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Dia Mundial dos Pobres

Irmão Lauro Daros, marIsta

Coerente com a missão da Igreja e solidário com os mais necessitados, o 
Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres: 19 de novembro. 

Convido a Igreja inteira e os homens e mulheres de boa vontade a fixar o olhar, 
neste dia, em todos aqueles que estendem as suas mãos invocando ajuda e pedindo a 
nossa solidariedade. (...) Que este novo Dia Mundial se torne, pois, um forte apelo à 
nossa consciência crente para ficarmos cada vez mais convictos de que partilhar com 
os pobres permite-nos compreender o Evangelho na sua verdade mais profunda. 

Na seção Mártires/Santos, Frei Valdivino Salvador apresenta a biografia 
do servo de Deus, Frei Salvador Pinzetta: 

do jovem Hermínio, seu pároco e confessor, declarou que, segundo seu parecer, ele 
jamais cometeu um pecado grave. Um noviço afirmou: “eu vi a santidade andando 
pelos corredores, era Frei Salvador”. Um pároco, que conviveu com Frei Salvador, 
disse dele: “Não duvidamos em dizer: ‘Este foi homem de maior virtude que por 
aqui passou!’”. Um ministro provincial o definiu assim: “Eu não conheço outro 
homem igual na face da terra”. Frei Salvador era uma unanimidade: todos reco-
nheciam sua santidade; levou vida extraordinária realizando atividades ordinárias.

A seção Informe traz a biografia de Giuseppe Benaglio, texto da Irmã Odete 
de Moura, fscj, nos 250 anos de nascimento do Fundador da Congregação 
das Filhas do Sagrado Coração de Jesus. Escreve a autora: “As Filhas do Sa-
grado Coração de Jesus iniciam, no corrente ano, a celebração do Jubileu de 
250 anos de nascimento de seu Fundador, Monsenhor Giuseppe Benaglio, 
ocorrido em 22 de novembro de 1767, na cidade de Bergamo Alta – Itália, 
onde, em 1831, com Santa Teresa Verzeri, fundou a Congregação”. 

Editorial
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5O segundo texto do Informe é uma experiência intercongregacional nar-
rada pela Irmã Maria de Nazaré. A experiência foi realizada de 2014 a 2016 
na comunidade Distrito São Miguel do Pracuúba, localizado as margens 
do Rio Prauúba, no Município de Muaná, Ilha de Marajó, diocese Ponta 
de Pedras/PA. Lugar onde as pessoas são acolhedoras, amáveis, carinhosas 
e festivas. Povo bonito, sonhador e guerreiro!

“A Vida Eterna que passa pela Morte”, texto de Lina Boff, abre a seção 
Artigos. A autora discorre sobre o tema Morte, partindo das palavras da 
instituição da Eucaristia dos quatro evangelistas: Marcos, Mateus, Lucas e 
João. Lina expressa que 

Jesus, na sua Última Ceia com os seus, mostrou aos apóstolos como se sentia 
diante da morte que se aproximava e como desejava ardentemente viver a vida 
eterna com o Pai. Para termos uma concepção fundamentada de como também 
nós podemos chegar onde Jesus chegou na sua vida terrena, escolhemos partir das 
palavras de instituição da Eucaristia de cada evangelista. 

Pe. Jaldemir Vitório, em profundo texto sobre formação, publica “For-
mar-se é Transfigurar-se – inspiração evangélica para a VRC”. Os subtítu-
los evidenciam a riqueza do texto: O fracasso da formação: alguns sintomas 
de um fenômeno preocupante; Os “nós” do processo formativo da VRC e 
suas consequências; O processo de descristianização da VRC; Pressupostos 
da formação transfiguradora; Os passos da formação transfiguradora na 
VRC. Pe. Vitório esclarece que 

o objetivo desse texto é mostrar como o processo formativo, na VRC, quando 
bem conduzido e vivido, introduz o religioso em uma dinâmica de transfigu-
ração, cujo ideal a ser alcançado, nas palavras do Evangelho é: “Sede, portanto, 
perfeitos como o Pai Celeste é perfeito” (Mt 5,48); “Sede misericordiosos como o 
vosso Pai é misericordioso” (Lc 6,36). Sem transfiguração, não haverá formação! 

O Setor Missão da CRB está empenhado na revitalização do GRENI. 
Irmão Maicon publica o texto GRENI: MEMÓRIA E RESISTÊNCIA 
e explica que: 

o GRENI (Grupo de Religiosos(as) Negros(as) e Indígenas) é um espaço den-
tro da Vida Religiosa Consagrada cujo objetivo é possibilitar aos religiosos e 
religiosas negros(as), indígenas e a todos aqueles que abraçam suas causas uma 
maior conscientização sobre sua identidade, como meio de superação das barreiras 
criadas pelo preconceito e pela marginalização social, que impedem uma plena 
realização de sua autoestima. 

Com o texto “A Face Fundamentalista do Catolicismo”, Thiago Ferreira 
Silva propõe uma reflexão “sobre uma parcela da juventude católica que 
clama pelo retorno de um modelo eclesial anacrônico ao modelo pasto-
ral atual”. Para o autor, “mesmo após 50 anos de conclusão do Concílio 
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Ecumênico Vaticano II, é nítido que todas as suas mensagens, discursos, 
decretos e documentos não foram compreendidos, vivenciados e esgotados 
em sua totalidade”. 

“A Fonte não Corre e o Rio Secou – sobre a irresponsabilidade dos 
cristãos pela Casa Comum”. Esse é o título do artigo do Frei Johannes 
Gierse abordando o cuidado do Planeta, com fundamento na Laudato Si’. 
Esclarece o autor: “Não pretendemos jogar água no fogo da esperança e 
da luta; pelo contrário, fazendo o papel de ‘advogado do diabo’ queremos 
provocar sacudindo as consciências adormecidas das comunidades cristãs e 
de muitos(as) cristãos(ãs)”. E finaliza o artigo: 

(...) tenho esperança de que a Igreja assumirá sua responsabilidade com a Casa 
Comum e que “o direito brota como fonte e corre a justiça qual riacho que não 
seca”! Afinal, se Cristo faz novas todas as coisas, e se o sucessor de Pedro já ma-
nifestou no início do seu ministério (13/03/2013) a consciência de que “guardar 
a criação inteira (é) um serviço que o Bispo de Roma é chamado a cumprir” (CF 
2017, n. 246), não podemos fazer o mesmo? 
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Mensagem do Papa

Mensagem do Santo Padre para o  
I Dia Mundial dos Pobres
(19 de novembro de 2017)

“Não amemos com palavras, mas com obras”. 
(1Jo 3,18)

1. “Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a boca, mas com 
obras e com verdade” (1Jo 3,18). Estas palavras do apóstolo João exprimem 
um imperativo de que nenhum cristão pode prescindir. A importância do 
mandamento de Jesus, transmitido pelo “discípulo amado” até aos nossos 
dias, aparece ainda mais acentuada ao contrapor as  palavras vazias,  que 
frequentemente se encontram na nossa boca, às obras concretas, as únicas 
capazes de medir verdadeiramente o que valemos. O amor não admite 
álibis: quem pretende amar como Jesus amou, deve assumir o seu exemplo, 
sobretudo quando somos chamados a amar os pobres. Aliás, é bem conhe-
cida a forma de amar do Filho de Deus, e João recorda-a com clareza. As-
senta sobre duas colunas mestras: o primeiro a amar foi Deus (1Jo 4,10.19); 
e amou se dando totalmente, incluindo a própria vida (1Jo 3,16).

Um amor assim não pode ficar sem resposta. Apesar de ser dado de ma-
neira unilateral, isto é, sem pedir nada em troca, ele abrasa de tal forma 
o coração, que toda e qualquer pessoa se sente levada a retribui-lo, não 
obstante as suas limitações e pecados. Isto é possível se a graça de Deus, 
a sua caridade misericordiosa, for acolhida em nosso coração a ponto de 
mover a nossa vontade e os nossos afetos para o amor ao próprio Deus e 
ao próximo. Deste modo, a misericórdia que brota, por assim dizer, do 
coração da Trindade, pode chegar a pôr em movimento a nossa vida e ge-
rar compaixão e obras de misericórdia em prol dos irmãos e irmãs que se 
encontram em necessidade.

2. “Este pobre pediu socorro e o SENHOR o ouviu” (Sl 34/33,7). A Igre-
ja compreendeu, desde sempre, a importância de tal invocação. Possuímos 
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um grande testemunho já nas primeiras páginas do Atos dos Apóstolos, 
quando Pedro pede para se escolher sete homens “cheios do Espírito e de 
sabedoria” (At 6,3), que assumam o serviço de assistência aos pobres. Este 
é, sem dúvida, um dos primeiros sinais com que a comunidade cristã se 
apresentou no palco do mundo: o serviço aos mais pobres. Tudo isso foi 
possível por ela ter compreendido que a vida dos discípulos de Jesus se 
devia exprimir em uma fraternidade e em uma solidariedade que corres-
pondessem ao ensinamento principal do Mestre que tinha proclamado os 
pobres bem-aventurados e herdeiros do Reino dos céus (Mt 5,3).

“Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, 
conforme as necessidades de cada um” (At 2,45). Esta frase mostra, com cla-
reza, como estava viva nos primeiros cristãos tal preocupação. O evangelista 
Lucas – o autor sagrado que deu mais espaço à misericórdia do que qualquer 
outro – não está a fazer retórica quando descreve a prática da partilha na pri-
meira comunidade. Antes, pelo contrário, com a sua narração, pretende falar 
aos fiéis de todas as gerações (e, por conseguinte, também à nossa), procurando 
sustentá-los no seu testemunho e incentivá-los à ação concreta a favor dos mais 
necessitados. E o mesmo ensinamento é dado, com igual convicção, pelo após-
tolo Tiago, usando expressões fortes e incisivas na sua Carta: 

Ouvi, meus amados irmãos: porventura não escolheu Deus os pobres segundo 
o mundo para serem ricos na fé e herdeiros do Reino que prometeu aos que O 
amam? Mas vós desonrais o pobre. Porventura não são os ricos que vos oprimem 
e vos arrastam aos tribunais? (…) De que aproveita, irmãos, que alguém diga que 
tem fé, se não tiver obras de fé? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou 
uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento quotidiano, e um de vós lhes 
disser: “Ide em paz, tratai de vos aquecer e matar a fome”, mas não lhes dais o que 
é necessário ao corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé: se ela não tiver 
obras, está completamente morta (Tg 2,5-6.14-17).

3. Contudo, houve momentos em que os cristãos não escutaram pro-
fundamente este apelo, deixando-se contagiar pela mentalidade mundana. 
Mas o Espírito Santo não deixou de chamá-los a manterem o olhar fixo no 
essencial. Com efeito, fez surgir homens e mulheres que, de vários modos, 
ofereceram a sua vida ao serviço dos pobres. Nestes dois mil anos, quantas 
páginas de história foram escritas por cristãos que, com toda a simplicida-
de e humildade, serviram os seus irmãos mais pobres, animados por uma 
generosa fantasia da caridade!

Dentre todos, destaca-se o exemplo de Francisco de Assis, que foi segui-
do por tantos outros homens e mulheres santos(as) ao longo dos séculos. 
Não se contentou com abraçar e dar esmola aos leprosos, mas decidiu ir a 
Gúbio para estar junto com eles. Ele mesmo identificou neste encontro a 
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9viragem de sua conversão: “Quando estava nos meus pecados, parecia-me 
deveras insuportável ver os leprosos. E o próprio Senhor levou-me para 
o meio deles e usei de misericórdia para com eles. E, ao afastar-me deles, 
aquilo que antes me parecia amargo converteu-se para mim em doçura 
da alma e do corpo” (Test 1-3: FF 110).1 Este testemunho mostra a força 
transformadora da caridade e o estilo de vida dos cristãos.

Não pensemos nos pobres apenas como destinatários de uma boa obra 
de voluntariado que se pratica uma vez por semana ou, menos ainda, de 
gestos improvisados de boa vontade para pôr a consciência em paz. Estas 
experiências, embora válidas e úteis a fim de sensibilizar para as necessida-
des de tantos irmãos e para as injustiças que frequentemente são a sua cau-
sa, deveriam abrir a um verdadeiro encontro com os pobres e dar lugar a 
uma partilha que se torne estilo de vida. Na verdade, a oração, o caminho 
do discipulado e a conversão encontram, na caridade que se torna partilha, 
a prova da sua autenticidade evangélica. E deste modo de viver derivam 
alegria e serenidade de espírito, porque se toca palpavelmente a carne de 
Cristo. Se realmente queremos encontrar Cristo, é preciso que toquemos 
o seu corpo no corpo chagado dos pobres, como resposta à comunhão sa-
cramental recebida na Eucaristia. O Corpo de Cristo, repartido na sagrada 
liturgia, deixa-se encontrar pela caridade partilhada no rosto e na pessoa 
dos irmãos e irmãs mais frágeis. Continuam a ressoar de grande atualida-
de estas palavras do Santo Bispo Crisóstomo: “Queres honrar o corpo de 
Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos 
pobres que não têm que vestir, nem O honres aqui no tempo com vestes 
de seda, enquanto lá fora O abandonas ao frio e à nudez”.2

Portanto, somos chamados a estender a mão aos pobres, a encontrá-los, 
fixá-los nos olhos, abraçá-los, para lhes fazer sentir o calor do amor que 
rompe o círculo da solidão. A sua mão estendida para nós é também um 
convite a sairmos das nossas certezas e comodidades e a reconhecermos o 
valor que a pobreza encerra em si mesma.

4. Não esqueçamos que, para os discípulos de Cristo, a pobreza é, antes 
de tudo, uma vocação a seguir Jesus pobre. É um caminhar atrás dele e 
com Ele: um caminho que conduz à bem-aventurança do Reino dos céus 
(Mt 5,3; Lc 6,20). Pobreza significa um coração humilde, que sabe acolher 
a sua condição de criatura limitada e pecadora, vencendo a tentação de 
onipotência que cria em nós a ilusão de ser imortal. A pobreza é uma atitu-
de do coração que impede de conceber como objetivo de vida e condição 

1 PEDROSO, Jose Carlos Correa. Fontes Franciscanas e Clarianas. Editora Vozes.

2 Homilias sobre o Evangelho de Mateus, 50,3-4; Patrologia Graeca (PaG). Paris: ed. J.P. Migne, n. 58, 508-509.
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para a felicidade o dinheiro, a carreira e o luxo. Mais, é a pobreza que cria 
as condições para assumir livremente as responsabilidades pessoais e sociais, 
não obstante as próprias limitações, confiando na proximidade de Deus e 
vivendo apoiados pela sua graça. Assim entendida, a pobreza é o metro que 
permite avaliar o uso correto dos bens materiais e também viver de modo 
não egoísta nem possessivo os laços e os afetos.3

Assumamos, pois, o exemplo de São Francisco, testemunha da pobreza 
genuína. Ele, precisamente por ter os olhos fixos em Cristo, soube reco-
nhecê-lo e servi-lo nos pobres. Por conseguinte, se desejamos dar o nosso 
contributo eficaz para a mudança da história, gerando verdadeiro desenvol-
vimento, é necessário escutar o grito dos pobres e comprometermo-nos a 
erguê-los do seu estado de marginalização. Ao mesmo tempo recordo, aos 
pobres que vivem nas nossas cidades e nas nossas comunidades, para não 
perderem o sentido da pobreza evangélica que trazem impresso na sua vida.

5. Sabemos a grande dificuldade que há, no mundo contemporâneo para se 
poder identificar claramente a pobreza. E, todavia, esta interpela-nos todos 
os dias com os seus inúmeros rostos vincados pelo sofrimento, a marginali-
zação, a opressão, a violência, as torturas e a prisão, pela guerra, a privação da 
liberdade e da dignidade, pela ignorância e o analfabetismo, pela emergência 
sanitária e a falta de trabalho, pelo tráfico de pessoas e a escravidão, pelo exí-
lio e a miséria, pela migração forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, 
homens e crianças explorados para vis interesses, espezinhados pelas lógicas 
perversas do poder e do dinheiro. Como é impiedoso e nunca completo o 
elenco que se é constrangido a elaborar à vista da pobreza, fruto da injustiça 
social, da miséria moral, da avidez de poucos e da indiferença generalizada!

Infelizmente, nos nossos dias, enquanto sobressai cada vez mais a riqueza 
descarada que se acumula nas mãos de poucos privilegiados, frequente-
mente acompanhada pela ilegalidade e a exploração ofensiva da dignida-
de humana, causa escândalo a extensão da pobreza a grandes setores da 
sociedade no mundo inteiro. Perante este cenário, não se pode perma-
necer inerte e, menos ainda, resignado. À pobreza que inibe o espírito 
de iniciativa de tantos jovens, impedindo-os de encontrar um trabalho, à 
pobreza que anestesia o sentido de responsabilidade, induzindo a preferir 
a abdicação e a busca de favoritismos, à pobreza que envenena os poços da 
participação e restringe os espaços do profissionalismo, humilhando assim 
o mérito de quem trabalha e produz: a tudo isso é preciso responder com 
uma nova visão da vida e da sociedade.

3 CNBB. Catecismo da Igreja Católica (CIgC). Brasília: Edições CNBB, 2013, n. 2545.
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11Todos estes pobres – como gostava de dizer o Beato Paulo VI – perten-
cem à Igreja por “direito evangélico”4 e obrigam à opção fundamental 
por eles. Por isso, benditas as mãos que se abrem para acolher os pobres e 
socorrê-los: são mãos que levam esperança. Benditas as mãos que superam 
toda a barreira de cultura, religião e nacionalidade, derramando óleo de 
consolação nas chagas da humanidade. Benditas as mãos que se abrem sem 
pedir nada em troca, sem “se”, nem “mas”, nem “talvez”: são mãos que 
fazem descer sobre os irmãos a bênção de Deus.

6. No termo do Jubileu da Misericórdia, quis oferecer à Igreja o Dia Mun-
dial dos Pobres para que as comunidades cristãs se tornem, em todo o mun-
do, cada vez mais e melhor sinal concreto da caridade de Cristo pelos últi-
mos e os mais carenciados. Quero que, aos outros Dias Mundiais instituídos 
pelos meus antecessores e sendo já tradição na vida das nossas comunidades, 
acrescente-se esse, que completa o conjunto de tais Dias com um elemento 
requintadamente evangélico, isto é, a predileção de Jesus pelos pobres.

Convido a Igreja inteira e os homens e mulheres de boa vontade a fixa-
rem o olhar, neste dia, em todos aqueles que estendem as suas mãos invo-
cando ajuda e pedindo a nossa solidariedade. São nossos irmãos e irmãs, 
criados e amados pelo único Pai Celeste. Este Dia pretende estimular, em 
primeiro lugar, os crentes para que reajam à cultura do descarte e do des-
perdício, assumindo a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o convite 
é dirigido a todos, independentemente da sua pertença religiosa, para que 
se abram à partilha com os pobres em todas as formas de solidariedade, 
como sinal concreto de fraternidade. Deus criou o céu e a terra para todos; 
foram os homens que, infelizmente, ergueram fronteiras, muros e recintos, 
traindo o dom originário destinado à humanidade sem qualquer exclusão.

7. Desejo que na semana anterior ao Dia Mundial dos Pobres – que este 
ano será em 19 de novembro, 33º Domingo do Tempo Comum – as co-
munidades cristãs se empenhem na criação de muitos momentos de encon-
tro e amizade, de solidariedade e ajuda concreta. Poderão, ainda, convidar 
os pobres e os voluntários para participarem, juntos, na Eucaristia deste 
domingo, de modo que, no domingo seguinte, a celebração da Solenidade 
de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo resulte ainda mais autên-
tica. Na verdade, a realeza de Cristo aparece em todo o seu significado 
precisamente no Gólgota, quando o inocente, pregado na cruz, pobre, nu 
e privado de tudo, encarna e revela a plenitude do amor de Deus. O seu 
completo abandono ao Pai, ao mesmo tempo que exprime a sua pobreza 

4 PAULO VI. Discurso de abertura na II Sessão do Concílio Ecumênico Vaticano II, 29/09/1963.
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total, torna evidente a força deste Amor, que o ressuscita para uma vida 
nova no dia de Páscoa.

Neste domingo, se viverem em nosso bairro pobres que buscam proteção 
e ajuda, aproximemo-nos deles: será um momento propício para encon-
trar o Deus que buscamos. Como ensina a Sagrada Escritura (Gn 18,3-
5; Hb 13,2), acolhamo-los como hóspedes privilegiados à nossa mesa; po-
derão ser mestres, que nos ajudam a viver de maneira mais coerente a fé. 
Com a sua confiança e a disponibilidade para aceitar ajuda, mostram-nos, 
de forma sóbria e, muitas vezes, feliz, como é decisivo vivermos do essen-
cial e abandonarmo-nos à providência do Pai.

8. Na base das múltiplas iniciativas concretas que se poderão realizar 
neste Dia, esteja sempre a oração. Não esqueçamos que o Pai-Nosso é a 
oração dos pobres. De fato, o pedido do pão exprime o abandono a Deus 
nas necessidades primárias da nossa vida. Tudo o que Jesus nos ensinou 
com esta oração exprime e recolhe o grito de quem sofre pela precariedade 
da existência e a falta do necessário. Aos discípulos que lhe pediam para os 
ensinar a rezar, Jesus respondeu com as palavras dos pobres que se dirigem 
ao único Pai, em quem todos se reconhecem como irmãos. O Pai-Nosso é 
uma oração que se exprime no plural: o pão que se pede é “nosso”, e isto 
implica partilha, coparticipação e responsabilidade comum. Nesta oração, 
todos reconhecemos a exigência de superar qualquer forma de egoísmo 
para termos acesso à alegria do acolhimento recíproco.

9. Aos irmãos bispos, aos sacerdotes, aos diáconos – que, por vocação, têm 
a missão de apoiar os pobres –, às pessoas consagradas, às associações, aos 
movimentos e ao vasto mundo do voluntariado, peço que se comprometam 
para que, com este Dia Mundial dos Pobres, instaure-se uma tradição que 
seja contribuição concreta para a evangelização no mundo contemporâneo.

Que este novo Dia Mundial se torne, pois, um forte apelo à nossa cons-
ciência crente para ficarmos cada vez mais convictos de que partilhar com 
os pobres permite-nos compreender o Evangelho na sua verdade mais pro-
funda. Os pobres não são um problema, são um recurso de que lançar mão 
para acolher e viver a essência do Evangelho.

Vaticano, Memória de Santo Antônio de Lisboa,  
13 de junho de 2017
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Frei Salvador Pinzetta
Servo de Deus

FreI VaLDIVIno saLVaDor1

Nasceu em 29 de julho de 1911, no município de Casca. Recebeu o 
nome de Hermínio Pinzetta, o segundo filho de Fiorentino Pinzetta e  
Isabela Romani, descendentes de duas famílias de imigrantes italianos, am-
bos procedentes da região de Pádua, na Itália. 

Frei Salvador Pinzetta viveu 33 anos em sua família, dando exemplo de 
“oração e trabalho”. Orientado por seu pároco, entrou no Convento dos 
Frades Capuchinhos, na qualidade de irmão leigo, recebendo o nome reli-
gioso de “Frei Salvador”. A partir de 1944, viveu a vida de Frade, durante 
28 anos. Por 26 anos, dedicou-se a trabalhos da roça, horta e da casa. Por 
alguns anos exerceu o Ministério Extraordinário da Eucaristia e do Servi-
ço aos enfermos. Não se impressionava com elogios ou menosprezos. “Sou 
o que sou diante de Deus”, costumava dizer. Sua vida era uma permanente 
oração – vivia em íntima familiaridade com o Senhor.

Generoso e serviçal, viveu em uma alegria inalterável e em uma paz 
transparente. Sabia estar nas mãos de Deus em tudo o que acontecesse. 
Da simplicidade de sua vida, destacam-se como características: o espírito 
e vida de oração – vivia  em constante adoração, súplica, ação de gra-
ças, mesmo no tempo do trabalho; a devoção eucarística que se prolon-
gava no respeito aos sacerdotes – permanecia longas horas em adoração 
diante do Santíssimo Sacramento; cultivava devoção filial à Virgem Maria 

1 Pároco de Flores da Cunha, RS.

Mártires/Santos
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– diariamente recitava o rosário (três terços) que incluía uma peregrinação 
de 2,5km até um monte, em meio a uma mata, diante de uma imagem de 
Nossa Senhora de Fátima, onde foi construída uma capela-eremitério em 
homenagem a virgem de Fátima.

Frei Salvador Pinzetta viveu toda a vida de frade em conventos desti-
nados à formação de novos frades. Porque, no dizer de um superior local, 
ele era “modelo de Oração e Trabalho” e, como tal, era “modelo de todos 
os frades”, quer por sua palavra, quer, especialmente, por seu testemunho. 
Ensinava aos noviços os trabalhos manuais, dizendo no seu dialeto italiano: 
“ fè como fao mi”; “fazei como eu faço”.

Do jovem Hermínio, seu pároco e confessor declarou que, segundo seu 
parecer, ele jamais cometeu um pecado grave. Um noviço afirmou: “eu vi 
a santidade andando pelos corredores, era Frei Salvador”. Um pároco, que 
conviveu com Frei Salvador, disse dele: “Não duvidamos em dizer: “Este 
foi homem de maior virtude que por aqui passou!”. Um ministro provin-
cial o definiu assim: “Eu não conheço outro homem igual na face da ter-
ra”. Frei Salvador era uma unanimidade: todos reconheciam sua santidade; 
levou vida extraordinária realizando atividades ordinárias.

Faleceu em 31 de maio de 1972, no Convento Sagrado Coração de Jesus, 
em Flores da Cunha/RS, após breve enfermidade. Era último dia do mês 
de maio, mês dedicado a Maria Santíssima e véspera da festa de Corpus 
Christi. Teve exéquias triunfais: a Paróquia de Flores da Cunha substituiu 
a procissão de Corpus Christi pela procissão do corpo do Salvador Pinzetta 
até o cemitério público municipal. Hoje, os restos mortais estão em uma 
sepultura no interior da Igreja matriz. 

Em 1988, por iniciativa da equipe dos casais vocacionais da paróquia, 
iniciou-se a Romaria Vocacional Frei Salvador Pinzetta, na parte da tar-
de, no dia da festa de Corpus Christi. Neste ano, realizamos a 29ª edição 
com o tema: “Cultivar e guardar a Criação a exemplo de Frei Salvador”. 
Iniciamos com um almoço comunitário e partilhado. Depois realizamos 
a caminhada vocacional até o Eremitério de 2,5km; no local celebramos a 
Eucaristia, com bênçãos da saúde, pãezinhos, mudas de verduras e árvores 
nativas e distribuição gratuita, repetindo a generosidade, a gratuidade e o 
zelo de Frei Salvador por uma agricultura orgânica. Houve participação de 
milhares de romeiros de todo o Estado.

Existem muitos relatos de curas e graças alcançadas por intercessão de 
Frei Salvador. Também temos registrado em livro, junto à sepultura, mui-
tos pedidos de ajuda e graças pelas mais diversas necessidades.
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15O processo da Causa de Beatificação foi iniciado em 1978, mas o Inqué-
rito Diocesano sobre as virtudes foi aberto oficialmente em 2008, tendo 
por Postulador Geral Frei Carlos Calloni. A Congregação das Causas dos 
Santos nomeou um relator: Frei Vincenzo Criscuolo. Por sua vez, a Ordem 
Capuchinha indicou um colaborador para o relator, Dom Ângelo Domingos 
Salvador. Os autos do Inquérito já foram à Congregação das Causas dos 
Santos, em 2012. Atualmente, a Sagrada Congregação está examinando o 
Relatório (positio) elaborado pelo relator. Se tal relatório for aprovado, o 
servo de Deus Frei Salvador, será declarado “Venerável”. Passa-se, então, à 
fase da comprovação de milagres para a beatificação.

ORAÇÃO – Ó Deus, que vos revelais aos simples e pequenos, ouvi a 
oração que vos fazemos por intercessão de Frei Salvador. Concedei-nos a 
mesma fé e boa vontade, a mesma simplicidade de vida, o mesmo espírito 
de oração e serviço. Dai-nos olhos limpos e coração puro para perceber, 
como ele percebia, a vossa presença nas pessoas e no mundo. Glorificai-o, 
aqui na terra, com a glória dos Santos. E dai-nos, por sua intercessão, as 
graças de que necessitamos. Amém.

Resumo da bibliografia publicada
- “Frei Salvador Pinzetta: uma vida de oração e trabalho” por Frei 
Achylles Chiappin. 1988.

- “A vida de Frei Salvador Pinzetta” por Frei Adelino Gabriel Pilonet-
to. 1991.

- “Frei Salvador Pinzetta – Sou o que sou diante de Deus” por Frei 
Santo Carlos Coloda e outros. 2005.

- “Doze Dias com Frei Salvador Pinzetta – pala alcançar graças e mila-
gres” por Dom Ângelo Domingos Salvador. 2013.

- “Doze Dias com Frei Salvador para viver bem”, por Dom Ângelo 
Domingos Salvador. 2015.
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Congregação em Ano Jubilar

As Filhas do Sagrado Coração de Jesus iniciam, no corrente ano, a celebração do Jubileu de 
250 anos de nascimento de seu Fundador, Monsenhor Giuseppe Benaglio, ocorrido em 22 de 

novembro de 1767, na cidade de Bergamo Alta – Itália, onde, em 1831, com Santa Teresa 
Verzeri, fundou a Congregação. 

GIUSEPPE BENAGLIO, sacerdote e educador de ontem e de 
hoje – essencialidade e flexibilidade  

Ir. oDete De moura, FsCJ1

Para o mundo de hoje necessitado da vivência de valores que podem 
garantir a paz e a unidade, frutos de um coração livre e libertador, Mon-
senhor Benaglio tem uma mensagem testada e comprovada pela sua vida 
e pelo que ele gerou e pode gerar ainda hoje na Igreja, especialmente com 
relação ao sacerdócio e à Vida Consagrada.  

Quem com ele conviveu ou quem vem a conhecê-lo encontra nele o 
pai, o irmão, o amigo, o orientador espiritual, o educador e formador, o 
animador vocacional, o missionário, enfim, o sacerdote radicalmente fiel 
aos princípios da fé cristã, capaz de discernimento, de iniciativas e gestos 
concretos de amor ao próximo, especialmente aos mais necessitados.  

Pode-se dizer que Monsenhor Benaglio é o tipo de sacerdote “conforme 
o coração de Deus”, delineado pelo Papa Francisco, para uma “Igreja em 
saída”; um exemplo de pastor conforme a exortação da primeira carta de 

1 É integrante da Comissão de Pesquisa Histórica da Congregação. Contato: odtmou@gmail.com   Informações 
sobre a Congregação: www.figliedelsacrocuoredigesu.it; www.redeverzeri.org.br; Facebook: Filhas do Sa-
grado Coração de Jesus – Nordeste.

Informes
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17Pedro 5,1-4.2 Radicado no essencial, soube considerar a conjuntura e nela 
situar-se, sem romper a unidade, encontrando ou abrindo brechas para o 
novo, atento e obediente ao tempo e às “demoras” de Deus. 

De sua família, pertencente à nobreza e profundamente fiel ao catolicismo, 
recebeu uma excelente educação. Concluído o curso ginasial no Colégio Ma-
riano de Bergamo, em 1784 ingressou no Seminário Diocesano, depois de 
ter sido aluno externo da referida Instituição. Distinguiu-se logo nos estudos 
teológicos e, ainda subdiácono, aos 21 anos, passou a integrar o Capítulo da 
Catedral e tornou-se também o membro mais jovem do Colégio Apostólico.3  

No dinamismo da missão, os membros do Colégio Apostólico garan-
tiam o tempo fundamental para oração, estudo, partilha de vida e retiros 
espirituais, tanto individualmente como em grupo. O lazer também fazia 
parte da programação: Benaglio periodicamente passava dias agradáveis na 
campanha, com seu grupo de amigos!

Em 1790, foi ordenado sacerdote, passando a fazer parte dos 2.200 mem-
bros do clero da diocese, nesse período. A intensa atividade apostólica in-
cluía, além da dimensão litúrgica e do atendimento a confissões, a dina-
mização e o acompanhamento de “Congregações de São Luiz”, retiros e 
encontros de recreação para a juventude, missões populares, especialmente 
na zona rural, e visitas sistemáticas a famílias para direção espiritual e ajuda 
na educação das crianças e jovens. Como educador, posteriormente, atuou 
também no Seminário Diocesano, como professor de Teologia Dogmática 
e Especulativa e de Letras, com especialização em latim.

Em 1796, com a atenção sempre voltada para a educação e preocupado 
com os pobres, Benaglio participou da abertura de uma escola noturna 
para jovens artesãos, obra até então inédita na região. A iniciativa teve 
pouca duração, devido à invasão dos franceses em Bergamo. 

Uma série de mudanças políticas, econômicas, sociais e religiosas abalou a 
sociedade a partir da perda de sua autonomia, gerando profundos sofrimentos 
e pesados danos para o povo e para a Igreja: era a vitória da cultura iluminista e 

2 “Exorto os Presbíteros dentre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos padecimentos de Cristo e partici-
pante da glória que há de se revelar: apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, vigiando-o, não pela 
força, mas de bom grado, como Deus o quer; não pela sórdida ganância de lucros, mas com zelo amoroso; não 
como donos daqueles que vos foram confiados, mas como modelos para o rebanho. Assim, quando aparecer o 
supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível de glória”.

3 Associação de Sacerdotes constituída a partir da inspiração recebida em 1773, por Maria Antônia Grumelli, 
uma mística, monja Clarissa de Bergamo. Benaglio dedicou-se à sua organização e aprovação, assumindo os 
serviços de secretário, conselheiro e diretor. Nessa missão, enfrentou resistências, exclusões e perseguições. São 
João XXIII foi membro do grupo, já então denominado “Padres do Coração de Jesus de Bergamo”. Referia-se 
a Giuseppe Benaglio como “o pai do clero Bergamasco”.
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o avanço do processo de descristianização do mundo ocidental, com a tentativa 
de eliminar a fé no Deus pessoal da Revelação, substituindo-o por um deísmo 
abstrato. Começou uma fase de hostilidade contra a Igreja e suas instituições, 
com a supressão de ordens religiosas, expropriação dos bens eclesiásticos por 
parte do Estado e sua interferência na prática religiosa do povo. A Igreja e os 
religiosos foram julgados “inimigos da luz”, motivo de atraso para a sociedade, 
aproveitadores da boa-fé dos fiéis. Quem se consagrava ao bem do próximo era 
considerado perigoso e até mesmo silenciado. A literatura polêmica intensifi-
cou-se. Alguns sacerdotes se deixaram influenciar pelas ideias revolucionárias 
e questões teológicas também acabaram dividindo o clero. 

Vivia-se o Mistério da Igreja sofredora: humilhada, exilada, prisioneira, 
combatida, privada de liberdade e de prestígio. Os cristãos foram particular-
mente convocados à missão de “(...) transformar, com a força do Evangelho, 
os critérios de julgamento, os valores e modelos de vida da humanidade”.4

Nesse clima, Giuseppe Benaglio, ainda muito jovem, passou a ser diretor 
espiritual de Maria Antônia Grumelli. Foi um encontro de duas pessoas 
em profunda sintonia na busca de meios para que a fé cristã e católica se 
mantivesse firme em seus princípios. Esse caminho espiritual partilhado 
fortaleceu-o para sustentar também a fidelidade do clero e contribuir com 
a renovação da vida consagrada na Diocese. Impulsionou-o, ainda, à or-
ganização de grupos e instituições a serviço dos mais necessitados, mesmo 
tendo que enfrentar inúmeros problemas jurídicos, econômicos e também, 
muitas vezes, a falta de apoio em nível civil e eclesiástico. 

Mesmo com a supressão da Congregação dos Cônegos da Catedral 
(1798), com o fechamento do Seminário Diocesano (1799), reaberto no 
ano seguinte, e com a tentativa do Estado de controlar os missionários, 
proibindo seu deslocamento para as comunidades do interior, Benaglio 
prosseguiu sua atuação missionária. Em 1800, porém, devido à forte pres-
são do Governo Austríaco sobre o clero, teve que se afastar temporaria-
mente da cidade, enquanto outros não puderam mais retornar.

Em 1803, com 36 anos, passou a residir no Seminário, campo amplo para 
sua missão como educador e formador pela riqueza humana de sua perso-
nalidade, pela solidez de sua espiritualidade e pelo seu elevado nível cultu-
ral. Entre outros serviços, assumiu as funções de Prefeito dos alunos exter-
nos e de responsável pelo governo interno do Seminário do qual, em 1806, 
foi eleito Reitor. Em 1811, participou do processo de sua reestruturação. 

Ainda em 1803, Benaglio fundou a Congregação Mariana Feminina da 
Catedral que acompanhou com zelo e atenção pelo valor que dava à família 

4 PAULO VI. Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi (EN), n. 70.
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19e à educação, bem como à missão da mulher na sustentação de valores huma-
nos e cristãos. Como excelente orientador espiritual e animador vocacional, 
foi o pai espiritual atento, firme e compreensivo que acompanhou também 
processos de libertação pessoal e de discernimento vocacional de participan-
tes desse grupo. 

Como confessor, nas duas comunidades contemplativas da cidade e no 
encontro com pessoas realmente abertas à busca do projeto de Deus em suas 
vidas, Benaglio exerceu sua missão de conselheiro e de orientador seguro 
para um caminho de interiorização, de doação radical ao bem do próximo, 
de atuação na sociedade e de renovação da vida consagrada da época. A 
história registra, entre tantas jovens, filhas espirituais de Benaglio: Carolina 
Suardo, fundadora da Congregação do Bom Pastor de Milão; Regina Mo-
nico, abadessa do Mosteiro de Santa Grata, em Bergamo, e Teresa Verzeri, 
a quem sempre acompanhou e que concretizou, com ele, o sonho de uma 
Congregação Religiosa centralizada na espiritualidade do Coração de Jesus. 

Sua presença e paternidade espiritual, particularmente como membro do Co-
légio Apostólico, marcou também a vida de muitos jovens seminaristas e sacer-
dotes, educando-os, com seu testemunho de vida, para a corresponsabilidade 
como agentes de sustentação e de transformação, em uma Igreja desafiada pelos 
seus opositores internos e externos. Entre tantos discípulos, citam-se os bispos 
seus conterrâneos: Dom Luigi Speranza, Dom Girolamo Verzeri e Dom Ales-
sandro Valsecchi, além de inúmeros religiosos e religiosas, leigos e leigas, agentes 
de pastoral, mães de família solidamente cristãs. Benaglio também apoiou fun-
dadores de novas Congregações com quem se articulou e partilhou experiências.

Como homem de coração livre e desapegado, vivendo em radical pobre-
za pessoal, sempre se colocou junto ao povo e foi efetivamente sensível aos 
problemas de seu tempo. Atento à educação popular, em 1814, com Marco 
Celio Passi, seu diretor espiritual, reabriu a Escola Noturna de Caridade,5 
destinada aos jovens artesãos impossibilitados de um estudo regular pela ca-
rência de recursos ou pela necessidade de trabalhar. Com muita compe-
tência, organizou-a, dirigiu-a e acompanhou suas atividades, especialmente 
quanto à formação e capacitação dos educadores. Em 1823, tomou a inicia-
tiva de abrir também uma escola para meninas pobres dinamizada por uma 
Associação Feminina de jovens de quem era orientador espiritual e amigo.

Na Diocese, além de seus compromissos específicos como membro do 
Colégio Apostólico, participou da Comissão para a Reforma do Clero e, 

5 Na sua organização e acompanhamento, Benaglio revelou-se um educador popular de sólidos princípios edu-
cativos, expressos na obra “Scuola Serale di Carità per i giovani artigiani della Città Alta di Bergamo”. Ghidini, 
Angelo, Milano e Lodi, 1848. 
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em 1819 e 1829, respectivamente, assumiu o serviço de governo, como 
Vigário Episcopal. Em 1831, passou a ser Vigário Geral. 

Nesse ano, em 8 de fevereiro, com Teresa Verzeri, fundou a Congrega-
ção das Filhas do Sagrado Coração de Jesus, tendo como finalidade a glória 
de Deus, a santificação de seus membros e o bem do próximo, na prática 
de uma “exímia caridade”. 

Com espírito aberto e missionário, Monsenhor Benaglio recomendava 
às Irmãs: “Tenham um coração grande: estejam prontas para ir aonde a 
Providência chamar, alegres, contentes e felizes pela possibilidade de se 
consagrarem ao bem de todos”.   E ainda: “A Congregação deve abrir-se 
sempre mais, expandir-se para a glória de Deus, na Inglaterra, na França, 
na Alemanha, na Ásia, na África, na América!”. 6 

Monsenhor Giuseppe Benaglio morreu em 18 de janeiro de 1836. Seu fale-
cimento foi considerado “uma perda lamentável, irreparável, de um dos sábios 
e iluminados da Igreja de Bergamo”, conforme registro na imprensa local da 
época. Sua santidade de vida e seu prestígio sempre foram uma defesa e um 
freio ao avanço dos inimigos da Igreja e, de modo especial, do Jansenismo. 

Sua herança cultural e espiritual registrada em seus escritos é riqueza 
comum a que se pode ter acesso em manuscritos e publicações, destacan-
do-se a biografia escrita por Lorenzo Dentella: “Il Conte Canonico Giuseppe 
Benaglio ed un Secolo di Storia Ecclesiastica Bergamasca”, a ser em breve editada 
em língua portuguesa.

O seu livro publicado em 1848, por iniciativa de um grupo de teólogos 
de Bergamo: Da atrição, matéria e parte do Sacramento da Penitência foi elogia-
do e considerado obra clássica por Antonio Ballerini.7 Esse manuscrito de 
Benaglio foi fruto de muito estudo e do amor à verdade, quando se fazia 
necessário combater o rigorismo e destacar o amor e a misericórdia de Deus 
que acolhe quem deseja a conversão, mesmo sem um perfeito amor a Ele. 

Seus princípios ascéticos e educativos fundamentais foram registrados por 
Santa Teresa Verzeri no Livro dos Deveres das Filhas do Sagrado Coração e do 
Espírito de sua Instituição Religiosa. 

Também em um manuscrito, Benaglio deixou anotações sobre a vocação 
sacerdotal: sinais, virtudes, formação, oração, fundamentando-se na Pala-
vra de Deus, nos Padres da Igreja, nos Concílios e na vida de Santos. 

6  Atualmente, além da presença na América Latina (Uruguai, Argentina e Bolívia) e em cidades da Europa, Ásia 
e África, as FSCJ encontram-se em 8 Estados do Brasil (Distrito Federal, Amazonas, Pernambuco, Alagoas, 
Bahia, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul).

7 Em Opus Teologicum Morale, Vol. V.C.I. n. 43.
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21O segredo, o fundamento de sua vida e missão em uma época conturba-
da? Ele recebeu a graça de compreender o sentido profundo da filiação e 
da fraternidade e de viver a experiência de intimidade com o Coração de 
Jesus. Especialmente através de suas 670 cartas, Monsenhor Benaglio deixa 
transparecer, sob diversas formas, o que propõe como caminho de vida, de 
santidade, de felicidade e que, por primeiro, ele vivenciou: “investir-se e 
impregnar-se dos sentimentos do Coração de Jesus”, ser e agir como Ele, 
“para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns” (1Cor 9,22).

Giuseppe Benaglio – um homem justo que viveu de fé – foi preparado e 
enviado por Deus como profeta capaz de anunciar e de denunciar, de sofrer 
e de se alegrar com seu povo, chegando a ser citado entre os “sacerdotes 
notáveis”, com Cura d’Ars e John Henry Newmann, entre outros.8 

Como ele e conforme suas palavras, somos chamados e chamadas, hoje, 
como ontem, a “participar da divina missão do Verbo Humanado”, lá onde 
a necessidade for maior, critério sempre destacado por Monsenhor Benaglio. 

Que o jubileu de seu nascimento possa contribuir para respondermos ao 
convite do Papa Francisco9 no sentido de “acolher o sonho de nossos pais, 
para podermos profetizar hoje e encontrar novamente aquilo que um dia 
inflamou nosso coração. Sonho e profecia juntos: memória de como so-
nharam nossos anciãos, os nossos pais e mães, e coragem para levar adiante, 
profeticamente, esse sonho”.

8 Priests, Prelates and People: A History of European Catholicism since 1750, Nicholas Atkin e Frank Tallet, Hard-
cover, 2003.

9 Homilia de 2 de fevereiro de 2017, na Festa da Apresentação do Senhor.
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Missão Intercongregacional
Ilha de Marajó/PA

“Novo jeito de ser discípula missionária”

Irmã marIa De nazaré FreIre Costa1 

A experiência intercongregacional foi realizada de 2014 a 2016 na co-
munidade Distrito São Miguel do Pracuúba, localizado as margens do 
Rio Pracuúba, no município de Muaná, Ilha de Marajó, diocese Ponta de 
Pedras/PA.  

Lugar onde as pessoas são acolhedoras, amáveis, carinhosas e festivas. 
Povo bonito, sonhador e guerreiro! Quem o conhece jamais esquecerá pela 
sua simpatia e generosidade.

Irmã Terezinha Barros, (Coordenadora Provincial) das irmãs da Provi-
dência de GAP, em suas assessorias nacionais, convidou duas congregações 
religiosas para experiências de missão intercongregracional na Ilha de 
Marajó, na comunidade São Miguel Arcanjo do Pracuúba. Missão em que 
as irmãs de GAP trabalhavam havia quinze anos.

Essas duas congregações, atentas aos apelos de Deus, com desejo de pisa-
rem no chão da Amazônia e acreditando nas palavras do Papa Francisco, que 

1 Irmãs de Caridade de Montreal (SGM). Mestra em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás, PUC-GO. É da equipe do Núcleo da CRB – MA e membro do grupo da coordenação do Instituto 
de Formação Juvenil do Maranhão (IFJ-MA). Atualmente mora em São Luís – MA – Bairro Monte Castelo. 
E-mail: naza02br@yahoo.com.br. Celular: (98) 991287296. Residência: (98) 3222-5183.
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23diz: “a vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar vida 
aos outros”, deram continuidade ao trabalho missionário na Ilha de Marajó. 
Como o protagonista da missão é o Espirito Santo, que nos impele a sair 
para testemunhar e viver a proposta do Reino de Deus no meio do povo, 
as congregações se juntaram disponibilizando missionarias para esta missão. 

As irmãs enviadas foram: Maria de Nazaré Freire Costa (Irmãs de Ca-
ridade de Montreal), Maria Bertila Teixeira (Irmãs Santo Anjos), Maura 
Aparecida de Abreu (Irmãs Providência de GAP). Juntas viveram uma ex-
periência profunda de fé.

Em julho de 2014, as missionárias saíram de Belém, viajaram 13 horas de 
barco rumo ao Distrito de São Miguel do Pracuúba, onde permaneceram 
por dois anos e seis meses em missão. No percurso da viagem, atravessaram 
baías, grandes rios, vivenciando a rotina de vida de um povo simples, que 
vive regido pelas águas pontilhadas de campos, matas, mangues e igarapés.

Após essa trajetória, as missionarias chegaram na comunidade, mergu-
lharam na realidade do povo, aprendendo sua cultura, comendo daquilo 
que o povo come, ouvindo suas histórias que, marcadas por alegrias e 
sofrimentos, apresentam uma continua expressão de fé e trazem os sinais 
de Deus na vida e na realidade. No Marajó, as famílias são numerosas, os 
casais possuem de 8 a 10 filhos, por isso a Ilha é muito povoada.

O Distrito de São Miguel do Pracuúba é vinculado ao Município de 
Muaná no estado do Pará. Segundo a divisão regional do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), está localizado na Região Norte do 
Brasil e tem como Capital a cidade de Belém. Esse distrito pertence à mi-
crorregião Arari e à mesorregião Marajó.

Referindo-se à população, essa localidade tem aproximadamente 3.000 
famílias, sendo a Vila São Miguel a mais povoada da zona rural do Muni-
cípio de Muaná, com cerca de 750 residências.  Possui uma extensa área de 
terra firme e é uma das regiões do interior que dispõe de um dos maiores 
potenciais no extrativismo de açaí (planta nativa da região); possui também 
uma escola de Educação Infantil e duas de Ensino Fundamental, uma tur-
ma do Ensino Médio modular, um Posto de Saúde e um Microssistema 
de Abastecimento de Água. O fornecimento de água para o consumo da 
população é feito pelo próprio rio, sendo que apenas poucas famílias fazem 
tratamento adequado da água para seu consumo próprio.

É necessário ressaltar que o rio não serve apenas como fornecedor de água 
para as necessidades básicas (cozinhar, lavar roupas e banhos), mas também 
como depósito de dejetos fecais, o que produz consequências danosas 
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à saúde da população. Isso denota precárias condições de saneamento 
ambiental. Os marajoaras moram à beira dos rios em casas de madeiras 
simples, construídas em formas de palafitas, muitas desprovidas de portas e 
janelas e certamente sem energia elétrica. Vivem daquilo que o rio e a mata 
lhes concedem: peixe, camarão, caça, frutas e açaí. 

Percebe-se que ainda faltam alguns serviços públicos fundamentais que de-
pendem da boa vontade do governo nos três níveis: federal, estadual e muni-
cipal, principalmente saúde de qualidade, educação e transportes adequados. 

Desconhecendo seus direitos, os ribeirinhos precisam de uma maior aten-
ção em relação à formação política, social, econômica e religiosa.  A saúde 
é tratada com descaso, chegando a ser desumana, o que leva muitas pessoas 
a morrem por picadas de insetos, malária e hepatite. A Igreja Católica tem 
sido uma referência de socorro emergencial e apoio às famílias marajoaras. 

É na Vila São Miguel que acontece todos os anos uma das maiores festivi-
dades religiosas da Igreja Católica em Muaná: a festa de São Miguel Arcanjo 
do Pracuúba. E nesse contexto as irmãs da comunidade intercongregacio-
nal iniciaram suas atividades pastorais, visitando as famílias, escolas, gru-
pos, movimentos sociais e as 23 comunidades ribeirinhas pertencentes à 
Área II de pastoral da Paróquia São Sebastião da Boa Vista. Área que estava 
sobre a responsabilidade pastoral das irmãs.

 Com os grupos formados e organizados por missionários, padres, irmãs, 
seminaristas e leigos que, ao longo dos anos, conviveram nesta comunida-
de, as irmãs ajudaram a dar continuidade às atividades pastorais existentes, 
oferecendo cursos de formação bíblica, catequese, ministros extraordi-
nários da sagrada eucaristia, matrimônio, liturgia, salmos para grupos de 
crianças, adolescentes, jovens e adultos. 

Também eram discutidas nas comunidades questões sobre problemas mo-
dernos, como o aquecimento global, desmatamento, a proteção da fauna da 
Ilha, preservação da floresta, respeito ao meio ambiente, políticas públicas, 
qualidade de vida e o papel que o marajoara deverá desempenhar na luta pela 
preservação da natureza e pela manutenção de sua identidade cultural.

No âmbito social, as irmãs deram continuidade ao projeto “Uma pon-
te para o Marajó”, trabalho desenvolvido com crianças de baixo peso no 
atendimento com vitaminas caseiras e visitas domiciliares; na Pastoral da 
Criança, foram reorganizadas as equipes de lideranças, como também o 
grupo das mulheres do bordado e a criação de novos grupos de jovens nas 
comunidades ribeirinhas.
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25Além destas atividades, foram criados dois novos projetos para ajudar as 
famílias em situações de risco social. A criação de uma padaria caseira, 
cujo objetivo é ajudar na autossustentabilidade e a “Escola Musical Santa 
Margarida D`Youville” com a finalidade de qualificar futuros profissionais 
para o mundo artístico, religioso e cultural.

Cabe ressaltar que a comunidade São Miguel Arcanjo, por muito anos, 
vinha despertando interesse para se tornar paróquia, devido aos seus esfor-
ços e sua organização pastoral. A população desejava muito isso. Foi então 
que o recém-empossado bispo diocesano, Dom Teodoro Mendes, resolveu 
criar a sétima paróquia da diocese Ponta de Pedras e, em 21 de fevereiro de 
2016, foi criada a paróquia São Miguel Arcanjo, composta por 28 comu-
nidades. As três irmãs, Maura, Bertila e Nazaré, ajudaram a preparar com 
o povo a paróquia e tiveram a alegria de trabalhar com o primeiro pároco: 
Padre Dimas Ferreira da Silva, da comunidade Obra de Maria.

Ao término da missão, em 17 de dezembro de 2016, ficou a certeza de 
que muitas sementes foram lançadas, de que Deus as regará para que dê 
frutos e que a Igreja no Marajó continuará crescendo na força e na “Alegria 
do Evangelho”.

Esta missão foi marcada pela acolhida do povo do Marajó. Cada irmã 
pôde dar um pouco de si, mas com certeza as irmãs puderam receber mais 
ainda, desde um simples sorriso, passando pelas muitas expressões de “mui-
to obrigado” por terem vindo nos ajudar.

A experiência intercongregacional ajuda a abrir horizontes, a tornar real 
a partilha viva do carisma, a perceber que uma bela e bem-sucedida par-
ceria é possível. A experiência exige mudança de olhar, que, por sua vez, 
acontece à medida que partilhamos entre nós e com o povo a amizade e 
tudo que compõe a vida: oração, esperanças, frustações, vitórias, festas e 
lutas. Voltamos para as nossas congregações revigoradas, alegres e com um 
ardor missionário ainda maior.
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A Vida Eterna que passa pela Morte

Irmã LIna BoFF1

Para fazermos uma reflexão sobre a vocação a que somos chamados, que é 
a vida eterna que passa pela morte, faz-se necessário entrar na categoria tem-
po.2 Tempo e eternidade são categorias que utilizamos para dar uma concep-
ção do curso da nossa vida humana como vida histórica. Dentro dessa histó-
ria, somos pessoas chamadas a uma vocação, chamamento para a eternidade.

Na cultura grega, a palavra aiôn quer dizer tempo, que denota um longo 
espaço ocupado por esta concepção que damos a ele. Eternidade, por sua 
vez, não é uma concepção desconectada da vida cotidiana, mas a noção mais 
completa do tempo, visão que a pessoa adquire, ou melhor, conquista com a 
experiência de vida. O tempo se torna eternidade quando chega a sua pleni-
tude, que é a vida eterna.

Do ponto de vista teológico, a eternidade do tempo em que a pessoa vive 
imersa nele conecta-se ao Deus Criador, enquanto a provisoriedade é típica 
da pessoa humana como criatura. Nessa provisoriedade do tempo, a pessoa 
realiza sua vocação para a eternidade. 

1 Professora emérita da PUC-Rio. Religiosa das Servas de Maria do Brasil, fez sua primeira experiência missionária 
na Amazônia-Acre, estudou Pedagogia na UERJ, trabalhou na antiga FUNABEM com os Menores de 11 a 17 anos, 
fez Filosofia e Teologia na Gregoriana terminando na PUC-Rio, voltou à Gregoriana para fazer seu pós-doutorado 
em Pneumatologia de Lucas, colaborou com a Equipe Teológica da CRB Nacional por 13 anos, lecionou várias 
disciplinas na graduação e pós-graduação da mesma PUC-Rio, tem várias publicações em livros e revistas e ora, 
como emérita, está trabalhando melhor e mais do que antes por estar livre da burocracia de toda a instituição. É 
pesquisadora e conferencista.

2 L. COENEN, E. BEYREUTHER, H. BIETENHARD. Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento. 
Bologna: EDB, 1991, p. 1806ss.

Artigos
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27A vida e a morte em Jesus
Todos somos chamados à vida. A morte é passagem necessária para a 

vida a que Deus nos chama. Ele não nos chama para a morte, mas para a 
vida que passa pela morte. A morte é cruel, por isso ela não pode ser um 
chamado. Deus rejeita a morte porque ela entrou na vida pelo pecado. São 
Paulo já diz isso e não há o que discutir: A morte entrou no mundo pelo 
pecado (Rm 5,12). O Livro da Sabedoria lido e interpretado à luz da fé 
cristã, assim se expressa a respeito da morte: Deus não fez a morte, nem 
tem o prazer de destruir os viventes. Nas coisas que Deus criou não há o 
veneno da morte, porque a justiça é imortal (Sb 1,12-15).

Jesus, na sua Última Ceia com os seus, mostrou aos apóstolos como se sen-
tia diante da morte que se aproximava e como desejava ardentemente viver a 
vida eterna com o Pai. Para termos uma concepção fundamentada de como 
também nós podemos chegar onde Jesus chegou na sua vida terrena, esco-
lhemos partir das palavras de instituição da Eucaristia de cada evangelista. 

As comunidades apostólicas podem ser vistas como caixas de ressonância 
desse momento de instituição que viveram junto ao Mestre, pouco antes 
de sua morte. Recebendo destas comunidades a tradição que nos deixaram 
pela experiência feita por elas. 

As palavras de instituição em Marcos
Marcos demonstra preocupação com a conversão da pessoa que ainda não fez 

um caminho a partir de fora para dentro de si mesma, a fim de imergir no mis-
tério de Jesus3. Marcos aponta para sua comunidade três elementos essenciais 
para a iniciação da pessoa no mistério de Deus apresentado por Jesus Cristo,4 
o Enviado do Pai: o caminho de conversão em deixar-se encontrar com o 
Deus de Jesus Cristo; o conhecimento experimental que nasce do processo de 
conversão; e a abertura da pessoa ao mistério do Cristo morto e ressuscitado. 

O grande problema da comunidade de Marcos é o medo da perseguição 
e o terror de ser submetida a ela. Por isso, elaborou para a sua comunidade 
tudo aquilo que era útil para falar-lhe de um dos momentos altamente sig-
nificativos da vida e missão do Mestre na hora derradeira de sua passagem 
deste mundo para o Pai na Última Ceia. 

3 MARTINI, Carlo Maria. Vangeli e tappe della maturità cristiana nella chiesa primitiva. Roma-Gregoriana, 1979, 
p. 36-40. A pessoa deve compreender que a morte de Jesus, longe de ser incompatível com o poder divino, é 
revelação do significado deste poder. 

4 NAVONE, John. Los cuatro evangelios: cuatro etapas de maduración cristiana. Roma-Gregoriana, 1980, p. 68-70.
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Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu-o e distribui-lhes, dizendo: 
Tomai, isto é o meu corpo. Depois, tomou o cálice e, dando graças, deu-lhes, e todos 
dele beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da Aliança, que é derrama-
do em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até 
aquele dia em que beberei o vinho novo no Reino de Deus (Mc 14, 22-25).

Elementos que apontam para a eternidade 
Destaca-se como primeiro elemento compreender o significado das pala-

vras que Marcos coloca nos lábios de Jesus nesta refeição: (...) já não beberei 
do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no Reino 
de Deus (Mc 14,25). 

Com esta afirmação, o evangelista quer explicar à sua comunidade que o 
Reino que aponta para a eternidade vem representado pela refeição em que 
Jesus parte o pão, sinal eficaz que declara já realizada a hora escatológica, a 
de sua própria morte. Esta ligação é reatada na consistência de um pão e de 
um vinho, identificados com ele mesmo e sempre partilhados.

A seguir, queremos colocar em evidência o significado do vinho como 
fruto da videira. Esse vinho é um vinho novo, quer dizer, ele guarda uma 
natureza diferente pois, passa pela oração de Jesus que lhe dá um sentido 
novo.  Marcos quer que sua comunidade deixe o estereótipo que eles cria-
ram de um Deus poderoso e cheio de triunfalismos. A comunidade deve 
trocar as coisas velhas em que acredita pelas novas apontadas por Jesus na 
sua última refeição com os discípulos para dar-lhes entender que o verda-
deiro poder vem da sua morte e ressurreição, e não de um triunfalismo 
humano. O vinho sinaliza a Aliança que brotou do sofrimento de Jesus 
ao se encontrar diante do momento crucial da sua vida, que do Jardim das 
Oliveiras o levou à cruz. 

Quando Jesus afirma que beberá do vinho novo do Reino de Deus ele 
está qualificando o tempo pleno, o tempo de Deus em seu sentido estrito: 
o tempo do Eterno que abre a eternidade para cada pessoa chamada a viver 
sua vocação para a vida eterna que passa pela morte.

A nossa prática
A comunidade de Marcos tinha medo da missão porque não queria aca-

bar como Jesus acabou sua vida. Na prática, podemos estar também na 
mesma situação da comunidade de Marcos. Temos medo de arriscar, nos 
deixamos paralisar diante de muitas e variadas situações onde precisamos 
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29avançar, medimos as consequências e, por fim, perdemos a consciência de 
que fomos chamados para seguir Jesus Cristo. Se realmente, O seguimos, 
onde foi acabar a vida dele? 

Realizar na vida terrena a vocação a que somos chamados significa que 
todos os nossos empreendimentos pelo Reino não podem ter um resulta-
do apenas imediato. Esta atitude é própria de quem continua tomando do 
vinho velho a que já se acostumou. Com esta afirmação não queremos ex-
cluir o retorno necessário e suficiente que é justo verificar em nossa prática 
aberta a todos os campos do nosso povo. 

A construção do Reino não pode parar na sua dimensão histórica, terre-
na, mas deve apontar para a dimensão de eternidade que a nossa prática já 
traz dentro dela ao se encarnar na realidade em que se dá o anúncio deste 
Reino como Boa Notícia. Explicitar esta última dimensão da nossa prática 
exige de cada um e de cada uma que tenhamos uma competência pastoral 
não só de títulos, mas também de sabedoria bíblica e experiência de fé de 
forma que a nossa linguagem e o nosso testemunho sejam inteligíveis às 
pessoas a quem nos dirigimos. O Salmo 54 nos faz esta advertência: Seja 
uma pessoa atenta ao meu saber e presta ouvidos à minha inteligência. 

Dar forma à dimensão de eternidade a tudo o que fazemos deve nos 
abrir aos gemidos do Espírito que clama em nós por esta vivência durante 
a nossa vida de paroquianos e de paroquianas,5 isto é, gente  de passagem 
por esta vida na comunidade de fé. 

As nossas Comunidades de fé, Círculos Bíblicos e outras Organizações 
ou Movimentos que se criam nas bases e periferias das Paróquias, podem 
e gostam de assimilar o sentido último das atividades e compromissos que 
assumem pela construção do Reino. Este sempre engloba e abraça a rea-
lidade toda na qual nosso laicato dá seu serviço porque acredita e vive o 
chamado do Senhor.

As palavras de instituição em Mateus
A versão de Mateus sobre as palavras de instituição na Ceia do Senhor 

não é mais que uma forma ampliada de Marcos e não tem, portanto, valor 
de fonte autônoma com o fim de estabelecer a forma originária. Na his-
tória da tradição, os acréscimos na redação dos ditos da Ceia atribuída a 
Mateus devem ser compreendidos sobre o transfundo da prática do perdão: 

5 Paróquia em seu sentido grego quer dizer pessoa de passagem, aquela que passa para uma vida plena ao término 
da caminhada terrena.
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ele acentua a narrativa de instituição da Eucaristia na Última Ceia de Jesus, 
com as palavras: em remissão dos pecados (Mt 26,28). Vejamos a narrativa:

Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu-o e, dis-
tribuindo-o aos seus discípulos, disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, Depois 
tomou um cálice e, dando graças, deu-lho dizendo: Bebei dele todos, pois isto é 
o meu sangue, o sangue da Aliança, que é derramado por muitos para a remissão 
dos pecados. Eu vos digo:  desde agora não beberei deste fruto até aquele dia em 
que convosco beberei o vinho novo no Reino do meu Pai (Mt 26,26-29).

Elementos que apontam para a eternidade
O primeiro elemento que vem ligado à irrupção do Reino é a reunião da 

comunidade em torno da mesma mesa. O texto do Antigo Testamento que o 
evangelista cita para dar fundamento à sua narrativa é o do Êxodo (24,8), ocasião 
em que Moisés se dirige ao povo com estas palavras: este é o sangue da Aliança 
que Javé fez com seu povo. A Ceia do Senhor constitui, portanto, a garantia da 
Aliança que se atualiza no Cristo Jesus. A remissão dos pecados vem unida ao 
sangue de Cristo, como os sacrifícios de ontem (Lv 17,11; Ex 24,8), para que haja 
a comunhão com o Deus anunciado por Jesus Cristo.

O segundo elemento que nos leva a viver em estado de certeza de que o 
Senhor Jesus não partiu, mas ficou e está presente em lugares muito concretos 
no meio de nós, é a prática dos ensinamentos contidos nos capítulos 24 e 25 do 
tratado de Mateus. Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me 
destes de beber. Estive nu e não me vestistes. Toda vez que deixastes de fazer 
isso a um desses pequeninos foi a mim que o deixastes de fazer (Mt 25).

Esta é a cristologia viva e forte que o evangelista podia apresentar para 
induzir sua comunidade a fazer a experiência do amor de Deus no Senhor 
ressuscitado que fundamenta a Igreja. O anúncio levado ao pequeno e ao 
pobre dá a estrutura terrena à comunidade de fé em vista de sua plenitude.

Por fim, Mateus insiste na paternidade divina de Jesus:  desde agora, não 
beberei deste fruto até aquele dia em que convosco beberei o vinho novo no 
Reino do meu Pai (Mt 26,29).

A nossa prática
A proposta de Mateus à sua comunidade é a seguinte: ele apresenta uma 

estrutura nova da Igreja que anuncia Jesus Cristo, em primeiro lugar, a par-
tir do pequeno e do pobre.  Ele inverte os valores dados pela comunidade 
para dar a ela um rosto concreto. Parte da pessoa dos pequenos, dos que 
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31precisam da ajuda do outro, dos que estão fora dos círculos sociais, dos que 
não têm peso histórico, político, religioso na sociedade estruturada pelos 
grandes e poderosos. 

Parece-nos urgente fazer esta avaliação na organização das nossas co-
munidades populares e religiosas também. Organizar a comunidade de fé 
sempre a partir do membro mais necessitado. A partir do pequeno e do 
mais necessitado podemos chegar a todos os outros membros da comuni-
dade. A pessoa do menor, daquele que não consegue fazer tudo o que todos 
fazem, pode e deve ser o critério adotado.

A vida que domina a morte irrompe em nós quando assumimos a pro-
posta evangélica dos capítulos 24 e 25 apresentados pelo evangelista.6 Toda 
vez que que me destes de beber, toda vez que me vestistes e me visitastes 
quando estava preso foi a mim que o fizestes. 

É esta a dimensão cristã que celebramos na Ceia do Senhor quando 
nos reunimos para a Santa Missa de todas as semanas. Participar da Ceia 
do Senhor tem outro alcance teológico: sentar-se à mesa desta Sagrada 
Refeição é deixar-se redimir dos pecados cometidos no sangue de Cristo 
significado pelo vinho. 

Parece-nos que este é um outro ponto que nos abre um espaço para o 
resgate de forma adequada e atual – nem tanto ao céu e nem tanto à terra 
– à prática do Sacramento da Reconciliação. E aqui vai um lembrete não 
só para a Vida Consagrada Feminina, mas, sobretudo, para os religiosos 
ordenados. Deixamos em aberto para que cada uma e cada um se examine.

As palavras de instituição em Lucas
Como nas demais narrativas, salta aos olhos o grande desejo de vida 

plena que Jesus tem em vista da realização do Projeto querido pelo Pai. O 
desejo de Jesus para que a vida do Reino chegue quanto antes parece estar 
colocando uma delimitação ao tempo presente para que este se abra para a 
eternidade. Em Lucas vamos encontrar esta narrativa: 

Quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhes: Dese-
jei, ardentemente, comer esta páscoa convosco antes de sofrer; pois, eu vos digo 
que não a comerei até que ela se cumpra no Reino de Deus. Então, tomando um 
cálice, deu graças e disse: Tomai isto e reparti entre vós; pois, eu vos digo que 
doravante não beberei do fruto da videira, até que venha o Reino de Deus.

6 A interpretação mais comum e corrente destes capítulos passa pelo discurso de Jesus sobre o fim do mundo, 
discurso do gênero literário apocalíptico com uma conotação escatológica. 
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E tomou um pão, deu graças, partiu e distribui-o a eles, dizendo: Isto é o meu 
corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória, E, depois de comer fez 
o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a Nova Aliança em meu sangue, que 
é derramado em favor de vós (Lc 22,14-20). 

Elementos que apontam para a eternidade
O elemento que se antecipa é o da chegada do Reino. As expressões do 

evangelista, “até que ela – a Páscoa – se cumpra (...)” se referem à chegada 
desse Reino.  Jesus demonstra consciência de que da morte irromperá o 
Reino, o qual abre as portas da vida plena para todas as pessoas que acredi-
tam no anúncio e na pessoa de Jesus como ardentemente deseja. 

Segue-se o elemento do Jesus Vivente. Segundo exegetas, o Vivente não 
significa um que está ainda em vida, mas que é a Fonte da Vida mesma. É 
aquele que entrou em um mundo que é o de Deus, o Vivente por essência.7 
O profeta Ezequiel diz: devemos  cingir a cabeça com o diadema da glória 
do Eterno (Ez 5,11). O Ressuscitado é o Eterno, aquele que vive a mesma 
Vida do Deus vivo. 

Um terceiro elemento de vida eterna que passa pela morte vamos en-
contrar no significado das palavras êxodo e ascensão. Êxodo das trevas, 
da escravidão para uma ascensão que é a entrada na vida plena.  Lucas é o 
único evangelista que fala da morte de Jesus como êxodo8 e de saída deste 
mundo para o Pai como ascensão. 

Para melhor explicar este processo de vida, o evangelista usa a metáfora 
da semente da nova vida (Lc 8,11-15), que Jesus apresenta como Parábola. 
Esta semente deve morrer depois de ter sido plantada na história da nossa 
vida humana para deixar lugar a uma nova vida. Em Lucas (8,4-8), ele faz 
esta interpretação: o semeador é Deus, origem da nova vida, a semente é a 
Palavra de Deus, o Filho, colocada no coração das pessoas; a terra represen-
ta a condição humana para a germinação da semente, que seria a história de 
cada um; o fruto é a nova vida que a semente produz.

Outro elemento exigido pela vida plena é o da transformação do cora-
ção humano, como aconteceu com os discípulos de Emaús (Lc 24,31s). 
Quando estes abriram os olhos, levantaram-se e foram para Jerusalém 
narrar os acontecimentos do Ressuscitado às mulheres e aos seus com-
panheiros (Lc 24,33-35). O evangelista nos mostra que é na morte da 

7 BOFF, Lina. Espírito e Missão na obra de Lucas-Atos. Para uma teologia do Espírito. São Paulo: Paulinas, 2003, p. 
87.

8 PIKAZA, J. A teologia de Mateus. São Paulo: Paulinas, 1978, p. 133.
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33semente que está o princípio da verdadeira vida trazida pelo Ressuscitado. 
Estamos dispostos a morrer para dar fruto como a semente?

Por último, pode-se ressaltar a mentalidade universal de Lucas, que inclui 
nos méritos da doação total do Filho de Deus as pessoas que não creem. É 
uma pedagogia que se faz urgente aprender hoje.  Só Lucas fala que o 
centurião romano louvou a Deus antes de crer: Realmente, este homem 
era um justo! (Lc 23,47); a sua confissão de fé se dá sem sinais apocalípti-
cos; as testemunhas da morte de Jesus batiam no peito de arrependimento. 
O evangelista mostra o efeito da morte de Jesus que transforma o coração 
humano, para todos indistintamente.

A transformação desses corações proclama que a missão do Filho de Deus 
não fracassou. O testamento deixado por Ele é a verdade na qual tudo se 
funda e se condensa. Começa a Nova Aliança: anunciar o Eterno para 
as comunidades que desejam ardentemente transformar em vida eterna 
os caminhos terrenos sem sair do campo da vida cotidiana. Desse modo, 
podemos penetrar nas coisas terrenas, ascendendo em meio às situações co-
nhecidas só pelo Espírito do Eterno Ressuscitado. Este nos revela o segredo 
de sermos pessoas eternas em potencial já nesta vida. 

A nossa prática
Lucas nos deixou um cântico que nos interpela para uma prática profética 

que sempre esteve presente em nossas comunidades de fé e de compromisso 
religioso e sócio-político do povo em geral. É o Magnificat, cântico proclamado 
a grande voz pela Mulher Maria de Nazaré, a Mãe do Eterno Ressuscitado. 

Uma prática que decorre da sua narrativa eucarística presente no Magnificat. 
Este nos inspira a termos a coragem de nos dirigir ao povo como pessoas 
coletivas, não individuais, estando à parte do povo. Urge cultivar em nós o 
testemunho de que somos uma personalidade coletiva e histórica para termos 
a coragem profética de denunciar as formas concretas com que a presença do 
Espírito do Vivente se manifeste com estas palavras: (...) manifestou o poder 
de seu braço, (...) derrubou os poderosos de seus tronos, (...) despediu sem 
nada os ricos. Mas não esqueceu dos pequenos. Exaltou os humildes, saciou 
de bens os famintos, acolheu Israel seu servidor, dando-lhe descendência.

Lembramos que se respeite a pedagogia e o modo com que cada um e 
cada uma emprega para ser esse instrumento nas mãos de Deus. Ele ouve 
o clamor de seu povo e aguarda com paciência quem empreste sua boca 
ao mesmo Deus dos profetas como estes fizeram nos tempos antigos. Mos-
traram o modo de serem pessoas representativas quando o povo clamava.
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Outra prática é esta: não raras vezes a gente dá de encontro com uma 
realidade humana e religiosa que desconhece muita coisa dos avanços fei-
tos pelo povo de Deus como Igreja em saída. Esta realidade desconhece 
até que houve um Concílio Vaticano II, várias Conferências Episcopais 
do nosso continente, como Medellín, Puebla e por aí vai. Nesse contexto, 
corre-se o risco de supor toda essa caminhada conhecida e até assimilada 
pelas comunidades que atingimos. Passamos então para o povo as coisas 
novas que nos abriram os olhos para muitas coisas boas e necessárias. 

Não levamos em conta que este cálice é a Nova Aliança em meu sangue, 
que é derramado em favor de vós (Lc 22,20). Nem sempre conseguimos 
anunciar as coisas novas sobre as antigas que guardaram e conservaram a 
fé popular sadia. Como a comunidade de Lucas, precisamos aprender a 
não destruir o antigo para construir sobre ele a Nova Aliança deixada pelo 
testamento de Jesus em sua hora derradeira de sair deste mundo para o Pai. 

Precisamos cultivar a consciência de que morremos para continuarmos 
pessoas vivas na comunhão da única Igreja-Povo que peregrina nesta terra, 
na Igreja da comunhão dos santos e das santas, enquanto nos purificamos 
para o encontro definitivo do Grande Mistério do Deus Comunidade de 
Amor, que nos faz sentar a sua mesa para nos servir a Ceia do Reino.

A originalidade do relato joanino 
Quando chegamos ao relato de João, encontramos o lava-pés na celebra-

ção da Ceia do Senhor da comunidade. A interpretação desse evento pelos 
discípulos de Jesus nos relatos de instituição como temos visto nos sinóticos 
não depende somente da intenção de Jesus – se é que podemos chegar a 
conhecê-la – mas também das concepções dos discípulos que funcionaram 
como caixa de ressonância das palavras de Jesus. Vejamos a narrativa joanina:

(...) Sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, (...) 
sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus 
voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha cinge-se com 
ela. Depois põe água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a en-
xugá-los com a toalha com que estava cingido. 

Depois que lhes lavou os pés, retomou o seu manto, voltou à mesa e lhes disse: 
Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de Mestre e Senhor e dizeis bem, 
pois eu o sou. Se, portanto, eu, o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também 
deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos 
fiz, também vós o façais ( Jo 13,12-15). 

O Papa João Paulo II, em sua Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, le-
vanta a seguinte pergunta: 
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35Teriam os Apóstolos, que tomaram parte na Última Ceia, entendido o significado das 
palavras saídas dos lábios de Cristo? Talvez não. Aquelas palavras seriam esclarecidas 
plenamente só no fim do Triduum Sacrum, ou seja, aquele período de tempo que vai 
da tarde de Quinta-feira Santa até a manhã do Domingo de Páscoa. Nestes dias, está 
contido o Mysterium Paschale; neles está incluído também o Mysterium Eucharisticum.9 

Elementos que apontam para o serviço e para a vida eterna
Destaca-se, em primeiro lugar, a comunhão do Filho com o Pai: Jesus 

sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Sa-
bendo disso, quis dar a última lição aos que o haviam seguido: celebrar a 
vida plena trazida por Ele. Não bastou reunir em torno de uma mesa de 
refeição e comer juntos a Ceia de despedida. Jesus foi mais longe: quis dar 
aos seus o verdadeiro sentido do serviço como doação da própria vida.

Em segundo lugar, colocou em evidência o sentido profundo deste ser-
viço: ele aponta para a celebração da vida em plenitude como sinal e reali-
dade ao mesmo tempo. A vida terrena e a vida eterna não se excluem, mas 
encontram seu coroamento na celebração do grande sinal, que é a Eucaris-
tia, onde Jesus se doa totalmente, passando pela morte. 

Outros dois sentidos de grande alcance teológico que se fazem apelo para 
nós hoje são: o alcance da inteligência humana aberta para as coisas divinas 
e eternas que Jesus nos faz: Compreendeis o que vos fiz? 

O apelo seguinte é o da força do exemplo: dei-vos o exemplo para que, 
como eu vos fiz, também vós o façais (...). O servo não é maior do que o seu 
senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou ( Jo 13,12). Esse sentido 
mais profundo é trazido pela própria pessoa de Jesus Cristo e pelo seu teste-
munho concreto.10

A nossa prática
A Vida Religiosa Consagrada no Brasil e nos demais países do extenso 

Continente, de modo especial as comunidades femininas, evangeliza em 
Comunidades onde a celebração eucarística é rara. À estas comunidades 
religiosas vai o nosso apoio, preces e fraterna atenção de irmandade. 

Sobretudo nas celebrações da Palavra, a comunidade cristã faz a experiên-
cia da vida plena dentro da limitação em que vive, como recomenda São 

9  JOÃO PAULO II. Carta Encíclia Ecclesia de Eucharistia. São Paulo: Paulinas, 2003, art. 2, §2o.

10 L. COENEN, E. BEYREUTHER, H. BIETENHARD. Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento. 
Bologna: EDB, 1991, p. 1733s.
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Paulo: oferecendo nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus: 
este é o vosso culto espiritual (Rm 12,1). Este era o culto que sucedia ao 
Templo de Jerusalém. O Espírito que habitava a comunidade cristã tornava 
mais intensa a presença de Deus no meio do povo inspirando-o a fazer o 
novo culto espiritual. Esta nos parece ser a prática que está ao nosso alcance.

Outra prática que toma seu especial lugar no nosso dia a dia é a do serviço. 
Não há celebração da Ceia do Senhor sem a dimensão do serviço. Na Última 
Ceia, Jesus fez o serviço de lavar os pés dos Doze. Esta é a lição mais evidente 
de doação, pois, não basta repartir o pão e o vinho transformados no corpo 
vivo e no sangue vivo de Jesus, é preciso doar-se: significa gastar a própria vida 
no serviço que constrói o Reino anunciando, em primeiro lugar, para o pobre 
e o pequeno. 

Por fim, precisamos cultivar e alimentar de fé e de sabedoria bíblica a nossa 
inteligência espiritual. Aprender com o povo, parar no meio do caminho pas-
toral para escutá-lo, mas também dar-lhe o alimento do espírito e do conhe-
cimento das coisas de Deus e do sentido da nossa vida, conhecimento que ele 
espera da pessoa que está a serviço como consagrada. Deve haver uma troca de 
dons e valores entre nós e o povo.

A reflexão feita chega a esta súmula
Três percepções parecem emergir dela. A primeira nos apresenta um Jesus 

bem humano diante da morte. Ele sente medo da morte, sim, mas avança em 
direção a ela como quem aceita a morte para viver a vida eterna, a vida em 
plenitude com o Pai. Esta atitude de Jesus se encontra em todas as narrativas 
sinóticas. Em Marcos, Jesus mostra o forte desejo de beber o vinho trazido 
por Ele e deixar o velho. Em Mateus, este vinho é bebido para a remissão dos 
pecados. E em Lucas, Jesus institui a Nova Aliança com seu sangue derramado. 
Por isso, a celebração da Ceia do Senhor é a emergência da Aliança trazida por 
Jesus sobre a estrutura da Antiga Aliança.

A segunda percepção é a do Reino de Deus. O Reino irrompe na ressur-
reição. Enquanto os apóstolos esperam o Reino do jeito que eles o pensavam 
nas suas estruturas mentais terrenas, o que veio foi a Ressurreição, elo que 
une a Eucaristia como Ceia do Senhor e Sacramento. A comunidade que se 
une e se reúne para celebrar o Cristo vivo na Eucaristia atualiza a ressurrei-
ção do Cristo Vivo e presente no meio de nós pelo Espírito que o ressuscitou. 

No Sacramento do Memorial do Senhor, a celebração eucarística supera o 
símbolo para se tornar realidade. A Ceia, que era sinal de reconciliação, passa 
a ser realidade do perdão e da presença do Jesus vivo, glorioso e Senhor da 
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37vida em plenitude. O sinal é superado pela Realidade. O símbolo é absorvi-
do pela verdade verdadeira.

A terceira e última percepção é o serviço.  A Ceia narrada segundo os sinó-
ticos é subtraída nesta narrativa, mas, para explicitar a importância da doação 
da vida como Cristo o fez, cingiu-se com o avental do escravo e da escrava e 
lavou os pés dos Doze para nos deixar o testamento de doação da própria vida. 

De nada adianta celebrar a Ceia do Senhor no Sacramento da Eucaristia se 
esta não nos ensina que ela é o serviço maior que a pessoa humana pode ofere-
cer a Deus Pai pelo Espírito Santo. A celebração da Santa Missa, portanto, nos 
transforma pela remissão dos pecados e nos torna pessoas abertas, mas respon-
sáveis pelo serviço que continua após o ato litúrgico.  

Este foi o testamento deixado pelo Mestre, o de gastar a própria vida no 
exemplo deixado por Ele. A Santa Missa continua a missão que nos é confiada 
através do chamado divino.

Referências bibliográficas
AA.VV. A Eucaristia teologia e história da celebração São Paulo: Paulinas, 1987.
ALDAZÁBAL, J. A Eucaristia. Petrópolis: Vozes, 2002.
BOFF, L. Os Sacramentos da Vida e a Vida dos Sacramentos. Mínima Sacramentalia. 

Petrópolis: Vozes, 1979.
BOFF, Clodovis. Escatologia. Breve tratado teológico-pastoral. São Paulo: Ave Maria, 

2012.
BOFF, Lina. A Ceia do Senhor nos une e nos reúne. Avanços e perspectivas no cin-

quentenário do Vaticano II. São Leopoldo: Editora Oikós; Juiz de Fora: Edi-
tora Editar, 2013. 

---. Da esperança à vida plena. Vivendo as realidades que entrevemos. Juiz de Fora: 
EditarEditora, 2010.

BROUARD, M. (org.) Eucharistia. Enciclopédia da Eucaristia. São Paulo: Paulus, 
2006.

CNBB. Eucaristia vida que se celebra. Para viver melhor o mistério da Eucaristia na 
vida, São Paulo: Paulus, 2000.

COENEN, L. – BEYREUTHER, E. – BIETENHARD, H. (orgs), Dizionario dei 
concetti biblici del Nuovo Testamento, Bologna, Dehoniane, 1991, tradução de A. 
Dal Bianco, B. Liverani, G. Massi.

FEINER, J. LOEHRER, M., Mysterium Salutis/IV/5. Eucaristia: Mistério central. 
Petrópolis: Vozes, 1977.

JOÃO PAULO II. Exortação Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis, São Paulo: 
Paulinas, 2007. 

---, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia. São Paulo: Paulinas, 2003. 



38

Formar-se é Transfigurar-se 
Inspiração evangélica para a Vida Religiosa Consagrada

Pe. JaLDemIr VItórIo, sJ1

Formar-se é um enorme desafio para todo ser humano. Deus cumula de 
talentos seus filhos e suas filhas e coloca em suas mãos a tarefa de fazê-los 
desenvolver e frutificar. Uma coisa é certa: mesmo a pessoa mais agraciada 
de dons, se não investe, com afinco, na própria formação, jamais superará o 
nível da mediocridade. A vocação cristã interpela-nos a crescer, colocando 
os dons recebidos a serviço do próximo. Quanto mais se tornar servidora, 
com criatividade e generosidade, tanto mais a pessoa crescerá. Este é o ca-
minho cristão da transfiguração, em cujo pano de fundo está o amor que se 
radicaliza, sempre mais, fazendo-nos semelhantes ao Deus-amor (1Jo 4,16). 
São muitos os caminhos possíveis de serem trilhados na contínua aventura 
de se transfigurar no processo de se formar. 

Essa realidade tem muito a ver com a Vida Religiosa Consagrada (VRC).2 
Quem possui, de verdade, tal vocação, empenha-se de corpo e alma na 
dinâmica da formação inicial e permanente, descortinando um horizonte 
amplo de possibilidades de crescimento e de se tornar mediação valiosa 
da misericórdia divina para a humanidade. Os religiosos sem carisma são 
desinteressados pela formação, desconhecendo-lhe a importância, já nos 
primeiros passos da caminhada. 

1 Jaldemir Vitório é presbítero jesuíta e professor de Sagrada Escritura na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teolo-
gia – FAJE, em Belo Horizonte-MG. E-mail: jvitoriosj@faculdadejesuita.edu.br.  

2 Esse texto foi escrito pensando nas religiosas e nos religiosos. Pelo fato de ser usada a forma masculina, peço às 
religiosas que o leiam fazendo a devida transposição de gênero. 
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39Um fenômeno persistente na VRC, porém, inaceitável, é o fato de os re-
ligiosos passarem pelo processo de formação inicial sem qualquer resultado 
prático na construção da identidade de consagrados, e assim continuarem 
a caminhada, por longos anos. Como se explica que um religioso, depois 
de décadas em uma Congregação, tenha o mesmo grau de maturidade que 
se pode compreender em um aspirante ou postulante prestes a ingressar no 
noviciado? Isso se percebe no caráter complicado da pessoa, quando não in-
suportável, na incapacidade de assumir, com maturidade, uma missão, pois 
não se adapta a nada que se lhe confia, na inércia, na carência de imaginação, 
na baixa autoestima, na exigência do bom e do melhor, nas reclamações 
contínuas, na culpabilização dos outros, acusados de serem causa de seus pro-
blemas. A lista dos sintomas de imaturidade de religiosos veteranos é infinda. 

O objetivo desse texto é mostrar como o processo formativo, na VRC, 
quando bem conduzido e vivido, introduz o religioso em uma dinâmica 
de transfiguração, cujo ideal a ser alcançado, nas palavras do Evangelho, é: 
“Sede, portanto, perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito” (Mt 5,48); “Sede 
misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso” (Lc 6,36). Sem transfi-
guração, não haverá formação! A transfiguração, por sua vez, é perceptível 
na vida comunitária, na inserção missionária, no empenho por crescer na 
perspectiva da gratuidade, na busca de ser mais para servir e doar-se mais.

O primeiro passo consistirá em esboçar os indícios do fracasso da for-
mação transfiguradora, em um sobrevoo incompleto sobre o cenário atual 
da VRC. O segundo passo mostrará como a condução do processo de 
formação é marcada por empecilhos para que a transfiguração aconteça. 
O terceiro passo refletirá o tema da descristianização da VRC, sério im-
pedimento para o processo de formação transfiguradora. O quarto ponto 
indicará alguns itens a serem trabalhados, desde o início do processo for-
mativo, em vista de se obter a transfiguração desejada. O quinto ponto será 
uma leitura do Evangelho de Lucas (9,28-36), na perspectiva da formação 
transfiguradora na VRC.

A contínua transfiguração, na dinâmica da formação na VRC, é misté-
rio da graça divina e da liberdade humana. O simples esforço de colocar 
todos os ingredientes que possibilitem uma formação adequada, capaz de 
transfigurar o formando, pode, em longo prazo, mostrar-se ineficaz, se não 
houver empenho pessoal do religioso. Em última análise, está nas mãos do 
formando e do veterano transfigurar-se no largo processo de formação na 
VRC, que só se conclui com a morte. Sem uma decisiva ação da liberdade, 
movida pelo bom Espírito de Deus, a formação estará fadada ao fracasso, 
com a possibilidade de haver uma transfiguração ao revés.
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O fracasso da formação: alguns sintomas de um 
fenômeno preocupante

Uma forma ingênua de considerar o “sucesso” ou o “insucesso” da for-
mação na VRC consiste em partir das estatísticas. O sucesso seria iden-
tificado com o número de perseveranças; o insucesso, com o número de 
deserções. Tal miopia insiste em desconhecer o fato de muitas pessoas 
morrerem na VRC sem terem tido o menor carisma para esse projeto de 
vida. Pelo contrário, muitas pessoas abandonam a VRC, embora tendo 
o carisma dessa vocação, simplesmente por não suportarem as estruturas 
infantilizantes e não entreverem, em curto e médio prazo, a possibilidade 
de as coisas mudarem. Muitos ex religiosos, libertados dos esquemas re-
trógrados e imutáveis, passam a investir seu carisma, vivendo a vocação de 
discípulos-missionários em múltiplas frentes de ação missionária. Ou seja, 
foi preciso abandonar sua Congregação para obedecer a voz do Espírito! 

O sintoma mais visível do malogro do processo formativo da VRC está 
na baixa qualidade humana, espiritual, eclesial, missionária, cultural e, até, 
moral de uma “comunidade religiosa”. Muitas estão longe de serem co-
munidades e, menos ainda, religiosas. O comunitário e o religioso passam 
longe delas! Costumo dizer que “A baixa qualidade da vida comunitária 
é o veneno preparado pela VRC, que a matará!”. Essa afirmação choca 
alguns ouvidos e fere os religiosos sensíveis, parecendo-lhes forte demais. 

Entretanto, pode-se pensar em um futuro promissor para uma Congre-
gação e falar em formação bem sucedida que produziu ou cultivou neu-
róticos, hipocondríacos, personalidades complicadas, pessoas com os mais 
variados vícios, inclusive o de falar mal da vida alheia, gente sem qualquer 
senso de compaixão, companheirismo e misericórdia, indivíduos enclau-
surados em seus mundinhos que, quais novos Caim, não se envergonham 
de dizer: “Acaso sou o guarda do meu irmão?” (Gn 4,9), insensíveis ao 
sofrimento alheio e indisponíveis para cuidarem do próximo? 

Uma comunidade sadia, lugar da misericórdia, do cuidado mútuo e da 
reconciliação, no meu entender, é o melhor termômetro para se avaliar o 
bom êxito da formação inicial e permanente e prospectar a continuidade 
de uma Congregação. A comunidade é o primeiro lugar onde se experi-
menta a transfiguração, e os irmãos, como Pedro (Lc 9,33), são os primeiros 
a dizer: “É bom viver com você!”; “Como me sinto feliz, tendo-o como 
companheiro de comunidade!”; “Sua presença é, para mim, um incentivo 
para continuar a caminhada com mais ânimo e generosidade”. Tudo isso 
só é possível quando os candidatos à VRC, os formandos e os religiosos 
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41veteranos lançam-se, de corpo e alma, no processo formativo, como 
experiência de contínua e ilimitada transfiguração. 

Um fenômeno muito atual – e preocupante – que tem alarmado as equipes 
de formação, são as deserções inexplicadas de religiosos que estavam dedica-
dos à missão e pareciam realizados e, abruptamente, vão-se embora, deixan-
do perplexos os coirmãos, por não terem trabalhado o sentido da pertença ao 
corpo apostólico da Congregação. Com certeza, o fato é passível de análise 
sociocultural que identifica na chamada modernidade líquida a incapacidade 
de assumir compromissos definitivos ou de suportar situações adversas, a 
exigirem ascese. A análise teológico-espiritual detectará outros elementos, 
presentes na ingenuidade dos formadores no processo de seleção e acom-
panhamento dos formandos e na incapacidade de os formandos abraçarem, 
com radicalidade, o projeto cristão e seguirem adiante, pois, como declarou 
o Mestre de Nazaré, “Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está 
apto para o Reino de Deus” (Lc 9,62). Ou, então, o processo formativo não 
os ajudou a caminhar “com os olhos fixos em Jesus” (Hb 12,2). A formação 
não lhes possibilitou perceber que a VRC é um caminho excelente para se 
descobrir o tesouro do Reino e nele colocar o coração (Mt 6,21). Daí a fra-
gilidade de uma vocação sem fôlego (Lc 14,28-32).

A falta de criatividade comunitária e pastoral, identificada na tendência 
a repetir esquemas, a se desesperar em face às provocações da realidade, 
a praticar a “pastoral de manutenção”, a se desinteressar pela atualização 
teológica, espiritual, profissional e, mais amplamente, humana, a não estar 
aberto para novas missões, vistas como ameaça para a inércia dos indiví-
duos, a dependência pueril do parecer alheio são indicativos da frustra-
ção do processo formativo. Religiosos acomodados e sem empenho foram 
malformados ou, simplesmente, jamais foram formados, pois, formar-se é 
passar por contínuas mudanças de “forma”, em um processo ascendente e 
ilimitado, em uma incessante transfiguração. Os contínuos altos e baixos, 
idas e vindas, e os sintomas de crise estarão sempre presentes. Porém, em 
uma dinâmica de crescimento! 

A maleabilidade de caráter, a abertura para a mudança e a disponibilidade 
para dar novos passos, sem interpor dificuldades, já se mostram desde o aspi-
rantado e devem ser valorizados pelos formadores. Infelizmente, os modelos 
de formação rígidos, tendentes a enquadrar os formandos e fazê-lo permanecer 
na imaturidade são perniciosos no processo de transfiguração, característico 
da VRC. Todavia, pode haver o caso de formando bloqueado por natureza 
e tendente à acomodação. Caberá aos formadores detectar o problema e aju-
dá-lo, por todos os meios, a se libertar. Caso não responda positivamente aos 
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estímulos da direção espiritual, das orientações dos formadores e, eventual-
mente, da psicoterapia, será claro sinal de carecer de vocação para o carisma da 
VRC. Deverá ser despedido! Se os desavisados formadores deixarem-no seguir 
adiante, com grande probabilidade, será o futuro religioso desprovido de ini-
ciativa e tendente a se acomodar aos esquemas petrificados, que lhe dão segu-
rança. Congregações com grande percentual de religiosos desse calibre estão 
fadadas a desaparecer ou a se tornarem irrelevantes e sem interesse para um jo-
vem ou uma jovem, com o carisma da VRC à procura de uma Congregação.

Outro sintoma do fracasso da formação manifesta-se na incapacidade de 
discernir a cultura moderna e perceber o que tem de contrário ao projeto 
de Jesus e à sabedoria do Evangelho. Após longos anos de caminhada na 
VRC, existem religiosos que não se dão conta da incompatibilidade en-
tre o consumismo e o ideal cristão de partilhar, entre o individualismo 
narcísico e o mandamento do amor mútuo e a vida comunitária, entre a 
busca hedonista do prazer e o chamado a servir ao próximo, com opção 
preferencial pelos empobrecidos e marginalizados, entre o encantamento 
e a sedução pela parafernália tecnológica e a sofreguidão por adquirir tudo 
que é o último grito da moda high tech e a liberdade de coração, em face das 
criaturas, entre a satisfação de estar conectado às redes sociais, em comuni-
dades virtuais, e a necessidade de criar comunidades reais, de verdadeiras 
inter-relações. A ausência de discernimento torna os religiosos marionetes 
nas mãos invisíveis das agências de marketing e publicidade, deixando de 
lado o ideal evangélico e o programa de vida e missão da Congregação.

O processo formativo da VRC é vitorioso quando forma corações ge-
nerosos e oblativos, dispostos a amar e a servir, na contramão de certos 
valores da cultura moderna. Trata-se de se deixar transfigurar pelo amor e 
pelo serviço, nos passos do Mestre Jesus.

Os “nós” do processo formativo da VRC e suas 
consequências

O agente primeiro e fundamental de qualquer formação é Deus, atuando 
no coração de cada ser humano. Quem se fecha para Deus, bloqueia a di-
nâmica da formação e tende a se bandear para o egoísmo, empecilho para a 
autêntica formação. Na VRC, a formação, em última análise, diz respeito 
à história de Deus com cada religioso. Os formadores devem se entender 
com colaboradores da obra de Deus, de modo que a ação da graça produza 
no coração dos formandos profundos efeitos de transfiguração na linha da 
misericórdia e da disposição para servir. A chamada formação permanente 
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43nada mais é que a continuação da dinâmica da formação inicial, já sem as 
estruturas de apoio do começo. O religioso vê-se diante da responsabilida-
de de tomar nas mãos o próprio processo formativo, buscando dar novos 
passos na caminhada para Deus, mediada pelo serviço aos irmãos.

Entretanto, se olharmos com atenção as tendências dos processos for-
mativos da VRC, encarnados em múltiplas Congregações, detectaremos 
alguns elementos problemáticos, cujos efeitos danosos são previsíveis.

Os processos formativos, em geral, são desfocados, por diversos fatores: a 
Congregação rompeu com o Evangelho e se tornou uma empresa; o em-
penho missionário foi substituído pela obsessão burocrática imposta pelas 
regras do Estado, como é o caso da Lei da Filantropia; a diminuição e o 
envelhecimento do corpo apostólico colocam a questão da sobrevivência em 
primeiro lugar; os conflitos pessoais, em âmbito de comunidade de formação 
e de Congregação, encurtam os horizontes dos religiosos, fazendo-os gastar 
as preciosas energias em quiproquós sem sentido; enfim, ao se descolarem do 
carisma e da espiritualidade congregacional, os religiosos ficam à mercê de 
superiores e superioras sem qualquer aptidão para o exercício da liderança.

A carência de membros obriga as congregações a improvisarem forma-
dores, em uma perniciosa rotatividade, cujo principal efeito consiste em 
ver formandos seguirem adiante sem terem dado passos nas etapas pelas 
quais vão passando. É comum superiores e os formadores desconhecerem 
os formandos, com grande probabilidade de terem desagradáveis surpresas 
no futuro. Em muitos casos, a condução do processo formativo é confiada 
a jovens formandos, seguramente, gente muito boa, porém, carente da 
experiência necessária para compreender os processos pessoais dos colegas 
formandos, às vezes, extremamente complexos. Então, a figura do forma-
dor torna-se inútil pela incapacidade de compreender o que se passa no 
coração de quem está sob sua responsabilidade. Cada pessoa que bate à 
porta das Congregações, pedindo para ser admitida, é um mistério. Pode 
acontecer de o indivíduo ter uma ideia vaga do que é ser religioso, mas 
sem horizonte suficiente para ponderar as exigências da VRC e a própria 
capacidade de abraçá-las. Daí a necessidade de ter formadores capazes de 
ajudá-los no caminho para Deus, na condição de mistagogos.

Esse cenário de fragilidade humana e cristã torna-se tanto mais com-
plicado quando, ao ser inserido no processo formativo da Congregação, 
a pessoa é submetida a um retrocesso infantilizador, que durará anos, im-
possibilitando-a de se desabrochar e, por consequência, de se transfigurar. 
Formandos, com certo estofo humano e espiritual, ao se verem enredados 
em esquemas que o impedem de crescer, tendem a gerar conflitos ou, 
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simplesmente, desligam-se da Congregação. Já os formandos sem vertebra-
ção humana e espiritual, bem como os aproveitadores, seguem adiante até 
quando podem ou são desligados do processo formativo. Todavia, existem 
os que seguem adiante e permanecem gerando conflitos ou sendo presen-
ças inexpressivas na vida comunitária e missionária da Congregação. 

Outro “nó” do processo formativo, bloqueador da transfiguração pela qual 
se deve passar, diz respeito ao encantamento com valores da cultura atual, no 
que têm de anticristãos e à incapacidade de se tornar livre diante deles. Aqui 
a transfiguração torna-se um imperativo! Certos elementos que os jovens 
religiosos trazem consigo foram recebidos desde a infância e assimilados sem 
qualquer tipo de questionamento, à luz do projeto cristão. Por isso, a preocu-
pação com estar na moda, frequentar ambientes da moda, possuir os objetos 
da moda soam como normais. São incapazes de pensar um modo de proce-
der alternativo. Entretanto, igual mentalidade encontra-se, também, entre 
os veteranos, cujo processo formativo foi incapaz de criar corações livres. O 
exemplo dos mais velhos serve de confirmação para os mais jovens em suas 
escolhas contrárias aos valores de sua consagração. 

Resulta daí uma forma de narcisismo, oculto ou declarado, onde o reli-
gioso, desde os primeiros passos na VRC, está em busca de si mesmo e de 
seus interesses, sem se importar com a opção que fez. Este é o cenário de 
muitas saídas de religiosos, assim que concluem algum curso universitário. 
Com o canudo na mão, deixam a Congregação com emprego encaminha-
do e com a vida direcionada em um rumo muito diferente daquele que, até 
a pouco, pareciam cultivar. Em muitos casos, trata-se de exploração des-
carada da Congregação para alcançar objetivos inconfessados, à revelia do 
processo formativo em vista da missão. Só superiores e formadores muito 
experientes terão a capacidade de detectar a conduta mal-intencionada do 
formando ou do professo e confrontá-lo, abertamente. 

O processo de descristianização da VRC
A VRC não escapou do processo de descristianização pelo qual passaram as 

instituições denominadas cristãs, como é o caso das Igrejas. No atual cenário 
religioso-eclesial cristão, tornou-se tarefa quase impossível encontrar pessoas 
cujo modo de pensar e de agir são compatíveis com o modo de pensar e ex-
pressem o modo de ser de Jesus de Nazaré. As estruturas eclesiais aderem, sem 
mais, ao esquema neoliberal do lucro e da prosperidade, sem qualquer preocu-
pação com a fidelidade ao Evangelho. Certo liturgismo vazio e a exibição de 
exterioridades são sintomas graves de distanciamento de Jesus Emanuel. 
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45A deficiência cristológica, somada à carência pneumatológica, ou seja, subes-
timação do Espírito Santo, apesar do neopentecostalismo imperante, tem raízes 
bem identificáveis na caminhada da Igreja, ao longo dos séculos. A catequese, 
centrada na doutrina e no dogma, trabalhou com conceitos a serem assimila-
dos, dando origem a uma religiosidade racionalista, na qual o fiel era obrigado 
a declarar uma fé cega no que era ensinado, sob pena de ser colocado à mar-
gem da Igreja. Jesus era apresentado, nesse horizonte teológico, como salvador 
da humanidade, livrando-a do castigo eterno, com o próprio sangue, preço 
exigido pelo Pai para voltar atrás em sua decisão de punir, eternamente, o ser 
humano pecador e abrir-lhe o caminho da salvação. O Batismo tinha como 
função apagar o pecado original e, assim, transformar o pagão em cristão. 

A vivência da sabedoria do Evangelho pouco importava; aliás, nem era co-
nhecida. Bastava ater-se aos Dez Mandamentos da Lei de Deus e aos cinco 
Mandamentos da Igreja e tudo estava resolvido. Em caso de pecado, o sacra-
mento da confissão servia para colocar as coisas, novamente, em ordem. A fé 
desconectou-se da vida e os crentes se tornaram mais conhecidos pela pertença 
eclesiástica (católicos ou protestantes), com suas exigências, às vezes, rígidas, do 
que pela adesão à pessoa de Jesus e ao modo de vida decorrente (cristãos) do 
Evangelho. A pessoa de Jesus tornou-se irrelevante na vida dos católicos, sem 
que se dessem conta. A maioria deles, contando os religiosos e os formandos 
da VRC, dificilmente seria aprovada em um teste de autenticidade cristã. Mo-
tivo: não foram preparados para ser verdadeiros discípulos de Jesus!

Jesus de Nazaré, na prática, tornou-se irrelevante ao ser menosprezada 
ou desconhecida a exigência de encontro pessoal com ele – seguimento 
– como pressuposto da fé. Tal experiência tem a força de provocar uma 
reviravolta na vida do fiel e colocá-la no compasso do Mestre. Sem ela, 
declarar-se cristão será uma afirmação inconsistente. Quem realmente 
encontrou Jesus, confessará a fé com atos genuínos de misericórdia e de 
compaixão. Essa será a prova mais cabal da centralidade de Jesus na vida do 
discípulo e da transfiguração nela operada. 

Um sinal da centralidade transfiguradora da fé na vida do discípulo de Jesus 
será o cuidado misericordioso com os empobrecidos e deserdados desse mundo, 
centro da atenção do Mestre. Um claro sinal da infidelidade a Jesus consiste no 
desprezo ou no desconhecimento do sofrimento do outro, de modo especial, as 
vítimas da marginalização socioeconômica. Supõe-se de quem abraça a VRC, a 
experiência prévia de cuidado com os mais pobres, por se tratar de um carisma 
de serviço, como corpo apostólico. Portanto, os candidatos à VRC já devem es-
tar envolvidos na dinâmica da transfiguração, embora não sabendo reconhecê-la 
como tal. Importa, sim, seu modo de ser e de proceder inspirado no de Jesus.
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A contemplação de Jesus de Nazaré, a partir das catequeses evangélicas, será 
um caminho essencial para se assimilar seu modo de ser e de agir. Substituir os 
Evangelhos por livros de autoajuda tem sido uma prática largamente difundida 
entre os cristãos, que preferem “um bom livro” da moda, carregado de senti-
mentalismo e de orientações questionáveis de certos gurus, do que a leitura e 
meditação dos Evangelhos, no intuito de se deixar transfigurar nos passos do 
Mestre de Nazaré. Os “gurus” cristãos estão tomando o lugar de Jesus: en-
quanto esse se tornou uma logomarca lucrativa – a logomarca gospel – aqueles 
determinam como seus seguidores devem se comportar. A triste realidade de 
Jesus de Nazaré sendo posto de escanteio tem acontecido sob o olhar compla-
cente, quando não conivente, das autoridades eclesiásticas, despreparadas para 
discernir o acelerado processo de esfacelamento do projeto cristão, substituído 
por esquisitices, bem ao gosto da modernidade contemporânea.

O resultado é o baixo interesse pela prática da misericórdia e do cuidado com 
os pobres e deserdados desse mundo, em contraste com a busca do exotismo 
católico, que vai do acintoso ao ridículo. Quem o promove, embora apelando 
para Jesus Cristo, está pouco ou nada preocupado em confrontar suas invencio-
nices com a proposta evangélica. A falta de discernimento no trato com as coisas 
da fé e do Evangelho já mostra seus frutos. A Igreja comunidade foi substituída 
pelas concentrações de multidões. A mistagogia cristã, que insere o crente no 
caminho para Deus, foi deixada de lado, e as pessoas estão em busca de si mes-
mas e de seus interesses. O serviço da caridade pouco conta, em face aos cultos 
barulhentos, à multiplicação de milagres fajutos e outros interesses escusos. 

Este capítulo foi uma espécie de digressão para mostrar como é difícil, 
para quem é admitido na VRC e traz em sua bagagem um cristianismo sem 
Cristo, entender a formação como caminho de transfiguração, nos passos do 
Mestre Jesus de Nazaré. Sem uma autêntica volta às raízes da fé, que leve o 
novo religioso a beber das fontes do Evangelho, a formação jamais atingirá 
seu objetivo de inserir o formando em uma dinâmica de transfiguração, cujo 
alvo é a perfeição do Pai, rico em misericórdia (Mt 5,48; Lc 6,36).

Pressupostos da formação transfiguradora
Na base da formação transfiguradora estão alguns elementos imprescindíveis, 

a começar com a atenta seleção e o devido acompanhamento, de modo espe-
cial, na fase da formação inicial. Estar em determinada fase não significa que, 
realmente, o processo formativo esteja acontecendo. São recorrentes os casos 
de formandos que passam de etapa em etapa e chegam à profissão perpétua sem 
terem sido tocados em suas estruturas mais profundas. Individualistas eram; 
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47individualistas permanecem! Acomodados eram; acomodados permanecem! 
Despreparados para a missão eram; despreparados permanecem! Esses são han-
dicaps dos formandos. Entretanto, questionamentos sérios devem se fazer aos 
formadores, às equipes de formação e, não menos, aos superiores, responsáveis 
últimos pela formação. Os resultados pífios do processo formativo, incapaz 
de gerar mudanças profundas nos formandos, põem em xeque a seriedade da 
Congregação e de seus encarregados pela formação. 

Evidentemente, por se lidar com liberdades, embora havendo a preocupação 
de fazer o melhor e com a máxima seriedade, será preciso contar com o im-
ponderável das surpresas com atitudes indevidas de formandos e de formado-
res. Todavia, isso não poderá servir de álibi para se levar a formação, de modo 
especial, a formação inicial sem a devida seriedade. Será preciso confiá-la a 
pessoas bem experientes e dispostas a abraçar esta missão, às vezes ingrata, da 
qual depende o futuro da qualidade comunitária e missionária das Congre-
gações. Só o empenho de formadores e formandos pode gerar a esperança de 
vermos religiosos transfigurados no decorrer do processo formativo. 

O processo formativo transfigurador exige converter-se à pessoa de Jesus de 
Nazaré. O caminho consiste em contemplá-lo, a partir das narrações evangéli-
cas, na busca de aprender com ele como viver, inteiramente, centrado no querer 
do Pai e no serviço ao próximo. Duas declarações evangélicas lapidares ilustram 
o horizonte da vida de Jesus: “O meu alimento é fazer a vontade daquele que 
me enviou e levar a termo a sua obra” (Jo 4,34) e “O Filho do Homem veio 
procurar e salvar o que estava perdido” (Lc 19,10). Uma música religiosa bem 
conhecida, de forma poética, expressa a maturidade a ser alcançada pelo dis-
cípulo no processo de transfiguração: “Amar como Jesus amou, sonhar como 
Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que 
Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria!”. Uma jaculatória, inspirada em Mateus 
(11,29), foca o essencial na transfiguração da pessoa de fé: “Jesus, manso e hu-
milde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso!”. No livro Exercícios 
Espirituais, Santo Inácio de Loyola propõe que se peça, com insistência, a graça 
do “conhecimento interno do Senhor, que por mim se fez homem, para que 
eu mais o ame e o siga”.3 Conhecimento interno, diferentemente do conhe-
cimento racionalista ou abstrato, corresponde ao conhecimento que abarca e 
transforma a existência do ser humano, conformando-a com a de Jesus. 

A formação na VRC pode ser considerada como processo de assimilação 
existencial de Jesus, a transformar o mais interior do formando. Cada etapa da 
formação consiste em um passo a mais na radicalização de um processo a ser 
consumado, escatologicamente, na comunhão definitiva com o Pai. Pode-se 

3 Exercícios espirituais (EE), n. 104.
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falar em cristificação progressiva, bem formulada por Paulo, em Filipenses 
(1,21): “Para mim, o viver é Cristo!”. A frase paulina desdobra-se de variadas 
maneiras: Viver é agir como Cristo! Viver é encarnar o projeto de vida de 
Cristo! Viver é ser transparência de Cristo! Essa é a meta a ser alcançada no 
correr da formação inicial e radicalizada na formação permanente. Assim o re-
ligioso, ao longo de sua caminhada, tem a chance de se transfigurar, de modo a 
se poder dizer, no âmbito da comunidade e da missão: “Como é bom conviver 
com você!”; “Como é bem trabalhar com você!”. Quando isso não acontece, 
com grande probabilidade, o religioso se equivocou no processo da formação, 
enveredando-se por atalhos que o desviaram do caminho para Deus. 

Para acontecer a transfiguração, na caminhada formativa, a missão deverá estar 
sempre no horizonte. Ela será o Norte para todas as decisões e opções a serem 
feitas, no âmbito da espiritualidade, dos engajamentos pastorais, da formação 
intelectual, da formação profissional etc. Tudo quanto for útil e preparar para a 
missão será objeto da escolha do religioso, preocupado com a formação; na dire-
ção contrária, tudo quanto o fizer perder o foco da missão será deixado de lado. 

Essa postura missionária evita que a formação seja transformada em uma 
espécie de corrida de obstáculos, onde o formando está sempre às voltas 
com uma barreira a ser superada. A barreira do aspirantado é entrar no pos-
tulantado. A barreira do postulantado é entrar no noviciado. A barreira do 
noviciado é fazer os votos e chegar ao juniorado. As barreiras do juniorado 
correspondem às renovações dos votos, até chegar aos votos perpétuos. E 
depois, não havendo mais barreira a ser vencida, põe-se um ponto final na 
formação e, não poucas vezes, tem início um processo de regressão ou de es-
tagnação, de modo a frustrar qualquer possibilidade de transfiguração. Essa é 
a situação lastimável dos religiosos infelizes e causadores de infelicidade, pois 
não caminham e impedem ou desanimam os outros de caminhar. 

Ter os olhos fixos na missão, em última análise, corresponde a ter os olhos 
fixos em Jesus Missionário e se saber companheiro de missão dele, levando-a 
adiante, em meio a contratempos e desafios, sem esmorecer. Antes, quanto 
mais desafiadora a missão, tanto mais o religioso apostólico será criativo, des-
temido e motivado a se lançar nas tarefas que lhe competem. 

Quando a missão desaparece do horizonte, o religioso perde o sentido da 
vida, tendendo a deixar o barco correr, com a grande probabilidade de ser in-
fiel à vocação que o trouxe à VRC, a ponto de abandonar a caminhada ou de 
debandar para um estilo de vida indigno de um discípulo do Reino. Possivel-
mente, tal guinada resulta da incapacidade de se deixar transfigurar pela ação 
da graça em seu coração, que o Evangelho chama de “blasfêmia contra o Espí-
rito Santo” (Mt 12,31-32). Creio ser possível afirmar que, na VRC apostólica, 
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49a dinâmica da transfiguração depende de como o religioso se confronta com 
o tema da missão. Afinal, a transfiguração, ao longo da formação inicial e 
permanente, tem em vista o serviço ao Reino, nos passos de Jesus de Nazaré. 
Os religiosos se transfiguram ao serem melhores servidores do Povo de Deus.

Um grave empecilho para se transfigurar no processo de formação diz respeito 
à liberdade. Sem a emancipação da liberdade a formação fica impossibilitada e, 
por conseguinte, a transfiguração do religioso fica bloqueada. Abjugar a liberda-
de corresponde a colocar ordem nos afetos e nas paixões, evitando, assim, agir 
movido pela inveja, pelo ciúme, pelo espírito de competição, por preconceitos e, 
até mesmo, pelo ódio e suas consequências imprevisíveis. Em Gálatas (5,19-21), 
o apóstolo Paulo elenca as chamadas “obras da carne”, fruto da liberdade cativa 
das paixões. Em contraposição, elenca os “frutos do Espírito” (Gl 5,22-23) ex-
pressões da liberdade orientada para Deus e para o próximo. Só se pode falar em 
verdadeira liberdade quando o foco da ação é a misericórdia em favor do irmão 
e da irmã necessitados. O egoísmo é a morte da liberdade!

Aplicado à formação transfiguradora, quanto mais solta a liberdade, no sentido 
de Gálatas (5,1) – “Para a liberdade, Cristo nos libertou” –, tanto mais o religioso, 
em todas as fases de sua caminhada formativa, inicial e permanente, estará em 
condições de se transfigurar, a partir do mais íntimo, de modo a ser cada vez 
mais misericordioso no trato com o semelhante, mais capaz de perdoar e viver 
reconciliado, solidarizar-se com o outro, em quem contempla o rosto de Cristo 
(Mt 25,40), crescerá em cuidado com o semelhante e, também, com nossa Casa 
Comum, o Terra em que habitamos. Esse dinamismo de transfiguração infinda 
se perceberá nos gestos concretos, sendo irrelevantes a misericórdia e a solida-
riedade praticadas no mundo virtual, sem o face a face exigido pelo Evangelho. 

Em suma, um sinal inquestionável de transfiguração, no processo formati-
vo da VRC, sem sombra de dúvida, é o compromisso com os empobrecidos 
e deserdados desse mundo. Existem religiosos satisfeitos por “brilharem” 
como profissionais, como grandes administradores ou por sua inventividade 
pastoral. Menos comum, hoje, são os que “brilham” por uma santidade feita 
de práticas de piedade e ascese. Entretanto, nada disso tem, necessariamente, 
a ver com a transfiguração evangélica, cuja autenticidade faz um percurso 
distinto, bem ilustrado pela parábola do Bom Samaritano (Lc 10,25-37). 
Nela, o Mestre Jesus ensina a seguir o exemplo do homem que, em viagem, 
defrontou-se com um ser humano, vitimado pela violência, e esse encontro 
deu um novo rumo à sua vida. O desconhecido tornou-se o centro de 
suas atenções, sem esperar qualquer retribuição. “Vai e faze tu o mesmo” 
(Lc 10,37) é a ordem que deve ressoar, insistentemente, nos ouvidos de 
quem está em processo de transfiguração, na caminhada da VRC.
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Os passos da formação transfiguradora na VRC
Nas entrelinhas da narrativa evangélica da transfiguração, é possível dis-

cernir os passos a serem dados pelos religiosos no processo de tornar a for-
mação em verdadeira mistagogia de transfiguração, nos passos de Jesus de 
Nazaré. O texto de referência será Lucas (9,28-36).

a. “Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago” – Jesus se transfigu-
rou diante do Pai, na companhia dos discípulos. Presença im-
prescindível! Afinal são eles que constatam o que se passa com o 
Mestre e devem aprender com ele. O contexto social da trans-
figuração, na formação, é a comunidade formativa (formação 
inicial) ou a comunidade de missão (formação permanente). Os 
solitários, isolados, egoístas e fechados em seu mundinho, jamais 
se transfigurarão. No processo formativo da VRC, só os irmãos 
de boa vontade e de coração aberto serão capazes de perceber 
as mudanças positivas em nosso modo de ser e de proceder; isso 
será impossível para os hipercríticos, os invejosos, os ciumentos 
e os tendentes a só ver o negativo dos outros. Por outro lado, os 
verdadeiros irmãos serão fundamentais para nos apoiarem e nos 
incentivarem a prosseguir, apesar das dificuldades. A dimensão 
comunitária da formação transfiguradora é imprescindível!

b. “Subiu a montanha (...)” – Ao subir a montanha, Jesus vai ao 
encontro do Pai, para estar em comunhão com ele. Não se trata 
de fuga do mundo, e, sim, de esforço de contemplação do mun-
do com o olhar do Pai, para, ao descer da montanha, estar em 
condições de abraçar, com vigor renovado, a tarefa de proclamar 
o Reino de Deus. Inspirada em Jesus, a formação transfigurado-
ra exige dos religiosos situarem-se muito acima das banalidades 
da vida para alcançar um patamar existencial de alta qualidade 
humana e evangélica. Isto lhes permitirá contemplar a realidade 
com os olhos de Deus e na perspectiva de Deus, sem se deixar 
enredar por querelas comunitárias, atritos com superiores e for-
madores, conflitos com os companheiros de caminhada, tam-
pouco com imbróglios criados no âmbito da missão, do trabalho 
profissional e da instituição eclesiástica. Subir a montanha jamais 
será sinônimo de alienar-se e se colocar à margem da realidade. 
Antes, significará encontrar o lugar adequado para contemplar a 
realidade e discerni-la, em vista da ação, sem o risco de cair nas 
muitas armadilhas com que nos defrontamos.

c. “(...) Para rezar” – A transfiguração de Jesus acontece no âmago 
da intimidade com o Pai, na oração. Transfigura-se, em estando 
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51unido ao Pai; em fazendo a experiência de ser amado e querido 
pelo Pai; em abrindo o coração para o Pai; em diálogo com o 
Pai. A oração transfiguradora na formação consiste no diálogo 
profundo com Deus, pai e mãe cheio de misericórdia, o pri-
meiro e verdadeiro formador, a quem nos entregamos “como o 
barro nas mãos do oleiro”, na bela metáfora de Jeremias (18,6). 
Trata-se de estar em comunhão com Deus para escutá-lo, em 
vista do discernimento necessário para a missão. A resposta é 
dada pela vida e pelo agir, dispensando-se as palavras bonitas 
ou o palavreado vazio, como denunciou Jesus (Mt 6,5-8). O 
testemunho de oração de Jesus, nos Evangelhos, é determinante 
para a formação transfiguradora. Quanto mais intensa e autên-
tica a oração, tanto mais o religioso se transfigurará!

d. “Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa 
ficou branca e brilhante” – Algo de muito profundo e particular 
acontece com Jesus, pois deixa transparecer toda riqueza interior, 
expressa na beleza de suas feições e no brilho de suas vestes. Algo 
semelhante acontecerá na dinâmica da formação transfiguradora. 
Do mais íntimo do religioso, jorrarão o que de mais bonito o Pai 
lhe concede, a ponto de obscurecer os componentes negativos de 
sua personalidade, tornados irrelevantes. Na direção contrária, 
quando a formação não transfigura, o religioso tende a deixar 
transparecer as paixões desordenadas, enquanto o tesouro rece-
bido de Deus permanece enterrado (Mt 25,14-30). A formação 
transfiguradora se mostra verdadeira na qualidade sempre cres-
cente da misericórdia, do cuidado com os pequeninos e empo-
brecidos, do empenho por construir o mundo querido por Deus, 
por parte dos religiosos, desde a formação inicial. Equivoca-se o 
religioso resistente em se deixar transfigurar, o que bloqueia o 
processo de transfiguração e o que se fecha para ele. 

e. “Dois homens conversavam com ele: eram Moisés e Elias” – 
Esses dois personagens do Antigo Testamento simbolizam as 
Escrituras que narram o esforço divino para transfigurar a hu-
manidade, mergulhada na infidelidade ao projeto de Deus, 
com graves consequências sociais. O profeta Oseias denunciou 
falta de conhecimento de Deus, perceptível nos homicídios, 
nos roubos, na violência e no sangue derramado (Os 4,1-3). 
A formação transfiguradora exige a escuta atenta das Sagradas 
Escrituras, em cujas entrelinhas se podem captar os caminhos 
apontados por Deus, em vista de salvar a humanidade, carente 
de transfiguração. Moisés e Elias conversam sobre o “êxodo 
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que aconteceria com Jesus em Jerusalém”, que incluía a paixão, 
a morte de cruz e a ressurreição na dinâmica da transfiguração 
contemplada pelos três discípulos. A transfiguração não elimina 
a paixão e a cruz na vida dos discípulos do Reino; antes, ajuda-
-os a integrá-las e a lhes dar um novo sentido. A paixão e a cruz 
podem ser momento de profunda transfiguração!

f. “Mestre, é bom estar aqui!” – A contemplação de Jesus transfi-
gurado gera entusiasmo no coração dos discípulos, que desejam 
perpetuar aquele momento. Sem pensar em si, propõem-se a fazer 
três tendas: para Jesus, para Moisés e para Elias, dispostos a ficar ao 
relento. A exclamação de Pedro pode, perfeitamente, estar na boca 
de quem convive com religiosos transfigurados. Como é bom estar 
com pessoas misericordiosas, otimistas, alegres, preocupadas em 
fazer o bem, cheias de projetos, idealistas, empenhadas de corpo e 
alma na missão! Estes são claros sinais de transfiguração obtida já na 
formação inicial e, em fase de continua consolidação, na formação 
permanente. Os entraves da vida comunitária na VRC, bem como 
na vida missionária, quase sempre, provêm da falta de abertura, por 
parte dos religiosos, para a obra transfiguradora de Deus em seus 
corações. As consequências funestas de tal fechamento para a ação 
divina em nós são, sobejamente, conhecidas. 

g. “Este é o meu Filho escolhido” – Os religiosos transfigurados 
podem tomar para si as palavras do Pai dirigidas ao Filho. Deus 
confia-lhes grandes missões, como aconteceu com Jesus, se passa-
rem por um processo radical de conversão e se lançarem em um 
dinamismo teológico-espiritual que faça deles instrumentos dóceis 
nas mãos do Pai para a salvação da humanidade. A consciência 
de serem “filhos escolhidos de Deus” os moverá a agir com dedi-
cação e generosidade sempre maiores, pois é assim que o Pai age 
em favor da humanidade. A filiação divina, na vida dos religiosos, 
revela-se no modo de proceder, na direção apontada pelo Mestre 
Jesus: “Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso” 
(Lc 6,36). Ser filho transfigurado e escolhido consiste em ser mise-
ricordioso, como o Pai, no trato com o semelhante, com privilégio 
para os empobrecidos e os sofredores e quem vive nas periferias 
existenciais, à espera de amor, de cuidado e de compreensão. Só os 
religiosos transfigurados se solidarizarão com eles!
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53Conclusão
Transfiguração deve ser a meta de toda formação na VRC. Existe uma palavra 

correspondente: metamorfose! A transfiguração ou a metamorfose acontecem 
quando as estruturas mais profundas do religioso são tocadas. Formação superfi-
cial, cosmética, formalista, imposta, atropeladora da liberdade, jamais terá a força 
de levá-lo a mudar de figura-forma. Será preciso uma pedagogia adequada para 
se atingir o objetivo de transfigurar-se no processo de formação inicial e perma-
nente. Porém, a melhor pedagogia e os melhores formadores são insuficientes 
para colocar em movimento o processo de transfiguração e de metamorfose 
espiritual-existencial dos religiosos. A ação da liberdade, dinamizada pela graça, 
é imprescindível. Suas metas deverão ser bem definidas, com o foco na perfei-
ção do Pai, apresentada por Jesus como ideal a ser atingido pelos discípulos do 
Reino: “Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito” (Mt 5,48). 
Quem se fixa em tal objetivo, não terá motivo para cruzar os braços, dar-se por 
satisfeito por ter alcançado certos patamares, tampouco se deixa abater pelo de-
sânimo por não alcançar o escopo pré-fixado. Uma pergunta se coloca para os 
rígidos espiritualmente e petrificados de caráter: vale a pena continuar na VRC, 
sem a disposição de querer se transfigurar, em uma clara afronta ao Senhor que 
nos chamou e conta conosco para, como instrumento apto em suas mãos, levar 
adiante a missão de fazer a salvação chegar aos confins da terra (Mt 28,20)?

Questões para reflexão

1. Considerando o próprio processo formativo na VRC, formação 
inicial e permanente, você o considera um caminho de transfigu-
ração? O que mais se transfigurou em seu caráter, em seu modo de 
ser e de proceder, no decorrer da formação?

2. Na comunidade e na missão, você gosta de dizer: “É bom estar aqui!”, 
por causa da qualidade humana e espiritual das pessoas com quem con-
vive e trabalha? Que elementos de transfiguração mais transparecem no 
modo de ser de agir dos companheiros de comunidade e missão? Na 
direção contrária, pergunte-se: em que ambiente você diz: “Não é bom 
estar aqui!” ou “Não gosto de estar aqui!”? Tente identificar o porquê.

3. Que elementos da formação inicial e permanente tiveram mais 
força de transfigurá-lo, fazendo-o passar por uma autêntica meta-
morfose espiritual? Quais seriam os motivos? Pelo contrário, que 
elementos o bloquearam ou dificultaram seu processo de transfi-
guração, querido por Deus e deveria ser potencializado na VRC?
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GRENI: Memória e Resistência

maICon DonIzete anDraDe sILVa, Fms1

“Bendito seja Deus, por todos(as) os(as) negros(as) e indígenas que, hoje, continuam lutando pela 
construção de novas malocas, de novos Quilombos-Páscoa”.

 (Salmos e Poemas Afro-Indígenas)

Grupo de Religiosos(as) Negros(as) e Indígenas
Neste ano em que celebramos os 300 anos do milagroso encontro da ima-

gem de Nossa Senhora Aparecida, no Rio Paraíba do Sul, em 1717, a Igreja 
do Brasil volta o seu olhar para Maria, a virgem negra e mulher peregrina 
que, carinhosamente, é reconhecida como Padroeira do Brasil e Senhora da 
América Latina. Tendo ela como mãe, modelo e inspiração no seguimento 
de Jesus, o povo brasileiro foi, pouco a pouco, aprendendo a venerá-la, to-
mando-a como fortaleza e inspiração diante de suas lutas e labutas cotidianas. 
Sendo profundamente identificada com a realidade dos povos negros, indí-
genas e com a causa de todos os excluídos e marginalizados da sociedade, 
Nossa Senhora Aparecida tornou-se ícone de profecia, resistência e esperança 
para todos aqueles que assumem a causa de Jesus como projeto de vida.

É tendo essa festa jubilar como pano de fundo que refletiremos alguns 
aspectos sobre a presença afro e indígena na Vida Religiosa, na Igreja e na 

1 Irmão Maicon Donizete Andrade Silva é religioso marista, formado Teologia pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná (PUCPR), em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Gestão 
Escolar pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Atualmente atua como formador, na coordena-
ção da CRB (Regional Ceará) e como militante da causa afrodescendente. Endereço: Rua Francisco Glicério, 
473, Maraponga. CEP: 60711-055. Fortaleza/CE. E-mail: maiconeal@hotmail.com. Fone: (85) 999283489.



CO
N

VE
RG

ÊN
CI

A 
– 

An
o 

LI
I –

 N
º 

50
6 

– 
N

ov
em

br
o 

20
17

55sociedade contemporânea. O GRENI (Grupo de Religiosos(as) Negros(as) e 
Indígenas) é um espaço dentro da Vida Religiosa Consagrada cujo objetivo 
é possibilitar aos religiosos e religiosas negros(as), indígenas e a todos aqueles 
que abraçam suas causas uma maior conscientização sobre sua identidade, 
como meio de superação das barreiras criadas pelo preconceito e pela 
marginalização social, que impedem uma plena realização de sua autoestima. 

Nascido a partir de um processo histórico de tomada de consciência da 
população negra e indígena presente na Vida Consagrada, o GRENI foi, 
pouco a pouco, tornando-se um espaço de luta e resistência, com foco na 
afirmação e no fortalecimento da identidade desses grupos étnicos. Junto a 
outros grupos presentes na sociedade civil e religiosa, como o Movimento 
Negro Unificado, a Pastoral Afro, o Conselho Missionário Indigenista, o 
IMA (Instituto Mariama de Padres e Bispos Negros do Brasil), os APNs 
(Agentes de Pastoral Negros), o Centro Atabaque de Cultura Negra e Teo-
logia e tantos outros, o Grupo de Religiosos(as) Negros(as) e Indígenas 
tornou-se, também, lugar de exercício da militância contra toda forma de 
preconceito, exclusão e marginalidade, denunciando os impactos negativos 
produzidos pelo modelo neoliberal e capitalista, produtor de uma socieda-
de de classes, marcada pelas desigualdades e pela intolerância.

Neste ano em que o GRENI celebra seus 25 anos de existência, torna-se 
fundamental a implementação de um projeto de revitalização que traga à 
cena o seu papel dentro da Igreja e dentro da Vida Religiosa, demonstran-
do que, embora um belo caminho já tenha sido feito, ainda há muito que se 
caminhar. Afinal de contas, trazemos em nós a memória daqueles que nos 
ensinaram o valor da itinerância profética. Caminhamos como herdeiros 
do povo de Deus peregrino, trazemos nos olhos o encantamento por Jesus 
e por sua mensagem, somos fortalecidos pela resistência dos quilombos e 
seguimos impulsionados pela força vital do axé de nossos ancestrais. 

Presença negra e indígena na Vida Religiosa
Em sua historicidade, a Vida Religiosa Consagrada encontra-se inseri-

da em um modelo de sociedade fortemente marcado por antagonismos 
sociais, que refletem estruturas de segregação e preconceito. Fiéis à sua 
missão de ser sal da terra e luz do mundo, os consagrados e as consagra-
das reconhecem que seu estilo é um imperativo que os impele a assumir 
ações proféticas em defesa dos povos historicamente marginalizados. Isso 
significa uma maior conscientização sobre a necessidade de aprofundar as 
questões relativas ao pluralismo étnico-cultural na Vida Religiosa.
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Aberta ao pluralismo cultural e à riqueza da diversidade étnica que carac-
terizam o tecido humano do nosso continente, a Vida Religiosa demonstra 
a sua vocação universal e a sua capacidade de congregar no seguimento de 
Jesus os homens e as mulheres de todas as raças e povos para realizarem na 
mesma fé a experiência de Deus. Assim como a Igreja encontra na encul-
turação a sua mais profunda maneira de evangelizar, a Vida Religiosa en-
riquecida com as contribuições das próprias culturas, mostrará ao mundo a 
beleza que emerge a partir dos povos na vivência profunda dos carismas.2 

A abertura mais significativa da Vida Religiosa à presença de afrodescen-
dentes e indígenas ocorreu especialmente a partir da década de 1960, com 
o advento do Concílio Vaticano II e o consequente surgimento dos movi-
mentos e das pastorais sociais que trouxeram à tona os problemas históricos 
que assolavam o Brasil, denunciando as realidades de exclusão existentes 
na Igreja e na sociedade. Impulsionada pelo fortalecimento do Movimento 
Negro e da Teologia Afro-Americana, a organização do povo negro deu-
-se de forma efetiva a partir de uma tomada de consciência acerca de sua 
identidade e de sua dignidade, na busca por uma cidadania eclesial e uni-
versal. Foi a partir daí que a Vida Consagrada se abriu efetivamente para 
receber negros, negras e indígenas, o que, até então, só acontecia como 
exceção ou de forma minimamente reduzida.

O Concílio Vaticano II (1962-1965) significou um verdadeiro aggiornamento 
(atualização) dos paradigmas eclesiais. Nele, a Igreja se abriu para os desafios 
do mundo moderno e se propôs a atualizar-se como forma de responder aos 
apelos do Evangelho frente aos novos desafios.3 A partir do processo de re-
novação impulsionado pelo Vaticano II, as Conferências Episcopais também 
procuraram responder aos seus apelos. A Conferência de Medellín (1968) se 
propôs a traduzir os avanços do Concílio para a realidade latino-americana. 
Em 1979, a Conferência de Puebla assumiu o efetivo compromisso para com 
os empobrecidos da sociedade, especialmente os indígenas e os negros e sua 
tão evidente condição de marginalizados: “rostros de indígenas y con frecuencia 
de afroamericanos, que, viviendo marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser 
considerados los más pobres entre los pobres”.4 Em 1992, foi a vez da Conferência 
de Santo Domingo dar atenção especial às  culturas presentes no continente 
latino-americano, de modo especial à situação dos afro-americanos. Mais 
recentemente, apontamos a Conferência de Aparecida (2007), que reforcou 
o compromisso efetivo da Igreja como os povos latino-americanos.

2 CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL. Ternura e resistência: presença afro na Vida Consagrada, 
2004, p. 5.

3 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudim et Spes (GS), n. 1; CONCÍLIO VATICANO II. 
Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium (SC), n. 1.

4 CELAM. Documento de Puebla. III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 1979, n. 34
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57Um referencial importante na caminhada de luta e resistência do povo 
negro no Brasil foi, sem dúvida, a Campanha da Fraternidade de 1988, 
que teve como tema  “A Fraternidade e o Negro”, e o lema “Ouvi o cla-
mor desse povo”. Em comemoração ao centenário da abolição legal do 
trabalho escravo no Brasil, viu-se a necessidade e a urgência de se refletir 
sobre a situação do negro no país. A partir daí começou-se a olhar com 
mais cuidado a realidade da população afrodescendente, tanto na sociedade 
como dentro da própria Igreja. Foi somente em 2002 que tivemos uma 
Campanha da fraternidade refletindo sobre a causa indígena, com o tema 
“Fraternidade e Povos Indígenas”, e o lema “Por uma terra sem males”, o 
que demonstrou certa timidez eclesial no que se refere a essa problemática. 

Foi dentro desse contexto que se iniciou um esforço maior no sentido 
de relacionar Vida Religiosa Consagrada a etnias, sobretudo no que diz 
respeito às vocações de origem negra e indígena. Fruto desse trabalho, 
vale destacar que, embora ainda muito desproporcional às dimensões da 
população negra, tem crescido o número de religiosos e religiosas afro-
descendentes nas últimas décadas, o que demonstra um claro esforço no 
sentido de superar as barreiras geradoras de exclusão e marginalidade. Em 
1992, durante a Assembleia Nacional da CRB, realizada em São Paulo, 
foram organizadas duas reuniões com os religiosos e religiosas negros(as) 
ali presentes. Durante a plenária, com 85% de votos de aprovação dos(as) 
superiores(as) maiores, foi aprovada a criação do GRENI.5

Foi a partir daí, com os encontros de religiosos e religiosas afrodescen-
dentes nas próprias congregações religiosas, já com certo nível de cons-
cientização, que começa a surgir o GRENI. Com um nascente processo de 
articulação, um grupo de religiosos e religiosas negros(as), em 1991 propõe 
à CRB a criação de um grupo de reflexão para apoiar as articulações den-
tro da Vida Religiosa, a fim de fortalecer e ampliar a consciência da ne-
gritude presente na Vida Religiosa. Dentre as sugestões recebidas para esse 
novo empreendimento, é fundamental destacar a sugestão de inclusão dos 
indígenas. Nesse sentido, podemos dizer que o GRENI não surgiu fruto 
do acaso, mas é resultado de muita luta por parte do povo afrodescendente 
e indígena que lutou por um “espaço de direito” dentro da Igreja e, conse-
quentemente, dentro da Vida Religiosa. 

Atualmente, percebemos que o GRENI enfrenta alguns desafios que, na 
verdade, são incentivo para uma continuidade perseverante na caminhada. 
Olhando o seu quadro hoje, pode-se dizer que está funcionando em al-
gumas Regionais da CRB e com um número reduzido de pessoas. Isso se 

5 CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL. Ternura e resistência: presença afro na Vida Consagrada, 
2000, p. 13.
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deve especialmente à grande rotatividade de seus membros que, em grande 
parte, estão na fase de formação. Sem dúvida é um grupo de resistência, 
um espaço fundamental e necessário para dar aos descendentes afro-in-
dígenas a possibilidade do conhecimento de si, valorizando suas próprias 
origens e contribuindo para uma formação mais consistente enquanto con-
sagrados e consagradas.

Embora ainda haja resistência por parte de muitas Congregações religiosas, 
a grande maioria tem demonstrado abertura para as realidades étnico-cultu-
rais. Uma realidade evidenciada é  o fato do desconhecimento e também a 
própria desconsideração quanto à existência de religiosos indígenas no Brasil. 
Muitas são as pessoas presentes na Vida Consagrada que carregam a herança 
indígena, mesmo assim, é notável que muitos desconhecem essa realidade ou 
mesmo a ignoram. Também não se percebe que há uma preocupação quanto 
ao incentivo ao resgate ou formação de uma identidade indígena. Eis que 
um desafio lançado é como tornar a Vida Religiosa um espaço de tomada de 
consciência da identidade dos indígenas e seus descendentes a partir da busca 
dos valores que suas tradições historicamente carregam. 

Como espaço de encontro, convívio, animação, reflexão e ação, o GRENI 
estimula uma maior fraternidade dentro da própria Vida Religiosa no com-
promisso com uma ação profética junto aos povos historicamente margina-
lizados, particularmente os negros e indígenas. Como espaço reivindicado 
e construído, é ambiente propício para o fortalecimento de uma identidade 
afrodescendente e indígena sólida, enraizada nos valores próprios que as tra-
dições africanas e indígenas carregam. É um canal que possibilita a convi-
vência, o conhecimento mútuo, o respeito, a valorização da identidade afro-
-indígena e acolhimento das diferenças que enriquecem as comunidades.

Reconhecendo e valorizando as diversidades étnico-raciais
Vivemos em uma sociedade marcada pela diversidade, seja ela cultural, 

étnica, religiosa, ideológica ou de expressões diversas quanto ao jeito de se 
vestir e se comportar. Esse cenário multicultural e multifacetário sinaliza um 
dos grandes desafios que um mundo contemporâneo nos apresenta: como 
conviver bem, diante de um contexto tão diverso? A resposta para essa inda-
gação talvez esteja escondida nos primórdios do cristianismo, quando muitos 
homens e mulheres se encantaram pela mensagem de Jesus, abandonaram 
suas presunções e suas ideologias pessoais e culturais para assumir o amor 
como medida e referencial para suas vidas: “não há mais judeu ou grego, escravo 
ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28). 
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59Por essência, o cristianismo é inclusivo, isto é, sua mensagem original é 
um convite à comunhão fraterna a partir da proposta de vida anunciada 
por Jesus. Por isso, sua mensagem é um permanente convite a congregar 
todas as pessoas, independentemente de etnias e culturas, em torno à men-
sagem cristã. Ao reconhecer a diversidade que nos constitui, reconhecemos 
a grandeza do amor criacional de Deus que se revela a todos os povos da 
terra. Portanto, no projeto divino não há espaço para divisões e exclusões. 
Tudo o que, hoje, nos separa é fruto de uma sociedade que optou por se 
dividir em classes e pelas consequentes segmentações sociais que geram ex-
ploração de uns sobre outros e uma terrível separação que apenas aumenta 
as fileiras de pobreza e miséria entre as populações mais vulneráveis.

Diante de um contexto social tão fortemente marcado pela intolerância 
e pelos apartheids históricos que ainda insistem em sustentar uma socieda-
de de classes, torna-se fundamental criar espaços de reflexão, partilha e 
articulação dos seguimentos minoritários em vista da construção de rela-
ções mais humanizadas e capazes de superar toda forma de marginalização 
social. Isso possibilitará o surgimento de uma nova práxis impregnada de 
sentido e significado, de modo que esses indivíduos compreendam a força 
da coletividade e se reconheçam como sujeitos de direitos. É nessa perspec-
tiva que Boaventura de Souza Santos (2003) nos afirma: Temos o direito a 
ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser 
diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade 
de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não 
produza, alimente ou reproduza as desigualdades.6

Nesse sentido, torna-se importante reconhecer que as diversidades não 
devem ser encaradas como abismos que nos separam, mas como pontes que 
nos permitem aproximar-nos mais uns dos outros e estabelecer vínculos 
de verdadeira humanidade. Isso nos aponta para a permanente necessidade 
de provocar a sociedade, a Igreja e a Vida Religiosa para aprofundar suas 
reflexões sobre as problemáticas ligadas à questão da diversidade: ecume-
nismo, questões de gênero, diversidade étnica, diálogo interreligioso, etc. 

É essa realidade multifacetária que nos convida a mudarmos nossos 
paradigmas religiosos, sociais e culturais, de modo a superarmos toda 
forma de segregação. Do ponto de vista da fé, somos também provocados a 
construirmos um novo pensar teológico, isto é, uma teologia que não seja 
a simples reprodução de conceitos elaborados desde a lógica de dominação 
das classes dominantes, mas que se encarne na realidade concreta de cada 

6 SANTOS, Boaventura de S. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003, p. 56.
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pessoa. Por exemplo, como falar de Deus aos povos indígenas e sua relação 
com a natureza, aos povos negros e sua luta por igualdade e a afirmação de 
sua identidade, às mulheres marginalizadas e sua luta por dignidade?

Murad e Libanio (1996) apregoam que toda boa reflexão teológica apresenta 
simultaneamente traços de universalidade e particularidade. A universalidade 
reside no fato de fundar-se na única revelação divina, destinada a toda humani-
dade, e insere-se na tradição cristã, memória coletivo-seletiva da comunidade 
eclesial. A particularidade provém do necessário caráter situado de todo pensar 
humano. A teologia, enquanto ato de homens e mulheres concretos, sofre os 
condicionamentos de diversos contextos socioculturais em que é gestada. 

A Igreja Católica apresenta hoje pluralidade teológica invejável, com cor-
rentes de pensamento e enfoques teológicos múltiplos: a teologia da li-
bertação latino-americana, a teologia macroecumênica da Ásia, a teologia 
negra da libertação norte-americana, a teologia da inculturação na África, 
a teologia feminista, etc. Cada teologia, inspirada pela sabedoria do Espí-
rito, intenta falar a língua que determinado grupo humano compreende e 
acolhe como significado.7 

Tratar das diversidades étnicas e raciais implica rever paradigmas socioló-
gicos, antropológicos e, também, religiosos, haja vista o peso que a religião 
exerce sobre as pessoas. Nesse sentido, cabe à teologia ser, igualmente, um 
caminho que possibilita a criação de um novo éthos capaz de compreender 
a revelação de Deus como mensagem encarnada no todo e na diversidade 
que compreende a existência humana, superando, assim, toda e qualquer 
forma de intolerância e gerando espaços nos quais a diversidade é partilha-
da como riqueza e não como empecilho às relações.

Corporeidade e subjetividade: resgatando e ressignificando 
os fundamentos da identidade afrodescendente

Ao nos propormos a refletir sobre o GRENI como espaço de memória, 
articulação, solidariedade e resistência dentro da Igreja e da Vida Religio-
sa, torna-se importante trazermos alguns fundamentos conceituais ligados 
às noções de corporeidade e subjetividade, de modo a compreendermos 
mais a fundo as questões ligadas à identidade afrodescendente. Isso dará 
elementos para um mais autêntico resgate da dignidade humana, tendo por 
premissa a ideia de que todo processo de construção identitária se dá em 

7 LIBANIO, J. B.; MURAD, Afonso. Introdução à Teologia: perfil, enfoques e tarefas. Ed. 2. Loyola: São Paulo, 1998, 
p. 248.
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61indivíduos concretos, com uma realidade corporal e subjetiva que precisa 
ser reconhecida e valorizada, tendo em vista a construção de uma identi-
dade verdadeiramente integrada.

O povo negro e afrodescendente, junto a todas as etnias, povos e nações, 
é convidado a fazer um caminho de valorização de suas riquezas e poten-
cialidades, de modo a criar meios que possibilitem traçar um caminho de 
conscientização sobre o valor de sua dignidade como pessoa. É nesse sen-
tido que procuramos mostrar a importância do GRENI e de tantos outros 
espaços de afirmação cultural e identitária, por corroborar com o processo 
de desenvolvimento e de humanização que todo ser humano empreende 
ao longo de sua existência.

Os conceitos de corporeidade e identidade trazem elementos importantes 
que enriquecem nossa reflexão e possibilitam ferramentas para a superação das 
barreiras existenciais e culturais que permeiam nossa mentalidade segregacio-
nista. Significa reconhecer que somente pela valorização das individualidades 
que nos constituem pessoa será possível a construção de uma nova sociedade, 
não mais marcada pela sobreposição de um grupo étnico sobre outro, mas pelo 
respeito recíproco, o que favorece a promoção da igualdade racial.

A noção de corporeidade foi resgatada pela antropologia teológica con-
temporânea ao redescobrir o corpo como espaço sagrado de realização da 
ação salvífica de Deus, superando a visão dualista da cultura ocidental. Nesse 
sentido, podemos dizer que corporeidade se refere à nossa forma de “ser e 
estar no mundo”. Para bem entendermos esse conceito, podemos dizer que 
toda relação só se torna possível através do nosso corpo, isto é, as relações 
humanas partem do encontro de corpos que se expressam e se auto comu-
nicam. Significa dizer que o corpo é a forma através da qual o ser humano 
manifesta-se como ser presente em meio à realidade. É através dele que nos 
expressamos, nos comunicamos e nos relacionamos com o mundo à nossa 
volta. Em síntese, a base do nosso ser é o corpo. Isso é o que denominamos 
corporeidade, ou seja, é o nosso modo de nos relacionarmos com o meio e 
a nossa forma de estarmos no mundo. A esse respeito, Alves (1987) fala-nos:

O mundo humano também começa com o corpo. “No princípio era o Corpo 
(...)”. Tudo o que o homem criou – seus instrumentos, sua sociedade, valores, 
aspirações, esperanças, memórias, mitos, linguagem, religião, ideologias, ciência 
e qualquer outra coisa que possamos catalogar como proveniente do homem – 
foi engendrado em meio à sua luta para sobreviver. Todas as invenções humanas 
foram criadas pelo corpo e em benefício deste corpo. (...) O corpo é a origem do 
imperativo categórico da ação com o fito da sobrevivência.8 

8 ALVES, Rubem. O que é religião. In: ALVES, Rubem. ARNS, Paulo Evaristo, 1987a, p. 155-156.
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É somente através do corpo que se torna possível a compreensão tanto do “eu” 
quanto do “tu”. Um não pode ser compreendido sem o outro. Isso significa di-
zer que é através dele que se dá tanto a individualização quanto a socialização. 
Ele é nossa forma de mediação. Pelo corpo nos afirmamos em nossa identidade 
de indivíduos e nos relacionamos socialmente com o outro. Todo ser humano 
só pode ser compreendido como ser de relação. Não é possível imaginá-lo 
como ser isolado. Caso assim o fosse, simplesmente este não existiria. É por isso 
que Junior (2009) nos fala sobre a corporeidade humana:

O ser humano não tem corpo (não é um objeto que possa ser possuído), mas é corpo 
(dimensão básica da pessoa humana). É pelo corpo que o humano se expressa, se faz 
presente e se comunica aos outros seres humanos. É pelo corpo que o ser humano in-
tervém no mundo das coisas, transformando-o e criando cultura. E o fazemos com as 
características próprias de nossa individualidade: fisionomia, estatura, história pessoal, 
talentos, limites, fraquezas, enfim, com os elementos que formam a nossa personali-
dade. O corpo é, dessa forma, nossa mensagem mais visível para nossos semelhantes.9 

É dentro dessa dinâmica que podemos dizer que, mais do que ter um 
corpo, nós “somos um corpo”. A corporeidade é essa consciência que temos 
de nós mesmos frente à realidade que nos rodeia e como, diante dela, nos 
posicionamos. Somos um corpo que é basicamente expressividade e relação. 
Através dele nos comunicamos, falamos, sorrimos, choramos, sentimos, can-
tamos, gritamos, vibramos, enfim, somos dotados de um corpo que é puro 
movimento e expressão. Tudo isso nos ajuda a perceber o grande valor que o 
corpo traz em si. Pelo corpo manifestamos nosso jeito de ser e a beleza divina 
que se revela em cada um de forma única e singular. Aqui nos cabe recordar 
as palavras de São Paulo: “Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o 
Espírito de Deus habita em vós?” (1Cor 3,16). 

Esses elementos nos convidam ao resgate de uma autêntica teologia do 
corpo, capaz de reconhecer o valor do ser humano como espaço sagrado 
onde a graça divina se manifesta, superando a visão dualista que desvalo-
riza a dimensão unitária da nossa condição de pessoa humana. Como bem 
nos recorda Teilhard de Chardin (2010), “em virtude da Criação, e mais 
ainda da Encarnação, nada é profano neste mundo, para quem sabe ver”.10 
Significa compreender que, para além da sociedade que separa sagrado e 
profano, brancos e negros, ricos e pobres, todos somos chamados a resgatar 
a unidade sagrada a partir a existência humana foi forjada no seio de Deus. 

O teólogo James Cone bem nos lembra que, ao assumir a condição de ser 
humano, Jesus também assumiu as lutas e os sonhos que envolvem a existência 

9 JÚNIOR, João Luiz Correia. Corpo: uma abordagem bíblico-teológica. Ciberteologia. Revista de Teologia & Cul-
tura. Ano VI (2009), n. 27, p. 56. 

10 CHARDIN, Teilhard. O meio divino. Vozes: Petrópolis, 2010, p. 33.
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63humana. Como um dos fundadores da Teologia Negra, Cone (1985), com-
preendeu que a noção de corporeidade é uma das bases para uma autêntica 
compreensão da realidade vivida pela população negra. Ao encarnar-se na 
realidade humana, Jesus assumiu a causa dos pobres e excluídos da socieda-
de, portanto ele se fez negro ao tornar-se nova esperança no coração deste 
povo historicamente marginalizado.

É somente dentro do contexto do passado, presente e futuro de Jesus, 
quando esses aspectos de sua pessoa são relacionados com as Escrituras, a 
tradição e a existência social contemporânea, que somos obrigados a afirmar 
a negritude de Jesus Cristo (...). A negritude de Cristo é tanto literal quanto 
simbólica. Sua negritude é literal no sentido de que Ele verdadeiramente se 
tornou um com os negros oprimidos, tomando os sofrimentos deles como o 
seu sofrimento (...). Dizer que Cristo é negro significa que o povo negro é o 
povo pobre de Deus a quem Cristo veio libertar (...). Se Cristo não é negro, o 
Evangelho não é Boa-Nova para os oprimidos, e a observação de Marx está 
correta: “A religião é o sinal da criatura oprimida, o coração de um mundo 
insensível (...) a alma de uma situação sem alma. É o ópio do povo”.11

Esses são elementos significativos que nos apontam luzes para construir 
uma teologia do corpo a partir do negro. Se a teologia parte da vida con-
creta do ser humano e de como Deus se manifesta em meio a essa realida-
de, vale conscientizar-nos de que o Deus anunciado por Jesus se revelou a 
todos, mas, de modo especial, aos marginalizados da sociedade, que apre-
sentavam em seus corpos as marcas do sofrimento e da exploração, que 
denunciavam as condições sub-humanas às quais viviam submetidos. Por 
isso, tudo fez para restabelecer-lhes a dignidade.  

Quando trazemos em tela a problemática afrodescendente, apontamos a 
necessidade de superarmos os estereótipos excludentes que, historicamen-
te, moldaram nossos preconceitos étnicos. Portanto, reconhecer o negro 
em sua dignidade de pessoa é abrir caminhos para uma nova organização 
social capaz de estabelecer relações mais humanizadoras. É justamente com 
o intuito de encarnar a mensagem de Jesus na realidade vivida pelos povos 
negros e indígenas que a teologia afro-americana, associada à teologia indí-
gena, vem aprofundando suas reflexões, conforme nos atesta Rocha (1998): 
Esta teologia está preocupada com o resgate da dignidade da comunidade 
negra, também criada à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, vem 
fortalecer as lutas de combate ao racismo e toda forma de discriminação 
que atenta contra a vida desta comunidade.12

11 CONE, James. O Deus dos oprimidos. Trad. Josué Xavier. Paulinas: São Paulo, 1985, p. 146-151.

12 ROCHA, José Geraldo da. Teologia e Negritude: um estudo sobre os Agentes de Pastoral Negros. Santa Maria: Pallotti, 1998.
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Para uma autêntica compreensão da problemática do afrodescendente, é 
fundamental o conhecimento acerca da maneira como o negro desenvol-
ve sua identidade, principalmente em contextos sociais adversos, onde é 
discriminado. Segundo o que nos apresenta Ferreira (2004), a “identidade 
pode ser considerada como uma referência em torno da qual o indivíduo se 
constitui”,13 estando em constante transformação e construída a partir das 
relações que ele estabelece consigo mesmo, com o outro e com o ambiente 
à sua volta. É nesse sentido que afirmamos a importância de ambientes 
como o GRENI, que se apropriam das questões socioculturais ligadas às 
etnias e contribuem para que os indivíduos em condição de marginalidade 
se conscientizem quanto à sua realidade de classe oprimida. 

Ao reconhecermos que a construção da identidade é um processo dinâ-
mico em torno do qual o indivíduo se orienta, constrói a si e a seu mundo 
e desenvolve um sentido de autoria, é importante superarmos as realidades 
que legitimam as estruturas de dominação e de exclusão da nossa sociedade, 
fomentando a conscientização, a resistência e a autoafirmação como sujeitos 
capazes de construir uma identidade efetivamente madura e emancipada.

GRENI: uma caminhada de fé e resistência
O conjunto das reflexões até aqui apresentadas nos mostra a importância 

de se fortalecer as ações que contribuem com o processo de conscientiza-
ção, de formação e de construção das identidades. Afinal, todo ser humano 
deve ser capaz de reconhecer-se em sua humanidade, compreendendo-se 
como ser vocacionado a realizar-se em todas as suas potencialidades. 

Como espaço que favorece o encontro, o convívio, a animação e a refle-
xão, o GRENI é também lugar de ação e militância na Igreja e na socieda-
de. Ele estimula uma maior fraternidade dentro da própria Vida Religiosa, 
tendo em vista o comprometimento com a ação profética à qual ela se 
sente chamada por Jesus, sendo testemunho de vida e esperança junto aos 
povos historicamente marginalizados da nossa sociedade, particularmente 
os negros e indígenas.

Ao resgatarmos a trajetória do GRENI, como espaço reivindicado e 
construído, percebemos nele um ambiente propício para a construção de 
uma identidade afrodescendente e indígena sólida, enraizada nos valores 
próprios que as tradições africanas e indígenas carregam consigo. Como 

13 FERREIRA, Ricardo Franklin. Afrodescendente: identidade em construção. São Paulo-Rio de Janeiro: Pallas, 
2004, p. 48.
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65não poderia ser diferente, torna-se, também, lugar privilegiado no qual a 
memória e a resistência tornam-se balizas fundamentais que sustentam a 
caminhada de seus interlocutores, especialmente por possibilitar a convi-
vência, o conhecimento mútuo, o respeito ao diferente, a valorização das 
raízes étnico-culturais e a vivência de uma espiritualidade encarnada na 
realidade. É nesse sentido que afirmamos que Vida Religiosa muito tem a 
contribuir com esse processo, especialmente pelo seu compromisso junto 
aos mais pobres da sociedade, exercendo sua profética missão de ser sal da 
terra e luz do mundo (Mt 5,13-16). Oxalá a Virgem Negra Aparecida ani-
me e encoraje o nosso peregrinar rumo ao Reino definitivo.

Questões para reflexão

4. A partir das provocações feitas pelo texto e do seu conhecimento 
acerca do que é real, como observa a realidade vivida pela popu-
lação negra e indígena na sociedade, na Igreja e na Vida Religiosa 
atualmente?

4. Em seu Regional/Núcleo da CRB existe o GRENI? Quais ações 
são desenvolvidas? Se não, quais iniciativas podem ser adotadas em 
vista da efetivação deste espaço?

5. Em sua Congregação religiosa há preocupação em favorecer espa-
ços e ferramentas de formação em vista do autoconhecimento e da 
valorização da identidade étnica de seus membros?
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A face fundamentalista do Catolicismo

thIago FerreIra sILVa1

Introdução
A Igreja chegou na segunda metade do século XX em um contexto que 

clamava por respostas. O mundo havia passado por inúmeras experiências 
de guerras, profundas alterações sociais, econômicas e culturais. A necessi-
dade de mudanças nas demandas relacionadas à fé tornou-se um imperati-
vo e uma urgência pastoral. O mais interessante foi que essas atualizações, 
apesar de inaugurarem um novo jeito de ser Igreja, em nada maculou ou 
comprometeu a continuidade da revelação e da verdade da fé.

O Concílio Vaticano II sem dúvida foi uma necessidade sonhada e reve-
lada aos corações de muitos de nossos pastores. O Espírito Santo impeliu 
nossos líderes para uma profunda compreensão dos “sinais dos tempos” 
(Mt 16,3). A efervescência que emancipou o homem desde o Renascimen-
to sempre foi acompanhada com atenção pela Igreja.

A ciência desembocou em uma pluralidade de resultados em todos os 
âmbitos da humanidade, inclusive estabeleceu uma nova relação com o 
sagrado. As demandas da crença em nossos dias têm impetrado uma busca 
incansável pelo sentido da vida. Antes de buscar respostas ou tentar reunir 
um compilado de grandes tratados, a relação com o transcendente inaugu-
ra na pós-modernidade um homem que aprendeu a pensar de forma crítica 

1 Graduado em história e jornalismo. Atualmente mora em Goiânia, desenvolve um trabalho junto a equipe 
formativa dos Monges Beneditinos de Mineiros. E-mail: thifer84@gmail.com.
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67e ao mesmo tempo buscar as razões para a sua existência. Neste imperativo 
da vida, a religião é o porto seguro no qual o homem pode sempre recorrer 
para perceber quem é ele e qual sua missão neste mundo.

Mesmo após 50 anos de conclusão do Concílio Ecumênico Vaticano 
II, é nítido que todas as suas mensagens, discursos, decretos e documen-
tos não foram compreendidos, vivenciados e esgotados em sua totalidade. 
No século XXI, assistimos à dinâmica das juventudes que estão longe de 
ser enquadradas e conceituadas. Estamos inseridos em um pluralismo sem 
precedentes. Neste sentido, nos propomos, mesmo que de forma limitada, 
a refletir brevemente sobre uma parcela da juventude católica que clama 
pelo retorno de um modelo eclesial anacrônico ao modelo pastoral atual.

O Caminho do pensamento conservador
Antes de abordarmos sobre o pensamento conservador, é preciso darmos 

uma breve notícia sobre a razão de usarmos os termos fundamentalismo, 
conservadorismo e tradicionalismo. Todos estes podem referir-se a duas 
realidades totalmente distintas. Neste sentido, é preciso justificar que o 
sentido da terminologia que usamos trata-se de todas as práticas e vivências 
unilaterais, literais e que não permitem estabelecer um mínimo de diálogo, 
compreensão, respeito e bom senso no tratamento dos dogmas, da Santa 
Tradição e do Santo Magistério.

Segundo Teixeira,2 o termo tradição tem um sentido de continuidade 
e possui um caráter altamente memorial que faz parte de um conjunto de 
códigos que dão segurança e agregam sentido às pessoas. O principal ob-
jetivo é atualizar o passado no presente. O desejo é recuperar literalmente 
esse passado e buscá-lo reviver no agora sem considerar o contexto e cul-
tura onde a Igreja se faz presente e atuante. 

Não podemos entender a tradição de forma unilateral. Ela pode, sim, es-
tar a serviço da Igreja, porém, ela deve estar sensível ao contexto e, portan-
to, deve ser ressignificada permanentemente. A missão da tradição na Igre-
ja hoje deve estar a serviço de uma exigência de uma cultura mais aberta e 
sensível aos contextos. Em uma realidade tão pluralizada, fica insustentável 
buscar manter práticas isoladas e que não respondem à realidade.

Neste tópico, a intenção é dar notícias de alguns pontos históricos e bus-
car compreender brevemente como a Igreja enfrentou a visão de mundo 

2 TEIXEIRA, Faustino. O diálogo em tempos de fundamentalismo religioso. Convergência. Rio de Janeiro, 2002, n. 
356, p. 3.
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moderna. Conforme aponta Pereira (1992), a modernidade se consolidou 
sobre os crescentes questionamentos de verdades consideradas até então ab-
solutas e irrefutáveis. Neste cenário, a religião é um ambiente propício para 
os seguidores que desejam viver hoje sob a égide de “certezas e promessas” 
que lhe proporcione o mínimo de segurança existencial. 

De acordo com este autor, o modelo anti-modernista tem origem no 
século XIX. Em um ambiente de Revolução Francesa e crescente secula-
rização, a Igreja procura reviver a experiência Trindentina de reafirmação 
de uma filosofia cristã nos moldes da Escolástica. A partir daí a história vai 
registrar a constante tentativa de salvaguarda do mundo cristão católico 
com fortes permanências da Reforma Católica ocorrida na segunda meta-
de do século XVII.

Diante de um processo histórico de desencantamento das matrizes mo-
dernas, o homem contemporâneo sente-se em um eterno ato nostálgico de 
celebrar, idealizar e reviver o imaginário religioso praticado no contexto 
da Baixa Idade Média e início da Modernidade. O grande imperativo para 
dar sentido à existência sem dúvida deixou o homem em um constante 
processo de procura de uma doutrina segura, fixa e imutável. Percebe-se 
no fim do século XX um resistente movimento de tentativa de recons-
trução de um modelo de Igreja que já cumpriu seu papel em um espaço 
temporal específico. 

O mundo contemporâneo é percorrido por vagas persistentes de into-
lerância, de fanatismo, de nova religiosidade sectária e de nacionalismo 
agressivo em pleno contraste com as exigências de secularização, de liber-
dade, de crítica, de tolerância da razão moderna.3 

Outrossim, para ele,4 existe no mundo uma batalha entre dois modelos 
de percepção da realidade: o iluminismo e o seu oposto, o romantismo. 
Eles desenvolveram-se ao longo dos séculos como “gêmeos siameses”. Isso 
explica o motivo do atual estado do homem moderno: inconciliado e cer-
tamente inconciliável com a natureza, com os outros homens e consigo 
mesmo, sem certezas firmes em um mundo sem fronteiras, ele tem de con-
duzir a sua vida sem trair a razão através do regresso ao fundamentalismo.

Ao fazer um retrospecto sobre a temática do fundamentalismo propria-
mente dito, sabe-se que ele surgiu fortemente durante a Primeira Guerra 
Mundial nos Estados Unidos, onde o mundo iniciou um forte processo 

3 PEREIRA, Miguel Baptista. Modernidade, Fundamentalismo e Pós-modernidade. Revista filosófica de Coimbra, n. 
2, 1992, p. 203. 

4  Idem.
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69de ressignificação de suas crenças e valores, e de forma acentuada após a 
Segunda Guerra, que consolidou o processo de desesperança no elemento 
humano e suas instituições. Esse conservadorismo foi sendo construído no 
contexto protestante estadunidense que defendia uma interpretação literal 
da Bíblia. 

Ao mesmo tempo, neste contexto, na Igreja surgiu um forte movimento 
de oposição à matriz modernista e acabou se reafirmando a autoridade 
hierárquica com forte ênfase no Magistério. Os Papas Pio IX e X foram os 
organizadores dessa doutrina que ficou cristalizada e levou a Igreja a esta-
belecer uma forte crítica a tudo que remetesse ao moderno.

Desde o século XIX, já se desenhava uma forte tendência de reação ao 
modernismo dentro da Igreja. Neste cenário, encontrou ambiente propício 
entre membros da hierarquia para esse sentimento ser gestado e atuado. 
Esse movimento ficou conhecido

como integrismo. Seu ambiente é originariamente advindo do catolicismo, sendo 
muito compatível com o fundamentalismo protestante estadunidense. Esses dois 
movimentos vão sustentar um discurso de aversão ao modernismo e uma oposi-
ção sistemática às mudanças culturais e religiosas e um inconformismo ao novo 
modelo das relações entre Igreja e sociedade.

O Papa Pio X foi sem dúvida o executor deste integrismo que procurou 
coibir e abrandar o avanço do modernismo na Igreja. A corrente integrista 
estabelecia uma forte defesa da Tradição, vale destacar ainda toda Revela-
ção divina, o depósito da fé e a interpretação direcionada da Sagrada Escri-
tura. Ao mesmo tempo, esse integralismo procurou reafirmar o domínio 
eclesiástico já vivido na Idade Média e com uma postura de defesa própria 
da época da Reforma Católica. 

A Igreja toma uma postura de defesa contra o modernismo. Esta postura 
de conservação da sociedade e da hierarquia já tinha ficado bem evidente 
no contexto do iluminismo, e agora no contexto do início do século XX 
ganha novamente esse caráter apologético reafirmando um modelo inti-
mamente ligado às estruturas hierárquicas onde tudo gravitava em torno 
desse ambiente. Não podia se conceber um modelo de Igreja que fugisse 
deste esquema de regulação e conservação de práticas já conhecidas há sé-
culos. Qualquer iniciativa eclesial de produção de pensamento que fugisse 
da intelectualidade tradicional confessional era duramente reprimida por 
Roma. Esta prática levou a Igreja para a contramão do mundo moderno.

Sabe-se que a identidade Tridentina imprimiu na Igreja um modelo 
seguro e estável que atravessou séculos. Após o Vaticano II muitos não 
conseguiram fazer o processo de travessia e viver a proposta do concílio 
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ecumênico. Ao terem de deixar o modelo Tridentino houve um forte im-
pacto e muitos ficaram desnorteados e gravitando no desejo de recons-
trução do modelo medieval ou de negá-lo com todas as forças. Esse duelo 
de forças é latente e tem gerado desdobramentos diversos por conta dos 
modelos distintos de pastorais.

No capítulo 3, tentaremos de forma breve abordar como a Igreja reagiu em 
relação às mudanças que o mundo enfrentou no contexto do fim da Idade 
Média e início da modernidade com seus desdobramentos que culminaram 
na pós-modernidade e daremos notícias sobre como é possível a construção 
de uma cultura tolerante. A Igreja, neste cenário, deve ser protagonista de 
valores que promovam a paz entre os seus membros, na sua relação com 
outras crenças religiosas e, sem dúvida, que ela, como mãe e mestra, paute a 
cultura do encontro e da tolerância entre nações, povos e culturas.

A corrente integrista ganhou força durante todo o século XX a ponto 
de ter admiradores e defensores durante e depois do Concílio Ecumênico 
Vaticano II. Essa postura de pensamento encontrou sua representatividade 
na pessoa do Arcebispo Dom Marcel Lefebvre, que acabou estabelecendo 
uma forte oposição à Igreja. Sua crítica ao concílio ecumênico culminou 
no seu total afastamento da hierarquia e acabou fundando sua própria ins-
tituição religiosa.

A nova face do fundamentalismo na Igreja
Todo o contexto plural típico do mundo pós-moderno estabelece uma 

atmosfera até certo ponto relativa, em que passamos a não ter certeza de 
nada, e isso inclui nossas crenças e a forma como se deveria viver. Neste 
sentido, o ser humano não suporta todas estas incertezas, sentindo-se in-
seguro em relação a sua própria existência e sua relação com os demais. 
À medida que o relativismo se torna atuante na sociedade, o absolutismo 
renasce ganhando características de uma certa agressividade ou defesa, seja 
no discurso, seja no modo de atuação dos seus defensores.

Segundo Teixeira,5 a postura de defesa acontece quando há um fecha-
mento comunitário e cria-se a estratégia do gueto. Em contrapartida, a 
postura agressiva acontece quando se adota uma estratégia de cruzada, ou 
seja, o desejo de reconquistar a sociedade em nome da tradição e da conser-
vação. Esta forma de fundamentalismo que estamos refletindo vem envol-
vida de uma potencial violência. Na sua base, existe uma forte dificuldade 

5 Ibidem, p. 5.
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71de se estabelecer comunicação. Percebe-se uma recusa evidente a qualquer 
tentativa de diálogo e entendimento.

A Igreja enfrenta uma terceira crise modernista. Com a abertura ao mundo 
moderno, protagonizada pelo Concílio Vaticano II, surgem os libertadores 
do cristianismo, do modernismo, do marxismo e do materialismo. Encar-
nam tipos diversos de “cavaleiros do absoluto”, que vão desde os defensores 
do Fidei Depositum traído pelo Concilio Vaticano II à tropa especial do Papa 
com desprezo por toda a liberdade religiosa, pela tolerância (...).6

Esta constatação pode ser muito bem percebida entre os jovens. A ju-
ventude atual tem necessidade de permanente relação com os símbolos. 
No catolicismo, percebemos hoje um encantamento com todo o aparato 
simbólico que engloba toda liturgia, como por exemplo, roupas clericais, 
paramentos, latinização dos rituais, devocionais medievais, etc.  Segundo 
Alves, a religião é caracterizada como uma “teia de símbolos, rede de 
desejos, confissão da espera, horizonte dos horizontes, a mais fantástica e 
pretensiosa tentativa de transubstanciar a natureza”.7

Segundo destaca Libanio, sem dúvida vivemos uma pós-modernidade 
fragmentada, sem identidade. Com a permissão das missas em latim no 
rito renovado de Pio V, acentuou-se o sentimento saudosista de uma Idade 
Média que já não existe há 500 anos.

Conforme Libanio apresenta, os jovens, encantados por conta dos as-
pectos externos da liturgia, são os futuros membros do clero que têm se 
clericalizado. “O clero cada vez mais vai tornar-se do altar, do sacramento, 
das celebrações, da organização paroquial, bem diferenciado em sua visibi-
lidade, do que da presença discreta, do diálogo, (...) da palavra profética”.8

Esta juventude ignora todo o percurso da Igreja e, por isso, é preciso fa-
zer memória aos fatos já consolidados pelo tempo. Segundo o Beato Papa 
Paulo VI, a Igreja nasce da ação evangelizadora de Jesus e dos doze. Ela é 
o fruto normal, querido, o mais imediato e o mais visível dessa evangeli-
zação: “Ide, pois, ensinai todas as gentes”.

Sabe-se da constante necessidade de atualização, por isso o Concílio Va-
ticano II incansavelmente em seus documentos aponta para a necessidade 
de uma conversão e renovação realizadas no cotidiano dos fiéis, sensíveis 
às suas particularidades. 

6 Ibidem, p. 230.

7 ALVES, Rubem. O que é religião. In: ALVES, Rubem. ARNS, Paulo Evaristo, 1981, p. 22.

8 LIBANIO, João Batista. A arte de formar-se. São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 33.
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Enviada e evangelizadora, a Igreja manda também ela própria evangeliza-
dores. É ela que coloca em seus lábios a Palavra que salva, que lhes explica a 
mensagem de que ela mesma é depositária, que lhes confere o mandato que ela 
própria recebeu e que, enfim, os envia a pregar. E a pregar, não as suas próprias 
pessoas ou as suas ideias pessoais, mas, sim, um Evangelho do qual nem ele nem 
ela são senhores e proprietários absolutos, para dele disporem a seu bel-prazer, 
mas de que são os ministros para o transmitir com a máxima fidelidade.9 

O Beato Paulo VI aponta para uma atualização na evangelização, porém 
sem perder o foco: Jesus Cristo. As posturas unívocas e fundamentalistas 
não admitem qualquer forma de entendimento com o contexto social e 
cultural. O grande desafio é saber colocar a “mão na massa” no que se 
refere à evangelização.

De acordo com Libanio,10 a tão necessária inculturação é vivenciada em 
sua totalidade quando não apenas se aprendem ações evangelizadoras a 
serem reproduzidas, mas se esforça criativamente em deixar-se questionar 
e buscar se inspirar diante das inúmeras situações que lhe são apresentadas. 
O grande ensinamento é ter o respeito pelos processos que cada pessoa 
construiu de forma única e inédita. Assim, o Evangelho de Jesus Cristo 
torna-se profundamente uma inspiração totalmente nova e original.

Brighenti11 demonstra que na contramão da perspectiva inculturada per-
siste no seio da Igreja a tentativa de trazer para o hoje a identidade de on-
tem. Aquela que deu certo em seu tempo. Para o autor, essa perspectiva, na 
América Latina, a tarefa mais urgente é anular o “equívoco Vaticano II” e 
sua subsequente denominada “recepção criativa”. A Igreja, dizem os fun-
damentalistas, está tão voltada para a esfera ad extra, em estreita ação ecu-
mênica, que perdeu a identidade católica. Como mesmo admite Brighenti, 
o ativismo que a Igreja viveu na América Latina enfrentou momentos de 
crise e, por isso, teve-se a necessidade de uma refundação identitária no seio 
do novo contexto; porém “o fato é que, se a vanguarda está cansada e sem 
perspectiva no momento, a retaguarda é retrógrada e sem imaginação”.12

O Papa Paulo VI13 compreendeu como deve ser realizado o processo de 
renovação da humanidade. Ele apresenta que a ação evangelizadora deve 
levar a Boa-Nova para todos os povos, em todos os lugares e, estando in-
seridos nestas realidades, transformá-las.

9 EN, p. 20.

10 Libanio, op. cit., p. 100.

11 BRIGHENTI, Agenor. A Igreja perplexa: a novas perguntas, novas respostas. São Paulo: Paulinas, 2004, p. 131.

12 Idem.

13 EN, n. 26.
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73O Evangelho e, consequentemente, a evangelização, não se identificam 
por certo com a cultura, e são independentes em relação a todas as culturas. 
E, no entanto, o reino que o Evangelho anuncia é vivido por homens pro-
fundamente ligados a uma determinada cultura, e a edificação do reino não 
pode deixar de servir-se de elementos da cultura e das culturas humanas.14

Não é uma tarefa simples de ser resolvida. Lidar com processos indivi-
duais, locais, regionais requer constante disposição e criatividade. A histó-
ria recente da Igreja mostra que houve uma escolha concreta na condução 
e interpretação do Concílio Vaticano II, em especial na América Lati-
na. Conforme já aponta Libanio,15 a teologia da libertação não pode mais 
restringir seu campo de atuação apenas à preocupação com as estruturas 
socioeconômicas. Neste sentido, é preciso ir além e perceber os novos im-
perativos que exigem o cuidado e o pastoreio da Igreja.

Parte da juventude católica que tem por projeto de vida uma postura 
mais tradicional, possui uma dificuldade em estabelecer diálogo, proximi-
dade e entendimento com as pessoas que pensam diferente ou possuem um 
modelo de Igreja distinto dos demais. Neste cenário é evidente o estranha-
mento entre os grupos conservadores e aqueles que têm como valor uma 
perspectiva mais progressista.

Segundo Libanio, a Igreja conheceu ao longo de sua história inúmeros 
conflitos internos que culminavam em várias excomunhões e cismas. 

A novidade de hoje consiste no fato de certos grupos dissonantes se considerarem 
mais Igreja que a própria Igreja oficial. O fato de ser bispo nomeado por Roma 
não lhe dá mais credibilidade ministerial, sem nenhuma consciência cismática, à 
margem do bispo; antes considera-o “cismático” à espera de que o tempo o afaste 
pela renúncia. Até lá se aguarda na paciência histórica e se vive a vida cristã sem 
essa orientação episcopal.16 

Esta crise de comunhão entre os membros Corpo de Cristo é latente, e 
no Brasil existem vários exemplos que ilustram essa tendência por parte dos 
tradicionalistas. Muitas dioceses e até arquidioceses têm enfrentado esse 
cisma em potencial entre os fiéis. De um lado, temos uma parcela do povo 
de Deus; de outro, a hierarquia cercada dos que a atacam, e, em muitos 
casos, de forma velada, muitos padres apoiam e dão sustentação para os 
grupos dissidentes da sua diocese. 

14 Idem.

15 LIBANIO, João Batista. Cenários da Igreja. São Paulo: Edições Loyola, 2012, p. 115.

16 Ibidem, p. 160.
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Ainda é sabido o quanto é comum ocorrer entre estes setores conserva-
dores e por meio de sua atuação acabam provocando verdadeiros “cismas”. 
Essa ousadia de tais grupos é compreendida por meio do apoio irrestrito 
de instâncias superiores como, por exemplo, o caso de bispos, sacerdotes e 
fiéis que possuem uma teologia e prática pastoral bem semelhante ao grupo 
cismático lefebvriano, conforme já abordamos no segundo capítulo.

Segundo aponta Libanio,17 no Brasil, criou-se uma Administração Apos-
tólica Pessoal São João Vianney, Campos, Rio de Janeiro, onde se acolhe-
ram os que seguiam a linha do cismático bispo de Campos, Dom Antônio 
de Castro Mayer. O administrador apostólico atual é um bispo em comu-
nhão com a Igreja de Roma.

De forma clara estes grupos conservadores comprometem a comunhão 
com a Igreja de Roma, pois em grande parte desconsideram as escolhas 
pastorais do Concílio Vaticano II. Ainda muitos consideram ilegítimos os 
conclaves que elegeram os sucessores do Papa Pio XII. São inúmeros ce-
nários que contextualizam a forma de pensar e agir deste grupo, que tem 
atraído muitos de nossos jovens que participam de nossas comunidades.

Não podemos deixar de perceber que esse modelo de Igreja favorece em muito 
posturas de intolerância, fechamento ao diálogo interreligioso e ecumenismo. 

Sabe-se que os discursos e as práticas de tolerância tornaram-se lugar-co-
mum na sociedade pós-moderna, porém percebe-se de forma evidente que 
esse tão precioso imperativo tem sido cada vez mais esquecido. A história 
da humanidade é permeada de ações humanas que visavam estabelecer 
uma relação de superioridade de um povo/nação em relação a outro. No 
contexto ameríndio, ficou clara esta dificuldade em lidar com a alteridade, 
e o resultado disso a história continua a nos contar.

Toda a noção de civilidade que o ocidente nos deixou como valor foi 
cristalizada a partir de ações intolerantes, em que um povo sempre buscava 
se impor em relação aos demais. Esta postura de superioridade desenca-
deou diversas formas de intransigência. Neste contexto, a dominação era 
vista como algo natural e que demonstrava a força e o protagonismo de um 
território em relação aos demais a serem conquistados.

Esse sentimento de superioridade não muda muito se o trouxermos para 
o ambiente religioso. Os grupos conservadores buscam estabelecer uma 
clara distinção em relação aos demais grupos. Esta distinção provoca aver-
são, estranhamento, hostilidade e uma crescente crítica de todas as opções 
pastorais da Igreja atual.

17 Ibidem, p. 161.
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75Segundo Libanio,18 o limite da tolerância deveria surgir a partir do con-
senso racional do grupo que se defende de sua destruição. E completa: 
“Aprender a viver juntos implica a capacidade de entrar nesse jogo de diá-
logo no equilíbrio difícil da tolerância e de seu limite”.19

Conclusão
Durante esta breve reflexão, propomos dar algumas notícias, mesmo que 

breves, sobre o cenário atual da Igreja. Sabe-se do enorme desafio em 
construir um modelo de Igreja tolerante onde a cultura de paz entre seus 
membros e com a sociedade deve ser tida como valor. 

Segundo Teixeira,20 nenhuma religião está livre das disfunções institucio-
nais, dos enrijecimentos particularistas e insulamentos dogmáticos. Ele com-
pleta afirmando que muitos conflitos e violências provocados pelas religiões 
são decorrência de uma forma peculiar de testemunhar a verdade.

Após muito refletir, acreditei ser oportuno abordar a temática do funda-
mentalismo em razão do modelo eclesial que minha comunidade vive. Nós, 
monges beneditinos, vivemos na cidade de Mineiros, no interior de Goiás, 
desde 1962. Com o objetivo de fidelidade à convocação do Papa Paulo VI 
em sermos missionários, decidimos ser comunidade no Centro-Oeste brasi-
leiro. Tem sido cada vez mais comum e recorrente jovens vocacionados com 
fortes tendências ao tradicionalismo e resistência se colocarem no processo 
de formação da vida monástica, que sempre deve ser fiel aos seus valores a 
partir do seu contexto e de toda a realidade em que vivem os monges.

Por se tratar de um trabalho de conclusão de curso de formadores para a 
Vida Religiosa, julguei oportuno construir uma breve reflexão sobre esta 
realidade que nos bate à porta e, assim, trazer luz ao nosso processo de 
acompanhamento dos jovens que se sentem chamados à vida monástica.

A história da Igreja atual está sendo escrita com fatos que demonstram 
esse perene conflito permeado de saudosismo e atualização, recuperação e 
criação. Esse saudosismo gera falsas expectativas por sabermos da impossi-
bilidade de volta ao passado ou ainda de sonhar com um futuro totalmente 
atualizado e desvinculado deste passado. Diante deste impasse, o que resta, 
sem dúvida, é a possibilidade de conciliação. A Igreja é maior que qual-
quer desejo ou nostalgia. A identidade eclesial é forjada no pluralismo e 

18 LIBANIO, João Batista. A arte de formar-se. São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 111.

19 Ibidem, p. 110.

20 TEIXEIRA, op. cit., p. 2.
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na diversidade de dons e carismas, porém, sempre existirá um mínimo de 
identidade. Ela atravessa a história e sempre sobreviverá ao tempo e, por 
esse motivo, propõe vislumbrarmos novos horizontes, sem nunca perder de 
vista o foco: Jesus Cristo.

Questões para reflexão

1. Estamos inseridos em uma sociedade cada vez mais plural e anta-
gônica. Qual o rosto da juventude católica atualmente?

2. O fundamentalismo religioso é uma realidade que bate à porta 
das famílias religiosas. A Vida Religiosa Consagrada está preparada 
para lidar com perfis de vocacionados(as) tão heterogêneos(as)?

3. Sabe-se que somente teremos qualidade em nossas relações huma-
nas quando estivermos atentos ao que a Igreja nos pede hoje. A vida 
fraterna nas casas religiosas favorece um clima saudável de amadu-
recimento na fé, levando os formandos a um encontro pessoal e 
efetivo com Jesus Cristo? Ou a estrutura formativa vem favorecen-
do e alimentando indiretamente posturas que não correspondem 
com as urgências do Evangelho?
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A fonte não corre e o rio secou
Sobre a irresponsabilidade dos cristãos pela Casa Comum

FreI Johannes gIerse1

A parábola dos dois filhos 
O que vocês acham: Certo homem tinha dois filhos. Ele foi ao primeiro 

e disse: “Filho, quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual 
riacho que não seca”. O filho respondeu cantando: “Sim, senhor, eu vou, 
pois a Casa Comum é nossa responsabilidade”! Mas não foi (Mt 21,28a.30).

O nome deste filho é João (50 anos). Nordestino, casado, dois filhos, 
mora na região Sudeste onde trabalha em uma empresa de abastecimento 
de água, católico praticante assíduo. Quando mandei a ele a Convergência 
494 (09/2016) que trata de “Irmãos e irmãs de ecologia”, “Helder Câmara, 
dom de Deus para os pobres”, “Sobre Marx, Piketty e os lírios do campo”, 
ele respondeu: Li alguns artigos. Com certeza iluminados com uma única 
“luz”: a esquerda (...). Não é de se estranhar porque tantos clérigos não 
conseguem mais, ou nunca conseguiram chegar até o coração das ovelhas, 
sedentas das palavras do Senhor. Ocupam os púlpitos para falar do que 
estão cheios, de ensinos sobre Ecologia, Socialismo, Comunismo, Eco-
nomia, Política. São coisas terciárias, nem secundárias em referência às 
Palavras de Jesus.

1 Johannes Gierse é alemão, no Brasil desde 1990, membro da Província Franciscana de Nossa Senhora da As-
sunção, Bacabal-MA, com experiências pastorais no Nordeste e na Amazônia e mestrado em Missiologia pelo 
ITESP.
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Depois, o pai dirigiu-se ao outro filho, e disse a mesma coisa: “Vá e faça 
que o direito brote como fonte e a justiça corra qual riacho que não seca”! 
(Mt 21,30). O filho não respondeu dizendo um “não quero”, mas deu um 
“sim” bastante surpreendente.

O nome deste filho é Johannes2 (40 anos), nascido na Alemanha Oriental 
(socialista naquele tempo), filho de pais luteranos praticantes. Aos quatro 
anos de idade foi violentado por rapazes para que negasse o nome de Deus; 
foi educado desde criança com os valores da “paz, justiça e integridade da 
criação”. Como aluno, pedalava cada dia 20km até o colégio enquanto a 
sua mãe (professora) fazia o mesmo percurso de carro. Aos 18 anos, prestou 
serviço de voluntário na comunidade Emaús (França) que se dedica à paz 
através da inclusão de pessoas marginalizadas. Como estudante da Ciência 
Política (doutorado) e da Teologia Luterana (em parte) focalizou sua aten-
ção na questão dos “limites do crescimento”; mas, devido às desilusões 
na Igreja e na Teologia, que ensinava mais uma doutrina fria do que uma 
utopia transformadora do Reino, decidiu sua “saída da fé”, embora sua 
busca de “algo mais” continua viva até hoje. Ele é co-fundador da ONG 
“Impulso – Agência para utopias aplicadas”. No auge da onda dos refugia-
dos, organizou, na periferia de Berlim, a “cultura de boas-vindas”. Hoje é 
casado, pai de três filhos e lidera uma entidade que cuida da integração de 
mil refugiados.   

“Qual dos dois fez a vontade do Pai?” (Mt 21,31). Olhando um pouco a 
Igreja (católica) no Brasil, ela se parece mais comum com o primeiro filho: 
diz “sim”, mas não faz. “Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é 
algo de opcional nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte 
essencial de uma existência virtuosa”.3 Por isso, o primeiro filho ao afirmar 
que “ecologia e etc. são coisas terciárias, nem secundárias em referência às 
Palavras de Jesus”, está na contramão do ensinamento de sua Igreja. 

Portanto, enquanto 

• as Igrejas-matrizes buscam soluções imediatas instalando condiciona-
dores de ar – o que o Papa Francisco questiona4 – em vez de pesquisar 
alternativas ou ao menos se esforçassem a minimizar a pegada ecológica 
com um reflorestamento;

• os(as) religiosos(as) não se tornam pioneiros(as) na busca de energias re-
nováveis instalando placas voltaicas nos seus conventos, Igrejas, escolas;

2 Os nomes “João” e “Johannes” são originais. 

3 FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Si’ (LS). Brasília: Edições CNBB, 2015, n. 217.

4 LS, n. 55.
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79• a perda das florestas tropicais e o extermínio dos povos nativos na Amazô-
nia torna-se somente uma preocupação do CIMI, da CPT e dos bispos do 
Regional Norte, e a maior parcela da Igreja no Brasil cala sua voz profética, 
deixando que a Amazônia continue sendo tratada como colônia do Brasil;5

• nas festas e confraternizações se usa materiais descartáveis; 

• há gente que anda de carro para o seu local de trabalho, distante apenas 
300 metros;

• eu mesmo não corrigi a minha mania de utilizar detergente e sabão em 
pó mais do que necessário pensando que a quantidade faz a limpeza;6 

...não acredito que os cristãos vivam a vocação de guardião da obra de 
Deus.  

Esta reflexão quer ser uma (Pro)Vocação 
Não pretendemos jogar água no fogo da esperança e da luta; pelo contrário, 

fazendo o papel de “advogado do diabo” queremos provocar sacudindo as 
consciências adormecidas das comunidades cristãs e de muitos(as) cristãos(ãs). 

Se as mudanças climáticas constituem “atualmente um dos principais 
desafios para a humanidade”, podendo destruir sem precedentes os ecos-
sistemas, por que é que as pessoas de forma geral e os cristãos (católicos) 
especificamente não se mexem? Quanto mais os cristãos no Brasil, pois 
os “impactos mais sérios recairão, nas próximas décadas, sobre os países 
em vias de desenvolvimento”.7 Se uma parte da sociedade já tem uma 
crescente sensibilidade relativamente ao meio ambiente, por que os leigos 
e o clero não tomam mais fortemente dolorosa consciência transformando 
em sofrimento pessoal aquilo que acontece com o mundo e reconhecem 
a contribuição que cada um pode dar?8 Por que essa “indiferença geral 
perante estas tragédias” e a falta de reação que é “sinal da perda de sentido 
de responsabilidade pelos nossos semelhantes”?9 

Nossa reflexão parte de um olhar nas bases eclesiais constatando que 
elas, na práxis, não assumem sua responsabilidade no cuidado da Casa 
Comum. Em seguida, perguntamos qual caminho a Igreja percorreu no 

5 CNBB. Campanha da Fraternidade 2017: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, n. 41, 47.

6 LS, n. 29.

7 Ibidem, n. 24.

8 Ibidem, n. 19.

9 Ibidem, n. 25.
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ensinamento teórico para tomar consciência da questão ecológica dando 
destaque à Encíclica Laudato Si’ e apontando seu “pano de fundo”. A partir 
daí, projetamos o cenário do mundo ecológico e da atitude dos cristãos 
para “5 anos depois”. Enfim, apontamos razões de cunho civilizacional-
-cultural-econômico e espiritual-eclesial que causam a falta de responsabi-
lidade dos cristãos. Sem perder a esperança! 

Olhando e ouvindo as bases da Igreja 
Não são investigações científicas, mas a “experiência comum da vida 

quotidiana”10 em que se baseia a argumentação deste artigo: aquilo que vi 
com os meus próprios olhos ao meu redor – a paróquia, a diocese, outras 
dioceses – e o que alguns agentes de pastoral espalhados do Norte ao Sul 
do Brasil me contaram nas redes sociais. Reconhecemos com gratidão que 
aqui e acolá se faz um trabalho belíssimo mantendo projetos inovadores! 
Há homens e mulheres, jovens e crianças que vivem sua “vocação missio-
nária em uma Igreja em saída, preocupada com a justiça social e ambiental 
(...)”.11 São pessoas maravilhosas! 

Porém, o que questionamos é que a conversão ecológica não é uma missão 
prioritária da Igreja, não só no Brasil – maior país católico – como na Igreja 
toda. Não há sinais que os cristãos com todo o seu potencial e sua rica expe-
riência se tornem protagonistas no cuidado da criação; não há um “espírito” e 
uma responsabilidade para iniciar um processo em busca de um “outro rumo”.   

Eis aqui algumas vozes que ouvi ao perguntar “o que se faz nesta CFE 2016?”: 

• Uma religiosa no Nordeste escreveu: “Aqui está tudo tão parado. A 
igreja se preocupa mais com construções e climatizações, com grandes 
eventos, mas não toca nas feridas abertas”.

• Um agente da JM na Grande São Paulo contou: “Algo concreto? Nada! 
Teve a abertura no centro diocesano e depois para a cidade. Tinha repre-
sentantes de algumas igrejas evangélicas; convidaram também um cara que 
falou sobre saneamento básico, e um responsável da companhia de água 
para falar como está a nossa cidade em relação à água e saneamento básico”.

• Um religioso no Sudeste respondeu: “Os freis, juntamente com alguns 
leigos, passaram nas escolas e colégios da cidade fazendo um debate com 
as crianças e professores. Além disso, foram realizados momentos cele-
brativos e uma rodada de discussão em todos os setores da paróquia”. 

10 Ibidem, n. 48.

11 Pe. Josafá Carlos de Siqueira, A missão de guardiões da Criação. Convergência n. 498, p. 28. 
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81• Um missionário na região Centro-Oeste falou: “Há tempo a questão 
ecológica vem sendo cuidada na diocese: tem uma associação de reci-
clagem que vende toneladas de coisas juntadas nas ruas; além de limpar 
as ruas, isso gera renda para os pobres”. 

Além de olhar como as bases da Igreja assumem na práxis a questão 
ecológica, também convém perguntar como os Meios de Comunicação 
Sociais Católicas, em nível nacional e local, abordam esta temática. Em 
todo caso, pode-se afirmar que a conversão rumo a uma ação e vivência 
ecológicas ainda está na fase embrionária, embora a reflexão teórico-dou-
trinal do Magistério tenha sido fecunda.   

O caminho da tomada de consciência eclesial sobre a 
ecologia

Os documentos do Magistério da Igreja ajudam na compreensão da reali-
dade (ver), vem sendo iluminados pela Palavra de Deus ( julgar) e apontam 
pistas para uma ação transformadora. A ecologia é uma presença recen-
te entre os temas do ensino social da Igreja,12 por isso convém lembrar 
o caminho que a Igreja percorreu para tomar consciência desta questão. 
Quando este caminho é visto em paralelo com o caminho da consciência 
ecológica planetária, nota-se uma defasagem histórica – o mesmo já acon-
teceu no século XIX na questão operária. “A Igreja, infelizmente, acordou 
tarde para o grande desafio de preservar a ‘vida’ no planeta”.13

A Constituição Pastoral Gaudium et Spes (1965) não fala de problemas 
ambientais, mas aponta os valores do bem comum, da solidariedade e sub-
sidiariedade para contornar as injustiças sociais no mundo. Papa Paulo VI 
continuou com a temática na Populorum Progessio (1967). A fundação do 
Clube of Rome (1968)14  talvez tenha contribuído para que ele iniciasse a re-
flexão do magistério pontifício em 1971 sobre a ecologia, mas só em 2015, 
o Papa Francisco percebeu “que era chegado o momento de produzir um 
documento oficial da Igreja (...)”,15 a Laudato Si’. Portanto, passaram-se 44 
anos – duas gerações – pouco na história da Igreja, mas um tempão em um 
mundo acelerado. 

12 CNBB, op. cit., n. 245.

13 Nicolau João Bakker. Obrigado/a, irmã água! In: Convergência n. 498, p. 41. 

14 Seu objetivo é de analisar o dilema da espécie humana em um mundo de recursos finitos e de sugerir políticas 
alternativas. 

15 CNBB, op. cit., n. 248, 259.
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Em 1972, o Clube of Rome publicou o 1º relatório com o título “Os li-
mites do crescimento”. No mesmo ano foi realizada em Estocolmo a 1ª 
Conferência da ONU sobre o ambiente humano.16 Em 1987, a Comissão 
Brundtland apresentou o relatório Nosso futuro comum.17 Essas reflexões 
no âmbito internacional talvez tenham motivado o Papa João Paulo II a 
fazer referências a questões ecológicas na Encíclica Sollicitudo Rei Socialis 
(fim de 1987), e na Centesimus Annus (1991) na qual amplia o horizonte 
falando de “ecologia humana”.18 O pontífice faz uma reflexão sistêmica na 
sua mensagem para o Dia Mundial da Paz (1990) falando “de aquecimento 
global e dos efeitos das mudanças climáticas ainda antes que esses termos 
entrassem no uso comum”.19 Mas, a data de publicação favoreceu para que 
as bases da Igreja dessem a devida atenção? 

Em 1997, foi criado o Protocolo de Quioto20 e, em 2000, a Carta da Terra.21 
Papa Bento XVI abordou o assunto na mensagem para o Dia Mundial da 
Paz (2007) e na Encíclica Caritas in Veritate (2009). Com “o Papa buscado 
no fim do mundo”, a questão ecológica ganha a centralidade e a aborda-
gem que merece. Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (2013) de-
nuncia com três palavras o sistema: “Essa economia mata”,22 e já dois anos 
depois de sua eleição publica este documento inédito na história da Igreja: 
Laudato Si’!

No Brasil, as CFs com seu potencial mobilizador dentro e fora da Igreja 
bateram cada vez mais na “tecla ecológica”, sendo a pioneira a de 1979: Por 
um mundo mais humano – Preserve o que é de todos. Em seguida, a ques-
tão ambiental é tratada de forma implícita sendo que os temas se voltaram 
mais para situações existenciais (sócio-políticas) do povo. A partir de 2002, 
devido ao agravamento da crise ambiental cujas catástrofes se fazem sentir 
no Brasil, as CFs ecológicas acontecem em intervalos menores: dentro de 
16 anos, seis CFs são explicitamente ambientais: povos indígenas (2002); 
água (2004); Amazônia (2007); a Vida no Planeta (2011); Casa Comum, 
nossa responsabilidade (2016); biomas brasileiros e defesa da vida (2017). 

16 Um marco histórico político por ser a primeira atitude mundial a tentar preservar o meio ambiente. O dia 5 de 
junho foi declarado o “Dia Mundial do Meio Ambiente” e o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente) foi lançado.

17 Seu objetivo era a definição de uma agenda para a ação. O desenvolvimento sustentável é apontado pela pri-
meira vez como saída para a grave crise ambiental.

18 JOÃO PAULO II. Carta Encíclica Centesimus Annus (CA), n. 38.

19 CNBB, op. cit., n. 250.

20 Visa reduzir as emissões de gases poluentes, responsáveis pelo efeito estufa e o aquecimento global.

21 Um código de ética planetário para orientar pessoas e nações ruma à sustentabilidade.

22 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (EG). Brasília: Edições CNBB, 2013, n. 53.



CO
N

VE
RG

ÊN
CI

A 
– 

An
o 

LI
I –

 N
º 

50
6 

– 
N

ov
em

br
o 

20
17

83Deve-se mencionar ainda dois documentos: A Igreja e a questão ecológica 
lançado por ocasião da Rio-92 e o Documento de Aparecida (2007).  

A tomada de consciência sobre a ecologia trouxe para o povo de Deus duas 
novidades: a primeira, “a preocupação com a ecologia humana e ambiental 
evidencia uma dimensão fundamental da fé”23 e tem raízes bíblicas.24 A se-
gunda, “o cristão deve voltar-se para estas perspectivas novas”, como dizia 
Paulo VI já em 1971.25 Os Papas apelam à responsabilidade de todos – cris-
tãos incluídos – pela criação e que deve ser assumida em público26 e se tradu-
zir no imperativo ético de agir.27 Essa memória deixa bem claro: o caminho 
ainda é longo da abordagem teórica até a ação transformadora. No entanto, 
o tempo urge, dizem os sinais dos tempos e Papa Francisco.  

Laudato Si’ ou como salvar um suicida 
A Encíclica Laudato Si’ é uma Boa-Nova, é como o 5º Evangelho escrito 

2000 anos depois. Você começa a ler, ficar tocado e encantado. Os elogios 
dentro e fora da Igreja soam mais altos do que as críticas. Ela contagia teó-
logos, publicitários, cientistas, agentes de pastoral e – uma raridade – gente 
simples. A Laudato Si’ “é como abrir uma janela para oxigenar não só o 
debate de causas ambientais, mas uma visão de mundo”.28 

Oxigenar uma visão positiva, atraente, esperançosa, vitalizante na huma-
nidade que está prestes a cometer suicídio ou ecocídio – que é um suicídio 
coletivo: eis o desafio do Papa. Podemos compará-lo com uma pessoa que 
entra no quarto de um familiar e, tomada de susto, repara-se que a pessoa 
querida já está com a corda no pescoço ou no ponto de se jogar fora da 
janela, só falta... São candidatos-suicidas aquelas pessoas que sofrem por 
causa de desamor, desilusão com a vida, desespero causado por um vício 
(álcool, droga).   

Este é o pano de fundo da Laudato Si’. Quem conhece o drama de uma 
pessoa dependente química, vislumbra que a humanidade em muito tem 
em comum com ela. Vejamos: busca e fascínio pelo prazer; entrada em um 
mundo de ilusões; desequilíbrio e perda gradativa dos contatos sociais e das 

23 CNBB, op. cit., n. 259.

24 Ibidem, n. 249.

25 Ibidem, n. 248.

26 Ibidem, n. 255.

27 Ibidem, n. 258.

28 Moema Miranda, diretora do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase. In: blog Eco-
Debate, 15/07/2015.
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conexões vitais com os amigos, o trabalho, a família, enfim, consigo mesmo. 
A doença é progressiva, irreversível e fatal. Não há cura, somente contro-
le. A pessoa dependente ou toma consciência da gravidade de sua situação 
mobilizando sua força de vontade de parar de beber – o que pode acontecer 
quando está “no fundo do poço” – ou se entrega ao desespero. Podemos, 
ainda, comparar a situação do planeta Terra com o acidente aéreo da LaMia, 
na Colômbia. A humanidade pilota conscientemente a Casa Comum além 
da autonomia, além da sustentabilidade: a queda é programada! 

Em 1971, Paulo VI afirmava que “por motivo de uma exploração incon-
siderada da natureza, [o ser humano] começa a correr risco de a destruir 
e de vir a ser, também ele, vítima dessa degradação”.29 Hoje constatamos 
que “nunca maltratamos e ferimos a nossa Casa Comum como nos últi-
mos dois séculos”;30 e que o ritmo de consumo, desperdício e alteração do 
meio ambiente supera de tal maneira as possibilidades do Planeta, que o 
estilo de vida insustentável só pode desembocar em catástrofes.31 Por isso, 
Papa Francisco fala explicitamente em “vício” e “suícidio”: “Se alguém 
observasse de fora a sociedade planetária, maravilhar-se-ia com tal com-
portamento que às vezes parece suicida”.32 Chama o comportamento de 
evasivo, pois mantendo os estilos de vida, de produção e consumo, “é a 
forma como o ser humano se organiza para alimentar todos os vícios auto-
destrutivos: tenta não vê-los, luta para não reconhecê-los, adia as decisões 
importantes, age como se nada tivesse acontecido”.33 É bem parecida à fase 
de negação da doença pelo dependente. A doença infiltra-se em todos os 
âmbitos: inércias viciosas34 e um poder míope travam “a inserção de uma 
agenda ambiental com visão ampla na agenda pública dos governos”;35 a 
própria ecologia pode tornar-se rasa, consolidando um certo torpor e uma 
alegre irresponsabilidade.36 A conclusão é óbvia: devemos “reconhecer os 
próprios erros...vícios...”37 para “sair da espiral de autodestruição, onde es-
tamos afundando”.38 

29 LS, n. 4.

30 Ibidem, n. 53.

31 Ibidem, n. 161.

32 Ibidem, n. 55.

33 Ibidem, n. 59.

34 Ibidem, n. 181.

35 Ibidem, n. 178.

36 Ibidem, n. 59.

37 Ibidem, n. 218.

38 Ibidem, n. 163.
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85De um lado, o Papa não se omite em alertar a humanidade dependente e 
em risco de suicídio sobre a gravidade de sua situação.39 Do outro lado, ele 
diz o que qualquer pessoa de bom senso deve dizer para salvar uma vida: 
Meu irmão, pense bem, a vida é a melhor opção! Você tem esperança, não 
está tudo perdido! A reflexão da Laudato Si’ é ao mesmo tempo dramática 
e jubilosa.40 Há expressões que perpassam como mantras o documento: A 
criação é maravilhosa, um espetáculo de amor, tudo está interligado! “As 
coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu 
projeto de amor, nem Se arrepende de nos ter criado”.41 Somos capazes de 
intervir de forma positiva.42 “A esperança convida-nos a reconhecer que 
sempre há uma saída, sempre podemos mudar de rumo, sempre podemos 
fazer alguma coisa para resolver os problemas” (LS 61).43 

Diante dos gemidos da terra e dos abandonados do mundo, cabe aos 
cristãos testemunhar essa esperança, tornando-se protagonistas de outro 
rumo,44 de um novo estilo de vida através de sua conversão ecológica. Es-
tamos convencidos e dispostos a fazer isso?

5 anos depois da publicação da Laudato Si’ 
Escrevemos o ano 2020. Como serão os cenários do mundo e da Igreja 

(católica)? Será que conseguimos diminuir a marcha45 e “abandonar o so-
nho do progresso sem fim e buscar outas ideias-forças?”.46

Os sinais indicam que o cenário da Casa Comum será amedrontador. 
Como se os desafios políticos, econômicos e sociais não bastassem (ascensão 
do populismo, aumento dos fluxos de migrantes e refugiados, terrorismo, 
violência, desmonte do Estado democrático do Direito), “acrescentam-se” 
a este caldeirão os efeitos das mudanças climáticas. O Brasil enfrentará uma 
situação calamitosa: anos cada vez mais quentes; na Amazônia, extremos 

39 Entre as palavras negativas destacam-se (contagem aproximada): [146 x] catástrofe, destruição, caos, desastre, 
devastação etc.; [114 x] lucro, riqueza, sistema financeiro, interesses econômicos, consumismo, mercado divi-
nizado; [71 x] pobres, descartados, excluídos; [67 x] crítica ao poder.

40 LS, n. 246.

41 Ibidem, n. 13.

42 Ibidem, n. 58.

43 As palavras positivas mais usadas são: [85 x] cuidado, preservação, conservação, cultivar, salvaguardar; [36 x] 
solidariedade, subsidiariedade, bem comum. 

44 LS, n. 53.

45 Ibidem, n. 193.

46 Pedro de Assis Ribeiro de Oliveira. Uma chave para a compreensão do momento brasileiro. In: Convergência 
n. 498, p. 41.
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de enchentes e estiagens; a seca no sertão nordestino entra no 9º ano; o Rio 
São Francisco vira igarapé; as metrópoles sofrem com as tempestades e/ou 
enfrentam graves problemas de abastecimento de água; tornados arrasam 
a região Sul; a conta da energia aumenta; os alimentos encarecem... e as 
consequências batem de cheio nas portas da Igreja.  Os motivos que nos 
levam a imaginar um futuro nada promissor são estes: 

Motivos climáticos: os efeitos da mudança climática se farão sentir 
durante muito tempo47 e as mudanças de redução dos gases de dióxido de 
carbono, mesmo sendo aceleradas, não vingam de uma hora para outra. 
Essa defasagem cronológica entre causa-efeito, como ainda o fato de que ‘o 
clima’ é considerado uma realidade pouco palpável e influenciável por um 
só indivíduo, favorecem a perpetuação dos hábitos nocivos.  

Motivos comportamentais: quem vai renunciar livremente ao consu-
mo, às viagens de avião e de carro? Quem está obcecado com a maximi-
zação dos lucros vai considerar os efeitos ambientais?48 Enquanto achamos 
que os números da bolsa de valores e o PIB são índices econômicos que 
devem constantemente crescer, somos reféns do sistema, vivendo no medo 
de que menos crescimento econômico-financeiro é sinônimo de mal-estar 
e perigo. É “uma concepção mágica do mercado, que tende a pensar que os 
problemas se resolvem apenas com o crescimento dos lucros das empresas 
ou dos indivíduos”.49 Estamos longe de passar “do consumo ao sacrifício, 
da avidez à generosidade, do desperdício à capacidade de partilha... de 
passar pouco a pouco do que eu quero àquilo de que o mundo de Deus 
precisa”.50 Os hábitos nocivos de consumo não parecem diminuir, antes, 
expandem-se e desenvolvem-se.51  Exemplo: Lendo o “Ver” no Texto-
-Base da CF 2017 (cap. I) que descreve a realidade dos biomas brasileiros, 
a reação é de aflição: Os biomas agonizantes na UTI, assaltados por mãos 
humanas, vão escapar vivos ou vão morrer?

Uma explicação para este comportamento encontra-se no âmbito da psi-
cologia ambiental. O ser humano, por um lado, é preguiçoso e, por isso, 
insiste nos seus costumes adquiridos; por outro lado, “pensa como o rato”: 

47 LS, n. 170.

48 Ibidem, n. 190.

49 Idem.

50 Ibidem, n. 9.

51 Ibidem, n. 55.
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87ele é programado biologicamente em buscar a própria vantagem.52 É o mal 
da doença chamada “dependência desenvolvimentista” ou “espírito econo-
místico”,53 que devido a sua ecomiopia não toma consciência da realidade 
de um mundo limitado e finito54  pensando que aquilo que está acontecen-
do não é verdade, que as coisas não estejam assim tão graves e que o planeta 
poderia subsistir ainda por muito tempo (cf. LS 59).55

Motivos políticos: é verdade que alguns países se esforçam na mudança 
energética, mas os esforços são principalmente de cunho técnico, não 
ético, habitual e não sistêmico. A partir daí, compreende-se a submissão 
da política à tecnologia e à economia e a sua fraca reação.56 Com Trump 
como presidente dos EUA e a potência da China com sua política eco-
nômica imprevisível, temos motivos fortes para duvidar que as decisões 
da ONU sobre Mudanças Climáticas (2015/12), que visam a redução dos 
gases de carbono, serão colocadas em prática, além de estabelecer metas de 
longo prazo.57 E o Brasil é um dos países dotados de uma legislação clara 
sobre a proteção das florestas que continuam a ser testemunhas mudas da 
sua frequente violação.58

A (re)ação da Igreja (católica) diante deste cenário 
Há duas hipóteses, uma otimista e uma pessimista; ou a Igreja vai pelo 

amor ou pela dor. A otimista se alimenta da esperança de que o processo de 
conversão ecológica fomenta a educação e uma espiritualidade ecológicas. 
Os cristãos vão agir movidos pelo amor à criação cuidando e guardando-a. 
Exemplos: Os Bispos do Oeste do Pará publicaram em 2016 uma decla-
ração sobre os impactos dos projetos na bacia do Tapajós convidando as 
comunidades da região “a cumprir com esmero esta responsabilidade social 

52 Uma pesquisa feita na Alemanha revelou: (1) 50% dos consumidores acredita que os efeitos do aquecimento 
global sejam realistas. (2) Mais do que 1/3 dos alemães considera que a situação é já pior do que a ciência diz. 
(3) A maioria dos entrevistados quer enfrentar as mudanças climáticas com medidas próprias investindo em 
tecnologia ecoamigável na própria casa. In: RESENHOEFT, T. Denken wie die Ratte (Pensar como os ratos – 
Por que as pessoas não fazem nada contra a mudança de clima). 

53 GS, n. 63.

54 LS, n. 56.

55 O World Wide Found for Nature (WWF) fala no seu “Relatório do Planeta Vivo 2016” de um burnout globaliza-
do: a humanidade consome 60% acima das forças regenerativas do planeta.

56 LS, n. 54.

57 A última Conferência da ONU sobre o Clima (2016/10 em Ruanda) decidiu frear o aquecimento global em 
0,5º C. Os países industrializados se comprometem em reduzir o hidrofluorcarboneto (HFC), usado em con-
dicionadores de ar e geladeiras, por 85% entre 2019-2036; os países em desenvolvimento devem reduzi-lo em 
80-85% entre 2024-2047.

58 LS, n. 142.
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e cristã que é de todos na diversidade de competências e possibilidades”. O 
Espírito sopra onde quer e vai suscitar novos profetas e lideranças. Enfim, 
a CF 2017 pode oxigenar novos ares. Mesmo que muitos ainda não enten-
dam a relevância de um bioma, a “proximidade” desta realidade favorece 
o cuidado e a promoção de relações mais fraternas. 

Agindo assim, a Igreja toma uma atitude responsável que provoca mu-
danças. Com isso, voltamos à questão central: quando em uma família há 
uma pessoa dependente, os outros devem cuidar para não tornar-se uma 
“sombra” dela, pulando aonde ela pula; devem sair da codependência. Assim 
também em um mundo das dependências econômico-financeiras, em uma 
sociedade com vícios autodestrutivos59 e comportamento suicida,60 os discí-
pulos missionários não se adaptem ou se submetam às forças destrutivas, mas 
tornem-se testemunhas da esperança.

As comunidades cristãs podem sonhar junto com outras pessoas e segmen-
tos da sociedade sobre “que tipo de mundo queremos deixar a quem vai su-
ceder-nos”, isto é, cristãos e cidadãos procuram responder: aonde vamos e o 
que queremos de verdade? Que orientação geral, que sentido e quais valores 
são sagrados para nós? Como vamos caminhar rumo à paz, rumo ao cuidado 
e à sustentabilidade, rumo à justiça social, rumo ao Bem-Viver? Essas são as 
“perguntas de fundo” que nos ajudam a alcançarmos efeitos importantes para 
as nossas preocupações ecológicas.61

“Sozinho(a) estou perdido(a), em comunidade encontro força”, diz uma 
regra de ouro nos grupos de autoajuda. O mesmo vale dizer das comuni-
dades cristãs: elas têm a força de enfrentar os problemas que sozinho(a), 
como indivíduo, não consigo. Pois, “‘As exigências desta obra serão tão 
grandes, que as possibilidades das iniciativas individuais...não serão capazes 
de lhes dar resposta’... A conversão ecológica, que se requer para criar um 
dinamismo de mudança duradoura, é também uma conversão comunitá-
ria”.62 Pela força da união, cristãos e cidadãos abrandam a marcha63  e põem 
limites razoáveis.64 Eles jamais serão testemunhas silenciosas de gravíssimas 
desigualdades65  ou mudas da frequente violação das florestas.66

59 Ibidem, n. 59.

60 Ibidem, n. 55.

61 Ibidem, n. 160.

62 Ibidem, n. 219.

63 Ibidem, n. 114.

64 Ibidem, n. 193.

65 Ibidem, n. 36.

66 Ibidem, n. 142.
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89Um exemplo magnífico de uma Igreja comprometida com a missão so-
cioambiental encontra-se no bioma do Cerrado onde milhares de agentes 
de pastorais, principalmente das CEBs, assumem o paradigma da convi-
vência com o semiárido.67 

Ali, a caminhada foi construída desde o sec. XIX e alicerçada na edu-
cação ecológica. Movida por uma “mística dos olhos abertos”68 e da ação 
combate-se profeticamente a indústria da seca e o desenvolvimento insus-
tentável. A Igreja, inserida nas redes da sociedade civil e dando seu teste-
munho pessoal e comunitário, contribui para que se obtenham condições 
melhores de vida do povo. A prova de fogo é a resistência à seca. O ser 
humano ou se salva com a terra ou não haverá salvação. 

A hipótese pessimista diz que a Igreja continua do mesmo jeito, ou até 
pior. Serão poucos os que se deixam tocar em profundidade pela crise eco-
lógica e reconhecem “a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos 
pela frente”.69 Há razões de cunho civilizacional-cultural e econômico, e 
de cunho espiritual e eclesial, que levam a gente a pensar assim. São dois 
lados da mesma medalha. 

Razões da irresponsabilidade dos cristãos (católicos) no 
cuidado da Casa Comum

Razões de cunho civilizacional-cultural e econômico. Há (mui-
tos) cristãos que se comportam iguais aos filhos e filhas deste mundo, tor-
nando-se duplamente reféns do sistema tecno-econômico: por fazer parte 
dele, sendo consumidores, produtores e eleitores, e por não ter a força de 
vontade para enfrentar as verdadeiras causas. Eles evitam mudanças pro-
fundas no seu estilo de vida e nos modelos de produzir.70 Sobretudo em 
tempos de crise econômica, a maioria do povo está mais preocupada em 
tirar a barriga da miséria do que cuidar daquela que nutre essa barriga. 
Todos estão apavorados de descer na vida. O governo Trump é emblemá-
tico: para fazer os EUA great again liga o motor das políticas econômicas, 
acelera a produção nacional e nega as mudanças climáticas. E no Brasil que 
está em plena queda econômica (inflação, desemprego, inadimplência) os 
cristãos da classe média e/ou da classe baixa irão se preocupar com a queda 
da ecologia? É mais fácil servir ao dinheiro do que a Deus. No entanto, “o 

67 Ibidem, n. 79-85.

68 METZ, Johann Baptist. Mística de olhos abertos. São Paulo: Paulus, 2013.

69 LS, n. 15.

70 Ibidem, n. 36.
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crescimento nos últimos dois séculos não significou um verdadeiro pro-
gresso integral e uma melhoria da qualidade de vida”.71 

A Laudato Si’ está consciente de que entre os crentes há atitudes que 
“vão da negação do problema à indiferença, à resignação acomodada ou à 
confiança cega nas soluções técnicas”.72 A crescente vertente contrária à 
religião e baseada no sujeito, no individualismo e na indiferença geral pe-
rante as tragédias fragiliza não somente as relações sociais,73 ela repercute 
na vida da Igreja.  

Por outro lado, mesmo aos (bons) cristãos praticantes, pode faltar uma 
consciência clara dos problemas74  que desmascara as aparências: na hora da 
compra quem desconfia da “qualidade” Sadia, Friboi, Nestlé, Coca-Cola? 
Quem questiona se o seu Banco é eticamente limpo ou mergulhado em 
esquemas de corrupção e especulação financeira? A verdadeira sabedoria é 
fruto de reflexão, do diálogo, do encontro entre as pessoas.75 No entanto, 
nota-se entre os agentes de pastoral e nas comunidades pouca disposição 
para refletir e pouco contato físico com os problemas.76 A Igreja já saiu às 
periferias existenciais?  

Razões de cunho espiritual e eclesial. A resposta do primeiro filho 
da parábola revela sua “espiritualidade”. O Papa está ciente das faltas na 
espiritualidade dos cristãos, reconhecendo que para alguns falta “uma con-
versão ecológica, que comporta deixar emergir... todas as consequências do 
encontro com Jesus”.77 Não somente a humanidade frustrou a expectativa 
divina,78 também os cristãos – inseridos nesta humanidade e neste sistema 
– causam frustações: pela sua falta de consciência de pecar contra a nature-
za79  e pela passividade e incoerência de mudar seus hábitos.80 O maltrato 
da Casa Comum é um chamado a se tornar instrumento de Deus para que 
o Planeta seja o que Ele sonhou;81 no entanto, os crentes nem sempre fru-

71 Ibidem, n. 46.

72 Ibidem, n. 14.

73 Ibidem, n. 25.

74 Ibidem, n. 49.

75 Ibidem, n. 47.

76 Ibidem, n. 49.

77 Ibidem, n. 217.

78 Ibidem, n. 61.

79 Ibidem, n. 8,9.

80 Ibidem, n. 217.

81 Ibidem, n. 53.
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91tificam as riquezas dadas por Deus à Igreja.82 O motivo? Trata-se de uma 
espiritualidade desligada do próprio corpo, da natureza e das realidades 
deste mundo com as quais e nas quais se vive, e sem comunhão com tudo 
o que a pessoa humana rodeia.83 

Este tipo de espiritualidade pode até inverter-se: assim como a tecnologia 
e a economia pouco se esforçam para mostrar sensibilidade para com o meio 
ambiente, “enquanto qualquer tentativa das organizações sociais para alterar 
as coisas será vista como um distúrbio provocado por sonhadores românticos 
ou como um obstáculo a superar”84 – é a chamada ‘criminalização dos mo-
vimentos sociais” –, assim também há ‘alguns cristãos, até comprometidos 
e piedosos, com o pretexto do realismo pragmático, (que) frequentemente 
se burlam das preocupações pelo meio ambiente’”.85 Exemplo: a Igreja no 
Brasil se engajou ou se omitiu na questão da construção de hidrelétricas na 
Amazônia, na questão do extermínio dos povos indígenas?  

Para que a Igreja seja mais “ecológica” cultivando uma sã relação com 
a criação,86 será necessário resgatar a memória de Jesus, o mestre, que foi 
chamado de louco e possuído (Mc 3,21.22), achado subversivo (Lc 23,2), 
recebeu acusações (Mc 15,3) e declarou bem-aventurados os que “são per-
seguidos por causa da justiça” (Mt 5,10). Porém, o profetismo e “o amor 
militante até o fim” (martírio) são pouco testemunhados pela mídia ca-
tólica e as espiritualidades em moda. A Igreja está mais voltada para si 
mesma: para as questões litúrgicas (reza-se a cartilha do folheto e promo-
vem-se devoções, peregrinações); está preocupada com seu autossustento 
e as questões administrativas, está ocupada em divulgar sua imagem (nas 
redes sociais) e promover festas e eventos. Paróquias preocupadas com a 
água, com o tratamento do esgoto doméstico (CFE 2016) pressionado as 
Câmaras e Prefeituras Municipais? Paróquias que cobram a separação de 
lixo? Paróquias inseridas na microbacia?87 Isso são exceções, e não a regra.

Os Documentos da Igreja (Aparecida, Evangelii Gaudium, Laudato Si’, etc.) 
não suscitam uma metanoia de mentalidade. A CF, a maior campanha social 
e evangelizadora da América Latina, perde gradativamente sua força mo-
bilizadora e transformadora. Embora comece nas Regionais e nas Dioceses 
com o repasse do Texto-Base feito por uma assessoria qualificada, nas bases 

82 Ibidem, n. 200, 216.

83 Ibidem, n. 216.

84 Ibidem, n. 54.

85 Ibidem, n. 217.

86 Ibidem, n. 218.

87 Nicolau João Bakker. Obrigado/a, irmã água! In: Convergência n. 498, p. 43,44.
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paroquiais e comunitárias, restringe-se à celebração de abertura (às vezes 
espetacular), à Via Sacra pré-fabricada, sem vínculo com a realidade local e 
rezada nas quatro paredes da Igreja; enfim, realizam-se os encontros qua-
resmais nas famílias. O restante do ano, a CF volta uma última vez como 
tema de enfeite do festejo e os seus belíssimos hinos caem no esquecimento. 
Os objetivos permanentes quase não norteiam a ação pastoral, não desenca-
deiam um processo; aliás, fora da Igreja a Campanha encontra às vezes mais 
interesse e adesão do que dentro dela mesma. Por outro lado, um ponto forte 
é a Coleta da Solidariedade88 que beneficia milhares de projetos.

Chama a atenção que as situações existenciais do povo brasileiro, abor-
dadas pelas CFs nos últimos seis anos – Economia (2010), Vida no Planeta 
(2011), Saúde Pública (2012), Juventude (2013), Tráfico Humano (2014), 
Sociedade (2015), Casa Comum/Saneamento (2016) – hoje se encontram 
em condições ainda piores. Se os cristãos se tivessem engajado mais, o país 
estaria um pouco melhor? A ausência da Igreja na ecológica, nas políticas 
públicas, na sociedade em geral contribui para a crise política e econômica? 

A Igreja (católica) além de parecer mais introvertida e esforçada a voltar 
às fontes, não presta o mesmo serviço à sociedade como antigamente. In-
dicamos três causas: 

• ao longo das últimas décadas, o número dos católicos caiu 1% a cada 
ano; por outro lado, o número de pessoas pertencentes às igrejas evan-
gélicas e pentecostais e de pessoas declaradas “sem religião” aumentou;

• a atual crise política, econômica e social gerou no Brasil – no âmbito 
nacional e local – incompreensão, perplexidade e inércia deixando o 
clero e muitos leigos anestesiados, paralisados de dialogar e colaborar 
com a sociedade;

o (golpe do) impeachment, de um lado, traumatizou uma boa parcela de 
fiéis (militantes) vendo suas esperanças de um Brasil mais justo fracassadas ou 
adiadas; de outro lado, jogou água no moinho daqueles que sempre criticaram 
o envolvimento da Igreja em questões políticas (é o fim da Igreja “comunista”).

Mas, se a Igreja deixar a problemática à mercê de outros – governos, 
empresas, mídia, escolas e universidades, ONGs – dizendo que o assunto 
foge de sua competência por tratar apenas de realidades terrenas e não da 

88 Em 2016, o total da coleta era de R$14.697.500,00. O Fundo Nacional de Solidariedade (40% do total) caiu 
14,8% em relação ao ano anterior. Das 270 dioceses no Brasil, 15% não enviaram a coleta. O mesmo acontece 
com a Campanha Quaresmal na Alemanha, promovida pela MISEREOR: as coletas são “boas”, no entanto 
são poucos os fiéis que se interessam pelos subsídios.
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93ordem religiosa,89 assume uma atitude irresponsável querendo permanecer 
à sombra da “sociedade dependente”. Trata-se da “mística dos olhos fecha-
dos”, do fechar dos sentidos para o mundo exterior não entrar. Este tipo 
de experiência de Deus evita acordar do mundo fantasma rumo ao mundo 
real, criado e amado por Deus. Porém, a história mostra que quando uma 
certa configuração da Igreja fica entrelaçada com e dependente de uma 
cultura decadente, ela mesma entra em crise e chega ao fim.90 

Este fenômeno não é novidade. Já nos primeiros séculos da Igreja, o 
docetismo afirmava que o Verbo divino teria assumido apenas um corpo 
aparente (ilusório) para não se sujar com a real carne humana. “O doce-
tismo sobrevive em nós de forma inconsciente. Estamos em perigo de nos 
mover em mundos de aparências e fantasmas e de perder o senso pela rea-
lidade”.91 Isto é uma hipocrisia e uma heresia. 

Surge aqui uma inquietação: até que ponto a “mística dos olhos fecha-
dos” ou da falta de paixão pelo cuidado do mundo tem pontos em comum 
ou é um reflexo do populismo que se difunde no mundo? A mentalidade 
do post-factum se instala no interior da Igreja gerando um “populismo es-
piritual” ou uma “espiritualidade populista”? Não é mais a realidade (os 
fatos do Jesus histórico e dos sinais dos tempos), mas, sim, a imaginação e 
o sentimentalismo (as emoções) e que criam “uma fé alternativa”, uma es-
piritualização do Evangelho. Percebe-se isso na música sacra marcada pela 
pouca fé e pura emoção. 

O mundo real deveria nos arrancar da irrealidade e de nós mesmos. A 
Igreja é missão, ela é “ser-a-partir-dos-outros” e “ser-pelos-outros”. Portan-
to, “ninguém pode seriamente buscar a Deus sem se entregar inteiramente 
na luta por um mundo mais justo. O primeiro passo do encontro com Deus 
é o impacto com a realidade que não pode ser pensada ou sonhada por nós. 
Encontramos Deus encontrando-nos com a dura e até brutal realidade”.92 
Ou, como afirma o evangelista João, “Quem não ama o seu irmão, a quem 
vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê” (1Jo 4,20). Agora dá para en-
tender por que Francisco de Assis chamou todas as criaturas – também “o 
lobo” – de irmão, irmã, e mãe amáveis?!

89 GS, n. 40.

90 Ir. Drª. Martha Zechmeister CJ em uma palestra por ocasião do jubileu de ouro da Conferência das Ordens 
Femininas da Áustria (30/04/2016) em Innsbruck. Tradução própria.  

91 Idem. Grifo nosso.  

92 Idem. 
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Jogral da Esperança 
Quero ver e colocar meu dedo nas ações dos cristãos para poder crer no 

salvamento do Planeta; afinal, Cristo faz novas todas as coisas e “o Espírito 
sopra até no absurdo, que a gente não quer ver”!93

• se toda a família franciscana, inspirada na mística do seu pai seráfico 
São Francisco, revitalizasse o serviço da justiça, paz e integridade da 
criação falando a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação 
com o mundo;94 

• se os cristãos de espiritualidade carismática ou pentecostal estendessem seu 
louvor e o poder de cura à recuperação de matas ciliares e aos rios agoni-
zantes descobrindo que (também) ações comunitárias se transformam em 
experiências espirituais intensas quando exprimem um amor que se doa;95 

• se a Pastoral Familiar e o Encontro de Casais com Cristo, presentes em 
quase todas as paróquias do Brasil, se mobilizassem para incutir a edu-
cação ecológica nos seus lares;96 

• se a capelinha da Mãe Peregrina e o Terço dos Homens, que são uma 
grande bênção na vida pessoal e paroquial, por cada conta de uma Ave-
-Maria evitassem o desperdício de uma gota d’água nas casas e ruas;97 

• se a TV da Canção Nova, da Século 21, da Rede Vida e a TV Apare-
cida explicassem aos seus expectadores católicos que “a ‘nova evangeli-
zação’ (...) deve incluir entre as suas componentes essenciais o anúncio 
da doutrina social da Igreja, tão idônea hoje como no tempo de Leão 
XIII para indicar o reto caminho de resposta aos grandes desafios da 
idade contemporânea”;98

• se o clero tirasse o manto (diga-se “os paramentos”), colocasse água na 
bacia para lavar os pés dos cidadãos ( Jo 13,4) que andam em ruas es-
buracadas, entupidas de entulho e, depois, não tirasse mais a toalha do 
serviço da cintura ( Jo 13,4);

• se os acólitos e coroinhas, inspirados em São Tarcísio, entendessem 
que “a Eucaristia é sempre celebrada, de certo modo, sobre o altar do 

93 Cecília Vaz Castilho Zé Vicente: Música “Se calarem a voz dos profetas”. 

94 LS, n. 11.

95 Ibidem, n. 232.

96 Ibidem, n. 209 215.

97 Ibidem, n. 30.

98 CA, n. 5.
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95mundo”,99 e não somente no altar da Igreja, comprometendo-se a plan-
tar mangas, ipês, amêndoa e jambo...

...então terei esperança de que a Igreja assumirá sua responsabilidade com 
a Casa Comum e que “o direito brota como fonte e corre a justiça qual 
riacho que não seca”! Afinal, se Cristo faz novas todas as coisas, e se o su-
cessor de Pedro já manifestou no início do seu ministério (13/03/2013) a 
consciência de que “guardar a criação inteira (é) um serviço que o Bispo de 
Roma é chamado a cumprir”,100 não podemos fazer o mesmo? 

Questões para a reflexão

1. Considerando a realidade local, regional e nacional, a Igreja (cató-
lica) é responsável ou irresponsável no cuidado da Casa Comum?

2. O Espírito pode atiçar fogo debaixo das cinzas. Em sua opinião, 
quem vai começar com a conversão ecológica: o clero, a vida re-
ligiosa consagrada, os agentes leigos de pastoral, os cristãos prati-
cantes (de celebrações), os cristãos afastados da vida comunitária, 
as crianças? 

99 LS, n. 236.

100 CNBB, op. cit., n. 246. 




