para 
o inédito. Cada filho traz sempre 
consigo um mistério, algo de 
inédito que só pode ser reve-
lado com a ajuda dum pai que 
respeite a sua liberdade. Um pai 
sente que completou a sua ação 
educativa e viveu plenamente 
a paternidade, apenas quando 
se tornou «inútil», quando vê 
que o filho se torna autónomo 
e caminha sozinho pelas sendas 
da vida, quando se coloca na si-
tuação de José, que sempre soube 
que aquele Menino não era seu: 
fora simplesmente confiado aos 
seus cuidados. No fundo, é isto 
mesmo que dá a entender Jesus 
quando afirma: «Na terra, a nin-
guém chameis “Pai”, porque um 
só é o vosso “Pai”, aquele que 
está no Céu» (Mt 23, 9).

Todas as vezes que nos encon-
tramos na condição de exercitar 
a paternidade, devemos lembrar-
nos que nunca é exercício de 
posse, mas «sinal» que remete 
para uma paternidade mais 
alta. Em certo sentido, estamos 



26 sempre todos na condição de 
José: sombra do único Pai celeste, 
que «faz com que o sol se levante 
sobre os bons e os maus, e faz 
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cair a chuva sobre os justos e os 
pecadores» (Mt 5, 45); e sombra 
que acompanha o Filho.

Fonte: Google
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Informes

pistas paRa eLaBoRaÇÃo 
do pRoJeto de Vida

IR. UBIRATAN OLIVEIRA COSTA, SJ1 E 
IR. FRANCESCA CAROTENUTO, AP2 

1   Irmão Ubiratan de Oliveira, nasceu em 
João Pessoa, é religioso Jesuíta, formado 
em Comunicação Social - Habilidade 
em Relações Públicas pela UNICAP - 
Universidade Católica de Pernambuco, teo-
logia pastoral pela UNICAP e especialização 
em Juventude Contemporânea pela FAJE 
- Faculdade Jesuíta. Atualmente sou diretor 
do Centro MAGIS Burnier da Juventude 
e coordenador do Plano de Candidatos da 
Província dos Jesuítas do Brasil. 

2   Irmã Francesca Carotenuto é natural 
da cidade de Torre del Greco (NA) – 
Itália, pertence a congregação das Irmãs 
Apostolinas. Atualmente mora na cidade 
de São Paulo. É bacharel em Sagrada 
Teologia, pela Pontifícia Universidade 
Lateranense (Roma) e possui gradu-
ação em Ciência para a Formação de 
Formadores no Instituto Superior 
para Formadores junto ao Instituto de 
Psicologia da Pontifícia Universidade 
Gregoriana (Roma). Na Congregação 
foi diretora responsável pelas Edições 
Subsídios Vocacionais AP e responsável 
pela redação da revista de orientação 
para jovens “SE VUOI”. Atualmente co-
labora com o Centro Magis Anchietanum 
em São Paulo (Centro de Juventude da 
Companhia de Jesus), é membro da equi-
pe do SAV do Santuário são Judas Tadeu 
em São Paulo e da equipe do SAV/PV da 
Região Episcopal Ipiranga. 

Como é de conhecimento de 
muitos, a Exortação Apostólica 
Christus Vivit é o documento pós 
sinodal, que contém a palavra do 
Papa Francisco acerca do percur-
so dos trabalhos do Sínodo: “Os 
Jovens, a fé e o discernimento 
vocacional”, que aconteceu em 
outubro, 2018. Este texto é apre-
sentado pelo próprio Papa como 
uma Carta escrita “com carinho” 
a todos os jovens para “encorajar 
a crescer em santidade e no com-
promisso com a própria voca-
ção”. Ao mesmo tempo, ela quer 
ser um estímulo para todo Povo 
de Deus, a cultivar a reflexão 
sobre os jovens e para os jovens. 

No contexto do Projeto promo-
vido pelo SAV-CRB Nacional: 
“Ferramentas no itinerário vo-
cacional”, Conferências online à 
luz da Christus Vivit, tentaremos 
oferecer algumas dicas sobre a 
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elaboração do Projeto de Vida, 
tendo como pano de fundo este 
documento Pós-Sinodal. Nele, 
o Papa não fala explicitamente 
do Projeto de Vida, mas ofere-
ce algumas orientações sobre a 
forma de nos colocarmos (como 
animadores vocacionais), ao lado 
dos jovens, para ajudá-los a se 
posicionar em frente à vida, ao 
futuro, às escolhas; para incentivá-
los a se tornarem sujeitos ativos 
e criativos da própria vida e do 
Reino de Deus. E essa é mesmo 
a intenção de um Projeto de Vida 
em perspectiva cristã e vocacional. 

Uma primeira preciosa suges-
tão nos vêm pela análise do mun-
do juvenil do capitulo III: um 
verdadeiro convite a conhecer 
“As” juventudes e a aprofundar 
as situações que eles vivem: de-
sejos, feridas buscas, o ambiente 
digital, a condição dos migran-
tes...até concluir, porém, que 
não podemos parar nesta análise 
abstrata, porque na realidade só 
existem jovens com suas vidas 
concretas. (cf. ChV 71) 

Daqui, o convite “a realizarem 
com respeito e com seriedade um 
exame de sua própria realidade 
juvenil mais próxima, para poder 
discernir os caminhos pastorais 
mais adequados” (ChV 103). 

Nesta perspectiva, algumas 
perguntas úteis poderiam ser 
feitas: “Qual é a realidade dos 
jovens que eu conheço?; quais as 
crises, as dores, os gritos que eles 

estão vivenciando?”. “Quais os 
desejos, feridas e buscas?”. Quais 
os “Pontos de partida, energias 
interiores que aguardam uma 
palavra de estímulo, de luz e 
encorajamento?”. (cf. ChV 81-84) 

Outra importante indicação 
que o Papa nos oferece é sobre 
algumas atitudes fundamentais 
para nós, acompanhantes. Elas 
são indicadas pelo acompanha-
mento e discernimento voca-
cional, mas são imprescindíveis 
também na proposta de constru-
ção de um projeto de vida.  

A primeira atitude, que abran-
ge todas as outras, é a Escuta. 
O Papa diz claramente que: 
“predomina a tendência a dar 
respostas preconcebidas e recei-
tas preparadas, sem deixar que 
as perguntas dos jovens sejam 
consideradas em sua novidade e 
sem aceitar sua provocação”. (cf. 
ChV 65). Contra esta tendência, 
precisa-se promover uma escuta 
desinteressada, sem ofensa, sem 
escândalo, sem me incomodar, 
sem cansar... (cf. ChV  292)  

Pelo Papa Francisco, a escuta 
poderia se tornar uma verdadei-
ra metodologia no trabalho pas-
toral. Desde o começo da organi-
zação do Sínodo, concretizou-se 
a criação de um site oficial, no 
qual os jovens poderiam preen-
cher um questionário e expressar 
suas opiniões. Também foram 
usadas as redes sociais para 
convidá-los a se manifestarem. 
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Nos números 291 e seguintes 
são depois explicitadas três 
sensibilidades ou atenções dife-
rentes e complementares que a 
escuta pressupõe. 

A primeira sensibilidade é para 
a pessoa. Trata-se de colocar o 
outro, que está se revelando, no 
centro da atenção, cuidando da 
qualidade do tempo e da apli-
cação que se oferece. Cuidando 
também de deixar de lado outras 
preocupações, concepções ou 
expectativas... 

A segunda sensibilidade ou 
atenção é o discernir. Aqui o con-
vite, é a pergunta: “O que está 
me dizendo, exatamente, esta 
pessoa? O que quer me dizer? O 
que  deseja que eu compreenda 
do que lhe acontece? [...] É preci-
so ter a bravura, o carinho e a de-
licadeza necessários para ajudar 
o outro a reconhecer a verdade 
e os enganos ou as desculpas”. 

A terceira sensibilidade é a 
“escuta profunda do lugar para 
onde o outro realmente quer ir”. 
Trata-se de ajudar o/a jovem a ir, 
mais em profundidade, além da 
casca dos desejos mais superfi-
ciais para reconhecer que a von-
tade do Senhor está dentro dos 
seus anseios mais verdadeiros. 

Outras atitudes recomendadas 
são: Fortalecer - Acompanhar 
– Impulsionar. “Necessitamos 
de projetos que os (os jovens) 
fortaleçam, os acompanhem e 

os impulsionem ao encontro dos 
outros, ao serviço generoso, à 
missão” (ChV 30). 

O que isto significa na perspec-
tiva de um Projeto de Vida? 

fortalecer 

 – Encorajar os jovens a confiar 
na vida e nas próprias capa-
cidades de projetá-la, mesmo 
em um contexto que não é 
muito promissor. 

 – Encorajá-los a não se deixar 
prender nos padrões propos-
tos pela sociedade, e sim, a se 
deixar conduzir pelas aspira-
ções, pelos valores que abrem 
os horizontes e os tornam 
pessoas melhores.  

 – Encorajar a assunção de um 
compromisso social, uma 
responsabilidade frente à 
história, à sociedade, à huma-
nidade. Um Projeto de Vida é 
também um instrumento pela 
construção de uma consciên-
cia solidária. 

acompanhar 

 – Acompanhar o caminho nem 
sempre fácil de releitura e 
assunção da própria história 
pessoal, da própria realida-
de; acompanhar a jornada de 
aceitar a si mesmo e o próprio 
contexto. 
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 – Acompanhar a reconhecer, 
discernir e aproveitar as in-
tuições e possibilidades que 
vão surgindo ao longo do 
itinerário que leva a focar o 
Projeto de Vida. 

 – Acompanhar a vivência da 
oração. Ajudar a criar uma 
relação com Deus mais íntima 
e amigável na qual o/a jovem 
se depara com a Palavra de 
Deus, com o Amor de Deus 
para com ele/a, e à luz desta 
relação, avalia as possibilida-
des que se abrem para a sua 
vida (e vocação). É aquele 
“grande anúncio para todos 
os jovens” que não pode fal-
tar: Deus te ama. Cristo te 
salva. Ele vive! E te quer vivo!  

impulsionar  
 – A pôr em prática, quanto foi 

compreendido no processo 
de construção do Projeto de 
Vida. 

 – A enfrentar os desafios que 
surgem e a superar as crises e 
as derrotas; 

 – A nunca deixar de confiar em 
Deus e de correr atrás daquilo 
que foi enxergado (discernido), 
como “rumo” do Projeto de 
Vida. Nesse sentido, o Papa 
sublinha um aspecto muito 
importante: “Nunca renuncies 
aos teus sonhos, nunca enterres  
definitivamente uma vocação, 

nunca te dês por vencido. Con-
tinua sempre a procurar, ao 
menos, modalidades parciais 
ou imperfeitas de viver aquilo 
que, no teu discernimento, re-
conheces como uma verdadeira 
vocação”. (ChV 272) 

De fato, um Projeto de Vida 
não é um seguro contra impre-
vistos. Ter um projeto significa 
aprender a passar por situações 
imprevisíveis: podem acontecer 
mudanças, talvez fora do nosso 
controle, e isso pede lidar com 
a frustração, talvez a dor, a de-
cepção, pede redefinir as metas 
e os passos, sem porém, perder 
de vista o verdadeiro foco. 

Por assim dizer, um Projeto 
de Vida alcança um importante 
intuito quando ajuda o/a jovem a 
se tornar uma pessoa autônoma e 
solidária, capaz de fazer planos, 
e ao mesmo tempo, consciente 
de que, o sentido da sua vida, o 
valor da sua pessoa não depende 
das coisas que fazem ou deixam 
de fazer, mas do estilo de pessoa 
que ele/ela é, das atitudes, dos 
valores que os orientam.  

Resumindo: Papa Francisco 
encoraja um trabalho com jo-
vens que saiba “privilegiar a 
linguagem da proximidade, a 
linguagem do amor desinteres-
sado, relacional, e existencial que 
toca o coração, a vida, desperta 
esperança e desejos” (ChV 211). 

Normalmente, os jovens não 
são muito acostumados a ser 
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escutados, acolhidos, valori-
zados, encorajados, por isso, a 
importância dessas atitudes está 
também na possibilidade de criar 
um “espaço” relacional e de con-
fiança, no qual o/a jovem possa 
aprender a se tratar bem, assim 
como experimenta ser tratado.  

Um Projeto de Vida nasce 
exatamente com estas atenções; 
sem elas o risco é que se torne 
simplesmente um exercício, um 
esquema árido que não consegue 
entrar em diálogo com a vida 
dos jovens e com a atual cultura 
juvenil (cf. ChV 208). 

como fazer um projeto de Vida 

Existem muitas maneiras para 
construir um Projeto de Vida, 
cada uma baseada em uma an-
tropologia, uma ideia de pessoa e 
de realização pessoal. Construir 
um Projeto de Vida em perspecti-
va cristã, quer dizer, em primeiro 
lugar, ajudar o/a jovem a se per-
ceber como uma pessoa única, 
irrepetível e amada por Deus. 

Existem também várias razões: 
planejar uma única decisão em 
curto, médio, longo prazo; re-
definir as prioridades na própria 
rotina, reajustar o equilíbrio en-
tre as diferentes áreas da vida. 
É importante ajudar os jovens 
a acreditar que têm a liberdade 
e as capacidades necessárias 
para a realização dos próprios 

desejos e que precisam focalizar 
os meios para tal realização. Daí, 
a proposta da construção de um 
Projeto de Vida, entra como uma 
das ferramentas possíveis. 

É útil esclarecer que normalmen-
te o objetivo de um Projeto de Vida 
não é o discernimento vocacional. 
Ele pode ser um passo do itinerá-
rio de discernimento vocacional, 
que é um processo mais amplo. 

Em outras palavras, o discer-
nimento vocacional pode ser a 
motivação que leva o/a jovem 
a fazer um Projeto de Vida no 
intuito de focar/alcançar alguns 
objetivos que o ajudem a discer-
nir/avaliar qual é a escolha vo-
cacional que expressa e traduz 
melhor o seu desejo, o chamado 
que sente no coração. 

etapas de um projeto de Vida 
Um Projeto de Vida pode ser o 

resultado de um itinerário pesso-
al ou em grupo. Nos dois casos, 
normalmente a proposta se arti-
cula em etapas para facilitar um 
caminho gradual. 

Antes de entrar em detalhes acer-
ca das etapas, é bom sublinhar al-
gumas dicas metodológicas gerais.  

É importante: 

 – Favorecer a vivência mais que 
a teoria. O objetivo de cada 
etapa pode ser alcançado além 
da apresentação de conteúdo, 
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também através de dinâmicas, 
atividades, propostas que aju-
dem a fazer uma experiência 
pessoal. As palavras passam, 
a experiência permanece. Por 
isso, é bom usar vários canais 
expressivos e de comunicação 
(narração, imagem, música, 
teatro, artes...) para que cada 
um possa ser alcançado, na 
sua maior sensibilidade. 

 – Favorecer o diálogo com o 
acompanhante. Mesmo sen-
do uma atividade pessoal, 
é importante que o/a jovem 
não faça este percurso sozi-
nho, mas possa contar com 
a presença de alguém para 
partilhar tudo aquilo que acha 
importante. 

 – Favorecer a busca de uma aju-
da profissional quando for ne-
cessário. Ao longo do caminho, 
podem surgir questões que 
pedem uma ajuda profissional 
(psicológica, médica...). Neste 
caso, é importante ajudar o 
jovem a tomar consciência 
disso, orientá-lo e apoiá-lo a 
dar passos nessa direção. 

Primeira etapa: “Quem sou eu?” 

Nessa etapa o objetivo é colo-
car-se no momento presente e 
aprender a se conhecer melhor. 
Nomear e acolher emoções e 
sentimentos, reconhecer as pró-
prias capacidades e fragilidades. 
Isso até chegar a reler a própria 

história pessoal. Fazer um exercí-
cio de memória sobre a família, as 
experiências mais marcantes, as 
lembranças significativas, os es-
tudos, os amigos, a vida afetiva... 

É um exercício que precisa ser 
feito com cuidado e leveza, e tem 
que ser acompanhado com muita 
delicadeza e respeito para ajudar 
o/a jovem a tomar consciência 
de que: “Tudo contribui para o 
bem daqueles que amam a Deus” 
(Rm 8,28). A história pessoal é o 
“lugar” onde cada um se tornou 
a pessoa que hoje é. Por isso, 
é possível, hoje, assumir uma 
postura de acolhida, gratidão e 
abertura ao futuro. 

Segunda etapa: “Onde estou?” 

Nesta etapa, o objetivo é dar-se 
conta da realidade, do contexto 
em que se vive com seus desafios 
e suas potencialidades. Perceber as 
situações e os apelos que mais ques-
tionam e provocam a fazer algo. 

Além de que a conjuntura, a 
realidade podem ser lidas com 
o enfoque nos outros.  

Nesse caso, a proposta pode ser 
de refletir quais são as pessoas 
que provocam admiração, por 
algum aspecto (atitudes, suces-
so profissional, vida familiar, 
outros motivos...). 

E também ajudar a perceber 
que todos nós somos parte de 
um todo. A vida de cada pessoa 
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depende de um compromisso soli-
dário. Todos somos protagonistas 
e beneficiários ao mesmo tempo. 

“O Projeto é assim, uma ferramen-
ta que concretiza nossa confiança. A 
elaboração de um projeto de vida per-
mite que voltemos nossa confiança, 
a nossa capacidade de nos construir, 
de sermos autores de nossa trajetó-
ria e, ao mesmo tempo, percebemos 
– ao olhar a nossa realidade – que 
não temos o controle de tudo, mas 
que podemos criar algo a partir do 
cenário em que estamos inseridos”3.  

Nessa etapa, é possível oferecer 
palestras que ajudem uma leitu-
ra do contexto social, e também 
a possibilidade de experiências 
de voluntariado. 

Terceira etapa: “Quem quero 
ser/Onde quero chegar? 

Nessa etapa, o objetivo é dar-
se conta do horizonte de valores 
que inspiram, motivam e atraem. 
É colocar em diálogo este hori-
zonte com as primeiras duas eta-
pas. Tentar integrar aquilo que 
o/a jovem quer para seu futuro 
com aquilo que concretamente 
está ao seu alcance. 

A essa altura do itinerário, 
normalmente, é possível enfocar 
aquele desejo maior que norteia 
a vida e os projetos. Um desejo 
que se traduz sim, em escolhas 

3  Liciana Cabral Caneschi in Davi Mendes 
Caixeta, sj e Vanessa Araújo Correia (org.) 
Reflexões e subsídios para o trabalho 
com jovens. Programa MAGIS Brasil. Ed. 
Loyola, São Paulo, 2018, p.83. 

concretas (como um tipo de 
trabalho ou uma vocação especí-
fica), mas que também vai além 
disso, porque tem a ver com as 
motivações, com o tipo de pessoa 
que quer tornar-se, com aquilo 
que tem para oferecer ao mundo, 
a marca que gostaria deixar.  

É uma etapa importante, por-
que quando paramos para escu-
tar os nossos sentimentos e pen-
sar sobre as nossas aspirações 
imprescindíveis, fica mais fácil 
planejar as ações para realizá-las. 
Em outras palavras, nessa etapa, 
é importante ajudar os jovens 
a “ver a lebre”, como acontece 
nesta historinha: “Certa vez, 
um cachorro passeava distrai-
damente pelo caminho perto da 
floresta, quando viu uma lebre 
passar rapidamente de uma 
moita para outra. Sentiu seu 
cheiro, arrepiou-se todinho e 
saiu correndo à procura de sua 
caça. E foi aquela correria. Ao 
ouvir os latidos, os cachorros da 
redondeza também levantaram 
as orelhas, aguçaram o faro e 
começaram a procurar a presa. 
E saía cachorro de todo quintal, 
na maior barulheira. À frente, a 
lebre corria desesperadamente 
procurando um esconderijo. 
Atrás, o cachorro que viu a lebre 
perseguia sua caça com furor. 
Atrás dele, outro cachorro que 
vinha ver o que acontecia, outro 
e mais outro. Todos curiosos à 
procura do motivo de tamanho 
alvoroço. E entravam pela mata, 



34

pI
st

As
 p

AR
A 

EL
Ab

O
R

Aç
ÃO

 d
O

 p
RO

JE
tO

 d
E 

V
Id

A

passavam córregos, saltavam 
pelas moitas… Até que alguns 
começaram a desistir. Afinal, 
para que tanto esforço e tanta 
correria?, começaram a pensar. 
Mas o cachorro que viu a lebre 
continuou implacável sua per-
seguição. Ele sentiu o cheiro, 
viu a caça, sentiu o efeito de sua 
presença. Sabia que era real e não 
um fruto de sua imaginação”. 

Quarta etapa: “Olhando para 
Jesus” 

Nessa etapa, o objetivo é tomar 
consciência de que um Projeto de 
Vida é algo muito pessoal e único 
(como única é a pessoa que quer 
fazê-lo), e ao mesmo tempo, é algo 
relacional. Além da relação com os 
demais e o contexto (que já vimos), 
é importante a relação com Jesus.  

Projetar a vida em uma perspec-
tiva cristã, quer dizer se deixar 
inspirar por Jesus, deixar espaço 
para um confronto, com a pessoa 
dele e os valores do Evangelho. 

O Papa Francisco, na Christus 
Vivit, convida os jovens, em 
primeiro lugar, à amizade com 
Jesus (cf. ChV 150 e seguintes) 

É importante projetar a vida 
sabendo que Jesus está sempre 
perto e nunca nos abandona. Em 
cada momento e situação, Ele 
continua chamando, orientando, 
oferecendo a sua amizade.  

Nessa etapa, poderia ser útil 
convidar o/a jovem a se pergun-
tar: qual Palavra do Evangelho 

e/ou atitude de Jesus inspira, 
orienta ou talvez, confirma o 
próprio projeto de vida? 

Quinta etapa: “O que vou 
fazer?” 

Nessa etapa, à luz de todo o iti-
nerário vivido, o objetivo é fazer 
escolhas concretas. Individualizr 
passos pequenos e possíveis, 
hoje, para caminhar rumo ao ob-
jetivo maior que foi individuado 
na terceira etapa. 

O Bem aventurado Tiago 
Alberione, fundador da Família 
Paulina dizia aos jovens: “O 
Senhor vai acendendo luzes à me-
dida que precisamos delas. Não 
acende todas de uma vez, quando 
ainda não são necessárias; não 
desperdiça a luz, mas ilumina 
sempre no momento oportuno”. 
O desenvolvimento das etapas 
deve permitir a eleição de um ou 
mais objetivos que possibilitem 
passos em direção daquele desejo 
que orienta (a lebre!). 

Esses objetivos podem ser em 
curto, médio e longo prazo e po-
dem abranger diferentes áreas da 
vida do jovem (estudo, família, 
vida espiritual, amizades, vida 
afetiva, trabalho, participação 
social etc.). 

Por exemplo, o desejo de de-
dicar a vida ao próximo pode 
levar a escolher o objetivo a 
longo prazo da formatura em 
medicina. Tal objetivo, a longo 
prazo necessita de passos como: 
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terminar o ensino médio, ingres-
sar em uma faculdade, fazer uma 
experiência de voluntariado, na 
área da saúde para confirmar sua 
escolha etc... Para outro jovem, o 
mesmo desejo de dedicar a vida 
ao próximo poderia levar a es-
colher o objetivo, a longo prazo 
da vida consagrada. Nesse caso, 
os passos intermédios deveriam 
ser na linha de conhecer congre-
gações religiosas, cuidar da vida 
de oração, procurar um acompa-
nhamento vocacional etc... Tudo 
isso é matéria do Projeto de Vida.  

Nessa última etapa, pode ser 
útil (e significativo) que os jo-
vens elaborem por escrito, talvez 
usando um modelo, o projeto de 
vida pessoal. Isso ajudará a per-
ceber a seriedade do compromis-
so com a própria vida e ajudará 
também, ao longo do tempo, a 
lembrar e reavaliar os passos; e 
a redefini-los quando for preciso. 

Nesse sentido, e para finalizar, 
pode-se dizer que o projeto de 
vida é um processo que nunca 
termina, e nunca consegue plena-
mente o objetivo que se propõe. 
É uma metodologia, melhor, um 
estilo de vida (e não somente para 
os jovens), a fim de identificar 
com mais eficácia, os propósitos 

mais importantes e conseguí-los 
de modo viável e gradual. 

Porque, afinal, como dizia 
Pedro Arrupe: “Uma vida não re-
fletida é uma vida não vivida!”.  
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um dos gRitos do sÍnodo com 
os JoVens: acompanHaR!
aspectos práticos do acompanhamento vocacional a partir da  
exortação apostólica: “cristo Vive”

IR. ANNETTE HAVENNE1 

o que há de novo? 

Só vou iniciar falando, pois é o 
jeito! Porém na lógica do nosso 
assunto, seria muito melhor se 
eu pudesse começar escutando 
vocês. De outro lado, nosso diá-
logo não começa agora, há anos 
que estamos junt@s, na CRB, 
neste lindo processo de interação 
1   Annette Havenne é religiosa da congre-

gação das Irmãs de Santa Maria. Nasceu 
na Bélgica e vive no Nordeste do Brasil, 
em comunidades de inserção e missão, na 
periferia de Aracaju (SE). Tem formação 
na linha da psicologia, teologia e acompa-
nhamento espiritual. Colabora com a CRB 
no campo da formação, sobretudo das 
Novas Gerações e do Acompanhamento 
Espiritual. Atualmente serve sua congre-
gação como Conselheira Geral.

vocacional entre congregações, 
diretoria, formação, novas ge-
rações, Aspirinter, Postulinter, 
Novinter, Juninter, Perpinter, 
formação dos formador@s, con-
gressos para formador@s e par-
ceria com o SAV.  

Tudo que escutei de vocês, 
acompanhado de sorrisos ou 
de lágrimas, ou dos dois ao 
mesmo tempo está gravado na 
memória de coração. Mesmo 
que neste momento, 10.000 km 
nos separam! Então, sim, posso 
dizer: estamos aí, estamos juntos 
e juntas a caminho. Estar junt@s 
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a caminho, é na realidade a base 
mais concreta para este acom-
panhamento espiritual, do qual 
um dos elementos é de fato o 
“Serviço vocacional”. Não é um 
curso, é um percurso. 

O que há de novo com o acom-
panhamento depois do docu-
mento “Cristo Vive” (CV), vindo 
do Sínodo com a juventude? Às 
vezes, tenho medo de que a gente 
se esqueça ou minimize sua im-
portância, entre a bela “Laudato 
Si” e a também bela “Querida 
Amazônia”. 

Olhando com atenção, não 
apenas para a Exortação final do 
Papa Francisco, mas para todo o 
processo que precedeu, acompa-
nhou e sucedeu a esse Sínodo, di-
ria que a guinada está no método 
de fazer este sínodo acontecer e 
na linguagem utilizada.     

Comecemos pela linguagem: 
até esse momento, os documentos 
mais oficiais da Igreja falavam em 
pastoral da juventude, pastoral 
vocacional e quando chegava ao 
acompanhamento propriamente 
dito em: orientação ou direção 
espiritual! Passar das palavras 
orientação, direção para a lin-
guagem do acompanhamento, 
quando se trata de vocação não 
é banal, é uma mudança profun-
da de atitude. (22 vezes na CV) 
Afinal, a gente dirige carros sim, 
mas jamais pessoas!  

O novo, porém, vai muito além 
de uma mudança de vocabulário, 

que às vezes, é traiçoeira. A gen-
te pode mudar a palavra, sem 
necessariamente mudar o modo 
de ser e de fazer, por exemplo, 
falar de “secretária”, em vez de 
“empregada doméstica”, não 
é garantia de uma melhoria no 
estatuto da pessoa! A mudança 
exige de nós conversão do olhar 
e do coração, com a insistência 
sobre a atitude de escutar. (24 
vezes no texto) 

É com uma profunda e fecunda 
atitude de escutar que começa 
o novo método, que podemos 
chamar de sinodal: uma realida-
de dinâmica, onde aprendemos 
a fazer e a ser Corpo, enquanto 
estamos junt@s, a caminho! 

Não sei se eu vou escandalizar 
alguns, mas para mim, este novo 
toque é tão importante que ele 
mexe no nosso “velho” método 
de trabalhar na pastoral: “Ver, 
julgar, agir, avaliar, celebrar”. 

Agora, sinto um apelo a dizer: 
nosso modo de ver deve começar 
escutando o outro e deixando-
se transformar por essa escuta. 
“Escutar de modo tão profundo 
que o ouvido que escuta se torna 
um olho que enxerga diferente”, 
como o dizia Rumi, um poeta 
e místico islâmico medieval. 
“Usar todos os sentidos espiri-
tuais”, lembra-nos santo Inácio 
de Loyola. Sim, escutar para ver 
o outro, a partir de seu próprio 
ponto de vista, tentando captar 
sentimentos, particularidades, 
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circunstâncias, e até seu “não 
dito”. Sem condescendência, 
com realismo e, sobretudo, com 
fé nele e na presença do Espírito 
de Jesus entre nós. Então, o méto-
do revisado seria: “Escutar para 
ver melhor, julgar ou iluminar, 
agir, avaliar, celebrar!” Isso vai 
mudar profundamente o nosso 
jeito de “ver” e, portanto, de 
acompanhar as novas gerações! 

 “Meu irmão, minha irmã, peço-te 
que me fale, irei te escutar, para te ver 
melhor, apreender-te com mais verda-
de.” Essa atitude começa no corpo 
de quem escuta: seu corpo se torna 
um grande Ouvido atento! 

Há alguns meses, estava via-
jando num coletivo na cidade de 
Aracaju e, atrás de mim, dois ra-
pazes conversavam muito alto: eis 
a parte do diálogo que me tocou: 

 – Tá ligado, cara? 
 – Tou é colado na tua, fala! 

Que tal nos deixar assim ques-
tionar pelos jovens: “Tá ligado, 
cara?” e saber responder de ver-
dade: “Tou é colado na tua, fala!” 

iniciando o percurso
Convido vocês a começar o per-

curso, contemplando dois ícones 
bíblicos, pois falar em concreto, 
falar em chão, nos remete a essa 
Palavra que ilumina todas as nos-
sas relações e “julga” a nossa ação: 

O primeiro ícone bíblico, bem 
clássico, é de Jesus no caminho 
de Emaus: 

“Jesus aproximou-se e começou a 
caminhar com eles! E perguntou: De 
que estão conversando no caminho, 
porque estão abatidos?” Lc 24, 13-27. 

É o “Jesus da escuta amorosa” 
como tão bem o define Carlos 
Mester, no título de um dos seus 
mais belos livros. Um Jesus que 
se faz com-panh-eiro, aquele que 
partilha o mesmo pão... e com 
eles caminha. Que possamos nos 
espelhar nesta atitude do Mestre, 
pronto a escutar, lento para fa-
lar, partilhando o Pão de vida, 
recolocando seus discípul@s, na 
ousadia da missão. 

O segundo ícone tem a mesma 
dinâmica do “companheiro”, 
mas acontece um pouco mais 
tarde, nos primeiros anos da 
Igreja, num contexto intercultu-
ral, internacional, intergeracio-
nal, interreligioso, no caminho 
que vai de Jerusalém a Gaza: é o 
acompanhamento de um nobre 
Etíope (por favor, vamos deixar 
de rotulá-lo apenas como “o eu-
nuco”, há muito mais nele!) pelo 
evangelizador Felipe. At 8,26-40. 

Felipe teve que correr parar 
alcançar a carruagem do funcio-
nário real, pedir humildemente 
carona, para depois entrar na 
realidade desta pessoa, “temente 
a Deus” e leitora da bíblia. Em 
seguida, ele pergunta: “compre-
endes o que lês?”, o rapaz então 
deixa vir à tona as suas dúvidas e 
interrogações. Depois, só depois, 
virão o ensino e o sacramento! 
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Que nos inspirem também esses 
primeiros evangelizadores e evan-
gelizadoras da comunidade cristã! 

Há um terceiro ícone, é o nos-
so hoje: veja que o método não 
mudou, mas que o ritmo ace-
lerou: Jesus vai a pé, Felipe de 
carruagem, nós de 5G! O virtual 
acontece em tempo real, apro-
ximando pelo diálogo, pessoas 
distantes, vencendo os desafios 
da nossa humanidade ferida, 
sofrida e confinada! 

Hesitei em aceitar esse desafio 
de hoje, pois não sou nativa da era 
digital, “nerd” como vocês. Mas 
é um exemplo dado pelo Papa 
Francisco, falando das relações in-
tergeracionais, que me convenceu. 
Ele diz: O mais “anoso”, idoso, é 
aquele que deverá acelerar o pas-
so,  para alcançar o jovem, correr, 
recuperar seu atraso técnico. O 
jovem depois de escutado irá, por 
sua vez, querer desacelerar para 
ouvir melhor: “Pare essa carrua-
gem!” Espero que isso aconteça 
entre nós, entre vocês que acom-
panham e são acompanhados, e 
peço esta graça. CV 188-191 

tem vários tipos de 
acompanhamento?  

Suponho que todos aqui já 
sabam o que se entende por 
acompanhar. Simplesmente, vou 
tentar particularizar alguns tipos 
de acompanhamento para não 
deixar confusões.  

Todo acompanhamento é ser-
viço de escuta. A escuta pode 
ser medical, psicológica, espi-
ritual, formativa, vocacional... 
O foco muda, os objetivos se 
diferenciam. 

A psicologia nos ajuda con-
cretamente quando ela coloca 
diante de nós as condições de 
uma escuta autêntica, que valem 
para qualquer tipo de escuta aci-
ma citada. Vamos entrar por esta 
porta da psicologia, pois sem ela 
há processos que nunca se desen-
cadeiam... Embora, só com ela, 
muitos desses processos podem 
não chegar até o fim! 

Eis, portanto, algumas atitudes 
que nos recomenda a psicologia 
da “relação de ajuda”:  

 – Aceitação incondicional: 
acolher o outro como ele é!  

 – Empatia: mudar de lugar, 
colocar-se no lugar d@ 
outr@. Olhar a partir do 
seu ponto de vista. 

 – Confrontação com o me-
lhor do outro: escolher 
realçar a positividade do 
outro. 

 – Escuta do seu silêncio, do 
seu não-dito... Deseja expli-
car melhor? Falar mais? 

 – Concreticidade: ser objeti-
vo e sintético. 

 – Transparência: ser verda-
deir@.  
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como é a relação de acompa-
nhamento espiritual? 

A partir deste ponto, vamos 
nos espelhar ainda mais no do-
cumento “Cristo Vive”, com a 
sua bela insistência cheia de fé 
expressa já no título: “Sim, Ele 
vive, Ele, O Cristo!”  

Seremos ajudados a compreen-
der o que o Acompanhamento 
Espiritual (AE) tem de caracte-
rístico: é um diálogo a três. Há 
quem pede acompanhamento, 
há quem oferece, e quando esse 
AE acontece de verdade, os dois 
se conectam na escuta da Palavra 
de um terceiro: o Deus de Jesus 
Cristo, o Espírito Santo que fala 
no coração de ambos! Será então 
preciso discernir a hora do acom-
panhante retirar-se na ponta dos 
pés para deixar o jovem, a jovem 
com o seu Senhor! CV 296 

Costurando a psicologia com 
esses dados da espiritualidade 
cristã, somos convidad@s a to-
mar decididamente, três atitu-
des; são os três P do acompanha-
mento espiritual “de qualidade”, 
como gosta de frisar o texto: pre-
sença, proximidade, referência à 
Palavra de Deus. Eis o que pauta 
o caminho do acompanhamento 
que foi um dos primeiros minis-
térios a se delinear na caminhada 
eclesial desde o catecumenato, 
por meio da figura do padrinho 
ou da madrinha de batismo. 

“Expressão da função materna 
da Igreja que gera novos filhos e 
filhas para a liberdade” 

Presença: estou realmente pre-
sente ao outro quando eu o escuto 
sem preconceitos, sem distrações, 
saindo da minha zona de confor-
to, viajando na carruagem dele! 

Proximidade: não significa 
apenas proximidade física, pode 
até acontecer na bendita distan-
ciação social ou geográfica que 
estamos aprendendo a driblar 
na pandemia. É fazer-se próximo 
na disponibilidade, na conexão 
psicológica e espiritual. 

Palavra de Deus, mas não neces-
sariamente limitada às “Escrituras 
sagradas” e, sim, de modo mais 
amplo, atenção ao que Deus está 
nos dizendo hoje! É a referência 
central e centrante do diálogo!  

A partir disso, fica bem claro 
que esse ministério não se res-
tringe aos sacerdotes, mas leigo 
ou leiga, religioso ou religiosa 
podem habilitar-se para exercê-
lo. Somente a partir do século 
VI, com o costume da confissão 
auricular, é que o acompanha-
mento espiritual teve tendência 
a ligar-se a este sacramento de 
confissão, e então ficou de certo 
modo “monopolizado” pelos 
padres ordenados.  A “Cristo 
Vive” nos convida a voltar a es-
sas origens do ministério e, isso 
em si, também é grande convite 
e novidade.
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acompanhante espiritual, 
qual a tua missão? 

Até agora, descrevemos o per-
curso do AE: escutar para ver 
melhor, iluminar com a Palavra, 
discernir as ações e opções ne-
cessárias, avaliar, celebrar... e 
recomeçar sempre o processo! 
Chegamos ao objetivo deste 
ministério: ajudar uma pessoa a 
discernir o apelo de Deus, o seu 
sonho e o seu projeto na nossa 
própria vida. Estar ao seu lado, 
dando todo o apoio necessário, 
sobretudo, nas horas de crises e 
de decisões... Ajudando a signi-
ficar e ressignificar os eventos, as 
mudanças tanto externas quanto 
interiores, as etapas da vida, as 
consolações e desolações. 242-246 

Outro aspecto também muito 
importante, em meio a instabili-
dades deste mundo que nos toca: 
aprender a fazer opções válidas, 
motivadas, bem fundamentadas 
e estáveis. Está descrita aqui, 
uma autêntica busca vocacional, 
que não se limita a dar um jeito, 
para ver se alguns jovens se sen-
tem atraídos e entram na minha 
congregação! As leis do marke-
ting podem nos dar boas ideias, 
mas o AE, que dá frutos de vida 
“no Senhor”, não é meramente 
marketing bem sucedido! 

Vale lembrar também, como o 
faz o documento CV97, as três 
instâncias que sempre devem se 

articular e que podem completar o 
kit prático do bom acompanhante 
espiritual, servindo de avaliação 
depois de uma sessão de AE:  

 – Escutei a vida? 
 – Escutei Jesus, e o seu Espírito? 
 – Respeitei o misterioso diá-

logo entre Deus e a liberda-
de desta pessoa? 

 – E para amarrar bonito o 
diálogo: entrei e “sumi” na 
hora certa? 

Finalmente, há a particularida-
de do AE na caminhada dos que 
estão na Vida Consagrada ou no 
ministério presbiteral: alguns 
elementos não podem fazer falta 
neste percurso cristão peculiar: 
oração, trabalho interior, discer-
nimento na vida, renúncia e asce-
se, vivência do celibato. (274-277) 

para fechar provocando um 
novo e necessário diálogo:  

Para terminar sem concluir, que-
ro abordar com coragem e sem me 
esconder atrás de tabus, a questão 
dos abusos que podem ocorrer por 
ocasião dessa relação de AE! 

Nestes últimos tempos, a nossa 
Igreja e algumas das nossas co-
munidades de vida consagrada 
foram assoladas por revelações 
de crimes ligados à sexualidade 
no contexto da vida eclesial. 
Eles não se restringem a muitos 
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casos de pedocriminalidade 
(palavra que acho mais exata 
do que pedofilia!). Há entre nós, 
comunidades que sofrem por 
causa de outras formas de abuso 
sexuais, cometidos por alguns 
dos seus membros. Num dos 
últimos Novinter que participei 
no Brasil, tive a dor e, ao mesmo 
tempo, admirei profundamente, 
um jovem religioso pedindo 
perdão aos participantes, não 
por um pecado pessoal, mas em 
nome da sua Congregação, na 
qual tinha explodido um escân-
dalo! Ninguém merece!  É tão 
fácil dizer: “Felizmente, eu, nós 
não temos nada a ver com isso.” 
Será? Pois existem também abu-
sos psicológicos ou espirituais. 

A formação ao acompanhamen-
to espiritual vocacional em par-
ticular, deve insistir sobre uma 
tomada de consciência dos riscos 
aos quais nos expõem as situa-
ções de escuta, tanto os acompa-
nhantes como os acompanhados! 
Por quê? Porque atender alguém 
de modo pessoal e confidencial 
gera uma situação de proximi-
dade física e emocional, que não 
é imune a desejos sensuais deslo-
cados e realidades que despertam 
a sexualidade. A final, trata-se de 
uma forma de intimidade que 
mesmo sendo espiritual na sua 
raiz, acontece entre seres huma-
nos “normais”, portanto sensí-
veis, sexuados e muitas vezes 
afetivamente carentes! E carentes, 

tod@s o somos em algum canto 
do coração, e eu garanto a vocês 
que não é por causa da opção 
pelo celibato, nem por questões 
de homoafetividade.  

A CV aborda esta questão com 
lucidez e coragem (95-110) 

Então, vamos aprender a tomar 
cuidado, não apenas com o vírus 
da covid 19 que exige gestos, 
barreiras e distanciação física. 
Precisamos ficar muito atent@s, 
diante do também invisível, 
mas perigoso vírus do desejo de 
poder que está de modo muito 
sutil, na origem dos deslizes que 
podem ocorrer. 

Mantenha o local arejado, tanto 
o local onde você atende, quanto 
o seu coração! Mate na unha o 
desejo de mandar no outro, de 
manipular, de dominar, de in-
timar ou intimidar, ameaçando, 
pois por esta porta, entram os 
abusos morais, psicológico ou 
espiritual! Por favor, não se leve 
a sério por “atender” pessoas... 
Você não é o pastor, ou a pastora, 
apenas o cão que ajuda as ove-
lhas de Jesus a não se dispersar 
e as estimula a fugir do lobo! 

O assunto é delicado e ao meu 
ver, deve fazer parte da formação 
com mais seriedade, daqui para 
frente, pois no caso da pedocri-
minalidade, a sociedade agora se 
esforça para ter definições e leis 
claras, um código penal, estudos 
interdisciplinares. 
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As outras formas de abusos 
não são nem tão claras, nem tão 
perceptíveis. Ainda faltam mui-
tos estudos a respeito! O discer-
nimento e a ética devem começar 
no coração de cada um de nós. 
Precisamos voltar sempre para a 
humildade e confiança de quem 
sabe que é chamad@ por Jesus, 
e resgatad@ por sua cruz. São 
Felipe Neri, que trabalhava mui-
to com os jovens, tinha costume 

de fazer esta oração pela manhã: 
“Senhor, tome muito cuidado 
com o Felipe hoje, se não ele é 
capaz de fazer besteiras!”.  

Que o Pai nos conceda a graça 
de não nos afastar do grande 
Pastor e acompanhante das nos-
sas pessoas e de aprender com 
Ele a amar até o fim, cada uma 
das ovelhas sedentas, famintas, 
vulneráveis que nos procuram 
para serem acompanhadas!    

Fonte: Google
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FORMAÇÃO: É TEMPO DE DOCIBÍLITAS

PE. GIOVANNI CIPRIANI, PASSIONISTA1

Diante de tantas falências e de tan-
tos “por quê?” na formação à VRC 
e sacerdotal, chegou o momento de 
avaliar nossos critérios formativos, 
conteúdo, pedagogia e expectati-
vas, e iniciar de uma virtude ‘nova’ 
que o Pe. Amedeo Cencini 2 propoe 
continuamente em seus livros e em 
suas palestrar: a docibílitas.

Docibílitas tem sua raiz no verbo 
latim docéo, que significa: ensinar, 
instruir, fazer conhecer etc.

Do verbo docéo, deriva o adjetivo 
dócilis: dócilis é aquele que se dei-
xa orientar facilmente, em outras 
palavras, é aquele que é obediente, 
que é ‘bonzinho’; e o substantivo 
docílitas, que indica a facilidade ou 
a atitude para aprender.

Do verbo docéo deriva também o 
adjetivo docíbilis: pessoa docíbilis 

1  E-mail: giovcipr@gmail.com
2   Entre os vários livros do autor, cf. Amedeo 

Cencini (2011), Formação permanente: 
acreditamos realmente?, Paulus, 2012.  

é aquela que aprende facilmente 3. 

Do adjetivo docíbilis, o Pe. Cencini 
tirou, eu penso, a palavra docibìlitas, 
que significa ‘saber aprender’, ou a 
‘arte de aprender’.

Docibílitas (em Italiano docibilitá, 
e em português seria docibilidade), 
então, significa: deixar-se ensinar pela 
vida; ou aprendeu a aprender com a 
vida e para a vida toda (Pe. Cencini): 
aprender das pessoas que estão ao 
meu redor, aprender da natureza, 
aprender dos eventos, e, para nós, 
religiosos e sacerdotes, aprender do 
ritmo do ‘Ano litúrgico’, por exemplo. 

Docibílitas, é a capacidade de apren-
der a aprender de qualquer pessoa 4 e 
em qualquer lugar 5, em cada etapa 
3   Cf. Luigi Castiglioni – Scevola Mariotti, 

Vocabolario della lingua latina, Loescher, 
Torino, 1996.

4   Lembrar que um dos agentes da nossa 
formação é o povo de Deus, a comunidade 
cristão que atendemos.

5   Por experiência vejo que na formação dos 
jovens são mais importantes as experiências 
de trabalho com os pobres, nos hospitais, nas 
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da vida6, em qualquer ambiente e 
circunstância, mesmo nos momentos 
mais duros e difíceis da vida, deixan-
do-se instruir por qualquer fragmento 
de verdade e beleza ao nosso redor. 

Tudo isso requer interioridade, 
espírito de contemplação, ‘silêncio 
interior’, mandar ‘ficar calados’ 
nossos sentimentos, emoções etc., 
para se abrir à ‘voz’ do silêncio, do 
mistério, de Deus que fala através 
das pessoas e dos acontecimentos. 

Com a docibílitas a pessoa apren-
de outro lado da liberdade: a de se 
deixar tocar e provocar pela vida, 
por cada situação existencial, boa ou 
ruim que seja. Ela não negligencia 
e não joga fora nada da vida. Pelo 
contrário, ela usa sua liberdade para 
aprender, para se deixar educar e 
treinar pela vida e pela experiência 
de todos os dias, pelo relacionamen-
to com os outros, por seus próprios 
fracassos e pecados 7.

Neste sentido, docibílitas, se torna 
expressão de ‘escuta’ e de inteligên-
cia, pois a pessoa não fica esperando 
ordens que caem do alto, mas ela 
mesma toma iniciativas para dis-
cernir nos acontecimentos, eventos 
etc., a oportunidade formativa neles 

favelas etc., de que tantos curso de formação.
6  Na juventude, por exemplo, a não se deixar 

levar pelo ativismo, na velhice a saber lidar 
com os limites da idade e buscar outra ma-
neira de exercer o ministério sacerdotal, para 
não se “sentir inútil”!

7   Talvez, no final, irá repetir as palavras 
que G. Bernanos coloca no final de seu 
romance Diário de um Pároco de Aldeia: 
“Tudo é graça”.

contida, e de que ela precisa para 
seu crescimento na etapa de vida 
que está vivendo.

Consequentemente, a pessoa 
não limita sua obediência à canô-
nica ou aos momentos em que ou-
tros, em particular os superiores, 
lhe dizem o que fazer ou como se 
comportar, mas é ela mesma que 
busca desenvolver uma obedi-
ência universal (a tudo e a todos) 
e constante (em cada situação), 
para descobrir todas as oportu-
nidades formativas oferecidas.

  Sendo assim, a docibílitas é o ponto 
de encontro entre a Formação Inicial 
e a Contínua, no sentido de que a 
formação inicial não deve se preocu-
par apenas de formar o jovem a ser 
dócilis (executor de comandos), mas 
a ser capaz de avançar na vida com 
a disponibilidade interior humilde 
e inteligente de querer aprender 
para crescer. Quem não aprendeu 
essa ‘virtude’ não adianta nada 
propor cursos extraordinários, anos 
sabáticos, ou outras experiências 
originais; aliás, para ele, tudo isso se 
tornará um sofrimento, inutilmente 
imposto, e motivo de reclamações. 

Consequência? Quando a vida 
non é formação contínua, ela se 
torna uma ‘frustração contínua’.

 A docibílitas é a condição funda-
mental, e estritamente pessoal, que 
torna possível, concreto e pessoal o 
processo formativo. Ela é Formação 
Permanente (ou Contínua), e a mais 
eficaz, pois não é imposta mas 



46 escolhida e acompanhada pela 
pessoa, é concreta (não teórica), e 
se torna uma atitude, um ‘habitus’.

Por isso, a docibílitas deveria se 
tornar o verdadeiro critério de ad-
missão à várias etapas de formação 
(Noviciado, Profissão religiosa, 
Diaconato, Presbiterado), porque a 
Igreja precisa de pessoas maduras, 
pessoas que ‘aprenderam a aprender’.

Por experiência, posso dizer que 
para a CRC e sacerdotal, não é 
suficiente ser ‘dócilis’ (obediência 
passiva), é necessário passar do 
dócilis à docibílitas 8. Nesse sentido, 
ao formando é pedido de ‘aprender a 
aprender’, ou seja, a permanecer em 
um estado permanente de formação.

Poderíamos dizer que o objetivo 
final da formação inicial é exatamen-
te formação à docibílitas. A pessoa 
docibílitas é uma pessoa que aprendeu 
a aprender, de todos e para sempre, 
uma pessoa livre para ‘aprender a 
vida da vida’, e ‘para a vida toda’ (Pe. 
Amedeo Cencini).

Eu sempre peço aos formadores 
que a avaliação do formando não 
seja apenas se ele está executando o 
programa formativo, se é obediente, 
se está se comportando bem, mas se 
ele ‘aprendeu a aprender’ da vida do 
dia a dia; ou seja, se perguntar: como 
este religioso (seminarista), irá viver 
uma vez ordenado? Como irá lidar 
8   Eu sempre me pergunto por que ‘bons’ semi-

naristas (e religiosos) uma vez ordenados se 
tornam ‘péssimos’ padres. A resposta é que 
eles aguentaram a formação, não a interio-
rizaram, não tiveram ‘paixão’ pela própria 
formação, não aprenderem a docibílitas.

com seus sentimentos, emoções, 
conflitos? E se vemos que ele ainda 
não adquiriu a virtude da docibílitas, 
melhor não empurrar, pois, uma vez 
saído do seminário será um fracasso 
para ele, uma vergonha para a Igreja 
e uma desgraça para o povo de Deus.

Exemplo prático de docibílitas. 
Estamos vivendo a pandemia do 
COVID-19. O que aprendi dessa 
pandemia? 

Vou destacar apenas alguns 
ensinamentos:

a) A fragilidade humana. Um 
vírus, algo de invisível, conseguiu 
parar o mundo inteiro. Como fica 
a minha soberba? Onde estão os 
poderosos?

b) A solidariedade. A fragilidade 
me leva a ‘pedir ajuda’ a ser solidá-
rios: “Demo-nos conta de estar 
no mesmo barco, todos frágeis 
e desorientados, mas, ao mesmo 
tempo, importantes e necessários: 
todos chamados a remar juntos, 
todos carecidos de mútuo encora-
jamento” (Papa Francisco).

c) A sobriedade em tudo. O 
COVID-19 está me mostrando 
que outro estilo de vida é possível 
e, talvez, necessário para a minha 
vida, minha saúde, meu trabalho 
pastoral, porque, de repente, tudo 
aquilo que eu considerava essen-
cial e imprescindível já não o é.

Daí a pergunta: o que eu (não 
esperar que outros, os superio-
res, me digam) preciso mudar na 
minha vida pessoal e pastoral?
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o Que o espÍRito diZ À igReJa no BRasiL? 

FREI LUIS FELIPE C. MARQUES, OFMCONV. 

Leitura profética dos sinais dos 
tempos segundo Dom Walmor

Quando questionado sobre as 
ameaças e oportunidades da Igreja 
Católica no Brasil, nos próximos 5 
anos, Dom Walmor usa palavras 
com tons e timbres proféticos. 

Palavras lúcidas, por isso, ilumi-
nadoras. Palavras proféticas que 
precisam serem escutadas, medi-
tadas e discernidas. Clarividência! 
Análise pertinente e clara, sem 
meias palavras, que geram reações 
pelos alimentadores obscurantis-
tas de um ódio fanático. 

De fato, sendo palavras que ex-
pressam plenitude, exigem de nós 
respostas novas. Temos que refle-
tir melhor para não continuarmos 
dando respostas medíocres para 
situações sombrias. É fato que 
toda “crise esconde boas notícias 
que devem ser ouvidas refinando 
a audição do coração” (AL 232). 

É preciso “recompor o esgarçado 
tecido da nossa sociedade brasi-
leira”. Isso requer de nós sabe-
doria, prudência e compromisso 
comum, para que tudo o que já 
foi feito, até agora, não seja inútil. 

Digo mais, a Igreja no Brasil, 
se não correr contra o tempo, 
arrisca-se de ser totalmente 
gnóstica e pelagiana. Tomara 
Deus que não! Elementos esses, 
inclusive, já profetizados pelo 
papa Francisco não somente para 
o Brasil, mas para todo o mundo. 

Vemos crescer cada vez mais 
uma gama de formadores, sobre-
tudo, virtuais, que estão prestan-
do um des-serviço à fé e a Igreja. 
Constroem e confirmam inver-
dades. Alguns, inclusive, usur-
pam-se de uma autoridade que 
não têm, ou de uma autoridade 
anacrônica, com uma paralisante 
nostalgia de um passado distante. 



48 Uma Igreja gnóstica e pelagia-
na a partir de uma compreensão 
distorcida do sacerdócio comum, 
do ministério ordenado e da 
vida religiosa. E assim, perde-
rá o sentido da história e não 
saberá para que serve, preferin-
do os caminhos da hipocrisia, 
da autorreferencialidade e da 
distração mundana, perdendo 
a relação com o ser humano e 
com Deus. Por que o hipócrita? 
Porque este é aquele que faz da 
sua contradição um heroísmo 
trágico e uma devoção particu-
lar, no qual busca perpetuar o 
engano e a falsidade para se auto 
justificar, para atrair e para criar 
uma impressão que não existe. 

Então, poderemos ver um ca-
tolicismo alimentado por uma 
tradição que não é tradição, 
correndo o risco de ser mágica-
pagã ou neo-pagã. Uma tradição 
distorcida. Aliás, não só distor-
cida, mas paralela, e talvez, por 
odiarem a palavra, e sem querer, 
“protestante”, bem entre aspas, 
porque a única coisa que lhes in-
teressa é o próprio “protestar” a 
favor de um narcisismo espiritual 
e de uma destruição do outro, até 
mesmo, velada e obscurantista.

Enquanto não nos dermos 
conta disso, vamos continuar 

preocupados somente com as 
mãos limpas, as vestes cândidas, 
as falsas espiritualidades, as pie-
dades supérfluas, com um ritualis-
mo vazio, com uma ideia perversa 
de fraternidade, com políticas 
perversas, assumindo formas que 
destroem,  escolhendo estratégias 
sem a luz do evangelho.

logo, o mais difícil é perceber 
que essa gente foi denunciada 
por Jesus no evangelho, “se 
apegam as tradições humanas, 
matam os profetas e depois os 
homenageiam [...] filtram o mos-
quito e deixam passar o camelo”. 

Portanto, ouvir essas pala-
vras, o pedido de abrirmos uma 
reflexão, de envolvermo-nos 
nessa tarefa, enquanto a Igreja 
se prepara para a solenidade de 
Pentecostes, renova a nossa fé e 
a nossa certeza de que o Espírito 
sopra onde você ouve ruído, mas 
não sabe de onde nem para onde 
vai. Que a graça de Deus nos dê 
disposição para ouvir, refletir, 
re-aprender e discernir. 

É urgente, porque urge do 
Espírito. 

Segue o texto de dom Walmor 
para quem interessar: 

https://bit.ly/2ZNHbGN
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texto, contexto e pRetexto da 
encÍcLica “fRateLLi tutti”

PE. ALFREDO J. GONÇALVES, CS1

Todo texto pressupõe um con-
texto e um pré-texto. O contexto 
remete ao terreno temporal e es-
pacial a partir do qual se produz 
um documento. Este tanto pode 
ser uma obra de ficção ou uma 
carta, quanto um relato histórico 
ou um estudo científico. Qual 
o panorama econômico, social, 
político e cultural que lhe está 
subjacente? Em que circunstân-
cias históricas ele veio à tona? 
Quais os motivos e condições 
que o provocaram? Em outras 
palavras, todo fragmento escrito 
tem raízes fincadas numa deter-
minada localidade, sem deixar 
também de possuir asas que 
muitas vezes o tornam universal.

1 Vice-presidente do SPM

O que podemos chamar de 
pré-texto tem a ver com as in-
quietudes e interrogações que 
levam o autor a empreender uma 
pesquisa, um projeto de um livro 
ou uma carta. Procura responder 
as perguntas explícitas ou implí-
citas, ditas ou não ditas, que se 
respira no cotidiano. Fazendo 
parte deste cotidiano, o autor 
encontra-se imerso na realidade 
concreta. Dela extrai e digere 
questões nem sempre confes-
sadas e confessáveis. Daí que o 
pré-texto, ao mesmo tempo que 
leva em consideração os interro-
gativos locais, tenta igualmente 
trazer alguma luz sobre a nebu-
losidade de um horizonte global 
que se faz obscuro e inseguro.



50 Dito isso, o texto da Carta 
Encíclica Fratelli tutti, do Papa 
Francisco, “sobre a fraternidade 
e a amizade social” comporta seu 
contexto e seu pré-texto. O con-
texto fica evidenciado logo início 
da encíclica em duas expressões 
que descrevem o mundo atual. 
Uma delas corresponde ao título 
do primeiro capítulo: “as sombras 
de um mundo fechado”, imedia-
tamente seguida de outra que 
figura como subtítulo do mes-
mo: “sonhos em pedaços”. Com 
tais motivações em jogo, o Santo 
Padre passa a descrever o que ele 
chama de “desconstrucionismo”, 
no qual a crise parece derreter a 
consciência histórica e o qual não 
se vê mais um projeto comum 
de sociedade. Daí à cultura do 
consumismo e do descarte, bem 
como à indiferença aos direitos 
humanos, a passagem é breve e 
perigosa. Comporta medos, con-
flitos e polarizações exacerbadas.

O Pontífice retoma temas já 
refletidos em outros documen-
tos da Doutrina Social da Igreja, 
tanto de seus antecessores quan-
to de sua autoria. Um deles é o 
descompasso entre o progresso 
técnico e a economia globalizada, 
de um lado e, de outro, o desen-
volvimento integral que poderia 
levar a uma inserção mais justa 
e solidário no mundo do tra-
balho. Dois aspectos essenciais 

formam o pano de fundo desse 
aparente pessimismo. Um deles 
é a ruptura do “contrato social” 
que, de alguma forma, alicerçou 
o projeto dos tempos modernos. 
Rompem-se com extrema facili-
dade laços, relações, atitudes e 
comportamentos, o que leva a 
uma ausência generalizada de 
estrelas no céu, ou de referências 
básicas de orientação. O segundo 
aspecto decorre justamente dessa 
carência de pontos sólidos onde 
firmar os pés e avançar com certa 
segurança. Emerge o conceito cé-
lebre de “modernidade líquida”, 
cunhado por Zygmunt Bauman.

Em vista desse contexto incer-
to, conturbado e fragmentário, a 
Carta Encíclica procura responder 
as questões do pré-texto. Aqui, 
dois fatores ajudaram a turbinar 
uma série de medos e angústias 
relacionadas a um tecido social 
já fortemente esgarçado: o retor-
no da extrema direita ao poder, 
com um discurso marcado pelo 
populismo nacionalista e a pan-
demia do Covid-19. Um e outro 
mexeram negativamente com o 
mundo do trabalho e dos direitos 
trabalhistas, levando multidões 
ao desemprego, subemprego 
ou mercado informal. Mexeram 
igualmente com a perspectiva de 
defesa do meio ambiente, costu-
rada por cientistas, ambientalistas 
e diversas nações de forma tão 
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árdua e laboriosa ao longo das úl-
timas décadas. Tais fatores criaram 
um imenso exército de migrantes 
e refugiados, errando atrás dos 
ventos e das migalhas do capital.

Do segundo capítulo em dian-
te, o Papa Francisco toma como 
referência a parábola evangélica 
do Bom Samaritano para apontar 

algumas linhas de ação. Tendo 
em vista o desafio de “pensar e 
gerar um mundo aberto”, mas 
também “um coração aberto 
ao mundo inteiro”, títulos do 
terceiro e quarto capítulos res-
pectivamente. Utopia positiva 
de um mundo de irmãos e sem 
fronteiras!
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um oLHaR soBRe o confLito

IR. MATINA M.E. GONZÁLES GARCIA, SSPS1

Resumo
O conflito é uma situação que nos 

inquieta quase na contra mão do de-
sejo de serenidade. Uma coisa é ser 
pessoa em conflito, a outra é saber 
viver o conflito com a perspectiva 
de superação. É o que o artigo nos 
proporciona. É urgente repensar a 
compreensão do conflito para tri-
lhar caminhos de superação. 

Palavras-chave: conflito, supera-
ção, reconciliação.

1  Formação nos cursos de Fundamentos 
de Justiça Restaurativa e Práticas de 
Justiça Restaurativa no Centro de Direitos 
Humanos e Educação Popular - CDHEP 
- SP. Entre outros espaços, como também 
formação em alguns centros penitenciá-
rios, agora está parado. Doutorado em 
Ciências da Religião pela PUC/SP. 

introdução
Há algum tempo olho para o 

conflito, faço aproximações a sua 
realidade, percebo seu potencial, 
suas possibilidades, mas obser-
vo, também, os desafios que se 
interpõem a seu enfrentamento, 
seja em razão de sua complexi-
dade, que sempre nos escapa, 
seja por nossa pouca habilidade 
para lidar com situações confli-
tuosas. Não obstante, voltei a ler 
mais sobre o assunto, em autores 
mais e outros menos conhecidos, 
e, de tudo o que recolhi nas lei-
turas, busquei expressar aqui, 
de maneira sintética, aquilo que 
faz ressonância em mim, em meu 
trabalho e que, penso, poderia 
ser útil partilhar.
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Percebi com mais amplitude 
que o conflito está por toda par-
te, que se trata de um fenômeno 
inerente à vida humana e, princi-
palmente, entendi que, uma vez 
assumido e enfrentado, o conflito 
“parteja” a vida, como diz Paulo 
Freire. Vida nova é um clamor 
dos tempos que atravessamos, 
como resposta ou coragem de 
gerar um novo olhar sobre as 
relações humanas com os desa-
fios e possibilidades que elas nos 
apresentam em várias dimen-
sões, conectando a realidade fora 
e dentro do próprio ser.

Faço alguma aproximação a 
este tema, tendo como perspec-
tiva relações interpessoais e de 
grupos, considerando que essas 
relações se inserem na realidade 
mais ampla da sociedade. Após 
apresentar uma visão sobre o 
conflito, passo por temas a ele 
relacionados, como comporta-
mentos humanos diante do con-
flito, poder, autoconhecimento, 
comunicação, interculturalidade 
e espiritualidade. Concluo convi-
dando ao exercício de um novo 
olhar para o conflito, de modo 
que se possa ampliar nossa vida 
em missão, para os desafios de 
nosso tempo.

contexto
Vivemos tempos de profundas 

transformações sociais, culturais, 
religiosas. Não vivemos uma 

época de mudanças, mas uma 
mudança de época, como já es-
tamos percebendo há um tempo.

Estruturas que pareciam nos 
sustentar, sentidos que pareciam 
indicar um horizonte a nos orien-
tar vêm desmoronando. Garantias 
de referenciais externos, que pare-
ciam funcionar para a sociedade, 
também estão oscilando. Vivemos 
em um mundo complexo e incer-
to. Isso nos causa medo.

Inserida na sociedade, a Vida 
Religiosa é atravessada por essas 
mudanças. Nas últimas décadas, 
sua dinâmica interna avança de 
uma vida orientada por normas 
e estruturas predeterminadas 
para uma vivência que favorece 
escolhas subjetivas, conscientes 
e responsáveis.

Essa nova realidade molda re-
lações entre pessoas e de pessoas 
com as instituições, favorece a 
emergência do individualismo 
e causa uma tensão entre o bem 
comum da instituição e o de seus 

Percebi com mais amplitude que 
o conflito está por toda parte, 
que se trata de um fenômeno 
inerente à vida humana e, princi-
palmente, entendi que, uma vez 
assumido e enfrentado, o conflito 
“parteja” a vida, como diz Paulo 
Freire. 
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membros, como também dos 
membros entre si. Neste novo con-
texto, conflitos tendem a aparecer 
mais. Contudo, e ao mesmo tempo, 
abrem-se novas possibilidades de 
se desenvolver processos e respos-
tas criativas, para transformação 
construtiva de dissensos.

algo sobre conflitos
Muitos de nós crescemos e nos 

formamos, tendo como horizonte 
uma vida pacífica, no qual a virtu-
de pedia que nos moldássemos ao 
estabelecido. Com a emergência 
da subjetividade e da individua-
ção, a perspectiva mudou. Hoje, 
somos convidados a considerar 
a diversidade e a ver o conflito 
decorrente como uma realidade 
humana, presente nos mais di-
ferentes espaços de interação de 
seres humanos. Manifestando-se 
abertamente ou não, o certo é que 
o conflito tem efeitos que afetam 
a todos, igualmente.

Conflitos expressam o que somos 
e as circunstâncias de vida que, em 
nosso entorno, nos envolvem dire-
ta ou indiretamente. Diferenças de 
valores, comportamentos, crenças, 

pressupostos básicos, identida-
des, aspirações e necessidades, 
entre outros elementos, moldam 
nossas relações e geram situações 
conflituosas.

Como parte de nossa socializa-
ção, poderes acima de nós e entre 
nós limitaram ou educaram nos-
sos desejos, deixando suas mar-
cas. É verdade que ao longo da 
vida levamos conosco vivências 
de aprendizados, compreensão 
de situações, encontros, entre 
outras memórias gratas. Mas car-
regamos também - quase sempre 
guardadas ou “esquecidas” 
- marcas de incompreensões, 
desentendimentos, competições, 
mal-entendidos, julgamentos e 
interpretações; noutras palavras, 
efeitos de conflitos não enfrenta-
dos ou mal resolvidos.

No entanto, conflitos também 
abrem possibilidades de de-
senvolvermos nosso potencial, 
quando acessamos o poder posi-
tivo que está em nós e entre nós. 
A partir de situações conflituosas 
podemos transformar realida-
des no mundo da vida que nos 
rodeia, tanto no nível pessoal, 
como interpessoal, social e cul-
tural. Os conflitos são, portanto, 
propulsores de mudanças, opor-
tunidades de crescimento, de 
compreensão sobre nós mesmos, 
sobre os outros e sobre nossa 
estrutura psíquica e social.

Considerados assim como 
parte natural e saudável da vida, 

Muitos de nós crescemos e nos 
formamos, tendo como horizonte 
uma vida pacífica, no qual a virtu-
de pedia que nos moldássemos ao 
estabelecido. 
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não precisamos rejeitá-los. Pelo 
contrário, devemos olhar para 
eles como oportunidades para 
nosso crescimento pessoal e 
social. Buscar respostas eficazes 
aos conflitos, em vez de ape-
nas sofrer seus efeitos, permite 
promover mudanças, encontrar 
soluções mais inclusivas, contri-
buindo para nosso bem-estar e 
dos outros. Hoje estamos avan-
çando na consciência de que a 
arte de conviver depende, em 
boa medida, da capacidade de 
utilizar positivamente os confli-
tos. De fato, nossa ação ou omis-
são frente a eles moldam nossa 
vida e determinam nosso futuro, 
pessoal e coletivo.

comportamentos humanos 
frente ao conflito

Num primeiro momento, a 
convivência com outras pessoas 
pode ser tranquila. No entanto, à 
medida que o convívio se apro-
funda, aparecem diferenças que 
causam estranheza, desconforto 
e podem entrar em choque com 
nossos valores, sensibilidades, 
sentimentos e interesses. É a 
dinâmica da vida em sociedade. 
Para Galtung (2006:10) isso é par-
te do estar vivo, “Vida, objetivos 
e contradições são inseparáveis”.

Mas nossa tendência é ver o 
conflito como ameaça. É que, ao 
se manifestar, o conflito mexe 

com tudo em nós – pensamentos, 
emoções e sentimentos. Gera uma 
situação incômoda, tira-nos da 
zona de conforto, deixa-nos inse-
guros sobre o que podemos fazer 
e até com medo de perdas, dos 
outros e de nós mesmos. “É como 
se lutássemos contra energias que 
afloram do profundo de nosso ser, 
tornando o outro uma ameaça. É 
como se nossas razões se vissem 
confrontadas e levadas a aceitar 
aquilo que achamos ser uma “não-
razão” (Gebara, 2010:108) Como 
responder? Consciente ou in-
conscientemente, desenvolvemos 
várias estratégias para conviver 
com as ameaças.

Uma delas é evitar o conflito, 
por acomodação e tolerância ao 
que está posto, seguindo numa 
convivência superficial no “deixa 
para lá”, “a vida é assim mesmo”, 
“a gente vai levando”. A ação de 
evitar o conflito pode decorrer do 
temor de ferir e ser ferido; da difi-
culdade de entrar em contato com 
ou de mostrar as próprias emo-
ções e opiniões. No fundo, paira 
quase sempre o temor de não 

Os conflitos são, portanto, pro-
pulsores de mudanças, opor-
tunidades de crescimento, de 
compreensão sobre nós mesmos, 
sobre os outros e sobre nossa 
estrutura psíquica e social.
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sermos bem vistos e aceitos. Mas, 
ofensas profundas vivenciadas e 
reprimidas em algum momento 
da vida, não olhadas e bem traba-
lhadas, podem nos manter presos 
no lugar de vítimas e condicionar 
nosso projeto de vida.

Outra atitude defensiva diante 
do conflito é a de permanecer 
aparentemente imperturbável, 
sem expressar qualquer mal-
estar, como se nada estivesse 
acontecendo, para não confron-
tar e para ser visto como uma 
pessoa boa. Trata-se igualmente 
de uma reação ao medo de não 
ser amado. Essa postura, no en-
tanto, pode trazer consequências 
problemáticas. No fundo, fica 
um ressentimento que torna a 
pessoa uma “ofendida” perma-
nente, podendo desencadear 
reações desagradáveis, para si 
mesma e para outros.

Há também a reação de enfrentar 
o conflito abertamente, de expres-
sar emoções e opiniões amplamen-
te, sem levar em conta como a outra 
parte do conflito pode ser afetada 
com estas manifestações.

Numerosos estudos mapeiam 
comportamentos profundamente 
enraizados que nós, seres humanos, 
desenvolvemos ao longo de nossa 
evolução. Sabemos que, diante 
do perigo, nossa reação natural é 
atacar, fugir ou fingir. São os com-
portamentos que herdamos do 
reino animal e que impregnaram 

nosso cérebro reptiliano. Tais rea-
ções foram importantes, talvez até 
necessárias, em alguns estágios da 
vida humana. Mas, apesar de, ou 
possivelmente por, vivermos um 
tempo de incertezas e de crescente 
violências, esses mecanismos auto-
máticos pedem para ser levados à 
consciência e reavaliados, pois pre-
cisamos aprender outras respostas 
que favoreçam a comunicação e 
relação com outros.

A seguir, elencamos algumas 
reações comuns a ameaças, iden-
tificadas a partir da psicologia 
evolutiva (Hicks 2009:107-108):

a) Desejo de preservar a ima-
gem. Nossa herança evolu-
tiva torna difícil admitir que 
cometemos erros. Aparecer 
bem foi e é uma necessidade 
para a sobrevivência. Em de-
corrência disso, houve uma 
tendência para desenvolver 
comportamentos adaptativos, 
esconder, mentir, enganar, 
tudo isso com o objetivo de 
não sermos mal vistos.

b) Culpar e causar vergonha. 
Para nos defender e evadir de 
nossa culpa, de nossa vergo-
nha, instintivamente culpa-
mos os outros e procuramos 
causar vergonha neles.

c) Resistência a assumir respon-
sabilidade. É uma estratégia 
que usamos para evitar que 
sejamos mal vistos e respon-
sabilizados pelos nossos atos.
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d) Resistência ao feedback. Temos 
muita dificuldade para aceitar 
comentários dos outros sobre 
nosso comportamento, princi-
palmente quando são críticos.

e) Assumir o papel de vítima. 
Quando as relações se rompem, 
nossos instintos se programam 
para negar nossa responsabili-
dade pelo que saiu mal e para 
nos colocar no lugar de vítima.

f) Desejo de vingança. Instinti-
vamente queremos nos vingar 
de quem nos ofende.

g) Restrição cognitiva. Tendemos 
a eliminar a fonte que perturba 
nosso bem estar. Bloqueamos a 
informação que ameaça nossa 
autopreservação.

Estudos de paz (Lederach, 
2011:39; Rosenberg, 2006: 29) 
identificam em nossa civiliza-
ção ocidental hábitos profun-
damente enraizados, como o 
de pensar sobre os outros com 
base em julgamentos morali-
zadores. Reduzimos a comple-
xidade da natureza humana 
e da sociedade a uma simples 
bipolarização - certo e errado, 
bom e mau, egoísta e altruísta, 
nós e os outros, os de cima e os 
de baixo, os bem intencionados e 
os mal intencionados, ofensores 
e ofendidos, conosco ou contra 
nós, quem pensa como nós e 
quem pensa diferente de nós. 
Julgamos os outros a partir de 
nossas categorias sobre o certo 
e o errado. A elas associamos o 

sentido de justiça com base no 
merecimento; se fizer algo mau, 
merece castigo; se fizer algo bom, 
merece recompensa.

Apesar dos mecanismos acima, 
a que podemos estar condiciona-
dos, também encontramos nos 
seres humanos um rico potencial 
de valores que os movem para 
viver relações de amizade, coo-
peração e compaixão. É com base 
nesses valores que nosso ser se 
abre para a mudança, a acolhi-
da, o diálogo e a compreensão 
do outro em busca de respostas. 
O confronto com o outro, com as 
diferenças, pode nos levar a uma 
busca interior, uma busca profun-
da, que leva à compreensão de nós 
mesmos e nos permite questionar 
nosso próprio modo de vida, 
nossas verdadeiras necessidades 
e aspirações. Esta dinâmica nos 
convida a mergulhar mais profun-
damente no ser e entrar em con-
tato com nossas luzes e sombras, 
valores e vulnerabilidades.

O confronto com o outro, com as 
diferenças, pode nos levar a uma 
busca interior, uma busca profun-
da, que leva à compreensão de nós 
mesmos e nos permite questionar 
nosso próprio modo de vida, nos-
sas verdadeiras necessidades e 
aspirações. 
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Assim o conflito pode nos des-
pertar para uma aspiração mais 
profunda da vida, cujo potencial 
já está em nós. Este desabrochar 
pede franqueza, abertura e co-
ragem para confrontar nossos 
padrões, hábitos e modos de ver 
a realidade que nos deixam, de 
certa forma confortáveis, mas 
ao mesmo tempo acomodados e 
insatisfeitos. Quebrar estruturas 
viciadas, revisar e transformar 
atitudes, superar barreiras e estag-
nações, tudo isso abre o espírito 
ao essencial em nós e entre nós e 
permite o enriquecimento da vida.

É pouco realista pensar, que 
diante de um conflito, todas 
as pessoas podem ou têm que 
fazer esta mudança de padrões, 
atitudes, visões e comporta-
mentos. Trata-se de oferecer a 
possibilidade de fazer a expe-
riência, entrar em contato com 
os valores propostos, mas res-
peitando o processo único em 
cada situação e para cada pessoa. 
(Lederach,2011:13).

A seguir apresentaremos, bre-
vemente, algumas dimensões 
que acompanham tanto o sur-
gimento do conflito quanto a 
resposta construtiva a ele.

Questão do poder

A consciência do lugar que ocu-
pa o poder em relações de conflito 
é fundamental para abordá-lo. 
Poder, em latim potere, refere-se 

à capacidade de ação, de fazer 
mudanças, exercer autoridade. 
Nosso poder se manifesta na ca-
pacidade de agir para conseguir 
alcançar um objetivo.

A questão do poder acompa-
nha a humanidade desde seus 
primórdios. Relações de poder 
estão presentes entre indivíduos 
e grupos, nos mais diferentes 
âmbitos da vida. As formas como 
se articula o poder podem causar 
danos e sofrimento a outros, mas 
também podem realizar mudan-
ças positivas. O poder em si não é 
bom nem ruim, mas depende de 
como é assumido e exercitado.

Todos temos poder, mas mui-
tas vezes não somos conscientes 
disso, em parte devido à carga 
negativa ligada à compreensão 
deste atributo. Mas, na verda-
de, o poder é uma necessidade 
profunda e inata na constituição 
dos seres humanos (Pranis, 2011; 
Lederach, 2011). Como ser aberto, 
interdependente e em constante 
processo de construção, a criatura 
humana vive uma busca constan-
te que o leva a fazer escolhas para 
alcançar metas. Essas escolhas 
implicam o exercício de poder.

Num modelo de sociedade em 
que as relações de poder estão 
hierarquizadas, em que há níveis 
diferenciados entre os de cima e 
os de baixo, o poder causa dano 
e sofrimento. A concentração de 
poder sobre outros se manifesta 
em âmbitos como, por exemplo, 
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o acesso ao saber, a bens eco-
nômicos, status, cargos, classe, 
gênero, etnia, entre outros.

Quando uma pessoa, ou um 
grupo, é submetida ao poder 
controlador de outrem e assim 
se percebe limitada ou excluída 
do exercício de poder, entra em 
choque com a possiblidade de 
realizar as buscas que pulsam 
dentro de si mesma. A negação 
do poder, que impede ou limita 
a ação de uns, causa emoções 
negativas mais ou menos cons-
cientes e profundas. Ao mesmo 
tempo, pode despertar e fortale-
cer a capacidade de resiliência. 
Pessoas e grupos que vivenciam 
a negação de poder podem 
entrar em conflito com a outra 
parte, reivindicando poder e 
podem desenvolver comporta-
mentos considerados inadequa-
dos, como reação diante de sua 
impotência. (Pranis,2011:29)

Portanto, para lidar com os 
conflitos de forma construtiva é 
preciso levar em conta o papel 
que joga o poder, para analisar 
se este elemento está equilibra-
do entre as partes conflitantes, 
ou não, e se porventura existe 
uma manipulação em seu uso. 
É importante tomar consciência 
do próprio poder. Não assumir o 
próprio poder ou negá-lo, mesmo 
com boa intenção, confunde e 
prejudica a relação. É muito fre-
quente que as pessoas em posição 
superior não tenham consciência 

de seu poder e, portanto, estejam 
inconscientes também em relação 
ao modo como seu exercício de 
poder afeta os outros.

Para dialogar e construir acor-
dos, é necessário equilibrar o 
poder entre as partes em conflito, 
pois de outra forma fica difícil 
avançar para melhorar a situação. 
Assumir que todos têm alguma 
forma de poder também é funda-
mental. Para ajudar a tomada de 
consciência do poder de cada um, 
mesmo que em níveis diferentes, 
Lederach elenca algumas fontes 
de poder como: a autoridade 
formal; preparação acadêmica e 
técnica; relações e associações; 
controle de recursos; insistir, 
irritar, testar a paciência; a força; 
o testemunho pessoal; ser caris-
mático/ca, atrativo/a, agradável e 
confiável; o status social; a mídia 
como força de mobilização.

Pranis (2011:30) ainda aborda 
o poder de outro ângulo. Ela se 
refere ao poder saudável que 
temos dentro de nós e que não 
se afirma à custa de outros. É 
o “poder com” em oposição ao 
“poder sobre”. O exercício do 
“poder com” permite viver bons 
relacionamentos com o que está 
no entorno de si. Ao tratar um 
conflito, tomar consciência de 
como nos sentimos diante do 
poder que temos ou não temos 
ajuda-nos a fazer escolhas que 
atendam a nossa necessidade 
de poder, sem prejudicar outros.
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Uma possibilidade de distinguir 
poder e pseudopoder é a partir 
da atenção às atitudes das pes-
soas. O poder é evidenciado na 
capacidade de ser protagonista, 
realizar mudanças e conduzir a 
própria vida. O pseudopoder é 
revelado por uma postura passiva 
ou autoritária que, em qualquer 
caso, coloca o poder nas mãos de 
outros – estruturas e superiores, 
por exemplo. O poder também 
implica um empoderamento que 
permite diálogo, abertura para 
mudanças e vivência do presente. 
Já o pseudopoder provoca um 
desempoderamento que, por inse-
gurança, impede o diálogo, leva a 
agarrar-se a “verdades” e reforça 
a tendência de viver no passado.

Ainda uma palavra sobre o 
poder na instituição eclesial, a 
partir de uma reflexão de Kiechle 
(2010), muito se escreve e reflete 
sobre o poder na Igreja, assim que 
apenas pretendemos considerá-lo 
em relação à dimensão do surgi-
mento de conflitos. É possível que 
pessoas, principalmente as que 
receberam uma ordem, que por 
sua vez é “imutável”, vistam-se 
de poder a partir de cargos que 
lhes são entregues na instituição 
eclesial. A função do poder confe-
rido é ser dom, para fazer o bem 
nos múltiplos ministérios e servi-
ços ao Reino. Ao ser fundamenta-
do como “vindo de uma instância 
superior”, pode ser considerado 
intocável, inatingível e santo. Ao 
mesmo tempo, é confiado a seres 

humanos e, portanto, é carrega-
do em “vasilhas de barro”. Para 
manter uma boa relação com 
este poder, é necessário estarmos 
atentos aos perigos que implica 
e aos sintomas que porventura 
possa provocar.

Sem entrar na questão da es-
truturação do poder na Igreja, 
podemos nos assomar às ma-
neiras como ele afeta pessoas 
e grupos. Tanto a negação das 
consequências suscitadas pelo 
poder, quanto a afirmação ina-
propriada do mesmo são fontes 
de conflitos nas instituições ecle-
siais. Um jeito autoritário, um 
fechamento ao diálogo e uma 
certa naturalização da postura 
de dar ordens, a partir de uma 
posição superior podem ser 
manifestações do mau uso desse 
poder; podem ser gestos discri-
minadores, que causam danos 
às pessoas. Normalmente, são 
expressões de cegueira no exer-
cício do poder que interferem na 
liberdade de outros.

Acolher e afirmar o poder vin-
do de Deus como dom e serviço 
pede cuidado, discernimento, 
acompanhamento e controle, 
para evitar desvios e abusos.

comunicação

A comunicação nos permite 
ouvir, perceber, sentir e entender 
o outro, a partir de um diálogo 
profundo e transformador. Mas, 
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normalmente, embora pareça es-
tranho, não nos dispomos a ouvir 
o outro; em geral, conversamos 
sem escutar nosso interlocutor; 
ficamos dando voltas em nossa 
narrativa pessoal, querendo que 
o outro entenda. Por outro lado, 
temos dificuldade de expressar 
o que gostaríamos de dizer. 
Aprendemos a nos comunicar 
de forma superficial e impessoal, 
sem externar o que realmente se 
passa dentro de nós.

Temos dificuldade de perceber 
que somos responsáveis pelos 
nossos sentimentos, necessida-
des e ações, ao passo que facil-
mente rotulamos e julgamos 
o que supostamente se passa 
no interior do outro. Aí sim, as 
análises que fazemos dos outros, 
são o reflexo daquilo que está em 
nós. Uma linguagem que rejeita 
no outro o que não percebe em 
si cria resistência, reforça postu-
ras defensivas e gera círculos de 
violência. (Rosenberg,2006)

A dificuldade de acolher nossa 
vulnerabilidade e a dos outros 
torna difícil comunicar o que po-
demos estar sentindo, temendo, 
ansiando, necessitando. Medo, 
culpa e vergonha podem nos dei-
xar com temor de sermos inade-
quados ao que se espera de nós.

A comunicação é uma arte que 
é preciso aprender. Tratar os 
conflitos de maneira a gerar resul-
tados positivos e criativos requer 
a atitude do diálogo. Para isso é 

necessário propiciar um ambiente 
de acolhida, respeito e participa-
ção. O relacionamento deve ser 
no mesmo nível, não hierarqui-
zado. Há que se criar um espaço 
de confiança, onde as partes se 
sintam seguras e confortáveis, 
para serem capazes de partilhar 
suas diferenças e desencontros, 
seus sentimentos e necessidades. 
(Armstrong, 2011:104)

Um espaço que permite a ex-
pressão das diferenças e da vul-
nerabilidade pede, de cada par-
ticipante, abertura para escutar e 
acolher a narrativa do outro. Esta 
atitude nos abre para uma nova 
percepção do conflito, permite-
nos reconhecer como somos afe-
tados e como afetamos os outros 
com nosso comportamento; per-
mite a emergência da verdade de 
cada um e, em consequência, o 
questionamento da própria ver-
dade, até então vista como “ver-
dade única”; facilita a própria 
percepção e o reconhecimento da 
necessidade de mudança quali-
tativa das próprias atitudes; cria 
uma nova conexão que passa pela 
compreensão do outro, também a 
partir de se colocar em seu lugar. 
(Armstrong, 2011:104)

Quando a situação assim o reco-
mendar, será necessário primeiro 
ouvir, separadamente, cada uma 
das partes em conflito. É preciso 
uma escuta profunda da narra-
tiva de cada uma delas. Escutar 
envolve mais do que ouvir o que 
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está sendo dito. Pede estar atento 
à mensagem subjacente, ao que 
não é dito em voz alta. Pede um 
empenho maior para ouvir a dor 
e o medo que transparecem na 
linguagem corporal, no tom de 
voz e nas imagens.

Escutar profundamente pede 
estar plenamente presente para o 
outro, livre dos ruídos da própria 
mente, livre de interpretações e 
julgamentos. (Lederach, 2011). 
Escutar profundamente é a arte 
de conectar-se com o outro, cap-
tar com o coração o que se escuta 
e tentar penetrar a essência, o 
coração do que está sendo dito. 
Para Morineau trata-se de escu-
tar o grito do outro e, para isso, é 
preciso escutar primeiro o próprio 
grito. Quem é escutado assim, 
normalmente consegue escutar-
se e perceber-se; com frequência, 
esta experiência é eficaz e potente 
a ponto de permitir que surjam ca-
minhos para dissolver o conflito.

autoconhecimento

Em geral não somos conscien-
tes de nossos valores e padrões 
de comportamento.

Para lidar melhor com os confli-
tos, precisamos interrogar nosso 
mundo pessoal, precisamos mer-
gulhar em nós mesmos, para tor-
narmo-nos conscientes de nossas 
caraterísticas, aproximando-nos 
da verdade dentro de nós. Desta 
forma, podemos mergulhar no 

ponto de vista do outro. Esta é 
uma sabedoria antiga presente no 
legado que nos deixou Sócrates – 
“Conhece-te a ti mesmo”.

Às vezes temos uma falsa ima-
gem de nós mesmos. Por isso 
mesmo, sem fazer este movimen-
to de reconhecer o que realmente 
se passa em nós, caímos facilmen-
te no ímpeto de ver a palha no 
olho alheio e não perceber a trave 
que está no nosso. O fato de nos 
considerarmos bons nos leva a 
julgar os outros e a colocar cargas 
pesadas sobre seus ombros, como 
mostra a parábola do fariseu e do 
publicano. (Lc 18,9-14).

A falta de consciência da relati-
vidade de nossas estruturas men-
tais nos dá uma falsa imagem 
de superioridade. Carregamos 
em nós uma serie de padrões, 
ideias, experiências herdadas ou 
geradas em nossa trajetória, úteis 
para a vida em seu momento e 
contexto, mas, congeladas em 
nós como absolutas e acionadas 
em nossas relações, estas estrutu-
ras inflexíveis nos levam a defen-
der uma posição contra a outra, 
o que pode contra o que não 
pode, como se fôssemos o centro 
da verdade e acreditando que 
temos que mudar os outros para 
que sejam de acordo com nossa 
visão. (Armstrong, 2011:95)

Ao mergulhar em nós mes-
mos, na nossa condição de seres 
humanos, encontramos luzes e 
sombras, capacidade de fazer o 
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bem e, também, tendências para 
o mal. Santo Agostinho identifica 
essa tendência para o mal com o 
pecado original. São Paulo tam-
bém se depara com esta realidade 
dentro de si mesmo: “...não faço 
o bem que eu quero, mas pratico 
o mal que não quero.” (Rm 7,19) 
Como escreve Ivone Gebara, 
(2010:126) somos seres “mistura-
dos”. Levamos conosco a mistura 
de luzes e sombras. Da mesma 
forma, em nossas instituições, 
formadas por nós, existe essa 
“mistura” de luzes e sombras.

Ao longo de seus escritos, Santa 
Teresa de Ávila trata da impor-
tância do autoconhecimento para 
o caminho que leva à união com 
Deus, inseparável da união com 
o outro. Em sua experiência de 
oração, vê como fundamental ter 
diante de si o que se é. Mesmo 
nas moradas avançadas do cas-
telo interior, ela volta a chamar 
a atenção para a importância de 
estar atenta a esta dimensão, sob 
pena de se perder o caminho que 
conduz ao encontro da união com 
Deus, que ela experimentou e 
ensinou. E, ensinando, comenta 
- quanto mais perto da luz, mais 
transparente fica a poeira.

interculturalidade e sua 
relação com o conflito

O mundo globalizado faz com 
que povos de diferentes culturas 

se desloquem e passem a con-
viver em territórios de cultura 
diferente. Assuntos econômicos, 
mas também guerras, fome, per-
seguições estão entre as causas 
deste movimento.

Há algum tempo, a vida religio-
sa, na sua missão de evangelizar, 
foi ao encontro de povos não 
evangelizados. Nas últimas dé-
cadas, houve uma rica e fecunda 
reflexão sobre inculturar o evan-
gelho nos campos de missão. A 
inculturação pressupõe um mo-
vimento de países evangelizados 
em direção aos não evangeliza-
dos, como missão ad gentes.

Mais recentemente, em novo 
contexto de mundo e Igreja, 
numa realidade mais complexa 
e multidirecional, está a acon-
tecer um deslocamento da mis-
são ad gentes, para a missão 
inter gentes onde se situa a 
interculturalidade.

Missão em chave intercultural 
implica a interrelação de culturas, 
ou, ainda mais do que isso, impor-
ta em dar lugar a algo novo, que 
brota do espaço entre as diferentes 
culturas, numa relação simétrica, 
em condição de igualdade. Essa 
chave é diametralmente oposta 
àquela em que uma cultura preci-
sava, ou precisa ainda, adaptar-se 
a ponto de ocultar ou negar sua 
própria cultura. Tudo isso suscita 
novos e profundos desafios ao 
mesmo tempo em que coloca pos-
sibilidades ricas e originais para 
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a igreja e a vida religiosa, tanto 
para dentro de suas comunidades 
como na missão para fora.

Para Adriana Milmanda (2019), 
a vida religiosa pode e deve se 
converter num anúncio urgente 
dessa semente profética para 
a paz no mundo de hoje. Num 
mundo globalizado, nenhuma 
cultura ou religião pode, isola-
damente, responder às necessi-
dades que se apresentam. Como 
viver esta relação entre as cultu-
ras é a pergunta mais cruciante.

Num processo de intercultu-
ralidade não basta a boa convi-
vência ou a tolerância. Trata-se 
de um caminho que contém um 
chamado a uma conversão para 
se colocar no lugar do outro, 
afirmar o que une, enriquecer-
se mutuamente com os valores 
de cada cultura. Ao mesmo 
tempo, importa em afirmar as 
diferenças, valorá-las e integrá-
las e, ademais, de confrontar e 
reconhecer as sombras presentes 
em cada cultura. E, ainda, trata-
se de conversão e capacidade 
de desenvolver processos que 
ajudem a elaborar os conflitos 
decorrentes da confrontação 
com o diferente, em dimensões 
fundamentais da vida e das re-
lações entre elas, as dimensões 
da comunicação, valores, relação 
com o poder e autoridade, atitu-
des diferentes diante do conflito.

Viver de maneira intercultural 
é um aprendizado profundo que 

pede reconfigurar padrões cultu-
rais e que, quase inevitavelmen-
te, leva ao choque e a conflitos. 
Tomar consciência disso pode 
ser produtivo e uma importante 
conquista. O momento do apren-
dizado da interculturalidade co-
meça quando se percebe que não 
se é capaz de entender e interpre-
tar o outro. É um longo processo 
de aprendizagem que passa pela 
experiência do fracasso, do não 
saber, do ficar perdido, do tentar 
sempre de novo, ciente de que o 
caminho é mais importante do 
que a chegada. (Hüfner-Kempen 
e Kempen, 2017:110)

espiritualidade
No percurso feito até aqui, 

reiteradamente apontou-se a 
necessidade de entrar em contato 
consigo mesmo, de adentrar o 
próprio ser. Hoje, pessoas consi-
deradas mestres no trabalho com 
conflitos, mesmo comunicando-
se com o mundo secularizado, 
veem a espiritualidade como 
dimensão fundamental do ser 
humano e, em especial, para a 
abordagem de conflitos.

Vemos a espiritualidade como 
uma busca no espaço interior da 
consciência, no profundo do ser 
que nos conecta com o divino que 
nos habita. É um movimento per-
cebido como gratuidade e abertu-
ra que acessa valores profundos 
como compaixão, entrega e ale-
gria. Não é uma obrigação ou um 



65

CO
N

V
ER

G
ÊN

CI
A 
•  

AN
O

 L
V

I •
 N

º 5
32

 •
 f

EV
ER

EI
RO

 •
 m

AR
çO

 •
 A

bR
IL

 d
E 

20
21

dever imposto de fora, mas algo 
que brota da fonte de vida que 
anima o humano divino em nós.

No processo de adentrar o 
mundo interior, também encon-
tramos limitações, enganos e fra-
gilidades. À luz da fé, podemos 
nos sentir amados e aceitos como 
somos, sem sermos julgados ou 
cobrados. Acolhidos assim, pou-
co a pouco podemos fazer um 
percurso de autoconhecimento 
e amadurecimento, permitindo-
nos reconhecer e aceitar a nós 
mesmos e o outro, assim como 
entrar em contato com a dor 
e transcendê-la. Assim é que 
sempre pouco a pouco, fora do 
tempo, o movimento do Espírito 
pacifica o ser e abre um espaço 
para a humanidade do outro, 
tão humano quanto “eu”. Esse 
movimento pode dar lugar à 
criação de algo novo, um espaço 
comum, um “entre” que acolhe e 
transcende as barreiras do medo 
frente ao outro. Um “entre” en-
contrado mediante a compaixão 
conosco mesmos e com os outros.

O caminho de Emaús joga luz 
neste processo. A dor dos últi-
mos acontecimentos põe em fuga 
os discípulos. Esta é uma reação 
automática em todos nós diante 
da dor. Frustração, revolta, medo 
e impotência ante o acontecido 
provocam um movimento de 
fuga. A narrativa sobre o colapso 
do sentido profundo e último, 
que tinham encontrado em Jesus, 

lhes ocupa e eles ficam remoen-
do o acontecido.

Sem perceber, eles estão sendo 
acompanhados por um espaço 
secreto de luz e esperança, uma 
memória do vivido como dis-
cípulos de Jesus. Um forasteiro 
começa a caminhar junto aos 
discípulos, escuta-os e reconhe-
ce sua dor. Ele apenas retoma 
com eles o que aconteceu, sem 
julgamento, interpretação ou 
resistência. O que um dia foi o 
grito do “porque me abandonas-
te” agora se transforma.

Os discípulos de Emaús, des-
concertados, desanimados e 
frustrados, ficam envolvidos 
por essa presença e algo começa 
a se mover neles. Celebram a 
vida, sentem o coração aquecer. 
Experimentada na fração do pão, 
uma energia renovada poten-
cializa seu coração no amor, na 
gratuidade e na entrega. No po-
der do Espírito que ressuscitou 
Jesus, o acontecido deixa de ter 
poder esmagador sobre os discí-
pulos e se converte em poder que 
traz vida nova e abertura para 
seguir em frente. Reencontraram 
o sentido que dá leveza a seus 
pés que os conduzem de volta 
para Jerusalém, lugar do confli-
to. É preciso continuar abrindo 
caminhos de cura e libertação, 
acolhendo outras vidas como 
eles mesmos foram acolhidos.

Conflitos bem trabalhados po-
dem ser processos de crescimento, 
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libertação, vida mais plena, im-
pulso de missão; podem trabalhar 
as relações, dando lugar a uma 
vida mais profunda, purificada e 
transformada; podem dar lugar à 
criação de novos espaços, espaços 
“entre”, que permitem a acolhida 
e a hospitalidade do diferente, 
alimentadas pelo amor desinte-
ressado e gratuito. Espaços cons-
truídos sobre o alicerce profundo 
do ser, habitado pelo sopro do 
Espírito que foi derramado em 
nossos corações e que, de manei-
ra misteriosa para nós, interliga 
tudo. “Pai, que todos sejam um”.

conclusão

Essas linhas pretendem ser 
apenas a partilha de um olhar 
sobre o conflito, uma tentativa 
de nos aproximarmos do tema. À 
medida que fazemos esta aproxi-
mação, vão se abrindo novos ní-
veis de compreensão. O conflito 
nos perpassa e perpassa as rela-
ções nos mais diferentes níveis. 
Cada aspecto abordado fica aber-
to para novos aprofundamentos.

Atualmente, observamos ten-
dências ao fechamento e à cons-
trução de alianças defensivas 
que encolhem a vida em busca 
de segurança. Por outro lado, 
observamos também um movi-
mento de criatividade que abre 
novos espaços, nos quais a vida 
floresce com fecundidade, como 
resposta aos novos desafios.

Nos últimos anos, a Conferência 
dos Religiosos do Brasil de São 
Paulo tem promovido forma-
ções com o tema do conflito. 
Chamou a atenção a participação 
e o interesse que o tema despertou. 
Acreditamos que isto seja um sinal 
de abertura da VR, para nomear 
esta realidade e responder a ela.

As  Escolas  de  Perdão e 
Reconciliação, organizadas em 
vários núcleos no Brasil e na 
América Latina, vêm oferecen-
do formação em vários lugares, 
abordando esse tema. Pessoas 
comprometidas com esta for-
mação, entre elas religiosas de 
várias congregações, encontra-
ram aí uma resposta que ajuda 
a transformar sua vida e faz dela 
um serviço de missão. É uma 
forma de ser a mudança que 
se quer para este mundo que 
é sacudido pela violência, mas 
clama pela paz, a que somos 
chamados e chamadas.

Aqui fica um convite, mais que 
isso, um apelo do nosso tempo. 
Temos a possibilidade de respon-
der, abrindo-nos ao movimento 
do Espírito que recria todas as 
coisas para dentro de nós e para 
fora; nos espaços de vida comu-
nitária e na missão. Sigamos em 
frente com ânimo e esperança, 
cultivando o chamado para ser-
mos um, entrelaçados pelo amor 
como discípulas e missionárias.
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o Racismo no BRasiL: pRoVocaÇÕes 
À eVangeLiZaÇÃo e À educaÇÃo À 
LuZ do pacto educatiVo gLoBaL

IR. MAICON DONIZETE ANDRADE SILVA, FMS1

Resumo
Considera-se racismo toda 

ação discriminatória pautada 
em paradigmas de superiorida-
de racial, como completa Papa 
Francisco, “o racismo é um vírus 
que muda facilmente e, em vez de 
desaparecer, dissimula-se, mas 
está sempre à espreita” (Fratelli 
Tutti, n. 97). Como problemática 
gritante que perpassa a história 
brasileira, o racismo questiona 
a sociedade sobre o modo como 
lida com a diversidade étnico-
racial, provoca a Igreja acerca 
1  Irmão Marista. Mestre em Educação e 

Pedagogo pela Universidade Federal do 
Ceará (UFC), possui Especialização em 
Gestão Escolar pelo Centro Universitário 
Internacional e Graduação em Teologia 
pela Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUCPR). 

da sua missão evangelizadora e 
indaga a Vida Consagrada sobre 
seu testemunho profético junto 
aos marginalizados. Com base no 
legado histórico que fundamenta 
as lutas sociais dos negros no 
Brasil e nas intuições presentes 
no Pacto Educativo Global, este 
estudo problematiza o papel da 
educação e da evangelização na 
superação do racismo e das fissu-
ras sociais por ele geradas.

Palavras-chave: racismo, evangeli-
zação, pacto educativo global.

introdução
“É preciso uma aldeia intei-

ra para educar uma criança.” 
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Trata-se de um provérbio afri-
cano que denota o senso de cor-
responsabilização tribal pelo 
processo educativo desde a 
primeira infância. Educar é o 
ato de transmitir os valores e as 
aprendizagens que constituem 
o capital cultural de um povo. 
De igual modo, evangelizar 
refere-se à transmissão dos prin-
cípios religiosos e humanitários 
próprios do Evangelho. A ação 
educativo-evangelizadora, nesse 
sentido, expressa o modo cristão 
de educar com base nos valores 
ensinados por Jesus. É nessa 
perspectiva que o Papa Francisco 
tem provocado a humanida-
de à construção de um Pacto 
Educativo Global, convocando 
todos à corresponsabilidade pela 
formação de uma nova consciên-
cia humana e planetária.

As problemáticas do nosso 
tempo histórico tocam a educa-
ção, desafiam a missão evange-
lizadora da Igreja e provocam a 
incidência da Vida Consagrada 
no mundo. Francisco tem nos 
desafiado a rever nossos para-
digmas sobre relações humanas 
e justiça social, apontando a 
urgência de um compromisso 
cristão efetivo com os desafios 
do mundo, realizando o movi-
mento de uma “Igreja em saída”, 
capaz de provocar uma verda-
deira “cultura do encontro”. 
Assim, dentre as tantas pautas 
emergentes no atual momento 
histórico, como os inimagináveis 

desafios gerados pela pandemia 
da COVID-19, o crescimento da 
violência nos centros urbanos, o 
elevado índice de desemprego, a 
precarização da educação básica 
e o colapso do sistema público de 
saúde, também a discriminação 
racial entra em cena como um 
dos desafios que acompanham 
o curso histórico das sociedades, 
fruto de pauta “mal resolvida” 
na própria construção histórica 
do Brasil. 

Com base em dados históricos, 
informações estatísticas e autores 
que versam sobre o tema, o pre-
sente estudo propõe-se a analisar 
o contexto do racismo no Brasil, 
apontando as problematizações 
desse fenômeno à missão da Igreja 
e à função social das instituições 
educacionais. Somos provocados 
a uma permanente atitude de con-
versão e de compromisso com a 
justiça social, visto que a pobreza, 
a violência e a discriminação racial 
estão enraizadas numa sociedade 
construída sobre a injustiça. A Vida 
Religiosa Consagrada é chamada 
a viver sua missão profética pelo 
compromisso com a vida humana 
em quaisquer contextos onde ela se 
encontra ameaçada.  

dilemas de uma história mal 
resolvida 

Apropriar-se da história é 
criar condições para a supera-
ção dos desafios do passado e a 
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construção de uma nova relação 
humanitária. A Igreja e a Vida 
Religiosa, em fidelidade à missão 
que lhes foi confiada na defesa 
da vida, devem assumir uma 
postura de guardiãs (memórias 
vivas) do passado que não de-
sejamos reproduzir e do futuro 
que desejamos construir para 
as próximas gerações. Resgatar 
a história dos negros no Brasil 
é um convite a reconhecer o 
importante papel desse grupo 
na construção histórica do país, 
bem como as consequências 
sociais advindas do processo de 
colonização.

Entendemos por racismo toda 
prática discriminatória e precon-
ceituosa pautada em padrões 
de superioridade racial e étni-
ca, atingindo especialmente as 
populações negras. Refere-se a 
uma pauta sempre emergente na 
sociedade brasileira e mundial, 
uma vez que vivemos submersos 
numa sociedade estruturada sobre 
estereótipos de superioridade que 
legitimam a violência simbólica, o 
racismo velado e o mito da demo-
cracia racial (ALBUQUERQUE; 
FILHO, 2006)2. Os desníveis so-
ciais, econômicos, educacionais e 
culturais são reflexos deste cenário 
de inferiorização pautado pela 
dimensão racial e tudo aquilo que 
ela traz consigo.

2  ALBUQUERQUE, Wlamyra R.; FILHO, 
Walter Fraga. A história do negro no 
Brasil. Brasília: Fundação Cultural 
Palmares, 2006.

A história e a realidade do ne-
gro no Brasil e no mundo, levam-
nos a compreender o racismo 
como um fenômeno estrutural e 
estruturante (ALMEIDA, 2018)3. 
Dizemos que é estrutural por 
assumir um papel na estrutura-
ção do modo como as relações 
e os ordenamentos sociais são 
estabelecidos e normatizados. 
Da mesma forma, definimos 
que é estruturante porque con-
diciona os papéis sociais desem-
penhados pelos indivíduos na 
organização social, delimitando 
posicionamentos na esfera eco-
nômica, política, cultural, social, 
e por que não dizer, religiosa. 
Nesse sentido, o racismo delimi-
ta o lugar ocupado pelos sujeitos 
dentro da pirâmide social.

Dados recentes revelam o 
quanto é preocupante a situação 
do negro no Brasil. O Atlas da 
Violência de 20194, evidenciou 
que 75,5% das vítimas de homi-
cídios no país são indivíduos de 
cor negra (pretos e pardos), dos 
quais 91,8% são do sexo mascu-
lino, sendo 55% jovens de 15 a 
29 anos. De modo semelhante, 
informações recentes do IBGE/
PNAD5 demonstram que 4 em 
3  ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é 

racismo estrutural? Belo Horizonte: 
Letramento, 2018.

4  Atlas da Violência 2019. Disponível em: 
<https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/
noticia/31/atlas-da-violencia-2019-como-
se-negros-e-nao-negros-vivessem-em-
dois-paises-diferentes-diz-pesquisadora>. 
Acesso em 12 jun. 2020.

5  IBGE/PNAD. Disponível em:< ht-
tps://www.todospelaeducacao.org.br/
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cada 10 jovens ainda não con-
cluíram o ensino médio, o que 
corresponde a 44,2%. Quase 
metade dos homens negros, de 
19 a 24 anos, não concluíram 
essa etapa da educação básica. 
Entre mulheres negras, o índice 
chega a 33%, aumentando fileira 
do abandono escolar. No campo 
do trabalho, pesquisa do IBGE6 
mostra que a taxa de desocupa-
ção dos brasileiros negros foi de 
26,1% em janeiro de 2020, acima 
da média nacional de 11%, au-
mentando as fileiras da informa-
lidade e do desemprego. 

Esses dados sobre violência, 
educação e desemprego, pode-
riam facilmente ser ampliados 
por informações ligadas à preca-
rização da saúde, ao saneamen-
to, à moradia, à alimentação, ao 
acesso ao ensino superior e tan-
tas outras questões básicas, que 
refletem a desigualdade social 
brasileira. Assim, não há dúvidas 
de que a realidade posta é reflexo 
de uma sociedade construída 
sobre o pseudodiscurso da de-
mocracia racial e da igualdade de 
oportunidades, denotando que o 
racismo é, na verdade, uma pro-
blemática enraizada na própria 
construção histórica do Brasil. 

conteudo/quatro-em-cada-10-jovens-de-
19-anos-ainda-nao-concluiram-ensino-
medio>. Acesso em 02 jul. 2010.

6   Desemprego no Brasil. Disponível em: 
<https://www.almapreta.com/editorias/
realidade/desemprego-entre-negros-supe-
rior-a-media-nacional-e-heranca-colonial-
diz-economista>. Acesso em 11 jul. 2020.

2. a histórica luta pelos direi-
tos civis dos negros no Brasil 
e no mundo

Foram longos séculos de ex-
ploração que produziram duras 
consequências e profundas fissu-
ras sociais, como desigualdade, 
pobreza, discriminação, violên-
cia, desemprego e analfabetismo, 
reflexos do nosso tempo. Daí se 
verificam as raízes da discrimi-
nação, do preconceito e da falta 
de oportunidades, pois uma elite 
que sempre exerceu poder de 
mando e viveu nutrida pelo tra-
balho alheio, jamais admitiu que 
aqueles que outrora estiveram na 
condição de escravos e serviçais 
gozassem dos mesmos direitos. 
Os retratos das favelas, dos cor-
tiços, dos morros e das periferias 
expressam as marcas históricas 
de um país que normalizou a 
condição de pobreza de grande 
parcela da sua população. 

Longa foi a história de luta e 
resistência dos negros em nosso 
país, desde a era colonial, em fa-
vor da superação do estereótipo 
de “propriedade senhoril” e de 
classe subalterna. A atividade 
do tráfico negreiro estendeu-se 
até 1850, com a Lei Eusébio de 
Queirós decretando a proibição 
do mesmo. Em 1871, tivemos 
a Lei do Ventre Livre garan-
tindo a liberdade aos filhos de 



72

O
 R

AC
Is

m
O

 N
O

 b
R

As
IL

: p
RO

VO
CA

çÕ
Es

 À
 E

VA
N

G
EL

IZ
Aç

ÃO
 E

 À
 E

d
u

CA
çÃ

O
 À

 L
u

Z 
d

O
 p

AC
tO

 E
d

u
CA

tI
VO

 G
LO

bA
L

escravos. Em 1885, houve a Lei 
dos Sexagenários libertando os 
escravos com mais de 60 anos 
de idade. Diga-se de passagem, 
poucos chegavam a essa idade e, 
se chegavam, eram considerados 
improdutivos. Foram lançados 
numa sociedade sem a menor 
condição de acolhê-los, jogados 
à marginalidade social. Somente 
em 1888, a Lei Áurea foi decreta-
da, oficializando o fim da escra-
vidão no Brasil. Vale lembrar que 
o país foi o último do Ocidente 
a abolir a escravatura (SILVA, 
2013, p. 94)7, demonstrando o 
nosso atraso social.

Um marco importante na 
conquista de direitos foi a pró-
pria Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948), ao 
afirmar que todas as pessoas 
nascem livres e iguais em digni-
dade e direitos. De igual modo, a 
Declaração da Unesco sobre Raça 
e os Preconceitos Raciais (1978) 
tornou-se ícone importante na 
luta contra o racismo: “o racismo 
manifesta-se por meio de dispo-
sições legais ou regimentais e por 
práticas discriminatórias, assim 
como por meio de crenças e atos 
antissociais; impede o desenvol-
vimento de suas vítimas, perverte 
quem o pratica, divide as nações 
internamente” (UNESCO, 1978)8.
7   SILVA, René Marques da Costa. História 

dos trabalhadores negros no Brasil e desi-
gualdade racial. Revista Universitas JUS, 
v. 24, n. 3, p. 93-107. Brasília: Centro 
Universitário de Brasília, 2013.

8  UNESCO. Declaração sobre a Raça e 
os Preconceitos Raciais. Aprovada e 
proclamada pela Conferência Geral da 

A segunda metade do século 
XX foi marcada por figuras que 
encabeçaram as lutas da comuni-
dade negra nos quatro cantos do 
mundo. Martin Luther King Jr., 
Malcolm X, Rosa Parks e outros, 
lideraram a luta pelos direitos 
dos negros nos Estados Unidos. 
Na África do Sul, ícones como 
Nelson Mandela e Steve Biko 
demarcaram a luta contra o apar-
theid. No Brasil, personalidades 
como Abdias do Nascimento, o 
antropólogo brasileiro-congolês 
Kabengele Munanga, a escritora 
Conceição Evaristo e a educa-
dora Nilma Lino Gomes têm 
protagonizado a luta contra o 
preconceito racial, desmistifi-
cando a ideologia da democracia 
racial e desnudando as facetas do 
racismo institucional e estrutural 
que configuram a organização 
social brasileira.

No último século, diversos 
movimentos favoreceram a or-
ganização, a militância e a mobi-
lização da comunidade negra em 
diversas partes do mundo. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, 
destacaram-se o “Black Panther” 
e o “Movimento dos Direitos 
Civis dos Negros” (GOMES, 
2017). Muitos desses grupos 
foram encabeçados por lide-
ranças das igrejas protestantes 

Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura, reunida 
em Paris em sua 20ª reunião, em 27 de 
novembro de 1978.
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norte-americanas, das quais se 
destacou, por exemplo, o teólogo 
James Cone, um dos ícones da 
chamada “teologia negra e afro-
americana”. No Brasil, ganhou 
evidência o Movimento Negro, 
constituído pelos diversos grupos 
sociais que articularam a mili-
tância negra e afrodescendente. 
Importante ressaltar algumas fi-
guras que marcaram a luta dos ne-
gros desde a esfera eclesial, como 
D. José Maria Pires (Dom Zumbi), 
Antônio Aparecido da Silva (Pe. 
Toninho) e tantos outros militan-
tes da Pastoral Afro-brasileira. 

Como resultado de todo um 
caminho de luta e militância no 
mundo civil, é válido ressaltar al-
gumas conquistas que marcaram 
a história: o inciso XLII, do Artigo 
5, da Constituição Federal de 1988, 
definiu a prática do racismo como 
crime inafiançável e imprescrití-
vel, sujeito à pena de reclusão; a lei 
10.639/2003 tornou obrigatório o 
ensino de “história e cultura afro-
brasileira” dentro das disciplinas 
curriculares da educação básica; 
a lei 12.288/2010 criou o Estatuto 
da Igualdade Racial. Sem dúvida, 
foram conquistas importantes, 
entretanto, é fundamental lembrar 
que não bastam leis que legitimem 
direitos, igualmente faz-se neces-
sária uma nova cultura de respeito 
e de valorização dos negros na 
sociedade brasileira. 

a discriminação racial e suas 
provocações à igreja e à Vida 
consagrada

A pergunta fundamental que 
se apresenta é: em que a proble-
mática da discriminação racial 
toca a missão da Igreja e da 
Vida Consagrada? A resposta é 
bastante simples. Em fidelidade 
à sua missão evangelizadora 
junto aos desvalidos da história, 
são chamadas a comprometer-
se com essa e quaisquer outras 
realidades de diminuição da dig-
nidade humana, buscando meios 
para sua superação. A missão 
cristã está ancorada no anúncio 
do Evangelho e na defesa da 
vida. Assim, a razão de ser dos 
religiosos e das religiosas está 
assentada nesses princípios. 
Portanto, o compromisso com 
as camadas marginalizadas da 
população toca a sua vida, toca 
a essência da sua vocação e de-
safia a vivência de sua missão 
no mundo. 

Descolonizar as mentes e re-
cuperar memória histórica são 
caminhos que favorecem a su-
peração do racismo. Ressaltar os 
direitos humanos, reconhecer o 
negro como sujeito de direitos e 
afirmar que vidas negras impor-
tam, não deveriam ser necessi-
dades emergentes em diferentes 
tempos históricos, mas deveriam 
configurar como partes de um 
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entendimento natural da hu-
manidade. Entretanto, faz-se 
sempre necessário rememorar 
esta realidade posta, porém, ne-
gligenciada por muitos. Eliminar 
a exclusão e a desigualdade 
dentro da sociedade é condição 
sine qua non para a superação da 
violência e da miséria, realidades 
essas que atingem predominan-
temente os negros, os pobres e 
os favelados da sociedade bra-
sileira, conforme Francisco nos 
recorda: “Enquanto não se elimi-
nar a exclusão e a desigualdade 
dentro da sociedade e entre os 
vários povos será impossível de-
sarraigar a violência” (EG, 59)9.

Esses elementos nos levam a 
desenvolver a consciência de 
que racismo não é problema de 
negro, mas de toda a sociedade, 
uma vez que se trata de uma 
problemática gerada pela pró-
pria organização social do Brasil 
e do mundo, fundada sob regi-
mes segregacionistas. Portanto, 
a luta pela sua erradicação deve 
perfazer um compromisso cole-
tivo, garantindo que os direitos 
universais básicos sejam resguar-
dados e assegurados a todos. Por 
isso, a importância de fortalecer 
políticas públicas que visam a 
reparação social e a equidade de 
oportunidades, entendendo que 
não se trata de privilegiar um 
9   FRANCISCO. Exortação Apostólica 

Evangelii Gaudium: sobre o anúncio do 
Evangelho no mundo atual. São Paulo: 
Paulus, 2019.

segmento ou outro, mas de fa-
vorecer condições que garantam 
oportunidades iguais, levando 
em consideração os reflexos do 
abismo social que constitui a 
sociedade brasileira.

a superação do racismo e a 
construção do pacto educa-
tivo global 

Se em muitos momentos da 
história a educação assumiu o 
papel de legitimadora das estru-
turas de dominação, ela, agora, é 
chamada a tornar-se o espaço, por 
excelência, de fortalecimento da 
justiça social, de democratização 
dos conhecimentos e de defesa 
dos direitos historicamente cons-
truídos. A escola é desafiada a 
assumir o seu lugar de difusora 
dos princípios que favorecem a 
construção de uma sociedade jus-
ta e igualitária, contra quaisquer 
formas de discriminação racial.  

A construção de uma comuni-
dade educativa global pressu-
põe um compromisso comum 
capaz de reverter os quadros de 
marginalização, de violência, de 
pobreza e de analfabetismo que 
atingem a grande parcela da 
população no mundo. O Papa 
Francisco tem apontado a neces-
sidade de problematizar essas 
realidades em busca de soluções 
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que favoreçam a superação das 
práticas discriminatórias e to-
dos os entraves sociais que dela 
decorrem (INSTRUMENTUM 
LABORIS, 2019, p. 3).10 Nesse 
sentido, a escola assume papel 
privilegiado no processo de 
superação do racismo, uma vez 
que, por sua própria função 
social, o ambiente escolar é res-
ponsável pela transmissão dos 
saberes historicamente acumula-
dos pela humanidade (SAVIANI, 
2013)11, formando sujeitos críti-
cos para a vida em sociedade. 

Muitas figuras que marcaram 
a luta pelos direitos civis dos 
negros em diversas partes do 
mundo, ressaltaram o papel da 
educação no processo de emanci-
pação humana e na superação do 
racismo (FUÃO, 2001)12. O ativis-
ta norte-americano Malcolm X13 
afirmou: “a educação é um elemento 
importante na luta pelos direitos hu-
manos. É o meio para ajudar as pessoas 
a redescobrirem a sua identidade e, 
assim, aumentar o seu autorrespeito” 
(Malcolm X apud Haley, 1965, 

10 Pacto Educativo Global. Instrumentum 
Laboris, 2019.

11 SAVIANI, Demerval. História das Ideias 
Pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores 
Associados, 2013.

12 FUÃO, Juarez J. Rodrigues. Colonização e 
racismo nos Estados Unidos da América. 
Biblioteca de Ciências Humanas e 
Educação. Universidade Federal do 
Paraná, 2001.

13 Foi um dos principais líderes do movi-
mento pelos direitos civis dos negros 
nos Estados Unidos nas décadas de 1950 
e 1960, defendendo o empoderamento 
negro. Foi assassinado em 1965 quando 
discursava para uma plateia no Harlem.

p. 283)14. Nelson Mandela15 reiterou: 
“façam com que todas as casas e 
todos os barracos se tornem um 
centro de aprendizado para nos-
sas crianças. A educação é a arma mais 
poderosa que você pode usar para mudar o 
mundo” (SERRES; TELLES, 2013)16. 
Sua vida foi a prova cabal de um 
homem comprometido com a 
luta contra o regime do apartheid 
e a discriminação racial.

Em discurso durante as icô-
nicas marchas de Selma (EUA), 
Martin Luther King Jr.17 afirmou: 
“a função da educação, portanto, 
é ensinar alguém a pensar inten-
samente e a pensar criticamente. 
[...] Inteligência mais caráter; 
esse é o objetivo da verdadeira 
educação.” Quando liderou um 
boicote político-social na cidade 
de Montgomery (Alabama) con-
tra a segregação racial, afirmou: 
“quando os livros de história 
forem escritos no futuro, alguém 
terá de dizer: ‘lá viveu uma 
raça, um povo negro de cachos 
macios e tez preta, um povo que 
teve a coragem moral de lutar 
pelos seus direitos. E assim eles 

14 HALEY, A. Autobiografia de Malcolm 
X. Trad. A. B. Pinheiro de Lemos. Rio de 
Janeiro: Record, 1965.

15 Símbolo da luta contra o Apartheid, foi o 
primeiro presidente negro da África do 
Sul e Prêmio Nobel da Paz, em 1994.

16 SERRES, Alain; TELLES André. Mandela: o 
africano de todas as cores. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2013.

17 Foi um pastor batista e ativista político 
estadunidense. Importante liderança, 
tornou-se a figura mais proeminente do 
país na luta pelos direitos civis dos negros, 
de 1955 até seu assassinato em 1968.
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injetaram nas veias da história e 
da civilização um novo significa-
do’ (MATTOS, 2006)18.”

Cada vez mais tomamos cons-
ciência do papel da educação no 
processo de emancipação dos 
indivíduos negros, o que provo-
ca um verdadeiro movimento 
interno de superação do senso de 
inferioridade gerado pelo racis-
mo e criando mecanismos para 
a construção de uma identidade 
positivada. Nisso, percebemos a 
função da escola no sentido de se 
tornar um espaço de formação de 
consciências e de apropriação dos 
conhecimentos que favorecem o 
pleno desenvolvimento da pessoa 
humana. Para além de um lugar de 
legitimação dos antagonismos so-
ciais, que fortalecem as estruturas 
de exclusão, a escola deve tornar-
se espaço de empoderamento. Aí 
se encontra o cerne de um grande 
pacto educativo global.

conclusão

Ao refletirmos sobre o racismo 
e suas provocações à evangeliza-
ção e à educação à luz do Pacto 
Educativo Global, damo-nos 
conta do dilema historicamente 
vivido pelos negros no Brasil 
e no mundo. Ciente desse e de 
tantos outros desafios sociais, o 
Papa Francisco tem inaugurado 
18 MATTOS, Paulo Ayres. A trajetória 

de Martin Luther King Jr. Revista 
Caminhando. v. 11, n. 18, p. 69-80, 
jul–dez 2006.

um novo ciclo da história, no 
qual a Igreja tem sido repetida-
mente provocada a viver sua in-
cidência no mundo como marca 
profética da memória de Jesus. 
Quando afirmou que prefere 
“uma Igreja acidentada, ferida 
e enlameada por ter saído pelas 
estradas, do que uma Igreja en-
ferma pela oclusão e a comodi-
dade de se agarrar às próprias 
seguranças” (EG, 49), anunciou 
a urgência de um caminho de 
comprometimento com a justiça 
social e com os desafios que atin-
gem a natureza humana. 

Assumir um pacto pela edu-
cação é comprometer-se com a 
promoção da dignidade humana e 
com a superação de toda forma de 
discriminação. Daí a importância 
de uma atitude de corresponsabi-
lização social em torno aos proble-
mas que assolam a humanidade, 
em especial à problemática do 
racismo. Significa desenvolver a 
consciência de que racismo não é 
problema apenas de negro, mas 
de toda a sociedade. A luta pela 
sua erradicação deve perfazer um 
compromisso de todos, garan-
tindo que os direitos universais 
básicos sejam resguardados e 
assegurados a todos.

A Igreja e a Vida Religiosa 
Consagrada devem estimular e 
fortalecer as lutas por políticas 
públicas que visam a reparação 
social e a equidade de oportuni-
dades, entendendo que não se 



77

CO
N

V
ER

G
ÊN

CI
A 
•  

AN
O

 L
V

I •
 N

º 5
32

 •
 f

EV
ER

EI
RO

 •
 m

AR
çO

 •
 A

bR
IL

 d
E 

20
21

trata de privilegiar um segmento 
social em detrimento de outro, 
mas de favorecer condições que 
garantam oportunidades iguais, 
levando em consideração os re-
flexos do abismo social que cons-
titui a sociedade brasileira. Faz-
se necessário, assim, empoderar 
os movimentos que objetivam a 
superação dos antagonismos so-
ciais e o empoderamento da po-
pulação negra, fortalecendo sua 
identidade, sua autoestima e o 
seu posicionamento na socieda-
de, de modo a assumir espaços 
de direito, de manifestação cul-
tural, de engajamento intelectual 
e de tomada de decisão. 

A ideia de um pacto educativo 
global abre caminhos para uma 
nova consciência humanitária 
e evangelizadora, capaz de su-
perar toda forma de marginali-
zação social e de preconceito. A 

educação exerce papel privile-
giado nesse processo por favo-
recer espaços para a formação 
crítica e a incidência política e 
cultural dos seus sujeitos, pois 
não há caminho de superação 
da discriminação racial que não 
passe pela educação das cons-
ciências. Desse modo, concluí-
mos: formar cristãos ao modo 
de Francisco é resgatar a missão 
mais genuína dos seguidores de 
Jesus, que é a superação de toda 
forma de marginalização social. 
A superação do racismo não é 
papel de grupos específicos da 
sociedade, é dever de todos! 
Deve ser fruto de um senso co-
letivo de corresponsabilização. 
Vencê-lo significa subverter a 
lógica imperialista, colonizado-
ra e subalterna que sempre nos 
acompanhou. É favorecer uma 
real cidadania social, eclesial e 
planetária para todos. 
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os Votos ReLigiosos na peRspectiVa do 
sÍnodo paRa a pan-amaZônia

FREI VANILDO LUIZ ZUGNO

Resumo

“A VRC se renova”. É a cons-
tatação que o artigo faz desde o 
início. O Sínodo Pan-Amazônico 
não se deteve sobre os Conselhos 
evangélicos, muito menos sobre 
a VRC, isso não quer dizer que 
não a considere. O artigo em 
questão, para trazer à luz a pre-
sença da VRC no atual contexto, 
vai às fontes do momento eclesial 
e social, perpassa os sonhos de 
Francisco e ajuda a compreen-
der o SER consagrado dentro 
de um grande horizonte, belo 
e desafiador, que nos provoca 
a sermos sinais da presença de 
Deus na vivência profética dos 
conselhos evangélicos numa 
obediência sinodal, uma pobreza 

itinerante e uma castidade soli-
dária. Dividimos o artigo em 3 
partes devido ao espaço reser-
vado na revista.

Palavras-chave: obediência, pobre-
za, castidade, sinodalidade.

1a parte
Antes de entrar no nosso tema, 

há algumas observações introdu-
tórias a fazer. Em primeiro lugar, 
vamos nos ater nesta reflexão aos 
documentos oficiais do Sínodo. 
E isso tem seu limite. Eles são 
expressão do Sínodo, mas não de 
todo o Sínodo. O processo sinodal 
é muito maior que os documentos. 
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Ele envolve uma dinâmica que 
começou muito antes, envolveu 
muito mais pessoas que os que 
estiveram em Roma e continua a 
gerar movimento nas igrejas e nos 
povos daquela região e do mundo 
todo (SANTOS, 2019).

Em segundo lugar, é neces-
sário lembrar que a Exortação 
Apostólica Pós-Sinodal Querida 
Amazonia (QA) não quer subs-
tituir o Documento Final da 
Assembleia Especial do Sínodo 
dos Bispos para a Região Pan-
Amazônica Amazônia: novos cami-
nhos para a Igreja e para a Ecologia 
Integral  (ASSEMBLEIA.. . ) . 
Pelo contrário, o texto do Papa 
Francisco supõe e incorpora 
as reflexões e propostas da 
Assembleia Sinodal (QA 2).

Em terceiro lugar, quanto ao 
lugar que cabe à Vida Religiosa 
Consagrada (VRC) nesse pro-
cesso, não há dúvidas sobre sua 
importância, tanto quantitativa 
como qualitativa. No que tange 
ao número, basta a afirmação 
da Exortação Apostólica quando 
afirma que “muitas pessoas consa-
gradas gastaram as suas energias 
e grande parte da sua vida pelo 
Reino de Deus na Amazônia”. E, 
no que se refere à qualidade, está 
a lembrança de que “a vida con-
sagrada, capaz de diálogo, síntese, 
encarnação e profecia, ocupa um 
lugar especial nesta configuração 
plural e harmoniosa da Igreja 
amazónica” (QA 95).

Em quarto lugar, quanto ao 
procedimento que utilizaremos, 
dizemos desde já que não se trata 
de buscar aqui e ali, nos textos 
citados, as referências à VRC 
e, especificamente, aos votos. 
Assim procedendo, não tería-
mos grande resultado. É preci-
so, como ensina a boa teologia 
da VRC, compreendê-la dentro 
de seu ambiente próprio que é 
a paisagem eclesial e social na 
qual se insere. É no conjunto da 
renovação eclesial e de uma nova 
convivência entre os seres huma-
nos e destes com as demais cria-
turas proposta pelo Sínodo, que 
encontraremos elementos para 
repensar a vivência dos votos e, a 
partir desses três pilares, as pos-
sibilidades de renovação, tanto 
individual como institucional.

Em quinto lugar, da mesma 
forma que o Sínodo, sendo um 
evento pensado especificamente 
para a Amazônia, não deixou de 
ter um significado para a Igreja, 
a renovação da VRC que nasce 
dos impulsos sinodais não diz 
respeito somente às religiosas 
e religiosos vivendo naquele 
contexto, mas a todos e todas 
que partilham este modo de vida 
(LOPEZ OROPEZA, 2019, p. 
3-4). Trata-se, pois, de perscrutar 
o que, por meio deste processo e 
evento, o Espírito diz ao conjunto 
amplo da VRC (Ap 2—3). É o 
grande desafio de dar um passo 
a mais no sempre inacabado 
processo de “enculturação”, já 
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que o cristianismo e, nele, a VRC 
“não dispõe de um único mo-
delo cultural e não faria justiça 
à lógica da encarnação pensar 
num cristianismo monocultural 
e monocórdico” (QA 69).

A VRC, sendo uma realidade 
que acompanha o cristianis-
mo desde o seu início e sendo 
portadora, em suas diversas 
expressões, de tradições antigas 
e consolidadas, ela pode, ao 
instalar-se na Amazônia (as-
sim como em outros lugares) 
confundir a transmissão de 
uma determinada cultura com 
a transmissão do Evangelho 
(QA 69). As culturas institucio-
nais e carismáticas, se querem 
ser Boa Nova na Amazônia e 
nos diferentes lugares que lhes 
cabe viver, precisam colocar-se 
em diálogo com as realidades 
culturais, sociais e ambientais 
e, a partir delas, refazer-se. Se 
nos colocamos neste horizonte, 
repensar os votos a partir das 
novas realidades também não só 
é possível, mas necessário.

Tal procedimento é legítimo na 
medida em que, se observarmos 
a história da Igreja perceberemos 
que, sempre que a Igreja se renova, 
há um refazer-se da VRC com o ob-
jetivo de manter sua originalidade 
dentro da Igreja e dar uma resposta 
criativa às novas circunstâncias 
eclesiais e sociais. (NERI, 2001).

O Sínodo da Amazônia é a im-
plementação mais acabada, em 

termos eclesiológicos, do projeto 
do Vaticano II: uma Igreja capaz 
de dialogar com as novas reali-
dades e se refazer para a elas dar 
respostas. Por isso, as reações 
ao Sínodo foram tão apaixona-
das, tanto as favoráveis como as 
contrárias.1 Do “novo” que bro-
tará deste evento basilar de uma 
forma inovadora de ser cristão-
católico, certamente, surgirá 
uma nova configuração de VRC. 
Diga-se de passagem, boa parte 
do processo sinodal foi gestado 
com a colaboração de religiosos 
e religiosas e isso é demonstração 
de que a nova configuração já 
está a caminho. Na perspectiva 
cristã, o novo que esperamos não 
está num futuro distante, mas já 
está no meio de nós (Lc 17,20-25; 
MOLTMANN, 1987, p. 120-153).

Em grandes traços, tentaremos, 
na perspectiva do Papa Francisco, 
passar de uma leitura pessoal 
e intimista da VRC e, nela, dos 
votos, para uma perspectiva 
comunitária, social, ecológica e 
missionária, dentro da dinâmica 
de uma Igreja em saída.

1   Dentre as muitas manifestações con-
trárias ao Sínodo lembramos a do 
Cardeal Gerhard Müller, ex-prefeito 
da Congregação para a Doutrina da Fé: 
CARDEAL MÜLLER: documento vati-
cano sobre a Amazônia contém heresia 
e estupidez. “Não tem nada a ver com 
o cristianismo”. 15 de julho de 2019. 
Disponível em: http://www.ihu.unisinos.
br/78-noticias/590812-cardeal-mueller-
documento-vaticano-sobre-a-amazonia-
contem-heresia-e-estupidez-nao-tem-
nada-a-ver-com-o-cristianismo Acesso 
em 27/07/2020.
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É com estes parâmetros que 
vamos em busca, nos textos si-
nodais, de elementos que nos 
provoquem a buscar, no tesouro 
dos votos, coisas novas e velhas 
(Mt 13,51). Iniciamos pelo voto 
de obediência que, a nosso ver, 
na perspectiva do Sínodo para a 
Amazônia, é o ponto de partida 
para a renovação dos outros dois.

uma obediência sinodal

O Sínodo para a Amazônia, na 
forma como foi realizado, foi um 
amplo e profundo exercício de 
escuta da Amazônia e do Povo 
de Deus que habita aquele bio-
ma. Na metodologia empregada, 
foi um resgate da sinodalidade 
eclesial, de uma Igreja entendi-
da não apenas como hierarquia, 
mas como comunidade de ho-
mens e mulheres que, seguindo 
Jesus Cristo e impelidos pelo 
Espírito, caminham em direção 
ao Reino do Pai (LG 2).

É nesse movimento inspirador 
que podemos situar o grande 
desafio para o voto de obediên-
cia na VRC. E não é algo novo. 
Assim como a prática dos sí-
nodos ressurgiu no âmbito da 
renovação eclesial proposta no 
Concílio Vaticano II, é no Decreto 
Conciliar para a renovação da 
Vida Religiosa que vamos buscar 
inspiração para nossa reflexão. 
A Perfecta Caritatis afirma que 
“pela profissão da obediência, 

os religiosos oferecem a plena 
oblação da própria vontade 
como sacrifício de si mesmos a 
Deus, e por ele se unem mais 
constante e seguramente à von-
tade divina salvífica” (PC 14). 
O modelo de obediência é Jesus 
Cristo que veio ao mundo para 
fazer a vontade do Pai (Jo 5, 30b) 
tomando a forma de escravo (Fl 
2, 7), ou seja, daquele que não 
tem vontade própria, mas faz a 
vontade de seu senhor.

Segundo o Decreto Conciliar, na 
dinâmica da obediência, a função 
do/a superior/a é vicária. Ele não 
é o destinatário da obediência. 
Ele/ela é o/a encarregado/a de le-
var os irmãos/irmãs a fazer o mes-
mo que Jesus Cristo fez: “serviu 
os irmãos e deu a sua vida para 
a redenção de muitos” (PC 14).

A razão de ser do/a religioso/a 
entregar sua vontade nas mãos de 
Deus, por meio de seus/suas su-
periores/as são aqueles e aquelas 
que precisam da presença e do 
serviço do/da religioso/a para al-
cançar a salvação. Na obediência 
mediada pelo/a superior/a, o/a 
religioso/a, além de escutar a voz 
de Deus, buscar estar atento/a às 
vozes que clamam desde a reali-
dade e a elas obedece porque no 
seu grito está o chamado de Deus.

Em sintonia com o espírito 
conciliar, o Documento Final 
afirma que o sustentáculo de 
todo o agir eclesial é “uma espi-
ritualidade baseada na escuta da 



82

O
s 

VO
tO

s 
R

EL
IG

IO
sO

s 
N

A 
pE

R
sp

EC
tI

VA
 d

O
 s

ÍN
O

d
O

 p
AR

A 
A 

pA
N

- A
m

AZ
ô

N
IA

Palavra de Deus e no grito do seu 
povo, para poder anunciar a Boa 
Nova com espírito profético” 
(ASSEMBLEIA, n. 38. Grifos 
nossos.). Mas o Documento Final 
dá um passo a mais na medida 
em que concretiza os lugares 
da realidade em que a voz de 
Deus se faz ouvir. Diz o texto: 
“Reconhecemos que a Igreja que 
escuta o grito do Espírito no grito 
da Amazônia pode apropriar-se 
das alegrias e esperanças, da tris-
teza e da angústia de todos, mas 
sobretudo dos mais pobres (cf. GS 
1), que são os filhos e filhas ama-
dos de Deus” (ASSEMBLEIA..., 
n. 38. Grifos nossos).

Ao tomarmos as duas afirma-
ções acima elencadas, percebe-
mos que o/a religioso/a que quer 
viver a obediência a Deus precisa 
estar atento a seus clamores pre-
sentes a) na Palavra, b) no grito 
do povo, c) no grito dos pobres 
e d) no grito da Amazônia.

Para ouvir estes múltiplos cla-
mores, é necessário treinar-se na 
prática e na espiritualidade da 
escuta dialogal em que “trata-se 
de reconhecer o outro e apreciá-
lo como outro, com a sua sensi-
bilidade, as suas opções mais 
íntimas, o seu modo de viver e 
trabalhar. Caso contrário, o re-
sultado será, como sempre, um 
projeto de poucos para poucos, 
quando não um consenso de es-
critório ou uma paz efêmera para 
uma minoria feliz.” (QA 92).

E o Sínodo, devemos reconhe-
cer, constituiu-se num tirocínio 
de escuta exemplar para a VRC 
(ASSEMBLEIA..., n. 3). Uma ver-
dadeira e comprometida escuta 
para “discernir a voz do Espírito 
Santo que conduz a Igreja a novos 
caminhos de presença, evangeli-
zação e diálogo intercultural na 
Amazônia” (ASSEMBLEIA., n. 4).

Feita e vivida desta forma ra-
dical e espiritual, a obediência 
tem como consequência “uma 
profunda conversão dos nossos 
planos e estruturas a Cristo e ao 
seu Evangelho” (ASSEMBLEIA..., 
n. 5. Grifo nosso). Com efeito, a 
obediência ultrapassa a relação 
pessoal entre o/a religioso/a e 
seu/sua superior/a. Ela envolve o 
planejamento comunitário (nossos 
planos) e a organização institucio-
nal da vida religiosa (estruturas).

É a vida religiosa como um 
todo, comunidade de homens e 
mulheres que se unem comparti-
lhando a vida e a missão que pre-
cisam pôr-se à escuta da Palavra 
de Deus, do povo, da Amazônia 
e dos mais pobres e a eles fazer-
se obedientes. Vivida nesta di-
nâmica, “a única conversão ao 
Evangelho vivo, que é Jesus 
Cristo, poderá se desenvolver 
em dimensões interligadas para 
motivar a saída para as periferias 
existenciais, sociais e geográficas” 
(ASSEMBLEIA..., n. 19).

Essa obediência, capaz de 
mover toda a comunidade, é 
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possível quando toda a comu-
nidade, em cada membro e 
conjuntamente, dispõe-se ao 
“exercício do discernimento, que 
é o centro dos processos e even-
tos sinodais” (ASSEMBLEIA, n. 
90). Parafraseando o Documento 
Final, podemos dizer que, para 
a VRC, trata-se de determinar e 
percorrer como comunidade, por 
meio da interpretação teologal 
dos sinais dos tempos, sob a guia 
do Espírito Santo, o caminho a 
seguir no serviço do plano de 
Deus (ASSEMBLEIA..., n. 90).

A obediência, além de ser uma 
decisão pessoal, uma decisão 
em que cada um/a coloca toda a 
sua vida nas mãos de Deus e seu 
projeto, é também uma decisão 
comunitária, em que o conjunto 
dos irmãos e irmãs, sinodalmen-
te, busca “descobrir um chama-
do que Deus faz ouvir em cada 
situação histórica particular” 
(ASSEMBLEIA..., n. 90).

As decisões, quando tomadas 
no discernimento comunitário, 
desembocam em um estilo si-
nodal de vida que cria a possi-
blidade para uma VRC que, na 
dinâmica de uma Igreja toda ela 
sinodal, “caracteriza-se pelo res-
peito à dignidade e igualdade de 
todos os batizados e batizadas, 
pelo complemento de carismas 

e ministérios, pela alegria de 
reunir-se em assembleias para 
discernir juntos a voz do Espírito” 
(ASSEMBLEIA..., n. 91).

Discernimento e práticas si-
nodais que não só mudam as 
relações entre os/as religiosos/
as e a sua missão, mas que é 
capaz de configurar estruturas 
organizativas para as instituições 
de VRC de modo a fortalecer 
a descentralização sem que se 
perca o vínculo da unidade 
(ASSEMBLEIA..., n. 92).

Novas estruturas organizacio-
nais calcadas no modelo sinodal 
que tem o potencial de transfor-
mar as dinâmicas internas de 
cada congregação e também po-
derão – não custa sonhar – mu-
dar as relações entre as diversas 
congregações de modo a propor-
cionar a possibilidade de uma 
obediência intercongregacional. 
As diversas comunidades e mis-
sões intercongregacionais são 
um embrião dessa possibilida-
de. E por que não imaginar, nos 
moldes da Conferência Eclesial 
Amazônica, uma “Conferência 
Amazônica dos Religiosos e 
Religiosas” para discernir e atuar 
conjuntamente naquela região?

(OBS: continuará na próxima 
edição.)
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autoRidade, tRadiÇÃo e expeRiência: 
tRês VaLoRes paRa Bem seRViR!

PE. JOÃO MENDONÇA, SDB1

Resumo

Com este artigo, pretendo 
refletir sobre três valores que 
considero fundamentais para o 
reavivamento da Vida Religiosa 
Consagrada. É fato que estamos 
diante de um colapso do mo-
delo de vida e de consagração. 
A diminuição das vocações, 
sobretudo nas Congregações 
tradicionais, aponta para uma 
mudança interna que abala as 
convicções, as formas de relacio-
namentos e a perseverança, pois 
alguns ainda batem às nossas 
portas, porém, muitos saem, não 
apenas no processo inicial, mas 

1  Padre Mendonça, salesiano de Dom 
Bosco, atual assessor nacional para publi-
cações e edição da revista Convergência.

depois dos votos perpétuos e da 
ordenação presbiteral. Faz-se ur-
gente repensar o sentido e o peso 
que tem a autoridade, a tradição 
dos carismas e, atualmente, a 
experiência exercem na genero-
sidade da resposta para ousar na 
reorganização da comunidade. .

Palavras-chave: transmodernida-
de, Tradição, poder, experiência.

introdução

Na mensagem para o dia 
Mundial da VRC de 2020, o Papa 
Francisco recordava que não po-
demos nos “afastar do Senhor, 
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fonte da esperança. Tornamo-nos 
cegos, se não fixarmos o olhar no 
Senhor todos os dias, se não O 
adorarmos. Adorar o Senhor!”2. 
O ato de adorar é reconhecer que 
somente o Senhor é o sentido pro-
fundo de nossas vidas e que nEle 
está o significado mais profundo 
do nosso ser pessoa consagrada.  
Isso requer o equilíbrio nas reais 
motivações que permeiam nosso 
projeto pessoal e comunitário 
de vida. A grande questão é que 
numa sociedade na qual as pes-
soas são transmodernas líquidas3, 
sobretudo os jovens, viver valo-
res perenes é, então, sempre um 
fatigoso exercício de fidelidade 
criativa, como bem nos recordava 
São João Paulo II na Exortação Vita 
Consecrata4. Não basta ser fiel, 
acomodado, escondido e isolado, 
mas ser criativo, ousado, missio-
nário e profético, rompendo os 
interditos de uma sociedade que 
parece querer apagar as pegadas 
de Deus da própria história. A 
2   FRANCISCO, Homilia do papa, Vaticano 

01/02/2020. http://w2.vatican.va/content/
francesco/pt/homilies/2020/documents/
papa-francesco_20200201_omelia-vita-
consacrata.html, acesso em 01/02/2020.

3  O conceito de transmodernidade a ideia 
de que tudo é transversal na Igreja e na 
sociedade de hoje. Não se exclui, separa 
ou mistura, mas tudo está no todo, as-
sim como o todo está no tudo. O termo 
Líquido é de Baumann, sociólogo, que 
justificava assim o desfazer-se das certe-
zas absolutas.

4   JOÃO PAULO II, Exortação Apostólica 
pós-sinodal Vita Consecrata, n. 37, http://
www.vatican.va/content/john-paul-ii/
pt/apost_exhortations/documents/hf_jp-
ii_exh_25031996_vita-consecrata.html, 
acesso 02/02/2020.

transmodernidade é marcada pela 
realidade zapping, quer dizer, 
tudo passa pelo todo, mas não toca 
em profundidade. São escolhas 
sem compromisso definitivo.

Esse artigo terá três argumen-
tos autoridade, tradição e expe-
riência, revelando a alternância 
entre eles e uma tentativa de 
síntese que contribua para uma 
atitude proativa diante das an-
siedades da modernidade.

naquele tempo a autoridade 
era valor essencial

Na história da VRC, a autorida-
de teve e tem ainda seu peso. Há, 
na literatura da obediência, uma 
leitura que interpreta a autorida-
de como vontade de Deus, quer 
dizer, a indicação do superior (a) é 
interpretado como relação íntima 
com Deus. A pessoa consagrada 
obedece, mesmo que eventual-
mente não esteja de acordo com 
a ordem recebida. Reconhece 
que o superior (a) seja capaz de 
interpretar na obediência o pro-
jeto que Deus tem para a pessoa 
que obedece como “conquista 
da liberdade e alimento diário”5. 
Neste sentido, liberdade e obedi-
ência se cruzam na busca de uma 
compreensão recíproca. Obedecer 
com consciência da consagração é 
liberdade ou deveria sê-lo, apesar 
de que a modernidade líquida 
5  Ibid, n. 91
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ofusca esta consciência e a torna 
uma possibilidade cada vez mais 
difícil para as novas gerações. No 
entanto, não se trata da obediência 
enquanto virtude, mas da autori-
dade como poder. Este é o dilema!

Ter autoridade é algo que está 
intimamente ligada ao ser pes-
soa. Nós temos autoridade sobre 
nossas escolhas e modo de viver. 
Contudo, também dependemos 
de alguém que tem poder sobre 
nós, tanto nas relações sociais 
quanto familiares, no trabalho 
e na convivência. Somos seres 
interdependentes, mesmo que 
queiramos ser independentes.

Na Igreja, a autoridade inter-
preta a imagem de Deus. As 
pessoas são constituídas em 
dignidade pelo fato de terem 
autoridade, mesmo que defende-
mos biblicamente a autoridade 
como serviço, ou seja, quem tem 
autoridade representa aquele 
que é o que transcende toda 

autoridade: Deus. Por analogia, 
na VRC, ter autoridade significa 
ser representante de Deus para 
os coirmãos e coirmãs. O supe-
rior (a) se reveste de um poder 
que o torna símbolo do próprio 
Deus, enquanto exerce o serviço 
a que se destina. Por outro lado, 
os religiosos (as) reconhecem 
nesta autoridade a paternidade-
maternidade de Deus que cuida 
do seu povo. Então, a autoridade 
recebeu ao longo da história um 
grande simbolismo representati-
vo, de tal forma que a pessoa do 
superior, (a) geral e provinciais 
tornaram-se sucessores diretos 
dos fundadores (as) de forma 
universal e particular, ou seja, o 
superior (a) geral é sucessor (a) 
direto (a) do fundador (a) e, por 
consequência o/a provincial é 
para a província a representação 
local da autoridade universal. 

Por muito tempo, essa simbo-
logia foi considerada autoridade 
macro, incontestável e chamava 

A pessoa consagrada obedece, 
mesmo que eventualmente não 
esteja de acordo com a ordem 
recebida. Reconhece que o supe-
rior (a) seja capaz de interpretar 
na obediência o projeto que Deus 
tem para a pessoa que obedece 
como “conquista da liberdade e 
alimento diário”

O superior (a) se reveste de um 
poder que o torna símbolo do 
próprio Deus, enquanto exerce 
o serviço a que se destina. Por 
outro lado, os religiosos (as) 
reconhecem nesta autoridade 
a paternidade-maternidade de 
Deus que cuida do seu povo. 
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para si total submissão. Com o 
advento da modernidade e as 
transformações que a Igreja so-
freu desde o Vaticano II, a auto-
ridade foi revisitada pelo sentido 
do serviço. Isso significa que 
quem recebe a responsabilidade 
da autoridade precisa se colocar 
como servidor, aquele que lava 
os pés e serve, não como aquele 
que se senta à mesa e é servido. 
Com isso, a autoridade perdeu 
força, poder e prestígio. Não se 
reconhece a pessoa pelo poder 
que exerce, mas pela capacidade 
de servir à comunidade de forma 
próxima, fraterna e compassiva. 
De quem serve espera-se proxi-
midade, quer dizer, capacidade 
de caminhar com, de ouvir, de 
discernir junto; a fraternidade é 
o fazer-se companheiro (a) dos 
irmãos e irmãs, com o diálogo 
e a paciência de quem não tem 
a palavra final, mas como quem 
ajuda a compreender a vonta-
de de Deus; a compaixão é o 
sentir, como Jesus, as alegrias 
e esperanças, angústias e tris-
tezas do outro, rompendo com 
a indiferença, sabendo tocar na 
carne daquele que mais sofre. 
Evidentemente, esse serviço é 
uma construção paciente que 
exige despojamento e humil-
dade. Hoje, numa cultura da 
ganância, carreirismo e glamour 
servir não tem o mesmo brilho 
que em tempos passados.            

nossos antepassados 
contaram suas tradições

A autoridade, na tradição ecle-
sial, é sempre serviço. É a missão 
do pastor que cuida, zela, nutre e 
caminha com o povo. Nossas tra-
dições comprovam essa prática 
pastoril que nasce do coração de 
Deus, “darei pastores segundo o 
meu coração” (Jr 3,15; Jo 10,11).

 No entanto, faço aqui a dife-
rença de termos. Tradição com 
T maiúsculo significa as grandes 
narrativas históricas que perpas-
sam costumes, acontecimentos e 
fatos paralelos. A tradição com t 
minúsculo são as idas e vindas 
dos fatos, às vezes, numa linha 
reta, sucessiva, outras vezes re-
pleta de altos e baixos. Ambos 
podem ser elaborados paralela-
mente ou em linhas com alter-
nâncias bastante significativas. 
Assim, constrói-se a história. 
Não existe o acaso, mas a cons-
trução, elaboração de ideias e 
história. Embora a história das 
tradições, tanto com maíúscula 
e minúscula, seja o resultado de 
várias construções de histórias, 
as histórias de nossos antepas-
sados têm elementos muito par-
ticulares que formam caminhos 
históricos interessantes, nem 
sempre totalmente claros e com 
informações precisas.

Na mensagem para a 54º Dia 
mundial das Comunicações Sociais 
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2020, o Papa Francisco, recorda al-
guns princípios da historicidade. 
Primeiro, afirma que “não tecemos 
apenas roupas, mas histórias, ser-
vimo-nos da capacidade humana 
de «tecer» quer para os tecidos, 
quer para os textos. As histórias 
de todos os tempos têm um «tear» 
comum: a estrutura prevê «heróis» 
– mesmo do dia-a-dia – que, para 
encalçar um sonho, enfrentam si-
tuações difíceis, combatem o mal 
movidos por uma força que os 
torna corajosos, a força do amor. 
Mergulhando dentro das histó-
rias, podemos voltar a encontrar 
razões heroicas para enfrentar os 
desafios da vida”6 . As narrativas 
são “histórias de histórias” e ser-
vem para fixar na memória tanto 
as falsas histórias, como aquelas 
que renovam, afirma o Papa. Isto 
é fundamental para nossos caris-
mas institucionais porque “com 
o olhar do Narrador – o único 
que tem o ponto de vista final –, 
aproximamo-nos depois dos pro-
tagonistas, dos nossos irmãos e 
irmãs, atores juntamente conosco 
da história de hoje. Sim, porque 
ninguém é mero figurante no pal-
co do mundo; a história de cada 
um está aberta a possibilidades 
de mudança. Mesmo quando nar-
ramos o mal, podemos aprender 

6   Francisco, Mensagem para o 54º Dia 
Mundial de Comunicação Social, “Para 
que possas contar e fixar na memória 
(EX 10,2) a vida faz-se história”, acesso 
04/06/2020. http://w2.vatican.va/content/
francesco/pt/messages/communications/
documents/papa-francesco_20200124_
messaggio-comunicazioni-sociali.html 

a deixar o espaço à redenção; 
podemos reconhecer, no meio do 
mal, também o dinamismo do bem 
e dar-lhe espaço”7. Eis aqui um 
gancho importante para manter 
vivo o essencial dos carismas na 
VRC. As novas gerações, em diá-
logo construtivo, com as gerações 
mais adultas precisam disso para 
seguir com criatividade, ousadia 
e fidelidade os apelos que a trans-
modernidade exigem hoje para 
todos nós.

No entanto, na história, há er-
ros e acertos. Errar é uma forma 
de construção e nunca de limi-
tação. Quem erra, e, reconhece 
que errou, tem a capacidade de 
reconstruir os fatos. Destas mo-
dalidades nascem as Tradições. 
A grande Tradição Bíblica é re-
cheada de muitas construções, 
inclusive de elementos culturais 
e literários de outras culturas. 
Papa Francisco recorda que:

Neste sentido, a Bíblia é a grande 
história de amor entre Deus e a hu-
manidade. No centro, está Jesus: a 
sua história leva à perfeição o amor de 
Deus pelo homem e, ao mesmo tem-
po, a história de amor do homem por 
Deus. Assim, o homem será chamado, 
de geração em geração, a contar e fixar 
na memória os episódios mais signi-
ficativos desta História de histórias: 
os episódios capazes de comunicar o 
sentido daquilo que aconteceu8.

7  Idem
8   Francisco, Mensagem para o 54º Dia 

Mundial de Comunicação Social, “Para 
que possas contar e fixar na memória 
(EX 10,2) a vida faz-se história”, acesso 
04/06/2020. http://w2.vatican.va/content/
francesco/pt/messages/communications/
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 Na verdade, a Tradição Bíblica 
não é pura, intocável, mas reple-
ta de informações que chegam, 
segundo a abertura, formadas 
por quatro grandes Tradições: 
Javista, Eloista, Deuteronômica e 
Sacerdotal. Os textos do Gênesis, 
por exemplo, foram elaborados 
e reelaborados segundo essas 
Tradições. A linguagem proféti-
ca é outra tradição que penetra 
profundamente na historicidade 
do Povo de Deus. As narrativas 
que nossos antepassados con-
seguiram transmitir formam as 
grandes histórias, seus avanços e 
retrocessos. Também, na história 
universal, observamos os mesmos 
elementos. Há ainda um agravan-
te, às vezes, os erros se repetem ou, 
de forma obstinada, os acertos são 
relativizados e até contestados.

Por outro lado, as tradições são 
narrativas simbólicas muito próxi-
mas da semiótica, porque exigem 
muito mais hermenêutica, devido 
à singularidade e a idiossincrasia 
dos indivíduos e da história pesso-
al e coletiva. São aquelas histórias 
ou estórias que fortalecem os laços 
e as relações humanas. No caso da 

documents/papa-francesco_20200124_
messaggio-comunicazioni-sociali.html

vida religiosa consagrada, são as 
narrativas que giram ao redor do 
fundador (a). 

Diante dessas considerações, 
passemos a refletir as tradições 
no processo de vida religiosa 
consagrada. Muitas escolhas de 
lideranças para governo são, de 
tempos em tempos, confirmadas 
pela proximidade dos indicados 
às fontes que dão significado à 
fidelidade. Pessoas que se tornam 
referências, eu diria até colunas 
que se erguem como sustento 
para a instituição no presente 
quanto no futuro. No entanto, a 
tradição como base de sustenta-
ção para eleições pode também 
enganar, como confirma tanto a 
história da Igreja, com personali-
dades controvertidas e incoeren-
tes, como a história da humani-
dade, com suas lideranças ora a 
favor do bem comum ora contra.

As tradições de nossos ante-
passados na VRC penetram e se 
perdem em labirintos que ainda 
não navegamos com segurança. 
Muitas delas, mesmo que com 
certo exagero em respeito ao 

Mesmo quando narramos o mal, 
podemos aprender a deixar o 
espaço à redenção; podemos 
reconhecer, no meio do mal, 
também o dinamismo do bem e 
dar-lhe espaço”

A grande Tradição Bíblica é re-
cheada de muitas construções, 
inclusive de elementos culturais 
e literários de outras culturas.
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contexto, servem como com-
bustível para que nossas velas 
permaneçam acesas. A origem 
familiar e os ambientes frequen-
tados pelos fundadores (as) são 
eloquentes itinerários de fé que 
fortalecem hoje nossas opções e 
avanços na vida consagrada. A 
perda destas macros e micros 
vivências obscurecem muito a 
compreensão exata do carisma 
fundacional, implicando num 
certo descompasso com os desa-
fios da realidade de hoje.

A fidelidade criativa, num mun-
do em transformação e líquido, 
requer de todos (as) uma sintonia 
com as origens sem perder as exi-
gências do tempo presente. Essa 
linha tênue, de vez em quando, 
porém sempre atual, configura a 
existência do instituto ao longo do 
tempo ou sua morte, pois nenhum 
carisma nasce predestinado a ser 
eterno, uma vez que está sujeito 
à esta fidelidade criativa. Sua 
permanência e raízes fincadas na 
história só será possível, a meu 
ver, na medida em que as gerações 
de religiosos (as) souberem olhar 
para o passado sem saudades do 
que ficou no caminho, valorizar 
o momento presente sem a pre-
tensão de começar tudo da estaca 
zero e projetar o futuro com a 
humildade, ousadia e audácia de 
quem descobriu o tesouro e ven-
de tudo para ficar com a pérola 
preciosa. Trata-se de uma atitude 
formativa permanente e não um 
esvaziamento de significados.

superar o anacronismo 
legalista do poder.

Saber sair, afirma Francisco, “é 
uma Igreja com as portas abertas. 
Sair em direção aos outros para 
chegar às periferias humanas 
não significa correr pelo mun-
do sem direção nem sentido. 
Muitas vezes é melhor diminuir 
o ritmo, pôr de parte a ansiedade 
para olhar nos olhos e escutar, 
ou renunciar às urgências para 
acompanhar quem ficou caído 
à beira do caminho. Às vezes, é 
como o pai do filho pródigo, que 
continua com as portas abertas 
para que quando este voltar, 
possa entrar sem dificuldade”9. 
É muito importante este saber 
sair para se surpreender com o 
inaudito, com aquilo que nos de-
safia e sobreviver aos empurrões 
da incredulidade, como Jesus no 
alto do morro em Nazaré. Ele 
passa no meio de seus amigos, ir-
mãos, irmãs, mãe, família, como 
alguém que tem poder, mas um 
poder a serviço e não como des-
lumbre e ganância.

Francisco traça um itinerário 
desta saída dentro do processo 
da Evangelização com suas es-
peranças e angústias, verdades e 
incertezas. Deixa claro que saber 
9  Francisco, Exortação Apóstolica Evangelii  

Gaudium, n. 46 http://w2.vatican.va/
content/francesco/pt/apost_exhortations/
documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html, 
acesso 16/03/2020.
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É muito importante este saber 
sair para se surpreender com o 
inaudito, com aquilo que nos de-
safia e sobreviver aos empurrões 
da incredulidade, como Jesus no 
alto do morro em Nazaré.

servir é colocar-se no risco de 
cair, escorregar, sujar-se, contudo 
nunca perder o dinamismo da 
missão. Assim, ele nos recorda: 
“prefiro uma Igreja acidentada, 
ferida e enlameada por ter saído 
pelas estradas, a uma Igreja enfer-
ma pelo fechamento e a comodi-
dade de se agarrar às próprias se-
guranças. Não quero uma Igreja 
preocupada com ser o centro, e 
que acaba presa num emaranha-
do de obsessões e procedimentos. 
Se alguma coisa nos deve san-
tamente inquietar e preocupar 
a nossa consciência é que haja 
tantos irmãos nossos que vivem 
sem a força, a luz e a consolação 
da amizade com Jesus Cristo, 
sem uma comunidade de fé que 
os acolha, sem um horizonte de 
sentido e de vida. Mais do que o 
temor de falhar, espero que nos 
mova o medo de nos encerrarmos 
nas estruturas que nos dão uma 
falsa proteção, nas normas que 
nos transformam em juízes im-
placáveis, nos hábitos em que nos 
sentimos tranquilos, enquanto lá 
fora há uma multidão faminta 
e Jesus repete-nos sem cessar: 

«Dai-lhes vós mesmos de comer» 
(Mc 6, 37)”10.

O desafio para a VRC é, exata-
mente, não ter medo de se sujar, 
como nos inícios da intuição ca-
rismática, quando o fundador (a) 
abriu os olhos para as realidades 
gritantes da época: doentes, mi-
grantes, presos, juventude aban-
donada, povos abandonados, 
refugiados, educação, missões, 
periferias, miséria, exclusões de 
todo tipo, e souberam dar uma 
resposta naquela contexto colo-
cando-se a serviço sem grandes 
pretensões a não ser servir. Hoje, 
vivemos mergulhados em novos 
e profundos desafios: exclusões 
(EG, 53-54); idolatria do dinheiro 
(EG, 55-58); desigualdade social 
(EG, 59-60); culturais (61-67); in-
culturação da fé (EG, 68-70); cul-
turas urbanas (71-75). Precisamos 
do olhar dos fundadores (as).

Para superar o legalismo, tão 
presente atualmente num estilo 
de vida “pré-cristã”, ou seja, que 
ainda não passou pela porta da 
Evangelização e da experiência 
com o Senhor Jesus, permanecen-
do nas leis que regem o templo e 
os grupos religiosos de poder, é 
preciso, como repetia o profeta 
Joel “rasgar o coração” (Joel 2,13; 
Am 5,21). Expor as vísceras de 
uma conversão que reavive o 
dom de uma Igreja peregrina11, 
e não de uma pesada estrutura 
carcomida pelo tempo que não 
10  Ibid, n. 49
11  Ibid, n. 26
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consegue se mover pelo peso dos 
anos, a ferrugem em suas portas e 
os limites dos passos. Por conse-
guinte, a VRC que nasceu para ser 
um grande movimento de per-
tença exclusiva a Deus não pode 
permanecer apalpando o terri-
tório e muito menos cega diante 
dos apelos de Deus. Precisa saber 
ouvir, sentir o coração aquecido e 
reconhecer o Senhor em cada pão 
repartido, em cada missão reali-
zada, em cada mártir que tomba, 
em cada SIM libertador.

conclusão

 A VRC está em caminho! 

Como presença vigilante e com 
as lâmpadas acesas, estamos 

entre luzes e sombras na busca 
da fonte de água viva que sacia 
a garganta seca do homem e da 
mulher de fé (Sl 41). Os três va-
lores que descrevi nessa reflexão 
nos mostram que a VRC não pode 
cair na tentação de se fechar em 
seguranças antigas, mas abrir-se 
às novas realidades que nos in-
terpelam na transmodernidade. 
Autoridade é sempre serviço, 
doação e proatividade. Em nos-
sas narrativas, encontramos um 
ideário desse serviço na grande 
Tradição como nas histórias de 
nossos antepassados (as). Isso 
significa que é urgente superar o 
legalismo, a mesmice, para avan-
çar no bem servir e no bem viver.

A aldeia global aproxima e, ao 
mesmo tempo, afasta ou torna 
complexo nosso agir. A compre-
ensão da autoridade como servi-
ço, o poder como proximidade 
e escuta, a experiência como 
mediação, não um marketing 
oportunista, mas o garante da 
flexibilidade da VRC diante de 
um mundo sempre mais inti-
mista, individualista, dominado 
pela tirania do lucro e líquido.

O desafio para a VRC é, exatamen-
te, não ter medo de se sujar, como 
nos inícios da intuição carismática, 
quando o fundador (a) abriu os 
olhos para as realidades gritantes 
da época: doentes, migrantes, 
presos, juventude abandonada, 
povos abandonados, refugiados, 
educação, missões, periferias, 
miséria, exclusões de todo tipo, 
e souberam dar uma resposta 
naquela contexto colocando-se a 
serviço sem grandes pretensões 
a não ser servir.

Para refletir:

Como repensar a autoridade em 
tempo de transmodernidade em 
comunidades religiosas sempre 
mais reduzidas?
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As narrativas históricas do ca-
risma fundacional são conhecidos 
ou predomina fábulas e falsas 
histórias?

Se o fundador (a) estivesse vivo 
(a) como reagiria no atual con-
texto histórico?

www.vatican.va/content/
john-paul-ii/pt/apost_exhor-
tations/documents/hf_jp-ii_
exh_25031996_vita-consecra-
ta.html, acesso 02/02/2020.

FRANCISCO, Mensagem para o 
54º. Dia Mundial de Comuni-
cação Social, “Para que possas 
contar e fixar na memória (EX 
10,2) a vida faz-se história”, 
acesso 04/06/2020. http://
w2.vatican.va/content/fran-
cesco/pt/messages/commu-
nications/documents/papa-
francesco_20200124_messag-
gio-comunicazioni-sociali.
html

FRANCISCO, EXORTAÇÃO 
APOSTÓLICA EVANGELII 
GAUDIUM, n. 46 http://
w2.vatican.va/content/fran-
cesco/pt/apost_exhortations/
documents/papa-francesco_
esortazione-ap_20131124_
evangelii-gaudium.html, 
acesso 16/03/2020.
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Redes sociais: o Que fica de ensinamento 
do distanciamento sociaL?

PLUTARCO ALMEIDA, SJ1

Resumo

Tudo mudou de repente. A 
surpresa do tempo presente e de 
um vírus parou o mundo. As no-
tícias chegavam da China, todos 
imaginávamos que aqui ficaría-
mos ilesos, mas a realidade foi 
outra. Ele varreu a humanidade. 
O que, de fato, permanece de 
ensinamentos? Como a VRC se 
posicionará ? O que resta para 
nós diante de tantos angústias 
e incertezas? É o que o presente 
artigo nos quer ajudar a refletir.

1   Plutarco Almeida é sacerdote jesuíta 
e jornalista profissional, trabalhando 
atualmente como Diretor da UNICAP - 
Universidade Católica de Pernambuco, 
Campus João Pessoa/PB. plutarco.almeida@
unicap.br

Palavras-chave: corona vírus, tes-
temunho, aprendizado

a surpresa

O surgimento inesperado do 
“novo corona vírus” provocou 
uma crise mundial sem prece-
dentes. Na verdade, estávamos 
acostumados (mal acostuma-
dos) ao conforto dos tempos 
modernos e suas tecnologias 
de ponta. Tudo parecia que ia 
muito bem. Gozando desse con-
forto, estávamos certos de que a 
humanidade finalmente havia 
atingido um nível tão elevado 
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de desenvolvimento que nada 
poderia atrapalhar. Saboreamos, 
finalmente, aquele fruto proibido 
que estava no jardim do paraíso 
e agora nos tornávamos como 
deuses (Gen 3, 4-5). É claro que 
algumas coisas continuavam 
em aberto, como, por exemplo 
a questão ecológica, a péssima 
distribuição de renda, o fosso 
sempre maior entre as nações 
ricas e os países pobres e por 
aí vai. Entretanto, apesar disso 
(como se isso fosse pouco), a 
crença no “sucesso” cada vez 
maior da inteligência humana e 
seus maravilhosos produtos nos 
dava uma enorme tranquilidade. 
Problemas, a humanidade sem-
pre teve, mas agora ela dispunha 
de recursos tecnológicos capazes 
de solucionar grande parte deles.

Foi assim que de repente, não 
mais que de repente, um ser invi-
sível começou a se espalhar pelo 
planeta terra ameaçando dizi-
mar multidões. Os médicos e os 
pesquisadores mais renomados 
do mundo ficaram atônitos e as-
sustados diante de um vírus des-
conhecido e altamente perigoso. 
Ninguém estava preparado, 
esta é a verdade. Os países ricos 
não estavam, e os pobres muito 
menos. O corona-vírus já che-
gou causando grandes estragos. 
Desde o início, ele mostrou-se 
bastante democrático, atingindo 
ricos e pobres, negros, brancos, 
amarelos, cristãos e não cristãos, 
liberais e conservadores, crentes 

e ateus. No entanto, é claro que 
“a corda acaba sempre arreben-
tando do lado mais fraco”, como 
diz o ditado. Assim, a doença 
nos países empobrecidos e se-
cularmente carentes de estrutura 
sanitária e hospitalar, sobretudo, 
espalhou-se com maior rapidez. 
Os gestores públicos tiveram 
que mostrar uma grande capaci-
dade técnica, e, principalmente, 
muito bom senso, para conduzir 
da melhor maneira possível as 
providencias necessárias que o 
momento exigia. O mundo vi-
rou um campo de batalha com 
milhares de mortos e feridos por 
todo lado.

Mergulhados (melhor seria 
dizer “afundados”) de uma hora 
para outra nesta nova realidade, 
as pessoas se perguntam: afinal, 
para que serve tudo aquilo que 
construímos? Por que é que as 
tecnologias mais avançadas do 
mundo não conseguem derro-
tar o vírus? A raça humana será 

O corona-vírus já chegou cau-
sando grandes estragos. Desde 
o início, ele mostrou-se bastante 
democrático, atingindo ricos e 
pobres, negros, brancos, ama-
relos, cristãos e não cristãos, 
liberais e conservadores, crentes 
e ateus. 
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destruída no seu melhor mo-
mento? Onde foi que falhamos? 
Com certeza, até agora nenhuma 
dessas perguntas obteve respos-
ta, e é bem provável que nunca 
encontre. Os estupendos avan-
ços tecnológicos não dão conta 
de tudo, esta é uma das tantas 
constatações que fazemos agora. 
Aquela segurança absoluta que 
a ciência nos prometia não pas-
sa de uma grande ilusão. O que 
sabemos realmente é que este ser 
invisível acabou tornando visí-
vel todas as nossas fragilidades, 
escancarando nossas misérias e 
mostrando que, ao fim e ao cabo, 
ninguém é superior nem melhor 
do que ninguém (embora alguns 
ainda se julguem assim). Não 
estamos a salvo de nada, nem de 
nós mesmos!

a reação

Uma das medidas adotadas por 
todos os estados, embora de varia-
das maneiras e diversos graus de 
intensidade, foi o isolamento ou 
o distanciamento social. Por reco-
mendação da OMS, Organização 
Mundial da Saúde, e para tentar 
conter ao máximo a dissemina-
ção do vírus, as pessoas foram 
orientadas a não sair de suas 
casas, exceto em caso de extrema 
necessidade. Apenas os serviços 
essenciais (supermercados, far-
mácias, postos de combustíveis e 
outros) permaneceu funcionando 

O que sabemos realmente é que 
este ser invisível acabou tornan-
do visível todas as nossas fragili-
dades, escancarando nossas mi-
sérias e mostrando que, ao fim e 
ao cabo, ninguém é superior nem 
melhor do que ninguém (embora 
alguns ainda se julguemassim). 
Não estamos a salvo de nada, 
nem de nós mesmos!

e as cidades se esvaziaram.  É claro 
que isso trouxe e ainda continuará 
trazendo, diversas consequências, 
algumas bem trágicas por sinal. 
Por um bom tempo vamos ter que 
pagar essa conta, e ela é enorme. 
E dentre as consequências mais 
terríveis, sem dúvida o desem-
prego é a pior delas. Milhares de 
empresas de todo tamanho que-
braram, estão quebrando ou ainda 
vão quebrar. Os (as) trabalhadores 
(as) que atuam no mercado infor-
mal sem dúvida foram os mais 
prejudicados. É claro que, apesar 
de ser uma doença “democrática”, 
são as classes inferiores, a “ralé da 
sociedade” que mais sofre. Essas 
pessoas nem sequer conseguiam 
ficar em casa, mesmo porque uma 
boa parte não tem mesmo onde 
morar e quem tem, amontoa-se 
em espaços minúsculos. Além dis-
so, quem levaria o pão cotidiano 
para esta gente? Evidentemente, o 
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isolamento social não teve sucesso 
nas periferias e se restringiu às fa-
mílias cuja dispensa estava cheia. 
Na prática, a teoria é outra!

Infelizmente, aqui no Brasil, o 
corona vírus trouxe consequên-
cias ainda mais graves devido ao 
comportamento tresloucado do 
Sr. Presidente da República. O 
fato é que a doença transformou-
se numa disputa política raivosa, 
aprofundando a divisão ideo-
lógica surgida durante o último 
processo eleitoral. Até mesmo a 
prescrição ou não de um deter-
minado remédio virou uma briga 
ideológica. Ao invés de tentar unir 
o país para que todos lutássemos 
juntos contra o inimigo, os inqui-
linos do Palácio do Planalto pre-
feriram apostar na confrontação 
direta com governadores e prefei-
tos.  Deveríamos estar na mesma 
trincheira, mas optamos por nos 
enfrentar numa guerra fraticida 
tão inadequada quanto estupida.  
É como se estivéssemos navegan-
do num mar revolto e cheio de 
tubarões. Ora, tudo estaria bem se 
o barco fosse dirigido por um co-
mandante sereno e seguro. Porém, 
não é isso o que acontece. Triste 
exemplo para o mundo civilizado 
o Brasil fornece agora!

a crise

Bem, mas apesar de tudo isso, 
é preciso recordar que a humani-
dade, de algum modo, avançou 

É claro que, apesar de ser uma 
doença “democrática”, são as 
classes inferiores, a “ralé da 
sociedade” que mais sofre. Essas 
pessoas nem sequer conseguiam 
ficar em casa, mesmo porque uma 
boa parte não tem mesmo onde 
morar e quem tem, amontoa-se 
em espaços minúsculos.

depois das grandes crises. Não 
podemos negar que entre trancos 
e barrancos, dores e lagrimas, 
algo de positivo surgiu depois 
delas. Tomemos o caso dos 
países que saíram derrotados 
depois da II Guerra Mundial e 
que hoje figuram no cenário das 
maiores potencias do mundo. 
Como o ouro que é provado no 
fogo (1 Pd 1,7), talvez a huma-
nidade cresça verdadeiramente. 
Quem sabe até consigamos sair 
um pouco melhores dessa pan-
demia. Aliás, vale ressaltar que a 
própria origem da palavra crise 
possui uma estreita relação com 
processos de depuração, escolha, 
ruptura, discernimento.

“Do grego krisis, do mesmo étimo 
do verbo krino, separar, depurar, 
como se faz com o ouro, do grego 
krysos, onde está presente a raiz do 
sânscrito kri ou kir, limpar, cujos 
indícios estão também em crisol e 
acrisolar. O Dicionário Etimológico 
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de Antenor Nascentes dá também os 
significados de momento decisivo, 
separação e julgamento. Há con-
senso entre diversos outros pesqui-
sadores de que a crise leva à ruptura 
com o estado anterior. O novo rumo 
pode ser de melhora ou piora, tanto 
em medicina como em sociologia, 
onde o vocábulo é muito usado. 
www.sbgdicionariodefilosofia/crise 
(acessado em 23 de maio de 2020) 

É certo que esta separação/de-
puração não acontece em meio à 
crise. Temos que esperar que ela 
passe, que a poeira baixe, que 
cesse a terrível ventania e sua 
saga destruidora. Porém, mesmo 
enquanto ainda estamos lutando 
contra ela, é possível começar a 
fazer isso. Assim, de dentro da 
tempestade já é possível vislum-
brar alguns sinais, mesmo que 
sejam pouco claros. Envolvidos 
completamente pelas trevas, 
somos capazes de enxergar fios 
tímidos de luz, de uma luz que 
insiste em surgir no horizonte, 
não importa se longe ou perto. 
Por outro lado, se a crise leva a 
uma ruptura, isso significa dizer 
que determinadas situações te-
rão que ser mudadas. Ainda que, 
de um modo geral, exista em nós 
certa resistência às mudanças, a 
crise nos obrigará a fazer isso. 
O que importa é saber se estas 
mudanças serão para melhor 
ou para pior. Tudo vai depender 
da forma como vamos encarar a 
crise e administrar o processo de 
mudança que ela vai provocar.

a futurologia

Durante a pandemia, aparece-
ram nas redes sociais os “palpi-
teiros” e as “palpiteiras” de todo 
tipo, ou seja, aquelas pessoas que 
acham que entendem de tudo 
e se dispõem a compartilhar 
gratuitamente, na maioria das 
vezes, orientações, dicas, receitas 
milagrosas e outras coisas mais. 
Além desse pessoal, surgiram 
também os profissionais de uma 
nova “ciência”, a “futurologia”. 
Todos as áreas são contempla-
das, desde a economia, a política, 
as relações sociais até a religião. 
Os cenários previstos variam: 
uns mais otimistas, outros mais 
pessimistas. Porém, todos os 
“futurólogos” concordam com o 
fato de que o mundo depois de 
amanhã será outro. Há pessoas 
que acreditam que as mudanças 
serão muito radicais e que deve 
haver uma reviravolta total. 
Outras, no entanto, acham que 
haverá alguma mudança, ainda 
que não suficiente para alterar 
totalmente a atual configuração 
do mundo. Só o tempo dirá. No 
entanto, ainda que não sejamos 
adeptos da “futurologia”, temos 
que admitir que depois dessa 
pandemia não voltaremos a ser 
exatamente o que éramos an-
tes. O corona-vírus não alterou 
drasticamente apenas os proto-
colos medico-sanitários. Engana-
se quem ainda pensa assim. 
A doença provocou e seguirá 
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provocando alterações bastante 
significativas no nosso modo de 
ser e de viver no mundo.

E por que não seremos os 
mesmos? Seria interessante, em 
primeiro lugar, avaliar o papel 
desempenhado pelas tecnolo-
gias da comunicação e da in-
formação durante este período 
de isolamento social. Com toda 
certeza, sem o auxílio dessas tec-
nologias o estrago causado pelo 
corona-vírus teria sido ainda 
maior. Graças a internet e seus 
inúmeros aplicativos, o mundo 
não parou de vez. Muitas pes-
soas continuaram trabalhando 
(home-office), milhões de alunos 
seguiram fazendo seus cursos 
(on-line), alimentos e remédios 
puderam chegar às prateleiras 
e vidas foram salvas. Por outro 
lado, a utilização de aplicativos 
de reuniões à distância derrubou 
de vez as fronteiras geográficas 
e ajudou as instituições a conti-
nuarem ativas. Além do mais, 
o confinamento dentro de casa 
tornou-se menos traumático 
porque existia a possibilidade 
de acessar filmes, jogos e outros 

Ainda que não sejamos adeptos 
da “futurologia”, temos que ad-
mitir que depois dessa pandemia 
não voltaremos a ser exatamente 
o que éramos antes. 

tipos de passatempo. Encontros 
via internet contribuíram para 
manter a unidade das famílias. 
O chamado e-comerce, isto é, 
as compras feitas pela internet, 
cujos números já vinham cres-
cendo ano a ano, aumentou 
ainda mais. 

A Igreja também foi afetada 
pelo isolamento social. Com os 
seus templos fechados, as paró-
quias tiveram que correr atrás 
das redes sociais para poder con-
tinuar atendendo a comunidade 
eclesial. Tudo passou a ser feito 
de forma virtual, até mesmo a 
Eucaristia. Padres e ministros, 
que talvez tivessem pouca sim-
patia pelas novas tecnologias da 
comunicação viram-se obriga-
dos a entrar nesse novo mundo. 
Com muita ou pouca qualidade 
técnica, as celebrações litúrgicas 
transmitidas pelas redes sociais 
ajudaram o povo de Deus a man-
ter acessa a chama da fé nesses 
tempos tão difíceis. E ainda 
apareceram as “lives”, eventos 
on-line de todo tipo, inclusive 
de espiritualidade, dirigidos por 
sacerdotes, leigos e leigas, gente 

Padres e ministros, que talvez 
tivessem pouca simpatia pelas 
novas tecnologias da comunica-
ção viram-se obrigados a entrar 
nesse novo mundo. 
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“famosa” ou não. Quem nasces-
se nos dias de hoje poderia ter 
a impressão de que os templos 
religiosos agora são totalmente 
dispensáveis. Aliás, o próprio 
mundo físico, como era conheci-
do no passado, já não tem assim 
tanta importância. A “realidade-
virtual” ameaça tomar o lugar da 
“realidade-real”, o que não deixa 
de ser bastante assustador.

a depuração

Enfim, o que sobrará depois 
da pandemia? Quais os ensina-
mentos que podemos obter do 
isolamento social? Se em sua 
própria origem a palavra “crise” 
relaciona-se com “depuração”, 
o que restará deste processo 
depurativo que estamos viven-
do? Acalmada a tempestade que 
inesperadamente se abateu so-
bre a humanidade, quais lições 
haverão de ficar? Eis algumas 
hipóteses: 

1. A lição da humildade, quer 
dizer, devemos concluir, afi-
nal, que não podemos tudo! 
Reconhecer nossas limitações 
é preciso, mesmo que as no-
vas tecnologias propaguem 
que somos super-homens ou 
semi-deuses!  

2. A lição da sabedoria que 
sustenta o discernimento. As 
redes sociais não existem ape-
nas ou principalmente para 

Quem nascesse nos dias de hoje 
poderia ter a impressão de que 
os templos religiosos agora são 
totalmente dispensáveis.

favorecer o mal, destruindo 
os valores cristãos. Em meio 
à pandemia, elas provaram 
que, se bem utilizadas, são 
capazes de favorecer o encon-
tro, a comunicação verdadeira 
e a partilha entre as pessoas. 
A internet e seus inúmeros 
aplicativos são apenas ins-
trumentos e não um fim em 
si mesmos. Saber usar tudo 
isso com discernimento é o 
que importa. Os benefícios e 
os malefícios das redes sociais 
não dependem delas mesmas, 
e sim da postura que assumi-
mos ao utiliza-las. 

3. A lição da tolerância mutua. O 
isolamento social, nesta qua-
rentena provocou, não raras 
vezes, diga-se de passagem, 
muitos confrontos familiares, 
e certamente as comunidades 
religiosas não constituíram 
nenhuma exceção. Forçadas a 
viverem o dia todo juntas, as 
pessoas se mostraram como 
de fato são. Ao colocarmos 
máscaras de tecido, parece que 
ao mesmo tempo retiramos 
as máscaras da alma. Nunca 
estivemos tão nus!
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Em momentos como esse, preci-
samos falar do respeito que deve-
mos ter com relação a quem pensa 
diferente de nós. Nossa humani-
dade é sempre plural e, portanto, 
a tolerância mutua é a condição 
principal para uma convivência 
sadia, sobretudo na VRC, cujos 
membros procedem de diferentes 
contextos familiares e culturais. 
Sem respeito e tolerância não pode 
haver vida comunitária, aliás, sem 
isso nem de Vida Religiosa auten-
tica é possível falar.

Humildade e discernimento 
talvez sejam as coisas mais difí-
ceis de encontrar nos tempos de 
hoje. A soberba, de fato, é um pe-
cado bastante atual, e é claro que 
a Vida Religiosa não está isenta, 
uma vez que continua inserida 
nesta sociedade tecnologizada. 
Até mesmo de forma incons-
ciente, achamos que podemos 
ocupar o lugar de Deus, porque 
já temos acesso à árvore do bem 
e do mal (Gen 3, 6-7) Por outro 
lado, no corre-corre cotidiano, 
bombardeados por milhões de 
informações de todo tipo, nem 
sempre discernimos o que pro-
vem do Espírito de Deus (Gal 5, 
22-23) e o que pode ter sido plan-
tado pelo espírito das trevas (Gal 
5, 19-21). Por que, afinal, compar-
tilhamos mensagens sem checar 
a sua veracidade? Espalhamos 
mentiras, formas veladas de pre-
conceito e intolerância de todo 
tipo, xingamentos, agressões 
verbais e achamos que isso é 

normal. Por incrível que pareça, 
chegamos a usar argumentos 
religiosos para justificar esse ab-
surdo. Enfim, de um modo geral, 
parece que somos engolidos pela 
onda global que salta das telas 
para dentro das nossas cabeças 
e muitas vezes vão se alojar em 
nossos corações. 

Por último, ainda que acei-
temos o fato de que o período 
pós-pandemia vai nos trazer 
um mundo diferente do que 
temos hoje, não nos alinhamos 
àquelas correntes mais radicais. 
Também não acreditamos que a 
“realidade-virtual substituirá a 
“realidade-real”. Como huma-
nos que somos, e não máquinas 
inteligentes, continuaremos a 
necessitar do olhar que se com-
padece, do colo que oferece o 
carinho, da mão estendida que 
empresta solidariedade nos mo-
mentos mais difíceis, do abraço 
forte que transmite o calor da 
verdadeira amizade, dos beijos 
singelos que nos animam na 
caminhada às vezes tão dura 
desta vida. Como Religiosos 
e Religiosas, pessoas que são 
chamadas (vocacionadas) antes 
de tudo a mostrar ao mundo o 
mais puro sentido do que é ser 
humano, não deveríamos apoiar 
qualquer iniciativa que tivesse 
por objetivo favorecer o virtual 
desprestigiando o real. Em ou-
tras palavras, somos chamados a 
melhorar nossas relações com as 
pessoas, especialmente aquelas 
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que vivem em nossas comunida-
des religiosas, e isso exige nossa 
presença física, sempre que pos-
sível. O olhar misericordioso, o 
colo do afeto verdadeiro, a mão 
solidaria que se estende, o abraço 
carinhoso da fraternidade, o bei-
jo da amizade pura, não podem 
vir das telas dos nossos compu-
tadores e/ou smartphones. O 
que há de mais precioso no ser 
humano não cabe em nenhum 
chip, nem pode ser substituído 
pela inteligência artificial (IA).

Oxalá possamos “depurar” 
esses e outros ensinamentos do 
distanciamento social provo-
cado pelo corona vírus. Deus 
tem seu tempo e sua própria 
metodologia! Então, que a opor-
tunidade não seja perdida, quer 
dizer, que essa pandemia nos 
torne mais humildes em nossos 
relacionamentos dentro e fora 
da comunidade religiosa. Que 
saibamos usar a internet, seus 
aplicativos, e principalmente 
as redes sociais com espirito 
de discernimento. Nem tudo 
é ruim, mas nem tudo é bom! 
Finalmente, que possamos res-
peitar os diferentes modos de ser 
e de pensar que existem ao nosso 
redor. O que o mundo espera da 
Vida Consagrada é o testemunho 
(At 1, 8), ou seja, atitudes que 
traduzam no dia a dia os valores 
do Evangelho. Esse testemunho 
mostrado em atitudes pode 
acontecer com o apoio das novas 
tecnologias (por que não?), mas 

sas relações com as pessoas, 
especialmente aquelas que vivem 
em nossas comunidades religio-
sas, e isso exige nossa presença 
física, sempre que possível. O 
olhar misericordioso, o colo do 
afeto verdadeiro, a mão solidaria 
que se estende, o abraço cari-
nhoso da fraternidade, o beijo da 
amizade pura, não podem vir das 
telas dos nossos computadores 
e/ou smartphones.

isso não dispensa de jeito algum 
a manifestação real-real feita de 
olhares misericordiosos, colos 
cheios de afeto, mãos generosas, 
abraços calorosos e beijos de ca-
rinho verdadeiro.

PARA REFLETIR:

Como foi que a nossa comunidade 
religiosa enfrentou o isolamento 
social?

De que forma utilizamos a inter-
net e as redes sociais em nosso 
dia a dia?

Prestigiamos mais o mundo vir-
tual ou o mundo real das nossas 
relações interpessoais?
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a QuestÃo da saLVaÇÃo no  
paRadigma da missÃo ad-gentes

RAFAEL LOPEZ VILLASENOR1

Resumo

Ao longo da história do cris-
tianismo, houve o questiona-
mento: os que não conhecem 
a Jesus Cristo e estão fora da 
Igreja alcançam a salvação? 
Outras religiões também são 
viés de salvação? Sempre houve 
diversas posições, predominan-
do uma visão exclusivista, que 
acreditava que a Igreja Católica 
era a única depositária da graça 
e da salvação. Entretanto, na 
modernidade, o contato dos 
missionários com outros povos, 
ajudou no desenvolvimento, 
além da soteriologia clássica 
1  Missionário Xaveriano, Superior da 

Província do Brasil Sul. Membro da equi-
pe Interdisciplinar da CRB. Tem mestrado 
em Ciências da Religião e doutorado 
em Ciências Sociais pela PUC-SP. Email 
rafamx65@gmail.com

eclesiocêntrica, as teologias 
cristocêntrica e teocêntrica, com 
categorias não apenas ocidentais, 
na tentativa de dar uma resposta 
mais ampla à questão salvífica. O 
texto reflete o tema da salvação 
a partir do pluralismo religioso.

Palavras Chaves: Salvação, plura-
lismo, exclusivismo, inclusivismo.

introdução

Para as Congregações Missio-
nárias Ad-Gentes o paradigma 
salvífico é de suma importân-
cia, com o carisma especifico 
do anúncio do Evangelho fora 
do ambiente, cultura e Igreja de 
origem. Como filhos do tempo, 
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durante muitos anos os missioná-
rios trabalhavam dentro do pro-
tótipo da “plantatio Ecclesiae”, 
que visava a expansão geográfica 
e religiosa, com uma missão, de 
acordo com a época, eurocêntrica 
colonialista; adotando o axioma 
clássico de São Cipriano extra 
ecclesiam nulla salus (fora da 
Igreja não há salvação). No sé-
culo XIX e começo do XX, a con-
quista missionária coincidia com 
a expansão colonial. As revistas 
missionários iam nessa linha. 
A modo de guisa, lembremos 
a revista “Fede e Civilitá” dos 
Missionários Xaverianos, funda-
da em 1904, por iniciativa de São 
Guido Conforti com objetivo de 
fazer animação missionária, pro-
movendo e difundindo a inicia-
tiva designada “Apostolado da 
Fé e da Civilização”. A partir de 
1979, esta revista adotou o nome 
de “Missione Oggi” com uma vi-
são pluralista da mundialidade.

O nosso texto tem como ponto 
de partida a reflexão da questão 
da salvação a partir do pluralismo 
religioso. “A teologia da missão 
é intimamente dependente duma 
teologia da salvação” (GEFFRÉ, 
2013, p. 304). Será que é possível 
considerar os outros povos como 
parte da eleição divina? Para po-
der responder as questões, o nos-
so artigo analisa a visão tripartite 
da teologia pluralista: eclesio-
cêntrica, cristocêntrica e teo-
cêntrica. Igualmente, a teologia 

do pluralismo religioso tenta 
ser uma teologia decolonial, no 
sentido que busca levar ao exer-
cício teológico, usando outras 
categorias, que estão além do 
pensamento ocidental domina-
dor, de aprender a desaprender 
e a reaprender (CUNHA, 2018, 
p. 309). Embora as categorias da 
teologia do pluralismo religioso, 
também tenham nascido dentro 
do pensamento europeu.

a salvação nas outras 
religiões em questão

Durante muitos séculos, a pro-
blemática principal para a Igreja 
e para a Teologia foi questão 
salvífica dos outros povos em 
Jesus Cristo. A partir da afirma-
ção da fé, segundo a qual Jesus 
é o salvador universal, a questão 
era se a salvação seria possível 
para outros ou não. A tentativa de 
resposta com o axioma extra ec-
clesiam nulla salus, que a parir do 
século V, fez parte dos pronun-
ciamentos oficiais da Igreja. Do 
mesmo modo, os missionários 
da modernidade do século XVI 
até finais do século XX, tinham 
muito claro que todo aquele que 
não tivesse chegado à fé explici-
ta em Jesus Cristo não poderia 
ser salvo de forma alguma (Cf. 
DUPUIS, 2004, p. 19-20). 

O Cristianismo sempre teve 
a pretensão de ser a única via 
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verdadeira de salvação, que 
leva o ser humano à justificação 
perante Deus. A Igreja, ao longo 
dos séculos, sempre reivindicou a 
universalidade, que só pertenceu 
a Cristo. Há que evitar identificar 
a universalidade de Cristo com 
a do cristianismo. Os cristãos na 
Igreja não são os proprietários 
nem de Deus, nem da Salvação, 
são apenas testemunhas do Reino 
de Deus (GEFFRÉ, 2013, p. 275). 

Tradicionalmente, a teologia 
usou o método dogmático dedu-
tivo, a partir do conteúdo doutri-
nal, deixando de lado a realidade 
concreta. Compreendemos que 
toda visão teológica é limitada, 
porque o teólogo faz teologia 
enraizado na fé de uma religião, 
num contexto social e humano 
próprio da época, mas se perma-
nece somente ali, não estará “à 
altura daquilo que seu trabalho 
exige dele. Não estará fazen-
do teologia no mundo, neste 
mundo pluralista de hoje; não 
estará perseguindo a verdade 
que inclui, mas a que exclui a 
outros” (KNITTER, 1985, p. 224). 
Os conteúdos revelados da fé 
são transmitidos por sujeitos 
contextualizados. Não há uma 
teologia desenraizada da realida-
de concreta. É produto humano, 
unido aos paradigmas da época. 

Historicamente, desde que o 
cristianismo se tornou a religião 
licita do Império Romano, sendo 
a religião do estado no século IV, 

desenvolveu uma atitude egocên-
trica, fazendo uma avaliação nega-
tiva das outras religiões a partir da 
própria crença. A Igreja foi consi-
derada a única “arca da salvação”, 
fora da qual a humanidade se 
perdia. Inclusive, ainda hoje se 
fala dos ‘pagãos’, dos ‘infiéis’ ou 
dos ‘não-cristãos’. Veem as outras 
religiões como manifestações 
humanas e idolátricas. A própria 
palavra, “não-cristãos” não é ade-
quada, porque nós também somos 
os ‘não-hindus,’ os ‘não-budistas’. 
Devemos chamar as pessoas a 
partir da auto compreensão, não 
a partir da compreensão alheia, 
com frequência preconceituosa 
(DUPUIS, 2004, p. 23).  De qual-
quer maneira, falar da Salvação 
para os “não-cristãos”, fora da 
Igreja, sempre foi uma situação 
desafiadora, já que a teologia cristã 
pensa o cristianismo como o meio 
universal da salvação. “As vias 
de salvação são predispostas por 
Deus e não pelos próprios seres 
humanos” (DUPUIS, 2004, p. 213), 
portanto, seria melhor falar que 
“fora do mundo não há salvação”.

Para responder a questão sal-
vífica a teologia cristã adotou 
uma visão tripartite: eclesiocên-
trica, cristocêntrica e teocêntrica. 
Paralelamente, criaram-se três 
posições de base, denominadas 
respectivamente: exclusivis-
mo, inclusivismo e pluralismo 
(TEIXEIRA, 1999, p. 591-592). Ao 
longo do desenvolvimento teoló-
gico passou-se do eclocentrismo 
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para o cristocentrismo. Porém, 
tanto o exclusivismo como o in-
clusivismo foram, por natureza, 
contrários ao pluralismo religio-
so. Este era tido implicitamente 
como uma realidade pecamino-
sa, negativa, contrária à vontade 
e ao plano de Deus (VIGIL, 2007, 
p. 35). O paradigma inclusivista 
e cristocêntrico tem sido nor-
malmente, o mais seguido pelos 
teólogos de tradição cristã. Estes 
três paradigmas são três formas 
diferentes de conceber a salva-
ção, a relação entre as religiões, e, 
portanto, três maneiras de fazer 
teologia (VIGIL, 2007, p. 34). 

A necessidade da Igreja na or-
dem de salvação é afirmada pelo 
Concilio Vaticano II, por meio 
das expressões: “sacramento 
universal de salvação” (LG, 48) 
“sinal é instrumento de salva-
ção”.  Portanto, Deus quer que 
toda a humanidade seja salva 
e chegue ao conhecimento da 
verdade. A encíclica Redemptoris 
Missio (n. 18) também o expressa 
bem claramente, é o primeiro 
documento oficial do magistério 
central a distinguir nitidamente, 
que o Reino de Deus é uma reali-
dade mais ampla que a Igreja, na 
realidade universal da salvação 
(DUPUIS, 2004, p. 268). 

O teólogo Karl Rahner (Cf. 
1989 p 360-377) para defender 
a salvação universal, desenvol-
veu a teoria dos cristãos anôni-
mos, que seria uma realidade 

fragmentária, incompleta, radi-
calmente deficiente. Nutre em si 
dinâmicas que o impulsionam a 
aderir ao cristianismo explicito. 
Em outras palavras, a salvação 
em Jesus Cristo é acessível às 
pessoas humanas, em qualquer 
situação em que se encontrarem, 
ao se abrirem de alguma maneira 
recôndita à auto comunicação 
de Deus, que atinge o ápice em 
Jesus Cristo (DUPUIS, 2004, p. 
83). A partir desta posição, a 
missão cristã não seria introdu-
zir Cristo, mas fazê-lo emergir 
e manifestá-lo. Enfim, “não é a 
religião que salva; é Deus o úni-
co Salvador. Todas as religiões 
participam da salvação de Deus, 
cada uma por si mesma e a seu 
modo” (DUPUIS, 2004, p. 231). 

Com a chegada da moderni-
dade, as religiões se abriram 
aos poucos ao reconhecimento 
positivo umas das outras, que se 
tornou, hoje, um critério de legiti-
midade e respeito mútuo. De fato, 
no Ocidente cristão, a abertura ao 
outro, em grande parte imposta 

A salvação em Jesus Cristo é 
acessível às pessoas humanas, 
em qualquer situação em que se 
encontrarem, ao se abrirem de 
alguma maneira recôndita à auto 
comunicação de Deus, que atinge 
o ápice em Jesus Cristo.
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pelas condições históricas, deu ori-
gem ao ecumenismo e ao diálogo, 
exigência do pluralismo religioso 
no âmbito das Igrejas cristãs. 
Assim como no caso do diálogo 
inter-religioso, a construção da 
unidade no cristianismo tem como 
pressuposto o reconhecimento da 
legitimidade das diversas denomi-
nações cristãs. 

a teologia eclesiocêntrica 
e as religiões 

Desde os primórdios da Igreja, 
existiu o axioma teológico extra 
ecclesiam nulla salus, que mostra 
a postura clássica eclesiocêntri-
ca e exclusivista, que remonta 
a Cipriano de Cartago, no ano 
de 258, que visava os hereges e 
cismáticos cristãos, não as outras 
religiões. No século XIV, esta 
teologia foi retomada pelo Papa 
Bonifácio VIII, na bula Unanam 
Sanctam, de 18 de novembro de 
1302, “Fora desta Igreja Católica 
não há nem salvação, nem remis-
são dos pecados” e “é absoluta-
mente necessário para a salvação, 
toda criatura humana sujeitar-se 
ao pontífice romano” (LIRA, 
2017, p. 53). Posteriormente, foi 
incluso no Concílio de Florença 
de 1442.  Reafirmada pelos câno-
nes do Concílio de Trento contra 
a Reforma Protestante de Lutero. 
Essa teologia foi usada para 
manter a hegemonia católica, 

para condenar as outras religiões 
e igrejas e, para afastar dos fiéis o 
perigo da migração para outras 
Igrejas ou religiões. 

A partir da “descoberta” do 
‘novo mundo’ em 1492, começou 
a entrar em crise o eclesiocen-
trismo, os teólogos e missioná-
rios começaram a desenvolver 
diversas teorias da fé implícita, 
como o batismo de desejo, que 
o Concílio de Trento confirmou. 
Nos anos que se seguiram, o 
papa Pio IX (1846-1878) publi-
cou, no ano de 1864, a encíclica 
Quanta Cura com o Syllabus, a mais 
polêmica do longo pontificado, 
que contém, oitenta pontos sobre 
os principais erros modernos da 
época. O texto condena todos os 
erros referentes à fé, aos inimigos 
da Igreja, à liberdade de culto 
e de consciência. Um apêndice 
da encíclica Quanta Cura, que 
acompanhava o Syllabus repetiu: 
“Não há salvação fora da Igreja 
de Deus e esta é a católica” por-
que “a Igreja Católica é a única 
verdadeira religião”. Portanto, 
segundo esta teologia, todos os 
que estão e vivem fora da Igreja, 
vivem em uma situação de pre-
cariedade espiritual e logo serão 
condenados. A Igreja Católica 
seria aquela que possui todos 
os meios para oferecer com se-
gurança, as vias da “salvação”. 
Seguindo o raciocínio, as pessoas 
que não estão integradas à Igreja 
Católica, estão apartadas da gra-
ça da “salvação” e da vida divina. 



108 Logo, existe a impossibilidade da 
“salvação” para todos os não ca-
tólicos. A partir daqui, podemos 
entender a missão colonizadora, 
que muitas vezes, empenhava-se 
apenas em batizar, sem receber 
o primeiro anúncio.

O papa Pio X (1903-1914) 
publicou o Catecismo Maior em 
15 de julho de 1905. Um escri-
to didático, com perguntas e 
respostas, sobre as verdades e 
dogmas católicos, com referên-
cia à exclusividade da salvação 
dentro da Igreja Católica. Ainda 
a encíclica “Pascendi Dominici 
Gregis”, sobre o modernismo, 
publicada no dia 08 de setembro 
de 1907, Pio X condena as teses 
modernistas e vê as outras religi-
ões como idolátricas e falsas.  O 
papa Pio XII chamou o axioma 
de ‘dogma’ da Igreja. A visão 
rígida da teologia do axioma 
“extra ecclesiam nulla salus” mos-
tra a convicção da superioridade 
da cultura religiosa ocidental 
eurocêntrica da fé católica sobre 
as demais. A Igreja Católica com 
essa visão deveria batizar, dar 
os sacramentos a toda a humani-
dade, condenar as outras igrejas 
e religiões, consideradas como 
falsas, pagãs e inferiores, sur-
gindo um forte euro-centrismo 
e colonialismo ocidental. 

Dentro desta teologia, a ação 
missionária evangelizadora tinha 
na base a visão colonialista euro-
cêntrica e exclusivista, criando 

os sinais visíveis da Igreja por 
meio da “plantatio Ecclesiae” com 
a expansão geográfica sendo um 
braço do colonialismo, com um 
cristianismo eurocêntrico con-
quistador, entre a cruz e a espada. 
Infelizmente, a missão era parte 
da expansão do colonialismo eu-
ropeu no resto do mundo, com 
uma perspectiva eurocêntrica 
do conhecimento, da teologia e 
da elaboração teórica da ideia 
de raça, nas relações coloniais de 
dominação, entre europeus e não-
europeus. Os povos conquistados 
e dominados eram vistos e postos 
em uma inferioridade natural.

Portanto, o exclusivismo religioso 
realça e destaca a confissão da pró-
pria fé ou a afirmação da posição 
religiosa pessoal, exclui a possibi-
lidade de qualquer outra religião 
compartilhe a verdade e o acesso à 
transcendência de forma igual. As 
outras tradições são vistas com di-
versos graus de erro e de confusão. 
Tal exclusivismo pode ser absoluto 
quando as outras tradições são vistas 
sob o poder do mal ou vinculadas ao 
erro. Quando se é menos categórico, 
reconhece-se alguns elementos de 
verdade e valor fora da própria re-
ligião, mas se mantem a afirmação 
de que só a própria religião possui a 
verdade integral. Assim sendo, esta 
teologia apresenta um pensamento 
eurocêntrico colonialista.

A posição teológica eclesio-
cêntrica foi hegemônica até o 
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Concílio Vaticano II, quando se 
abriu o caminho para o diálogo 
com outras igrejas e religiões. 
Segundo o modelo tradicional, 
só há salvação se há reconheci-
mento explícito de Jesus Cristo e 
incorporação sacramental à Igreja 
Católica, a sua unicidade e uni-
versalidade salvífica. Porém na 
prática esta teologia foi relativisa-
da ao aceitar o batismo de desejo, 
admitindo-se inclusive que esse 
desejo fosse somente implícito. 
(BRIGHENTI, 2001, p. 278). 

Até hoje, o catolicismo ainda se 
auto define por alguns setores, 
como a única religião depositária 
da verdade absoluta e da sal-
vação, com caráter de validade 
exclusiva universal, para todos 
os tempos e povos, para todos 
aqueles que não pertencem a 
ela estão no erro e na ignorância 
religiosa. Esta visão eurocêntri-
ca colonialista aparece, ainda 
no começo do século XXI, no 
Decreto Dominus Iesus (DI), que 
vê a “continuidade histórica en-
tre a Igreja fundada por Cristo e 
a Igreja Católica”. Afirma a tese 
clássica, que somente na Igreja 
católica se dá em plenitude a 
essência da Igreja de Cristo (Cf. 
DI, 16). A declaração reitera a 
questão da unicidade e unidade 
da Igreja católica, de sua indis-
solúvel relação com o Reino de 
Deus, e sua condição de única 

religião verdadeira. Há uma ên-
fase na centralidade da Igreja 
com uma crítica às concepções 
teológicas que acentuam o reino-
centrismo. “No campo da relação 
da Igreja católica com as outras 
tradições religiosas, o pêndulo 
recai sobre a afirmação da neces-
sidade da Igreja para a salvação” 
(TEXEIRA, 2000, p. 882).

o cristocentrismo e a 
salvação universal

O inclusivismo tem uma visão 
positiva com relação às outras re-
ligiões, crenças e reconhece nelas 
a mediação salvífica, embora de 
maneira deficiente e incomple-
ta. José Maria Vigil (2007, p. 40) 
acredita que entre o exclusivismo 
e o inclusivismo há muito em co-
mum; o inclusivismo não deixa 
de ser um exclusivismo mode-
rado, porquanto tolera as outras 
religiões e admite nelas alguma 
presença da salvação. Entretanto, 
continua mantendo o exclusi-
vismo e privilegiando a Igreja 
Católica no escalão dos bens 
salvíficos. Assim, as religiões do 
mundo são caminhos de salva-
ção, mas enquanto tem implícita 
a salvação de Jesus Cristo. Esta 
posição vincula a dinâmica da 
salvação presente nas outras reli-
giões à ação do Espírito de Cristo 
e, por esse motivo define-se como 



110 cristocêntrica. Aceita que a salva-
ção aconteça nas outras religiões, 
mas nega-lhes uma autonomia 
salvífica, devido à unicidade e 
universalidade da salvação de 
Jesus Cristo (TEXEIRA, 1995, p. 
44-45). De acordo com essa teolo-
gia, o Cristianismo é visto como 
presente em todas as religiões. 
Todas as religiões não-cristãs 
vão ao encontro do Cristianismo, 
mesmo sem o saber. Elas contêm 
de forma parcial os ensinamentos 
divinos que se tornaram visíveis 
em Jesus Cristo. Segundo o te-
ólogo Jacques Dupuis (2004, p. 
109), a perspectiva do inclusivista 
cristocêntrico é a mais adotada 
na Igreja e entre os teólogos 
católicos, embora contemple 
em seu mesmo horizonte cris-
tocêntrico posições diversas e 
mesmo contrastantes. Adota-se 
no cristianismo, tanto católico 
como protestante, o inclusivismo 
como posição majoritária (VIGIL 
2006, p. 81).

Na teologia do inclusivismo, 
há uma primeira posição cha-
mada “teoria de acabamento ou 
cumprimento”, segundo a qual 
os valores positivos das religiões 
não-cristãs são explicitamente 
reconhecidos, mas são destinados 
a encontrar seu acabamento no 
cristianismo, em outras palavras: 
“Cristo leva ao acabamento os va-
lores positivos dos quais as outras 
religiões já podem ser portado-
ras” (GEFFRÉ, 2013, p. 326). As 
diversas religiões da humanidade 

representam a aspiração inata no 
homem à união com o divino, 
aspiração humana e universal 
que encontra sua resposta em 
Jesus Cristo e no Cristianismo. 
Todas as religiões seriam “religi-
ões naturais”, só o cristianismo 
seria “religião sobrenatural” e 
revelada (Cf. TEXEIRA, 1995, p. 
45-46). Esta posição eurocêntrica, 
encontra ressonância nos docu-
mentos do Magistério atual como 
na Declaração Nostra Aetate, no 
Decreto Ad Gentes, na encíclica 
Redemptoris Missio (RM) de João 
Paulo II. Logo, as religiões numa 
perspectiva de não acabamento, a 
Igreja, jamais pode-se identificar 
com o Reino de Deus presente 
no mundo, mas é chamada a 
dar testemunho da presença do 
Reino por meio do anúncio do 
Evangelho do Cristo Ressuscitado. 
É chamada, inclusive, a discernir 
no Evangelho os valores evan-
gélicos presentes no caminho 
religioso da humanidade e nas 
tradições religiosas de todos os 
povos (DEPUIS, 2004, p. 61).

Uma segunda posição seria a 
do Teólogo Karl Ranner, “teo-
ria da presença de Cristo nas 
religiões ou nos cristãos anôni-
mos”. Conforme esta teologia, as 
diversas tradições religiosas da 
humanidade são portadoras de 
valores soteriológicos positivos 
para com seus membros, pois 
neles e por meio deles, mani-
festa-se a presença operativa de 
Jesus Cristo e de seu ministério 
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salvífico. O que pressupõe à 
vontade salvífica universal de 
Deus, realmente eficaz e sobre-
natural. Portanto, Jesus Cristo 
está presente e age nas religiões 
não cristãs (RANHER, 1989 p 
366-377). Neste sentido, em ra-
zão destas tradições religiosas 
com o mistério de Jesus Cristo 
não podem ser consideradas 
“religiões naturais” (TEXEIRA, 
1995, p. 47). Os membros das 
outras religiões seriam “cristãos 
anônimos”. Seriam cristãos in-
conscientes (Cf. DEPUIS, 2004, 
p. 82-87). Em razão deste pensa-
mento, haveria que se encontrar 
uma forma de fazer com que 
todos os seres humanos se tor-
nem membros da Igreja. Assim, o 
cristianismo se apresenta na his-
tória como a religião, instituída 
pela auto-revelação de Deus, no 
Verbo feito carne. A fé do cristão 
assegura que Jesus Cristo é o 
portador da salvação para todo o 
gênero humano. (HACKMANN 
& POZZO, 2007, p. 382). 

O “cristianismo anônimo” sig-
nifica que a ação salvífica atinge 
as pessoas por intermédio da tra-
dição religiosa a que pertencem 
e, não meramente, por uma ação 
invisível do Cristo Ressuscitado. 
Há, portanto, um cristianismo 
anônimo e implícito e um cris-
tianismo explícito. A designa-
ção “cristãos anônimos” não 
deve ser entendida como uma 
tentativa desesperada de trazer 
para a Igreja tudo o que é bom e 

humano em um tempo em que a 
fé cristã progressivamente desa-
parece.  O cristianismo anônimo 
não dispensa a atividade missio-
nária do anúncio do Evangelho. 
A perspectiva da teologia inclu-
sivista está plenamente contem-
plada na noção de “cristianismo 
anônimo”, que afirma que todos 
aqueles que não receberam o 
Evangelho, sem culpa alguma 
podem conseguir a salvação 
eterna. O cristianismo, por sua 
característica universal, está im-
plicitamente, ou anonimamente, 
presente em todas as partes do 
globo, onde há pessoas humanas 
abertas ao transcendente, ou ao 
influxo da única graça de Deus 
oferecida a todos e a todas, isto é, 
a graça de Cristo. (HACKMANN 
& POZZO, 2007, p. 387-389). A 
teoria da teologia dos “cristãos 
anônimos” provocou divisões e 
críticas entre os teólogos e des-
conforto em alguns ambientes 
eclesiásticos.

Na mesma posição, está a teo-
logia das “Sementes do Verbo”, 
de São Justino, mártir do II 
século. Segundo esta visão, a 
manifestação de Deus se dá me-
diante o Verbo (Logos), que não 
está limitada a economia cristã. 
Ela se deu, antes da encarnação 
do Verbo entre os judeus e os gre-
gos: onde quer que tenha havido 
pessoas que viveram segundo 
o Verbo, merecem o nome de 
cristãos. Uma semente do Logos 
encontra-se em cada pessoa, pois 
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o “Logos semeador” semeia em 
todos. Portanto o cristianismo 
existiria anteriormente à sua 
aparição histórica, o trabalho 
dos missionários seria apenas 
fazer brotar essas “Sementes do 
Verbo” e convertê-las em árvores 
do cristianismo. Em outras pala-
vras, as culturas teriam apenas as 
“Sementes do Verbo” e o cristia-
nismo seria a arvore, a totalidade 
e plenitude da revelação divina. 
Santo Irineu revelou sua teologia 
da história em torno do “Logos” 
revelado (Cf. DUPUIS, 2004, p. 
192-196). Contudo, o “Logos” de 
Deus semeou as sementes por 
meio de toda a história da hu-
manidade e continua a semeá-las 
fora mediação cristã .

O Concílio Vaticano II retoma 
a ideia no decreto “Ad gentes”, 
ao afirmar que se deve “desco-
brir com alegria e respeito as 
“Sementes do Verbo” escondi-
das” nas tradições nacionais e 
religiosas e, mediante um diálogo 
sincero, descobrir “que riquezas 
Deus, na sua munificência, deu 
aos povos” (AG, 11). O Concilio 
jamais esclarece em que sen-
tido devem ser entendidas as 
“Sementes do Verbo”. Segundo 
a visão do “Cristianismo anôni-
mo”, este é vivido pelos membros 
de outras tradições religiosas na 
prática sincera de suas próprias 
tradições. A salvação cristã os 
atinge, anonimamente, por meio 
dessas tradições. (DUPUIS, 2004, 
p. 82). Quer dizer que, a salvação 

trazida por Jesus Cristo é acessí-
vel a todas as pessoas humanas, 
em qualquer situação histórica e 
religiosa, na medida em que se 
abrem à auto comunicação de 
Deus, que possui seu ápice em 
Jesus Cristo.  As “Sementes do 
Verbo” são aprofundadas e com-
pletadas pela mensagem cristã, 
que proclama a fraternidade 
universal e defende a justiça por 
meio do diálogo2. 

A terceira visão da teologia 
inclusivista denominada “inclu-
sivismo aberto”, é dos teólogos 
Jacques Dupuis, Claude Greffré 
e Edward Schillebeeckx, que 
consiste em buscar responder 
positivamente ao desafio da 
diversidade das religiões para 
o cristianismo, sem romper com 
o inclusivismo teológico, mas 
aceitando a interlocução fecun-
dante do pluralismo (TEIXEIRA, 
1999, p. 593). Deus é amor que se 
oferece à liberdade humana. Essa 
postura é aplicada não somente 
aos membros de outras tradi-
ções religiosas, mas igualmente 
aos ateus desde que estes não 
tenham agido contra a sua cons-
ciência moral (Cf. TEIXEIRA, 
1995, p. 52). Ninguém é excluído 
do mistério do Amor de Deus. 
A salvação é universal. Toda a 
2   Lembramos as figuras de missionários 

nas Américas, como Bartolomeu de Las 
Casas, Frei Antônio de Montesinos, Vasco 
de Queiroga, João del Valle, Julião Garcés, 
José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, e 
de tantos outros, que dedicaram a vida 
aos povos indígenas respeitando e dialo-
gando com a cultura local.
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humanidade está incluída na 
salvação de Cristo. A Igreja, 
as Igrejas cristãs são pequenas 
minorias. Cristo preenche não 
só a Igreja, mas outras religiões 
também. (Cf. VIGIL, 2006, p. 
79). Porém, a Igreja na pretensão 
universal deve adotar as causas 
universais da humanidade como 
a luta pela justiça, a defesa e 
promoção dos direitos humano, 
salvaguardar a criação, o respei-
to a vida, a opção pelos pobres 
(GEFFRÉ, 2013, p 335). Esta po-
sição tem sido acusada de relati-
vismo por parte da Igreja oficial 
de Roma, como na declaração 
Dominus Iesus. 

o teocentrismo diante 
ao pluralismo religioso

Esta visão teológica não aceita 
a reivindicação do cristianismo 
com “religião superior e per-
feita”, mas busca descobrir os 
vários caminhos para com Deus 
(TAMAYO, 2017, p. 191). É uma 
teologia que parte da realidade 
pluralista religiosa, propõe o 
diálogo entre as religiões e espi-
ritualidades, desde a perspectiva 
das vítimas no horizonte da libe-
ração. É uma teologia decolonial 
que questiona o euro-centrismo 
a partir da colonialidade reli-
giosa e teológica, como inerente 
à teologia moderna colonial, 
busca recuperar as identidades 
religiosas e culturais, negadas 

por dita teologia (TAMAYO, 
2017, p. 61). Neste sentido, os 
teólogos pluralistas propõem um 
teocentrismo, segundo o qual o 
cristianismo deixa de ser o “úni-
co e exclusivo meio de salvação”, 
as religiões não cristãs apare-
cem como instâncias legítimas 
e autônomas de salvação, como 
religiões verdadeiras. O centro 
seria Deus e não só Jesus Cristo 
(TEIXEIRA, 1995, p. 58-59). Este 
modelo sustenta que Cristo é o 
caminho, mas não o único cami-
nho para chegar a Deus. Cristo 
não é o único mediador. A salva-
ção não necessariamente tem de 
passar pela Igreja ou por Cristo. 
Outras mediações seriam media-
ções em si, sem a necessidade de 
passar, ainda que implicitamente 
por Cristo. As religiões seriam 
mediações em si de salvação e o 
cristianismo seria também uma 
religião com estas características. 

Para esta visão teológica, não 
é a religião que salva; é Deus o 
único Salvador. Todas as religi-
ões participam da salvação de 
Deus, cada uma por si mesma e 
a seu modo. Não há uma religião 
que esteja no centro do universo 
religioso. No centro está somente 
Deus, as religiões giram em torno 
de Deus (VIGIL, 2006, p. 64) “Há 
vários rios que correm para o 
mesmo oceano” (DUPUIS, 2004, 
p. 231). A ideia principal é Deus 
que se faz presente na história das 
culturas humanas e nas diversas 
tradições religiosas. “Nenhuma 
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religião é meramente natural. 
Em toda religião se encontra, 
historicamente, uma intervenção 
divina na história das nações e se 
reconhece uma presencia existen-
cial do mistério da salvação em 
Jesus Cristo” (DUPUIS, 2004, p. 
73). O próprio Concílio Vaticano 
II na Declaração Nostra Aetate (n. 
2) afirma: “A Igreja nada rejeita do 
que é verdadeiro e santo nas reli-
giões”, fazendo um valor positivo 
sobre as religiões não cristãs, mas 
sem serem consideradas “vias de 
salvação” e evitou pronunciar um 
julgamento sobre o pluralismo 
religioso. (GEFFRÉ, 2013 p. 49).

Há várias posições dentro da 
teologia, desde a que afirma que 
Jesus Cristo não é considerado 
constitutivo nem normativo da 
salvação, até uma forma mode-
rada que resguarda o caráter nor-
mativo de Jesus Cristo, mesmo 
abandonando o seu traço sote-
riológico constitutivo e univer-
sal (DEPUIS, 2004, p. 109-111). 
A corrente teológica, que tem 
como principal representante o 
teólogo evangélico John Hicck, 
sem ser exclusivista ou inclusi-
vista, acredita numa unicidade 
revelada de Jesus. Jesus vem se 
afirmando como único, mas de 
uma unicidade caracterizada 
por sua capacidade de incluir e 
ser incluído com outros persona-
gens religiosos únicos. Sem Jesus 
não faltaria à graça de Deus e sim 
a manifestação decisiva da mes-
ma (TEIXEIRA, 1995, p. 63). Uma 

outra visão da teologia pluralista 
mais moderada considera o mo-
delo teocêntrico como o mais 
prometedor para uma válida 
reinterpretação da doutrina cris-
tã e um diálogo religioso mais 
autêntico é defendida pelo teólo-
go Paul Knitter, que faz uma cla-
ra distinção entre Reino de Deus 
e Igreja com objetivo de superar 
o exclusivismo e assim chagar ao 
pluralismo. Para outros teólogos 
como Hans Kung (2004, p. 16), 
todas as religiões são caminho 
de salvação e contém verdades, 
pois todas transmitem por meio 
da fé, uma visão de vida e uma 
norma para bem viver. Portanto, 
se uma religião é verdadeira não 
exclui a existência de verdades 
em outras religiões ou a “pos-
sibilidade das outras religiões 
virem complementar, corrigir 
e aprofundar a religião crista” 
(TEIXEIRA, 1995, p. 76).

Como consequência da elabora-
ção da teologia pluralista nasceu 
o ecumenismo e o diálogo inter-
religioso, que aponta e demonstra 
a possibilidade de um horizonte 
de conversação alternativa; in-
dica que a violência religiosa 
não faz parte da essência da re-
ligião, mas constitui um desvio 
ou traição do dinamismo mais 
profundo que anima a relação 
do ser humano com o Absoluto. 
Baseia-se na consciência viva do 
valor da alteridade e da riqueza 
da diversidade. Sem desconhecer 
a singularidade das diferenças, o 
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diálogo aposta na possibilidade 
da renovação das relações inter-
religiosas pelo encontro. Haveria 
um conjunto das relações inter-re-
ligiosas, positivas e construtivas, 
com pessoas e comunidades de 
outras confissões religiosas, para 
um mútuo conhecimento e um 
recíproco enriquecimento. Este 
relacionamento inter-religioso 
ocorre entre fiéis que estão en-
raizados e compromissados com 
sua própria fé, mas igualmente 
disponíveis ao aprendizado com 
a diferença (Cf. TEIXEIRA, 1995, 
p. 188). O diálogo inter-religioso 
não se constitui em algo isolado 
ou conjuntural. Trata-se, antes de 
tudo, de uma opção de vida, de 
uma atitude permanente frente 
ao fato religioso plural. É um pro-
jeto teológico de longo alcance e 
uma experiência Inter espiritual, 
inseparável das experiências de 
libertação. O diálogo deverá de-
sembocar na elaboração de uma 
teologia das religiões que seja 
libertadora, ou seja, que recupere 
os elementos libertadores pre-
sentes em todas as tradições reli-
giosas, e não somente na religião 
cristã. Estando o próprio Deus 
presente em todas as religiões, a 
atitude deveria ser a minha reli-
gião é verdadeira, mas também a 
tua. Deus é sempre maior do que 
a nossa compreensão; por isso, 
devemos completar-nos.

A declaração Dominus Iesus 
da Congregação para Doutrina 
da Fé do Ratzinger ,  veio 

marcar posição diante do con-
texto da pluralidade religioso do 
Ocidente. Uma das finalidades 
era ir de encontro ao suposto re-
lativismo das posturas dos teólo-
gos pluralistas inclusivistas3.  O 
estudo detalhado da Declaração 
possibilita perceber a intenciona-
lidade de grande parte das críti-
cas. Elas visam silenciar os teó-
logos inclusivistas abertos, que 
buscam aprofundar a questão 
da relação do cristianismo com 
as outras tradições religiosas, a 
partir das interrogações tecidas 
pelos teólogos pluralistas. A 
pressão de determinados setores 
do magistério da Igreja, vinha 
urgindo um enfrentamento das 
teses dos teólogos pluralistas que 
romperam com a centralidade 
cristológica: suas posições vi-
nham sendo enquadradas como 
destacadas da tradição cristã. 
Mas a dinâmica do texto visava 
também um questionamento dos 
teólogos que se inserem na pers-
pectiva cristocêntrica e buscam 
ampliar os horizontes da reflexão 
tradicional. Na prática, os desa-
fios teológicos lançados por tais 
teólogos são mais ameaçadores, 
porque indicam a possibilidade 
3   Lembramos: Hans Kung (professor da 

Universidade Eberhard Karls em Tübingen, 
Alemanha), Paul Knitter (Estados Unidos), 
Claude Geffré (Institut catholique de Paris), 
Edward Schillebeeckx (dominicano belga), 
Jacques Dupuis, (jesuíta belga e docente na 
Índia e na Gregoriana), Raymond Pannikkar 
(jesuíta espanhol-indiano), Tissa Balasurya 
(Siri Lanka), Aloysius Pieris (Índia) e Carlo 
Molari (docente na Urbaniana e Lateranense 
de Roma) são os mais diretamente visados.
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de uma nova fisionomia histórica 
para o cristianismo (TEIXEIRA, 
2000, p. 881).

A Declaração causou um pro-
fundo impacto negativo, tanto 
no mundo católico como entre 
os protestantes e grandes reli-
giões não-cristãs. O documento 
acentua o centralismo romano 
“Ad intra colonialista, que salva-
guarda a doutrina e a Igreja con-
servadora. O objetivo primordial 
seria estabelecer o marco ou 
limite doutrinal para o diálogo 
ecumênico e inter-religioso, no 
intuito de combater o indiferen-
tismo e o relativismo presentes 
no contexto religioso atual. O 
ponto de partida é a reafirma-
ção da fé católica “a doutrina 
de sempre” diante da “ameaça 
de teorias relativistas que pre-
tendem justificar o pluralismo 
religioso” (DI, 4), a respeito da 
“unicidade e universalidade sal-
vífica de Jesus Cristo e da Igreja” 
com esse intuito, assume uma 
posição restritiva. 

Para Faustino Teixeira, o receio 
da relativização e da dessubs-
tancialização dos conteúdos re-
ligiosos aciona o desejo de mais 
segurança, de estabilidade e fun-
damentação, provocando, assim, 
reações defensivas e ofensivas 
contra o universo da alteridade. 
Na lógica da defesa da identida-
de católica, encaixa-se perfeita-
mente a distinção estabelecida 
pela Declaração entre fé teologal 

e crenças (DI, 7) e a negação do 
pluralismo religioso de princípio 
(DI 4). A fé teologal consiste na 
“aceitação da verdade revelada 
por Deus Uno e Trino”; já a cren-
ça nas outras religiões traduz “a 
experiência religiosa ainda à pro-
cura da verdade absoluta e ainda 
carecida do assentimento a Deus 
que se revela” (DI, 7). Trata-se 
de uma distinção que vem con-
firmar a adesão à “teologia do 
acabamento”, que busca marcar 
de forma nítida a diferença subs-
tancial entre o cristianismo e as 
outras religiões.

A Declaração Dominus Iesus 
não nega a existência de elemen-
tos positivos nas outras religiões 
e igrejas, mas em conformidade 
com a “teologia do acabamento”, 
insiste sobre a impossibilidade 
de atribuir às suas orações e a 
seus ritos uma origem divina 
ou eficácia salvífica (DI, 21).  
Afirma-se que os adeptos das 
outras religiões se encontram 
objetivamente “numa situação 
gravemente deficitária, se com-
parada com a daqueles que na 
Igreja têm a plenitude dos meios 
de salvação” (DI, 22). O temor do 
indiferentismo e do relativismo 
religioso provoca um evidente 
recuo dialogal e vai em direção 
oposta aos avanços teológicos 
pós-conciliares, porque “a sal-
vação só se verifica na única 
religião verdadeira” (DI, 23). 
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Concluindo
As três posições teológicas: 

eclesiocêntrica, cristocêntrica 
e teocêntrica representam três 
maneiras de pensar a teologia, 
a pastoral e a missão. São três 
paradigmas diferentes de con-
ceber a relação salvífica entre as 
diferentes religiões. De forma 
diferente, tanto o exclusivismo 
como o inclusivismo teológico 
são contrários à visão do plura-
lismo religioso e apresentam as 
categorias da teologia ocidental 
eurocêntrica colonial, rejeitan-
do o pluralismo religioso, por 
ser visto como contrário ao 
projeto salvífico de Deus e de 
Jesus Cristo. De tal modo, os 
documentos do magistério ecle-
siástico estão marcados por essa 
realidade, tomando um posicio-
namento a favor ou contra este 
fato, apresentando um projeto de 
Igreja defensivo ou aberto a ela. 

Essas três categorias teológicas 
trazem um modo de pensar oci-
dental colonialista na questão da 
salvação, e não representam uma 
resposta satisfatória, diante do 
desafio do pluralismo religioso 
atual na construção da teologia 
decolonial das religiões, que 
possa convergir, logo devemos 
abordar a problemática, tentan-
do superar o euro-centrismo. 
Portanto, é necessário refletir 
mais a teologia da missão a 
partir do teocentrismo, como 
contraponto ao cristocentrismo, 

As três posições teológicas: 
eclesiocêntrica, cristocêntrica 
e teocêntrica representam três 
maneiras de pensar a teologia, a 
pastoral e a missão. 

indicando uma teologia em di-
álogo e não apenas do diálogo. 
Seja como for, historicamente o 
cristianismo se assumiu como re-
ligião exclusivista, com referên-
cia aos outros. A exclusão de um 
significado positivo da salvação 
nas outras religiões.

Ainda existem resquícios do 
paradigma eclesiocêntrico exclu-
sivista, que vê a Igreja Católica 
como a única Igreja de Cristo e 
única depositária da plenitude 
da revelação. Precisamos de uma 
conversão, de uma purificação da 
linguagem teológica, que leve a 
uma nova compreensão de pen-
sar o patrimônio cultural e reli-
gioso salvífico nos outros povos. 
Uma postura mais aberta leva a 
reconhecer a plenitude da salva-
ção e da verdade nas outras tra-
dições religiosas. Significa aceitar 
que, todas as religiões e Igrejas 
contêm verdades reveladas. Que 
todas as tradições religiosas pos-
suem aspectos reveladores de 
Deus, que tomam vários nomes 
e conceitos nos mais variados 
recantos do mundo. 

Além disso, continua o desafio 
da elaboração de uma teologia 
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decolonial e missionária, que 
tenha como base o diálogo en-
tre as religiões e as culturas, 
que possa superar e o euro-
centrismo, portador da verdade 
absoluta. É necessário refletir a 
missão desde a diversidade dos 
pobres nos diferentes contextos 
de sofrimento e marginalização. 
Criar uma teologia questionado-
ra a partir dos bens de salvação, 
desde as manifestações culturais 
e religiosas dos pobres, dos indí-
genas, dos negros, das mulheres, 
dos marginalizados, com uma 
hermenêutica que dê sentido e 
esperança no Deus da Vida. O 
Papa Francisco desafia para uma 
teologia que inclua a salvação 
do planeta e da Amazônia, uma 
ecoteologia a partir da criação e 
do cuidado com a casa comum. 
Ainda fica em aberto o desafio 

da teologia pluralista, que possa 
abranger os mais diversos cam-
pos de pensamento sobre Deus, 
desde as experiências concretas 
da ecologia a vida humana.
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RefLexÕes oRantes
subsídio cLaR julho 2019, n. 7
campanha Vinho novo

Um vaso de barro formo com 
as minhas mãos. Quero que 
seja um poço de tranquilidade, 
espelho de ambos; e quando 
estou a ponto de ver o milagre, 
as águas se agitam, mil braços 
se cruzam; escuto gritos, risos e 
prantos, e todo o meu ser se alte-
ra. Encharcado, a, contemplo em 
meu espelho quebrado e vejo que 
é teu Espírito sobrevoando sobre 
mim, afogando meus pesadelos 
e deixando-me feliz (Florentino 
Ulibarri).

animar o desejo de encontro

Canto-oração: Eu Canto  o 
Amor (Padre Zezinho)

Andando pelas ruas da cidade 
Vou pensando nas verdades 
Que Jesus nos ensinou 
Eu passo e a cadencia dos  
meus passos 

Vai dizendo em mil compassos 
Que o amor me cativou 
Eu grito pelo espaço infinito 
Céu responde no arco-iris 
Esta falta multicor 
Meu grito se transforma  
em partitura 
Melodia de ternura 
Que eu só vejo ao deus de amor 
 
R://E eu canto amor, amor 
Enquanto o mundo gira sem 
parar 
E meu irmão, irmão, irmão 
Deixa o ódio e vem comigo 
Vem cantar ha ha ha ha ha ha  

Crianças que eu encontro 
Em meu caminho 
Me traduzem em mil carinho 
Que este mundo ainda tem 
Os jovens são sementes de 
esperança 
Transbordando a confiança 
No amanhã que eu sei que vem 
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Um velho me sorrir com ar 
sereno 
Eu respondo num aceno 
De quem vai no seu lugar 
Embaixo em direção da parusia 
Eu espero na alegria 
De quem vive a semear//

Palavra de Deus: Jo 2, 1-12

Narrador/a: “Três dias depois, 
celebravam-se bodas em Caná 
da Galileia, e achava-se ali a mãe 
de Jesus. 2 Também foram convi-
dados Jesus e os seus discípulos. 
3Como viesse a faltar vinho, a 
mãe de Jesus disse-lhe:

Leitora: “Eles já não têm vinho”.

Narrador: 4 Respondeu-lhe Jesus:

Leitor: “Mulher, isso compete 
a nós? Minha hora ainda não 
chegou”.* 

Narrador/a: 5 Disse, então, sua 
mãe aos serventes: 

Leitora: “Fazei o que ele vos 
disser”. 

Narrador/a: 6 Ora, achavam-se 
ali seis talhas de pedra para as 
purificações dos judeus, que con-
tinham cada qual duas ou três 
medidas.* 7Jesus ordena-lhes:

Leitor: “Enchei as talhas de água”. 

Narrador/a: Eles encheram-nas 
até em cima.

Leitor: 8“Tirai agora” – disse-
lhes Jesus – “e levai ao chefe dos 
serventes”. 

Narrador/a: E levaram. 9 Logo 
que o chefe dos serventes provou 
da água tornada vinho, não sa-
bendo de onde era (se bem que 
o soubessem os serventes, pois 
tinham tirado a água), chamou 
o noivo 10 e disse-lhe: 

Leitor/a: “É costume servir 
primeiro o vinho bom e, depois, 
quando os convidados já estão 
quase embriagados, servir o 
menos bom. Mas tu guardaste o 
vinho me lhor até agora”. 

Narrador/a: 11 Esse foi o primei-
ro milagre de Jesus; realizou-o 
em Caná da Galileia. Manifestou 
a sua glória, e os seus discípulos 
creram nele. 12 Depois desceu a 
Cafarnaum com sua mãe, seus 
irmãos e seus discípulos, porém, 
não ficaram ali por muitos dias.

Animador/a: Momento de ora-
ção pessoal e comunitária à luz 
do versículo 7:

Jesus ordena-lhes: “Enchei 
as talhas de água”. Eles 

encheram-nas até em cima.

Leitor/a 1: Neste casamento, o 
que Jesus disse aos serventes foi: 
“enchei as talhas de água e eles 
encheram até em cima”. Não 
deixaram as talhas vazias nem 
pela metade, mas encheram por 
completo. Os serventes assisti-
ram o milagre. A abundância de 
vinho deve-se às muitas viagens 
que os serventes desde o poço 
até as talhas.
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Leitor/a 2: A melhor oração não 
é aquela que sai dos lábios, mas 
da vida. Rezar com a vida é en-
cher de esforço, de trabalho, de 
luta, de sonhos. Somente muda-
se o vinho em água aquilo que foi 
colocado nas talhas. Se as talhas 
estão vazias, não há milagre.

Para refletir

a) Aceitamos o convite para 
renovar nossa mente à luz do 
Espírito Santo, a nos revestir 
da nova condição que nos 
humaniza e nos lança a rela-
ções humanizadoras?

b) Aceitamos ser terra de ac-
olhida dos outros com suas 
experiências e capacidades, 
cruzando assim as fronteiras 
que impedem o diálogo e to-
dos os demais interlocutores?

c) Estamos envolvidos na festa? 
Intuimos que este tempo é 
de graça e que não aceita que 
nos omitamos ser os protago-
nistas?

Tempo de sentir-pensar

Animador/a: Observando o 
texto, constatamos que Jesus dis-
se: “Encham as talhas de água”. 
O verbo usado significa “encher 
com”. Continua com o adjetivo 
de pedra ou de barro.

Leitor/a 1: O mandato é: encher 
as talhas de pedra que eram 
usadas para a purificação dos 
judeus. A nossa escuta de Jesus 

nos leva a uma obediência ati-
va? Acima de nossos interesses 
pessoais?

Leitor/a 2: A cultura do cuida-
do deve nos levar a ser melhores 
conosco e com os outros, porém, 
há também uma dimensão co-
munitária com um forte sentido 
de pertença que nos faz perma-
nentemente sensíveis às necessi-
dades de nossos irmãos e irmãs 
da comunidade e, finalmente, 
não menos importante, como 
bem afirma a teóloga Emma 
Martínez Ocaña do Instituto 
Teresiano: Trata-se de uma res-
ponsabilidade dos governos de 
nossas congregações o saber 
rever e adaptar as estruturas 
institucionais para incluir esse 
objetivo do cuidado em relação 
aos seus membros, com o mesmo 
zelo da missão e, assim, rever, 
a formação dos membros do 
Instituto com programas trans-
versais do cuidado.

Leitor/a 3: O que aconteceria 
com nossas comunidades se 
praticássemos o cuidado uns 
dos outros na comunidade, mu-
dando nossas estruturas para 
favorecer de maneira mais eficaz 
o mandamento de Jesus: “amem 
o próximo como a si mesmos?”.

Animador/a: A VRC nasceu 
como um modo alternativo da 
organização da sociedade, por 
isso estamos mais ainda compro-
metidos com a identificação com 
o discípulo amado e amante, 
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como Pedro. Nosso compro-
misso é fazer do cotidiano uma 
realidade visível da bondade de 
Deus, nosso Salvador e seu amor 
pelos homens e as mulheres 
(Tt 3,4). A cultura do cuidado 
não seria uma tarefa urgente a 
ser conquistada? (Irmãs Maria 
Eugenia Lloris, Maria del Rocío 
Mariscal, fmvd; irmão Álvaro 
Rodríguez, fsc).

Utopia: Ser água fresca (ouvir 
a canção).

Beira-Mar (Maria Bethânia)

Dentro do mar tem rio...
Dentro de mim tem o quê?
Vento, raio, trovão
As águas do meu querer

Dentro do mar tem rio...
Lágrima, chuva, aguaceiro
Dentro do rio tem um terreiro
Dentro do terreiro tem o quê?

Dentro do raio trovão
E o raio logo se vê
Depois da dor se acende
Tua ausência na canção

Deságua em mim a paixão
No coração de um berreiro
Dentro de você o quê?
Chamas de amor em vão

Um mar de sim e de não
Dentro do mar tem rio
É calmaria e trovão

Dentro de mim tem o quê?
Dentro da dor a canção
Dentro do guerreiro flor
Dama de espada na mão
Dentro de mim tem você

Beira-mar
Beira-mar
Ê ê beiramar
Cheguei agora
Ê ê beira-mar
Beira-mar beira de rio
Ê ê beira-mar

Dentro de mim, de 
você tem o que? 

Animador/a: Peçamos a bênção 
de Deus para que a fonte de água 
viva sacie a nossa sede.

Todos: Senhor, abençoa-nos 
com este manancial que nada 
conseguiu secar depois de tantas 
noites e dias, séculos e histórias, 
porque este manancial és tu. 
Cada dia Brotas abundantemen-
te no fundo de nossos corações. 
Quanto mais sede e calor temos, 
com maior frescor surges em 
nossa presença. Quanto mais 
nos aproximamos do teu cami-
nho, mais cristalina torna-se a 
tua presença. Quanto mais nos 
aprofundamos em tuas águas, 
mais livres nos sentimos dentro e 
fora. Abençoa-nos hoje e sempre. 
Amém.
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RefLexÕes oRantes
subsídio cLaR julho 2019, n. 8
campanha Vinho novo

Tú, senhor, cansado do caminho, sentaste na beira do poço. 
Pediste água a mim, rompendo as tradições, e acabaste por oferecer-me  

da tua fonte. Para que eu nunca mais tenha que voltar a  
tirar água de poços que não saciam.  

(Florentino Ulibarri).

animar o desejo do encontro

Animador/a: Para acreditar no 
conteúdo das talhas, precisamos 
viver em espírito e verdade. Que 
esse desejo profundo nos man-
tenha focados no autor de toda 
transformação e nos faça viver 
nele, com Ele e para Ele.

És Água Viva, És Vida Nova

Eu te peço desta água que tu 
tens, és água viva meu Senhor!

Tenho sede, tenho  
fome de amor

E acredito nesta fonte 
de onde vens

Vens de Deus, estás em 
Deus, também és Deus

E Deus contigo faz um só

Eu porém, que vim da 
terra e volto ao pó

Quero viver eternamente 
ao lado Teu

És água viva, és vida nova

E todo dia me batizas outra vez

Me fazes renascer, 
me fazes reviver

Eu quero água desta 
fonte de onde vens!
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palavra de Vida – Jo 2,1-12

Narrador/a: No terceiro dia, 
houve um casamento em Caná 
da Galileia. A mãe de Jesus es-
tava ali;

Jesus e seus discípulos também 
haviam sido convidados para o 
casamento.

Tendo acabado o vinho, a mãe 
de Jesus lhe disse: 

Leitora 1: “Eles não têm mais 
vinho”.

Narrador/a: Respondeu Jesus: 
“Que temos nós em comum, 
mulher? A minha hora ainda não 
chegou”.

Narrrador/a: Sua mãe disse aos 
serviçais: 

Leitora 2: “Façam tudo o que ele 
mandar”.

Narrador/a: Ali perto, havia 
seis potes de pedra, do tipo 
usado pelos judeus para as pu-
rificações cerimoniais; em cada 
pote cabiam entre oitenta e cento 
e vinte litros.

Disse Jesus aos serviçais: 

Leitor: “Encham os potes com água”. 

Narrador/a: E os encheram até 
a borda.

Então lhes disse:

Leitor: “Agora, levem um pouco 
ao encarregado da festa”.

 

Narrador/a: Eles assim fizeram, 
e o encarregado da festa provou 
a água que fora transformada 
em vinho, sem saber de onde 
este viera, embora o soubessem 
os serviçais que haviam tirado 
a água. Então chamou o noivo 
e disse: 

Leitor 3: ”Todos servem primeiro 
o melhor vinho e, depois que os con-
vidados já beberam bastante, o vinho 
inferior é servido; mas você guardou 
o melhor até agora”.

Narrador/a: Este sinal mila-
groso, em Caná da Galileia, foi 
o primeiro que Jesus realizou. 
Revelou assim a sua glória, e os 
seus discípulos creram nele.

Todos: Depois disso, ele des-
ceu a Cafarnaum com sua mãe, 
seus irmãos e seus discípulos. 
Ali ficaram durante alguns dias.

Narrador/a: Faremos alguns 
minutos de oração pessoal e 
comunitária com o versículo 8.

“Agora, levem um pouco 
ao encarregado da festa”. 
Eles assim fizeram”.

Leitor/a 1: É preciso ter pressa. 
A festa estava quase no fim. Sem 
vinho ela perdia o sabor. Jesus 
nos convida a não ficarmos pa-
rados. “Tiremos a água! Agora é 
a hora! Levemos ao povo o bom 
vinho... a festa deve continuar.



126 Passar para o coração

Narrador/a: Mais uma vez a 
presença da mulher passa pela 
memória do coração. Ela entende 
o que está faltando e se dirige ao 
Filho que intervem e realiza uma 
ação que tem como fruto a alaria 
perene. A mãe-mulher, na atitude 
de proximidade desde o cotidia-
no, conecta os serventes ao Filho, 
promovendo o contato, o diálogo 
e a relação. Os serventes, ao remi-
nar o gesto de levar as talhas com 
água, continuaram escutando 
Jesus, mestre e salvador: “levem 
agora a água e levem ao mestre-
sala”. Rapidamente, levaram a 
água transformada em vinho, 
como era costume: encher – tirar 
e servir, sem economizar... Levar 
a água com a atitude de serviço 
até o fim, seguindo passo a passo 
o processo pedagógico de Jesus.

Momento para sentir-pensar..

Leitor 1: Os serventes estão 
sob as ordens do encarregado do 
evento, no entanto estava de olho 
em Maria e José, não questiona-
ram nem discutiram, obedecem 
e fazem. Entre as talhas de pedra 
e água está a talha de carne e de 
ossos que é Jesus de quem brota 
o manancial de água viva e vinho 
generosos para a festa.

Leitor 2: Os serventes não 
perguntam sobre a quantidade 
de água que devem levar, até 
onde encher as talhas, mas são 

generosos, colocam até chegar na 
borda, entregam-se por inteiro 
sem renunciar a esforço, dão um 
novo tom à festa.

Leitor 3: Eles estão prontos para 
servir, eles sabiam que tinham 
tirado água e tiveram a graça de 
saber por que é o melhor vinho 
que ninguém tenha provado até 
aquele momento. Eles possibili-
taram a realização do sinal, que 
tenha vinho, e tiveram prazer de 
provar o vinho e continuar a ta-
refa de servidores. São servidores 
de alma, dos que sentem prazer 
em sua missão, mesmo enfren-
tando as fatias e molestas. São 
diáconos a serviço do mistério de 
deus e da mesa das mesas.

Todos: O silêncio dos servidores 
e a forma como atuam fazem que 
as coisas mudem de forma discreta, 
que deixem de fazer como sempre 
fizeram, que se resgate a sorpresa e 
a novidade. Aqueles que mantêm 
o poder e a hegemonia preferem 
manter o antigo regime, no sentem 
e não querem novidades, para eles 
a tradição é definitiva e o novo é 
sempre suspeito e difícil de assi-
milar e interagir.

Animador/a: A água pode ser 
saboreada como vinho quando é 
tirada das talhas. Tirar das talhas 
é libertar dos limites, descobrir e 
saber envolver as pessoas.

Voz 1: O amor e a vida que 
Jesus comunica suscitam uma 
nova relação com deus e com 
os outros, não é uma doutrina 
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seca e difícil de digerir, mas uma 
proposta de vida alegre.

Voz 2: O alento de Deus não 
pode ser enjaulado ou controla-
do. Precisamos saber recebê-lo 
com coração aberto.

Voz 3: A mensagem de Deus, o 
evangelho, não pode ficar fecha-
do no livro, é preciso tirar dele 
os gestos, o diálogo, a denúncia 
conectando com a vida.

Voz 4: A força transformadora 
de Jesus não pode ficar fechada 
na observação das leis e do cul-
to. É preciso tirar dos sacramen-
tos toda a forçada e a vitalidade 
que os sinais da graça de Deus 
nos oferecem.

Narrador/a: A ação da Igreja 
não pode ficar reduzida a práticas 
internas, nas sacristias, nos tem-
plos, nos grupos e movimentos, é 
preciso tirar dela a luz e o fermen-
to, o sal e a profecia, para torná-la 
presente nos pequenos e pobres, 
sobretudo nos mais vulneráveis.

Todos: Se não tirarmos Jesus 
dos limites e cadeias que constru-
ímos, aumentará a indiferença e a 
religião sem sabor e a alegria do 
Reino.Os serventes é a Igreja obe-
diente a Jesus, serva e samaritana.

Hino da CF 2020 - CNBB

Deus de amor e de 
ternura, contemplamos
Este mundo tão bonito 
que nos deste

Desse dom, fonte da 
vida, recordamos
Cuidadores, guardiões 
tu nos fizeste

Peregrinos, aprendemos 
nesta estrada
O que o bom samaritano 
ensinou
Ao passar por uma 
vida ameaçada
Ele a viu, compadeceu-
se e cuidou

Toda vida é um 
presente e é sagrada
Seja humana, vegetal 
ou animal
É pra sempre ser 
cuidada e respeitada
Desde o início até seu 
termo natural

Peregrinos, aprendemos 
nesta estrada
O que o bom samaritano 
ensinou
Ao passar por uma 
vida ameaçada
Ele a viu, compadeceu-
se e cuidou

Tua glória é o homem 
vivo, Deus da vida
Ver felizes os teus 
filhos, tuas filhas
É a justiça para todos, 
sem medida
É formarmos, no amor, 
bela Família



128 Peregrinos, aprendemos 
nesta estrada
O que o bom samaritano 
ensinou
Ao passar por uma 
vida ameaçada
Ele a viu, compadeceu-
se e cuidou

Mata a vida o vírus 
torpe da ganância
Da violência, da mentira 
e da ambição
Mas também o preconceito, 
a intolerância
O caminho é a justiça 
e conversão

Peregrinos, aprendemos 
nesta estrada
O que o bom samaritano 
ensinou
Ao passar por uma 
vida ameaçada
Ele a viu, compadeceu-
se e cuidou

Peregrinos, aprendemos 
nesta estrada

O que o bom samaritano 
ensinou
Ao passar por uma 
vida ameaçada
Ele a viu, compadeceu-
se e cuidado.

 a bênção de deus

Animaor/a:  Deus Pai, Filho 
e Espírito Santo que enche as 
talhas, tira o bom vinho e serve.

Narrador/a: Que enche sempre 
as nossas talhas

Todos:  Com a água da vida 
que o Senhor nos traz.

Narrador/a: Que tiras sempre 
das talhas 

Todos: Tudo aquilo que não 
ajuda a saborear o bom viho

Narrador/a: Que serve sempre 
o vinho bom

Todos: Somos Igreja servidora, 
missionária discípula samaritana 
que leva a todos o vinho da ale-
gria. Amém.
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Resenha

congRegaÇÃo paRa os institutos de Vida 
consagRada e as sociedades de Vida apostóLica, 
o dom da fideLidade, a aLegRia da peRseVeRanÇa

Orientações, tradução Dr. Dom 
Hugo C. da S. Cavalcante, OSB 
e Dr. Pe. Valdir M. dos Santos 
Filho, SCJ, São Paulo: Paulinas, 
3ª ed., 2019. 

O Documento que ora apre-
sentamos chegou num momento 
crucial. A VRC passa por um 
colapso que envolve exatamente 
a fidelidade e a perseverança, na 
qual perpassa a alegria do SIM 
que não pode ser tratado como 
algo descartável, como o próprio 
documento afirma “qualquer 
razão vale para abandonar o 
caminho começado” (n. 1). Trata-
se, portanto de um momento 
de grande provação, de “uma 
hemorragia” na VRC que a torna 
fragilizada, mostrando apenas 
a ponta de iceberg que esconde 
questões mais profundas (n.5). 
Isso requer, da parte de todos 
nós, sobretudo dos que foram 
eleitos (as) para acompanhar, 
animar e governar os Institutos 

a ter um olhar de maior reflexão 
e senso crítico para discernir os 
riscos, as sombras e as luzes que 
ofuscam o valor perene da VRC.

Acredito que é bom recordar 
que o Documento em questão não 
é pontifício, ou seja, não foi ema-
nado diretamente do Papa, mas 
de uma Congregação romana que 
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tem como natureza o cuidado e 
acompanhamento da VRC.

O texto tem três partes in-
terconectadas, mesmo que no 
conjunto podem ser avaliadas 
em separado. Tem 143 páginas 
e 106 números. A primeira parte 
intitula-se “o olhar e a escuta”. 
Em dois breves capítulos é anali-
sado o fenômeno dos abandonos 
e as dinâmicas que precisam ser 
consideradas e tidas em conta na 
avaliação. Primeiramente, sobre 
os fenômenos dos abandonos. 
Há uma palpável realidade que 
debilita a obediência, torna a 
vida diluída e medíocre e obs-
curece a alegria da consagração. 
A crise interna de cada instituto 
escancara um certo funciona-
lismo da VRC, desorientação e 
um clima ameaçador de fofocas 
e detrimento da fraternidade. 
Esses fenômenos estão deixando 
um rastro de desencantamento, 
fragilidades e fugas que, no lugar 
de ajudar na conversão, estão 
dispersando o sentido profundo 
do ser pessoa consagrada. No 
segundo capítulo, avaliando as 
instâncias que ajudam a inter-
pretar o processo de abandonos 
é constatável a fragilidade da 
identidade religiosa, a crise de 
fé, onde predomina a “noite es-
cura”, a falta de internalização 
na compreensão e vivência do ce-
libato, a má gestão da liberdade, 
compreendida como fazer o que 
se quer, a vida fraterna pautada 
na formalidade, em obrigações 

de horários e práticas, com o 
agravante da solidão e grandes 
tensões na missão, sobretudo 
com a influência das mídias que 
isolam mais que confraternizam. 
O texto é  concluuido enfatizando 
a busca exacerbada do poder e da 
posse econômica como um fator 
de risco para a vivência da VRC.

A segunda parte debruça-se 
sobre a questão do “reavivar a 
consciência”. Dividido em três ca-
pítulos, reflete sobre a fidelidade 
e perseverança; o processo para 
um discernimento partilhado e 
o fazer-se acompanhar no tempo 
da provação. A dimensão comu-
nitária. No primeiro capítulo, o 
texto é mais teológico e, através 
da pessoa de Jesus apresenta os 
valores da fidelidade e da perse-
verança. Discorre tanto nos textos 
da Sagrada Escritura, como no 
Magistério da Igreja em relação à 
VRC, apresentando Maria como 
modelo de fidelidade. No segun-
do capítulo, apresenta os proces-
sos de discernimento e partilha 
em vista da fidelidade. Insiste no 
acompanhamento e no discerni-
mento que deve ser realizado na 
abertura permanente e confronto 
no diálogo espiritual. Para tanto, 
recupera a necessidade de um 
melhor conhecimento de si e da 
liberdade responsável. O terceiro 
capítulo, reforça o valor da dimen-
são comunitária como lugar de 
acompanhamento, sem “uma boa 
vida fraterna, o acompanhamento 
espiritual pessoal está exposto a 
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muitos riscos”, afirma o texto (n. 
59). Para que isso de fato aconteça, 
é urgente a confiança e a liberdade 
centradas em Deus.

A terceira parte traz questões 
mais jurídicas, fundadas no 
Direito Canônico e na práxis 
eclesial. O título é “A separação 
do instituto: normativa canônica 
e práxis dicasterial”. O texto é 
linear, uma exposição objetiva 
do como agir a partir de um 
princípio: a fidelidade e a perse-
verança precisam ser descober-
tas na disciplina (n. 63), ou seja, 
na vigilância. Nessas normas, os 
superiores (as) terão uma clara 

orientação de como devem agir, 
com seus conselhos, em diversas 
situações sempre a partir dos cri-
térios daquilo que foi livremente 
assumido na profissão religiosa e 
no parecer do legislador.  

A conclusão é um convite fra-
terno a permanecer no amor de 
Cristo (J0 15,9). A perseverança 
fundamenta-se no amor e dá 
seus frutos na fidelidade dinâ-
mica. O texto concluído  com 
uma bela oração a Maria, mulher 
perseverante e dócil à escuta da 
Palavra de Deus.

PE. JOÃO MENDONÇA, SDB
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deZ ideias insóLitas soBRe a Vida ReLigiosa

DURAND, Marie-Laure. São 
Paulo: Loyola, 2020, 52 pp.. 
Tradução do original francês 
por Constancia Egrejas. ISBN 
978-85-15-04629-4.

Trata-se de um livro minúsculo, 
contendo dez pequenos textos, 
que o título original chama de 
“ideias bizarras”, produzidos 
por uma leiga francesa, que 
ousa falar sobre a Vida Religiosa 
Consagrada (VRC), com a liber-
dade de quem olha as coisas de 
fora, mas valorizando-as com 
interesse. Sua pretensão foi a de 
“escrever num estilo sem cheiro 
nem de faculdade nem de nafta-
lina”, motivada pelo ano da vida 
consagrada, convocado pelo Papa 
Francisco, em 2015. Sua atividade 
de docência teológica e de atua-
ção junto a congregações religio-
sas, com certeza, colocaram-na 
em contato com esse carisma 
eclesial. Então, com argúcia e 
sabedoria, dispôs-se a colocar no 
papel “os dez pontos principais 
que estavam na [sua] cabeça a 
respeito desse estilo de vida”. 

1ª ideia: “Uma família recom-
posta”. O insólito consiste em 

recompor uma família, em nome 
da fraternidade, vivendo “com 
irmãos ou irmãs que não são 
os seus”, chamando de “minha 
mãe” a quem poderia ser sua avó 
e “minha irmã”, a quem poderia 
ser sua mãe; dividindo a mora-
dia com pessoas não escolhidas; 
pertencendo a congregações, 
cujos fundadores são acusados 
de abusos sexuais e companhei-
ros de comunidades taxados de 
pedófilos. Em outras palavras, 
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pertencer a “famílias que não 
correspondem completamente 
(ou nem um pouco) ao esquema 
clássico”.

2ª ideia: “Os religiosos não são 
religiosos”. O paradoxo consiste 
em o religioso ser reconhecido 
socialmente como tal, “reduzi-
do a uma escolha de vida que 
apagaria todo o resto”. Porém, 
no fundo, estar em busca do 
bem-estar e da realização pes-
soal e concluir que ser religioso 
corresponde a um bom caminho 
para consegui-lo. A imagem 
que as pessoas têm dele não se 
coaduna com o que ele próprio 
busca, de modo a se tornar uma 
“caricatura” do que deseja ser.

3ª ideia: “Dinheiro, sexo e 
liberdade ou a dificuldade ser 
uma roseira em um vinhedo”. 
O olhar se volta aqui para os 
votos religiosos – pobreza, obe-
diência e castidade –, vistos 
numa perspectiva peculiar. A 
pobreza deverá ser um “voto de 
não possessão”, visto que as co-
munidades religiosas possuem 
muitas coisas, e nada falta a seus 
membros. No tocante à obediên-
cia, as complicadas relações com 
os superiores trazem para dentro 
das congregações “tensões e 
rancores, problemas e conflitos 
semelhantes aos dos departa-
mentos de recursos humanos 
das empresas”. A castidade tem 
a ver com a abstinência sexual; as 
questões daí decorrentes “cada 

um deve resolver sozinho ou 
com seu orientador espiritual”. 
A autora se pergunta: “que tipo 
de homem ou mulher esses votos 
ajudam a construir”.

4ª ideia: “À flor da pele...” A 
reflexão foca o uso ou não do 
hábito religioso. Após o Concílio 
Vaticano II, o hábito foi aban-
donado em vista de facilitar a 
proximidade; agora, percebe-se 
a volta do hábito como visibiliza-
ção do pertencimento a uma ins-
tituição, numa sociedade onde os 
territórios são demarcados com 
as logomarcas, as grifes e os sím-
bolos. Nos religiosos, isso pode 
indicar “ausência de autoestima 
e busca de aprovação”, pois “a 
questão do traje é um pouco 
epidérmica, à flor da pele”.

5ª ideia: “Crescer espiritual-
mente”. Os religiosos são, sim, 
“aventureiros” e o ingresso 
numa congregação significa o 
desejo de crescimento espiritu-
al. Contudo, a autora considera 
“um pouco estranho o que leva 
alguém a escolher uma ou outra 
congregação”. Pelo que perce-
beu, em geral, parece ser “amor à 
primeira vista”. Na sequência, as 
coisas se complicam, ao se atingir 
“o concreto, nos ajustes e nas 
regulagens pouco precisos, na 
cozinha e nas tensões internas”, 
nas discordâncias, nas críticas e 
nos abusos de poder.

6ª ideia: “Geração Y: uma opor-
tunidade”. A autora imagina o 
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Y com uma congregação religio-
sa. Gente com “necessidade de 
dividir, de velocidade, de com-
preender o que eles fazem ali”. 
Gente impaciente e angustiada, 
“marcada precocemente pela an-
gústia de seus pais diante de um 
mundo que muda rápido, diante 
do desemprego e de escolhas de 
vida importantes e repetidas”. 
Poucos são os Y que aderem à 
VRC e, quando isso acontece, 
querem saber o porquê e os fun-
damentos de tudo, jamais se con-
tentando com as explicações su-
perficiais e aos apelos à tradição 
e aos costumes da congregação. 
“Os Y exigem respostas”.

7ª ideia: “Para que serve a Vida 
Religiosa?” O envelhecimento 
dos religiosos e a diminuição das 
novas vocações levanta a questão 
do sentido da VRC na Igreja e 
na Sociedade. Muitas funções 
que realizavam no passado, 
agora, estão sob a incumbência 
do Estado. A realidade exige 
que inventem novas missões e 
estabeleçam “outras maneiras de 
ser no mundo”.

8ª ideia: “E as emoções?” “A 
consideração atenciosa das emo-
ções é um dos desafios atuais da 
vida religiosa”, onde a ordem é 
administrá-las, para que, saindo 
do controle a comunidade não 
submerja num emaranhado de 
tensões. Administrar, às vezes, 
pode significar silenciá-las ou 

transformá-las em tabu. Porém, as 
emoções reprimidas podem vir à 
tona “de forma selvagem, descon-
trolada e, muitas vezes, nociva”. 

9ª ideia: “Pensar a pluralida-
de”. A vida comunitária implica 
uma contínua tensão entre plu-
ralidade e singularidade. “A sin-
gularidade pode se transformar 
rapidamente em individualis-
mo”; a pluralidade, por sua vez, 
pode descambar em dispersão. 
A autora pensa que a questão do 
futuro será: “como agir para que 
um grupo composto por uma 
pluralidade de singularidades 
viva e progrida?” 

10ª ideia: “O religioso do futu-
ro”. As congregações passam por 
um acentuado “movimento de 
reformulação”, com fechamento 
de comunidades, vendas de patri-
mônios históricos, congregações 
que se fundem, para continuar 
a existir. “A pobreza humana e 
material conseguiu promover 
uma aproximação que a história 
fracassou em realizar”. Falando 
a partir da experiência europeia, 
a autora constata que a vinda de 
irmãs e irmãos do estrangeiro 
para integrar comunidades de 
suas congregações está exigindo 
repensar a vida em comum, de 
forma a integrar novas práti-
cas litúrgicas, novas maneiras 
de decorar a casa, organizar o 
tempo livre e, até mesmo, criar 
novos cardápios para as refeições. 
Ela acredita que “talvez a vida 

R
Es

EN
H

A



137

CO
N

V
ER

G
ÊN

CI
A 
•  

AN
O

 L
V

I •
 N

º 5
32

 •
 f

EV
ER

EI
RO

 •
 m

AR
çO

 •
 A

bR
IL

 d
E 

20
21

religiosa seja reservada a uma 
pequena minoria que se sente 
atraída por esse estilo de vida”, 
disposta a ser “portadora de uma 
maneira de ser humano diferente 
da escolhida pelos outros”.    

Essas dez ideias, quiçá não tão 
insólitas e bizarras, partilhadas 
por uma leiga atenta ao cami-
nhar da VRC podem servir para 
o exame de consciência de quem 

deseja viver, com radicalidade 
e honestidade, seu carisma de 
consagrado. Afinal, mais que 
nunca, a humanidade necessita 
de quem, com seu testemunho 
de vida, seja profeta e profetisa 
do mundo ansiado por Deus. 
Os religiosos e as religiosas são 
confrontados com essa missão!

PE. JALDEMIR VITÓRIO SJ


