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Convergência, pede desculpas ao Pe. Jaldemir Vitório, SJ, pela 
interferência no texto “FORMAR-SE É TRANSFIGURAR-SE 
– Inspiração evangélica para a Vida Religiosa Consagrada”, pu-
blicado na Revista de novembro de 2017. Na página 49, onde 
se lê “Abjugar a liberdade”, deve-se ler “Libertar a liberdade”. 
Edições CNBB compreende perfeitamente o desconforto, em 
se tratando de um teólogo conhecido e respeitado em todo o 
Brasil, ter um texto modifi cado.

Pe. Luis Fernando da Silva
Edições CNBB
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NATAL: O AMOR DE DEUS

Na Mensagem de Natal, o Papa Francisco nos lembra as palavras de São Paulo: 
“Pois a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade” (Tt 2,11). O 
Papa expressa que, na noite santa, “manifestou-se a graça de Deus, o seu presente 
gratuito; no Menino que nos é dado, concretiza-se o amor de Deus por nós”. 
A seção Mártires/Santos apresenta a Serva de Deus, Madre Tereza Margarida, 
mais conhecida como “Nossa Mãe”. A autora do texto, Irmã Maria Elisabeth da 
Trindade, escreve: “Nossa Mãe é exemplo de santidade. Uma Carmelita que vi-
veu na clausura com o coração aberto, alguém que soube transpor as grades, vi-
vendo atenta às necessidades e sofrimentos do mundo. Santidade de quem através 
da sua oração levou muitas almas para Deus, sem sair do Carmelo, apenas aco-
lhendo com amor e um amável sorriso a todos aqueles que dela se aproximavam”.

Irmã Vera Palermo informa sobre a missão das Irmãs Salvatorianas na 
Guatemala: “um ano de presença – saindo ao encontro da vida”. “Estamos 
completando um ano de missão na Guatemala – América Central, na Dio-
cese de San Marcos e na Paroquia de San Sebastián como Apóstolas de Jesus 
Cristo para novos tempos”.  

A CRB relata a vivência dos grupos das Novas Gerações da VRC na região 
Sudeste, que conta com sete grupos: cinco na Grande São Paulo (São Paulo, 
Campinas, Vale-Aparecida, Santo André, Mogi das Cruzes); um em Minas 
Gerais (Belo Horizonte); outro na cidade do Rio de Janeiro. Para que os Gru-
pos das Novas Gerações da VRC sejam cada vez mais conhecidos e reconheci-
dos, temos de divulgá-los e dizer o quanto este espaço vale à pena e nos forta-
lece na caminhada, onde, entre Irmãos(ãs), vamos nos ajudando mutuamente.

O artigo para o Natal, do Pe. Adroaldo, SJ, é um belo poema escrito em prosa. 
Um chamado ao itinerário interior, a ver claramente que o Reino de Deus está 
dentro de nós. Refl ete o autor: “Da ‘Gruta de Belém’ à ‘gruta interior’: esta é a 
aventura que nos leva a crescer, amar e compartilhar com os outros o dom da 
vida; aprender a ver nas pessoas a grande reserva de bondade, altruísmo e gene-
rosidade que carregam dentro de si; nunca nos conformar com a injustiça e a 
violência, semeando cordialidade e gentileza a todos(as) e, sobretudo, ser mestres 
da esperança”.

Editorial
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Pe. Luíz González-Quevedo, SJ, pregunta: “QUO VADIS, FRANCISCUS? 
Para onde vai a Igreja com o Papa Francisco?”. “A partir do dia 13 de março 
de 2013, Jorge Mario Bergoglio teve que mudar de habitação, de cidade e de 
Diocese, fi cando por cima de todos na hierarquia da Igreja Católica. Doravante, 
o destino deste homem sem ambições pessoais se identifi caria com o destino da 
Igreja. Perguntar Quo vadis, Franciscus equivale a perguntar pelo futuro imediato 
de nossa Igreja”. 

“Relações humanizadoras e solidárias” é uma das prioridades da CRB 
Nacional para o triênio 2016-2019. Nesse sentido, Pe. Carlos Palácio, sj, es-
creveu: “Construir Relações nos Passos de Jesus”. Ensina-nos Pe. Palácio: “O 
chamado de Jesus e a adesão à sua pessoa estão na origem da VCA e são o fun-
damento das novas relações. Ele chamou os que quis para fi car com ele e para 
enviá-los em missão (Mc 3,16-19). A relação com Jesus, portanto, é o caminho 
para repensar o problema das relações e da dimensão ‘comunhão-comunidade’ 
na vida consagrada apostólica”. 

“Candidatos com Orientação Homossexual ao Sacerdócio e à Vida Religiosa 
Consagrada” é o artigo do Pe. Luís Corrêa, SJ. Citando “O dom da vocação 
presbiteral”, documento da Congregação para o Clero, o autor ressalta que as 
as vocações são um “diamante bruto” que deve ser esculpido com habilidade, 
respeito pela consciência das pessoas e paciência para que resplandeçam no meio 
do povo. No referente artigo, Pe. Luís Corrêa esclarece que

O dom da vocação sacerdotal e religiosa consagrada, concedido por Deus no coração 
de alguns homens e mulheres homossexuais, exige da Igreja maturidade e amplidão 
de horizontes para saber acolher e propor o devido caminho de formação. Só assim se 
pode conservar e desenvolver as vocações para que produzam frutos maduros. Eles e 
elas também são como um diamante bruto a ser esculpido com habilidade, respeito pela 
consciência das pessoas e paciência, para que resplandeçam no meio do povo de Deus.

Frei Oton, OFM, membro da Equipe Interdisciplinar da CRB, desenvolve o 
conceito “prioridade”, com o texto “Senhor, o que queres que eu priorize?”. Ele 
informa: “O que queremos refl etir no presente texto é a importância do ato de 
priorizar e as consequências disso, desde em nível pessoal, em que digo quais são 
as prioridades da minha vida, e em nível coletivo, quando nos dispomos a um 
projeto comum; assim, as nossas prioridades passam a ser uma só”.

Por fi m, Pe. Justino, salesiano, indígena, refl ete sobre a “formação para o pro-
fetismo na Amazônia”. Revela que “esse pequeno artigo visa partilhar a ação 
de Deus na nossa vida, nas nossas histórias, na vida religiosa, missionária e sa-
cerdotal. O Profetismo faz parte do nosso cotidiano, são realidades vivenciadas 
cotidianamente nos lugares onde atuamos na Amazônia”.  
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Mensagem do Papa

NATAL DO SENHOR

PAPA FRANCISCO1

“Pois a graça salvadora de Deus manifestou-se a toda a humanidade” (Tt 2,11). 
Estas palavras do apóstolo Paulo revelam o mistério desta noite santa: manifes-
tou-se a graça de Deus, o seu presente gratuito; no Menino que nos é dado, 
concretiza-se o amor de Deus por nós.

É uma noite de glória, a glória proclamada pelos anjos em Belém e também 
por nós em todo o mundo. É uma noite de alegria, porque, desde agora e para 
sempre, Deus, o Eterno, o Infi nito, é Deus conosco: não está longe, não temos 
de procurá-lo nas órbitas celestes nem em qualquer ideia mística; está próximo, 
fez-se homem e não se separará jamais desta nossa humanidade que assumiu. 
É uma noite de luz: a luz, profetizada por Isaías (9,1)  e que havia de iluminar 
quem caminha em terra tenebrosa manifestou-se e envolveu os pastores de 
Belém (Lc 2,9).

Os pastores descobrem, pura e simplesmente, que “um menino nasceu para 
nós” (Is 9,5) e compreendem que toda aquela glória, toda aquela alegria, toda 
aquela luz se concentram em um único ponto, no sinal que o anjo lhes indicou: 
“Encontrareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura” 
(Lc 2,12). Este é o sinal de sempre para encontrar Jesus; não só à época, mas hoje 
também. Se queremos festejar o verdadeiro Natal, contemplemos este sinal: a 
simplicidade frágil em um pequenino recém-nascido, a mansidão que demonstra 
no estar deitado, a ternura afetuosa das fraldas que o envolvem. Ali está Deus.

1 Disponível em: http://w2.vatican.va. Acesso em: novembro de 2017.
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E com este sinal, o Evangelho desvenda-nos um paradoxo: fala do impe-
rador, do governador, dos grandes de então, mas Deus não se apresentou 
lá; não aparece no salão nobre em um palácio real, mas na pobreza em um 
curral; não nos fastos ilusórios, mas na simplicidade da vida; não no poder, 
mas em uma pequenez que nos deixa surpreendidos. E, para encontrá-lo, 
é preciso ir aonde Ele está; é preciso inclinar-se, abaixar-se, fazer-se pe-
quenino. O Menino que nasce interpela-nos; chama-nos a deixar as ilusões 
do efêmero para ir ao essencial, renunciar as nossas pretensões insaciáveis, 
abandonar aquela perene insatisfação e a tristeza por algo que sempre nos 
faltará. Nos fará bem deixar estas coisas para reencontrar na simplicidade 
de Deus-Menino a paz, a alegria, o sentido luminoso da vida.

Deixemo-nos interpelar pelo Menino na manjedoura, mas deixemo-nos 
interpelar também pelas crianças que, hoje, não são reclinadas em um ber-
ço nem acariciadas pelo carinho em uma mãe e de um pai, mas jazem nas 
miseráveis “manjedouras de dignidade”: no abrigo subterrâneo para escapar 
aos bombardeamentos, na calçada em uma grande cidade, no fundo em um 
barco sobrecarregado de migrantes. Deixemo-nos interpelar pelas crianças 
que não se deixam nascer, as que choram porque ninguém lhes sacia a fome, 
aquelas que na mão não têm brinquedos, mas armas.

O mistério do Natal, que é luz e alegria, interpela e mexe conosco, porque é 
um mistério de esperança e, simultaneamente, de tristeza. Traz consigo um sabor 
de tristeza, já que o amor não é acolhido, a vida é descartada. Assim acontece a 
José e Maria, que encontraram as portas fechadas e puseram Jesus em uma man-
jedoura, “porque não havia lugar para eles na hospedaria” (Lc 2,7). Jesus nasce 
rejeitado por alguns e na indiferença da maioria. E a mesma indiferença pode 
reinar também hoje, quando o Natal se torna uma festa onde os protagonistas 
somos nós, em vez de ser Ele; quando as luzes do comércio põem na sombra a 
luz de Deus; quando nos afanamos com as prendas e fi camos insensíveis a quem 
está marginalizado. Esta mundanidade fez refém o Natal; é preciso libertá-lo! 

Mas o Natal tem, sobretudo, um sabor de esperança, porque, não obstante 
as nossas trevas, resplandece a luz de Deus. A sua luz gentil não mete medo; 
enamorado por nós, Deus atrai-nos com a sua ternura, nascendo pobre e 
frágil no nosso meio, como um de nós. Nasce em Belém, que signifi ca “casa 
do pão”; deste modo parece querer dizer-nos que nasce como pão para nós; 
vem à nossa vida para nos dar a sua vida; vem ao nosso mundo para nos trazer 
o seu amor. Vem, não para devorar e comandar, mas alimentar e servir. Há, 
pois, uma linha direta que liga a manjedoura e a cruz, onde Jesus será pão 
repartido: é a linha direta do amor que se dá e nos salva, que dá luz à nossa 
vida, paz aos nossos corações.
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9Compreenderam-no, naquela noite, os pastores, que se contavam entre os 
marginalizados de então. Mas ninguém é marginalizado aos olhos de Deus, 
e precisamente eles foram os convidados de Natal. Quem se sentia seguro 
de si, autossufi ciente, fi cara em casa com as suas coisas; ao contrário, os pas-
tores “foram, pois, às pressas” (Lc 2,16). Deixemos, também nós, interpelar 
e convocar nesta noite por Jesus, vamos confi adamente ter com Ele, a partir 
daquilo em que nos sentimos marginalizados, a partir dos nossos limites, a 
partir dos nossos pecados. Deixemo-nos tocar pela ternura que salva. Apro-
ximemo-nos de Deus que se faz próximo, detenhamo-nos a olhar o presé-
pio, imaginemos o nascimento de Jesus: a luz e a paz, a pobreza extrema e 
a rejeição. Entremos no verdadeiro Natal com os pastores, levemos a Jesus 
aquilo que somos, as nossas marginalizações, as nossas feridas não curadas, 
os nossos pecados. Assim, em Jesus, saborearemos o verdadeiro espírito do 
Natal: a beleza de ser amado por Deus. Com Maria e José, paremos diante 
da manjedoura, diante de Jesus que nasce como pão para a minha vida. Con-
templando o seu amor humilde e infi nito, digamos-lhe pura e simplesmente 
obrigado. Obrigado, porque fi zestes tudo isto por mim.

Revista Converge ̂ncia-DEZ.indd   9Revista Converge ̂ncia-DEZ.indd   9 14/11/17   16:4514/11/17   16:45



10

MADRE TEREZA MARGARIDA, 
UMA ESTRELA QUE BRILHA NO 
CÉU DO CARMELO

IRMÃ MARIA ELISABETH DA TRINDADE, OCD1 

A serva de Deus, Madre Tereza Margarida, mais conhecida como 
“Nossa Mãe”, nasceu em 24 de dezembro de 1915 na cidade de Borda da 
Mata, no Estado de Minas Gerais. A quinta fi lha de Francisco Marques 
da Costa Júnior e Mariana Resende Costa.  Foi batizada na igreja de 
Nossa Senhora do Carmo em 10 de fevereiro de 1916. Os pais, desejando 
que os fi lhos pudessem estudar, procuraram uma residência em cidade 
maior. Assim a família transferiu-se para a cidade de Cruzeiro no Estado 
de São Paulo, com escolas maiores e com mais recursos.

Durante este tempo, um fato que marcou sua vida foi a conversão de 
seu pai, que apesar de viver os valores cristãos, sendo muito bom, cor-
reto, honesto, acolhedor, não praticava a religião. Durante uma visita ao 
Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, por conta própria pro-
curou um sacerdote, confessou-se e fez a Primeira Comunhão. E trouxe 
consigo, como lembrança, uma estampa de presente para sua esposa, que 
preparou festivamente a sua introdução na família, bordando caprichosa 
moldura e organizando uma bonita manifestação de ternura e piedade. 
Esta estampa atualmente encontra-se no Carmelo. 

1 Irmã Maria Elisabeth da Trindade é religiosa Carmelita Descalça no mosteiro de Três Pontas-MG e Coordena-
dora da Associação São José do Sudeste do Brasil.  Trabalha na Causa de Beatifi cação da Serva de Deus Madre 
Tereza Margarida, “Nossa Mãe”. 

Mártires/Santos
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CO
N

VE
RG

ÊN
CI

A 
– 

An
o 

LI
I –

 N
º 

50
7 

– 
D

ez
em

br
o 

20
17

11Seu irmão João, mais tarde Dom João Resende Costa, logo manifestou 
vocação ao sacerdócio e entrou nos Salesianos. Foi ordenado sacerdote em 
1935 e em 1967 foi eleito Arcebispo de Belo Horizonte-MG.

Maria Luisa, para receber uma formação cultural, humana e cristã, foi man-
dada como interna no Colégio Bom Conselho das Irmãs da Congregação de 
São José de Chamberry, onde estudavam suas irmãs mais velhas. Distinguiu-
-se pelo interesse pelo estudo, pela música e outras matérias. Fez-se “Filha de 
Maria”, e membro da “Ação Católica”. Sendo o colégio de Irmãs francesas, 
aprendeu perfeitamente esta língua e leu a “História de uma alma” de Santa 
Teresinha do Menino Jesus. A língua francesa, como dizia, muito a ajudou 
na caminhada espiritual e facilitou também a ajuda às Irmãs no Carme-
lo, pois podia traduzir obras que na época não eram ainda encontradas em 
português. Leu também as Memórias de Santa Elisabeth da Trindade. Foi 
atraída desde cedo pela espiritualidade carmelitana. Durante os exercícios 
espirituais, realizados no Colégio, nasceu sua vocação para a vida de clau-
sura na Ordem da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, as 
Carmelitas. Venceu a resistência paterna e, aos 28 dias de maio de 1937, entra 
como postulante no Carmelo de Mogi das Cruzes-SP.  Em 20 de Junho, 
apenas um mês após a entrada no Carmelo, é atingida por uma grande dor 
por causa da morte de seu pai. Foi um período de grande sofrimento para 
Maria Luiza, por não poder fi car perto de sua mãe e seus irmãos.

Ao receber o hábito de noviça foi nomeada Irmã Tereza Margarida Co-
ração de Maria. O período de noviciado transcorreu sereno.  Irmã Tereza 
Margarida era desejosa de prosseguir o caminho! Assumia tudo o que lhe 
era pedido dentro do processo de preparação para a vida carmelitana. Aos 
02 dias de fevereiro de 1942 emitiu os votos Solenes. 

A vida no Carmelo Mogi das Cruzes era caracterizada de grande rigor, 
penitência, silêncio e trabalho; e a casa muito insalubre. Irmã Tereza Marga-
rida foi eleita vice -mestra de noviças com a dispensa da idade por parte da 
Congregação dos Religiosos, porque não tinha ainda 30 anos. Completados 
30 anos foi eleita sub-Priora do Mosteiro, foi também porteira e organista. 
De 1961 a 1962, foi enviada como sub-Priora ao Carmelo de Santos.

Em 1952, pela intervenção do Cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos 
Motta, a comunidade transferiu-se para o novo Carmelo especialmente 
construído em Aparecida-SP, Carmelo Santa Teresinha. Depois de algum 
tempo, diversos Bispos pediram ao Carmelo de Aparecida a fundação de 
um novo Carmelo em suas Dioceses. Entre estes estava o pedido insis-
tente do Monsenhor João Mesquita Rabelo, Vigário Geral da Diocese de 
Campanha. Irmã Tereza é indicada e proposta para tal missão. O Bispo de 
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Campanha, Dom Inocêncio Engelke, concedeu a licença, sendo indicada 
para abrigar o novo Carmelo, primeiramente, a cidade de Campanha-MG 
(sede da Diocese) e depois Três Pontas-MG.  Dá-se início, na obediência ao 
desígnio de Deus, aos preparativos para a nova fundação, pois, como afi r-
mou, nunca pensou em empreender uma edifi cação. Uma vez decidida e 
ao saber que o novo Carmelo seria de São José, ela disse: “Para São José, eu 
nada posso recusar, porque Ele nunca me recusou nada”. Juntamente as sete 
Irmãs, em 16 de julho de 1962, Solenidade de Nossa Senhora do Carmo e 
comemoração de 400 anos da fundação do 1º Carmelo São José, em Ávila, 
por Santa Teresa, as Irmãs chegaram em Três Pontas-MG para começar a 
vida monástica no mosteiro novo. No início, a comunidade habitou em uma 
pequena casa especialmente adaptada à vida de clausura. Finalmente, em 
22 de janeiro de 1969, a comunidade mudou-se para a residência defi nitiva, 
construída nos moldes de um convento, adequado ao estilo de vida claustral. 
Por várias vezes foi Priora, sub-Priora e Mestra de Noviças.

Na formação, adotava uma sábia postura. Não separava as postulantes e 
noviças do convívio com as professas. Ela afi rmava que tinha uma equipe 
de formação, pois contava com as professas para isto. Desejava, nesta mis-
são, revelar a cada formanda “o amor gratuito de nosso Deus e a grandeza 
sublime da vocação”. Sabia orientá-las conforme os costumes do Carmelo, 
ensinando com suavidade e fi rmeza, estudava as obras de São João da Cruz 
e Santa Teresa de Jesus. Contava sempre com a proteção e o exemplo de 
Maria, Mãe e Mestra de Ordem Carmelitana. 

Em 25 de Novembro de 2000, o Carmelo de Três Pontas assumiu a funda-
ção do Carmelo da Santíssima Trindade e do Imaculado Coração de Maria, 
na cidade de Patos de Minas-MG. Outra grande alegria sua foi a fundação 
da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares em Três Pontas, antigo desejo 
seu para partilhar com os leigos as riquezas do patrimônio carmelitano.

Enquanto isso, o mosteiro tornou-se cada vez mais um ponto de referência 
para os fi éis da região. Muitos procuravam a Nossa Mãe para pedir conse-
lhos, orientação espiritual e ajuda. Logo as pessoas, como sinal de veneração 
e afeto, começaram a chamá-la de Nossa Mãe. Possuía uma grande visão do 
futuro e desejo de viver a espiritualidade do Carmelo de modo vivo e atual. 
Empenhou-se em acompanhar com a comunidade o “Vaticano II”, sobre-
tudo através de informações que o Sr. Bispo Dom José Costa Campos e 
os sacerdotes amigos lhe transmitiram.  Entretanto, cuidava da formação 
bíblica, espiritual e litúrgica das Irmãs. 

Com idade avançada, acostumada com a fragilidade e a pouca saúde, 
mas não ouvindo muito a natureza, lutou sempre para realizar todos os 
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13seus compromissos de Carmelita. Um número cada vez maior de pessoas 
a procuravam para pedir um conselho e direção espiritual. Sua fraqueza 
ia aumentando, manifestando-se os primeiros sintomas da doença que a 
levou a um lento calvário de sofrimento até à morte.

Escreverá em suas memórias: “Como é bom estar nas mãos, no coração 
de nosso Deus, como saboreio o seu amor, a sua ternura!”. Se assim foi sua 
vida, assim foi também nos últimos dias de sua existência terrena. Estes 
foram de um longo e profundo silêncio... silêncio adorador...silêncio repa-
rador...silêncio de ação de graças.

Assistida por toda a comunidade, ao redor daquele leito que se transformou 
em um santuário sagrado, fi nalmente adormeceu no Senhor, em 14 de no-
vembro de 2005, aos 89 anos de vida, sendo 68 destes passados no Carmelo. 

Sua vida foi se extinguindo aos poucos. Como uma vela que se consome dian-
te do Sacrário, ela foi se consumindo gota a gota, oferecendo tudo pela Igreja, 
pelos sacerdotes, pela Ordem do Carmelo, por seus fi lhos e fi lhas espirituais, mas 
sobretudo pelas suas fi lhas que ela amava com a ternura do próprio Deus!

O corpo de Nossa Mãe foi exposto à grade do coro e, às primeiras horas do 
dia, o povo veio prestar a última homenagem. Devido à grande multidão e 
os numerosos sacerdotes que queriam celebrar, foi decidido realizar o funeral 
na Igreja Matriz Nossa Senhora d’Ajuda. O cortejo fúnebre assemelhava-se à 
procissão do enterro do Senhor, morto na Sexta-feira Santa. Entrando o cor-
tejo na Matriz de Nossa Senhora, a urna carregada sob o pálio pelo clero foi 
aplaudida pela multidão de fi éis que lotavam a Igreja.

Na verdade, cada um que participou do cortejo não se sentia comparecendo 
a um velório, sentia-se diante de uma pessoa amiga que partira para grande e 
aprazível viagem, mas deixando muito viva a sua lembrança. E cada um car-
regava a certeza de ser levado também no coração por esta que tanto amavam.

Viver é iluminar durante a vida e depois dela! O tempo foi passando e sua 
memória não foi esquecida. Ao contrário, seu túmulo é visitado diariamente 
por um número cada vez maior de pessoas, que confi antemente fazem seus 
pedidos. O carisma que a tornou conhecida na cidade, na diocese, e muito 
confi ável ao povo de Deus, foi a sua capacidade de ouvir e aconselhar. Falava 
pouco, mas dizia tudo. 

Em tão pouco tempo, sentindo sua fama de santidade crescer, a comunidade 
pediu a abertura do Processo de Beatifi cação. A Cerimônia Solene realizou-se 
em Três Pontas-MG, em 04 de março de 2012, e o Encerramento da Fase 
Diocesana, em 12 de maio de 2013. 
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Para abrigar os restos mortais de Nossa Mãe, foi construída uma capeli-
nha para que à sombra do Carmelo, junto às suas fi lhas, ela continue inter-
cedendo por todos aqueles que, nesse lugar de paz e oração, a invocarem 
com confi ança.

O processo encontra-se na Congregação para a Causa dos Santos, em 
Roma, e agora aguardamos o parecer da Igreja. Chegam ao Carmelo dia-
riamente inúmeros relatos de graças. Estamos à espera de um milagre que 
seja reconhecido ofi cialmente pela Igreja.

“Nossa Mãe” é exemplo de santidade. Uma Carmelita que viveu na clausura 
com o coração aberto, alguém que soube transpor as grades, vivendo atenta 
às necessidades e sofrimentos do mundo. Santidade de quem através de sua 
oração levou muitas almas para Deus, sem sair do Carmelo, apenas acolhendo 
com amor e um amável sorriso a todos aqueles que dela se aproximavam.
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MISSÃO DAS IRMÃS SALVATORIANAS 
NA GUATEMALA – AMÉRICA CENTRAL, 
UM ANO DE PRESENÇA – SAINDO AO 
ENCONTRO DA VIDA

IRMÃ VERA LÚCIA PALERMO 

A V Conferência Episcopal da América Latina em Aparecida-SP, de maio 
de 2007, está completando 10 anos, foi – e continua sendo – um grande 
presente de Deus à Igreja latino-americana. MISSÃO é a palavra-chave do 
Documento de Aparecida (DAp),1 e o lema da Conferência nos convoca a 
vivermos em estado permanente de missão, sendo “discípulos missionários 
de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida”. 

Nós, Salvatorianas, embutidas deste mesmo espirito missionário a que 
nos convoca Aparecida e tendo presente a missão que nos convoca o Ca-
risma Salvatoriano, que tem em sua essência que “Jesus Cristo é o centro e 
a fonte da vida e missão salvatoriana, não podemos sossegar até que muitos 
conheçam, amem e sirvam a Jesus, o Salvador de toda a humanidade”.

Conhecer Jesus Salvador e sua missão faz parte da essência da vocação e 
missão salvatoriana. Como eternas aprendizes do único Mestre Jesus Salvador, 
somos interpeladas a nos identifi carmos sempre mais com Ele e, como discípu-
las missionárias, a anunciar seu projeto de vida e salvação a toda a humanidade. 

1 CELAM. Documento de Aparecida (DAp). Texto Conclusivo da V Conferência Geral do Episcopado Latino-
-Americano e do Caribe. São Paulo-Brasília: Paulus-Paulinas-Edições CNBB, 2008.

Informes
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O Pe. Francisco Maria da Cruz Jordan e a bem-aventurada Maria dos 
Apóstolos nos deixaram o testemunho de espírito, vivência missionária e 
universalidade. Assim, Maria dos Apóstolos se expressa: “Quem me deu 
esse fervor, quem me deu tão grande amor? Não vem ele do meu Salvador 
(...)? Sim, oxalá possa dedicar minha vida, tudo, para promover a obra de 
Jesus, nosso Salvador”.2 E Pe. Jordan incansavelmente proclama: “A todos 
os povos, a todos, a todos, em todas as partes do mudo sejam anunciados o 
Salvador e a Salvação”. 

Como Família Salvatoriana, somos chamados(as) e enviados(as) em missão 
para anunciar, com nosso modo de ser e agir, a mensagem do Evangelho, 
contida nos elementos-chave de nosso carisma: Tornar conhecido o Salvador; 
empenhar-nos pela vida plena, ou seja, pela Salvação de todos; ajudar ou-
tros para chegarem a uma consciência existencial sobre Deus. Apoiar-nos 
mutuamente em nosso compromisso apostólico. Envolver outros na missão. 
Enfatizar o papel do apóstolo leigo. Proclamar a Boa-Nova a todos os povos, 
por toda parte e em todos os tempos, com todos os modos e meios que a 
caridade de Cristo inspira. Nós nos identifi camos, como família Salvatoria-
na, pela vivência de nosso carisma, missão e espiritualidade, quer individual, 
quer comunitariamente. Estamos unidos pelo mesmo compromisso. 

A solicitude pela Salvação de todos inclui a promoção e formação cristã 
da pessoa no seu todo. Nosso comprometimento com a promoção da jus-
tiça social e nosso respeito pela dignidade humana ajudam as pessoas a se 
libertarem da pobreza e de toda forma de opressão, a serem sujeitos de sua 
própria história e a abrirem o coração à bondade e ao amor de Deus, nosso 
Salvador. Seja qual for nosso trabalho específi co, servimos a todos com 
espírito de gratidão, convictas de que recebemos mais do damos.3 

Como Salvatorianas(os) temos a responsabilidade de promover o serviço 
e o espírito missionário. Isso nos conclama a trabalhar em rede em parce-
rias com outras congregações e ONGS e envolver cristãos leigos compro-
metidos com ao Reino de Deus. Estar onde a vida se encontra ameaçada.

“Toda nossa vida é apostólica. Ela é a expressão do amor de Cristo que 
nos impulsiona a nos doar como os apóstolos, para que outros possam ter 
vida” A nossa “vida apostólica” também inclui, abrange e unifi ca todos os 
aspectos da nossa vida: o trabalho missionário, a vida comunitária, a con-
sagração, a vida de oração, a formação, o governo; enfi m, somos chamadas 
a viver apostolicamente tendo uma visão muito mais ampla, mais completa 

2 MM.

3 Regra de Vida 6.
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17e unifi cadora, pois “Em tudo o que somos e fazemos visamos tornar Cristo 
conhecido como Salvador”.4 

Estamos completando um ano de missão em Guatemala – América Central, 
na Diocese de San Marcos e na Paroquia de San Sebastián –  como Após-
tolas de Jesus Cristo para novos tempos.  

Deus nos chama a viver nesta realidade e nos convida a escutar e res-
ponder aos clamores do povo no contexto atual da Guatemala. A situação 
atual da Guatemala está marcada por extrema pobreza, injustiça social, 
violência institucionalizada, paralisia estrutural e os efeitos que se derivam 
desta realidade são extremamente maléfi cos na vida dos empobrecidos. Há 
em grande parte da população desespero e desesperança. Apesar de ser um 
país rico em recursos, 40,3% da população são pobres e 30% extremamente 
pobres, somando um índice de 73,3% de pobreza. Uma das consequências 
mais graves é a desnutrição infantil (50% das crianças de 0-5 anos). Ao re-
dor da pobreza, cresce delinquência, drogas, desintegração familiar, tráfi co 
de pessoas, baixa escolaridade e trabalho infantil.

A migração, tanto interna como externa, é outro efeito derivado da po-
breza. A migração interna tem provocado o crescimento das periferias das 
cidades e, com elas o crescimento da violência. Os jovens, sem possibili-
dades de estudo e muito menos de trabalho, envolvem-se em crimes or-
ganizados, terminando sua vida na cadeia ou embaixo da terra. Por outra 
parte, vive-se em uma cultura machista e de uma violência brutal contra a 
mulher, intrafamiliar, física, sexual e psicológica. Sua expressão mais cruel 
é o feminicídio: 846 mulheres foram mortas em 2015 e 346 assassinadas 
entre janeiro e junho de 2016, e em 8 de março 2017 foram mortas 42 
adolescentes em um incêndio criminal em uma instituição de menores. Há 
muitos casos de jovens desaparecidas, que silenciaram. São mais alarman-
tes os dados de meninas e adolescentes grávidas entre 10 a 14 anos (9,829 
meninas e adolescentes foram mães entre 2015 e 2016). Muitas são violadas 
dentro de sua própria casa, por familiares.

A corrupção e impunidade corroem as entranhas do sistema social e 
político do país. A violência institucionalizada se dá em todos os estratos 
sociais. A destruição do meio ambiente, em todas as instâncias (pessoais, 
familiares e sociais), vai se agravando pelo desejo de lucro das empresas 
nacionais e internacionais. 

A Guatemala é marcada por muitas feridas de impunidade e corrup-
ção, de empobrecimento e destruição da “Casa Comum” que requer 

4 Idem.
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posicionamento claro e profético da Vida Consagrada guatemalteca. Maria 
nos convoca a sair ao encontro da vida. Ela é a mulher que se põe em mo-
vimento, que sai sem demora ao encontro de Isabel, questiona qualquer 
tipo de imobilismo ou instalação de nossas comunidades religiosas. É ur-
gente sair de “nossos” – do seguro, do cômodo, do fácil, do conforto – para 
ir a outras pessoas, a outra realidade, a outro cenário onde a vida clama e 
nos reclama.

Neste contexto social em que vivemos na Guatemala, de onde brotam 
fortes clamores pela vida, e tendo como referência o marco bíblico da vi-
sitação de “sair ao encontro da vida”, nós, Irmãs Salvatorianas, discípulas 
missionárias na Guatemala, queremos sair às pressas, como Maria, grávidas 
da vida do Cristo Salvador em nós, anunciar a todos a Salvação que vem de 
Jesus tornando conhecido o seu projeto de vida para que o mundo tenha 
vida, e vida em plenitude.

 A chave de leitura do carisma salvatoriano é a VIDA. Para que os dons 
de Deus sejam efi cazes e possam produzir o fruto esperado, é necessário 
acolher e corresponder a eles. O fruto que o carisma Salvatoriano deve 
produzir é a Vida, Vida Plena, Vida Eterna, para o Reino de Deus e para 
que o mundo creia.

Bibliografi a
Documentos Salvatorianos.

Plan Global – CONFREGUA – Conferencia dos Religiosos de 
Guatemala.
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RELATO DA VIVÊNCIA DOS GRUPOS DAS 
NOVAS GERAÇÕES DA VIDA RELIGIOSA 
CONSAGRADA – SUDESTE

O Grupo das Novas Gerações é um espaço muito rico de formação, de ami-
zade, de partilha de alegrias e desafi os. Para que os Grupos das Novas Gerações 
da Vida Religiosa Consagrada sejam cada vez mais conhecidos e reconhecidos, 
temos de divulgá-los e dizer o quanto este espaço vale a pena e nos fortalece na 
caminhada, onde, entre irmãos(ãs), vamos nos ajudando mutuamente.

No Sudeste, temos sete grupos: cinco na Grande São Paulo (São Paulo, Cam-
pinas, Vale-Aparecida, Santo André, Mogi das Cruzes); um em Minas Gerais 
(Belo Horizonte); outro na cidade do Rio de Janeiro.  

Em abril de 2017, Ir. Ana Célia Gomes – Dominicana de São José, e Ir. Luíza 
Pralon – Oblata do Santíssimo Redentor, assumiram a coordenação comparti-
lhada das Novas Gerações do Sudeste e estão com a missão de animar e dina-
mizar os grupos dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 
Espírito Santo, com a mediação da CRB Nacional em contato com os grupos. 

O Estado de São Paulo, por ter a presença de cinco grupos dentro da 
CRB Regional, divididos entre os núcleos, uma vez por ano realiza um 
encontro estadual por um fi m de semana de partilha e formação. 

Os encontros dos grupos, em suas regiões, acontecem ao longo do ano de 
acordo com a organização própria. Uma vez por ano, procura-se organizar um 
encontro no Sudeste para reunir os grupos e partilhar a caminhada em seus 
respectivos Estados. Nesse ano de 2017, aconteceu em Belo Horizonte-MG 
um encontro denominado Sudestão. Teve como tema “#Novas Gerações: 
Sacramento da Novidade”.

Percebemos que existem alguns desafi os nos grupos: a regularidade do 
encontro, a adesão e participação das congregações nos grupos, conciliação 
do grupo com outras responsabilidades congregacionais, entre outros.
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Podemos dizer que a região Sudeste, com a diversidade de carismas, 
dons, culturas e realidades presentes nos grupos das Novas Gerações, con-
tinua apostando na riqueza da formação intercongregacional, que se dá na 
alegria do encontro e na simplicidade das partilhas.  Não temos ainda a 
representatividade do Estado do Espírito Santo, visto que não há um grupo 
das Novas Gerações articulado. 

Convidamos as Congregações a conhecerem as propostas do grupo das 
Novas Gerações e incentivarem os(as) jovens religiosos(as) a participarem 
dos grupos de suas regiões.

Luiza Pralon (Oblata do Santíssimo Redentor) 
Sudeste

NOVAS GERAÇÕES SÃO PAULO
Núcleo São Paulo – CRB São Paulo

Compreendendo as diversas realidades e as demandas dos(as) jovens reli-
giosos(as) das Novas Gerações da Vida Religiosas Consagrada no Brasil, o 
grupo das Novas Gerações traz uma proposta fecunda de encontros frater-
nos, que proporcionam espaços de partilha e convivência, onde se procura 
encontrar respostas aos desafi os cotidianos e às preocupações da vida atual, 
assim como um espaço de formação de vínculo e amizade. 

Particularmente em São Paulo, percebemos que a nossa caminhada tem 
proporcionado oportunidade de saborear momentos profundos de partilha 
e convivência, que vão nos ajudando a crescer na dimensão vocacional, 
humana e espiritual.  

Temos uma proposta metodológica que nos auxilia no bom andamento 
do grupo. Iniciamos o ano fazendo um planejamento, em que organizamos 
as datas dos encontros, que geralmente são fi xas (4º sábado de cada mês), 
pois dão segurança e estabilidade, além da possibilidade de serem incluídas 
no planejamento anual do(a) jovem religioso(a).  

Os encontros são vivenciados em três momentos muito importantes: pri-
meiro, a espiritualidade; segundo, as partilhas das experiências pessoais e 
comunitárias; terceiro, a mesa-refeição (partilhada em família com a co-
munidade religiosa que nos acolhe).

A cidade de São Paulo apresenta uma rica oportunidade devido à sua grande 
gama cultural. O número de participantes do grupo de São Paulo varia. Tive-
mos encontros com cinquenta religiosos(as) de votos simples e votos solenes 
de até dez anos, professores(as), padres, formadores(as), administradores(as) 
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21de projetos e obras sociais, pessoas comprometidas e animadas na VRC. 
Contamos com a beleza da diversidade de carismas de aproximadamente 
vinte Congregações e a riqueza da diversidade cultural de mais de quinze 
países diferentes. Nesta perspectiva, vivenciamos experiências intercultu-
rais e intercongregacionalidade intensa na unidade e na diversidade, que 
somam forças nos momentos de alegria, tristeza, conquistas e desafi os.

Esses momentos de partilha são muito importantes na caminhada do 
grupo, além da convivência mensal, com festa junina, passeios e confrater-
nizações durante o ano, com participação de outros núcleos.  

Dentro das difi culdades, estão os programas pastorais de formação e as di-
nâmicas das comunidades, razão pelas quais nem sempre conseguimos reunir 
as mesmas pessoas do encontro anterior. Mesmo assim, percebemos que man-
temos um grupo fi xo de pessoas, algumas desde a criação das Novas Gerações 
em 2004. Também percebemos que, ao longo do ano de 2017, sempre tive-
mos pelo menos a presença de uma nova pessoa, sinal de inovação.

Josky Menga (IM Consolata)
Coordenação Núcleo de São Paulo 

NOVAS GERAÇÕES CAMPINAS
CRB São Paulo

O Grupo, que se compõe de algumas junioristas e Irmãs perpétuas, basi-
camente constituído pela vida religiosa feminina, tem se reunido de forma 
muito instável. Iniciou em 2015, mas no início de 2016 deixou de ser reunir; 
voltou a se reunir no segundo semestre de 2016, e no início de 2017 parou 
novamente, devido a muitas transferências. Os encontros tinham em média 
nove participantes e aconteceram na escola das Irmãs Calvarianas, com mo-
mentos de partilha, orações, lazer, churrasco, fi lme.

As congregações que mais se fi zeram presentes foram as irmãs de Vedrunas, 
Marianistas, Calvarianas, Filhas de Jesus e São Paulo de Chartre. Neste segundo 
semestre de 2017, novas articulações estão sendo feitas para retomar a caminhada 
do grupo, com o convite a novas Congregações. No momento, o grupo está sem 
coordenação. Como referência, estou apenas eu, Irmã Liliane, por solicitação da 
Irmã Josky Menga, coordenadora estadual.

Maria Liliane Nascimento
Representante do Grupo de Campinas
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NOVAS GERAÇÕES SANTO ANDRÉ
Núcleo Santo André – CRB São Paulo

O Grupo das Novas Gerações de Santo André, vinculado ao Núcleo 
Santo André, busca reunir os religiosos de até 10 anos de profi ssão solene 
na grande região do ABC. O grupo conta atualmente com 13 participan-
tes (Agostinianos, Pequenas Irmãs de Santa Teresinha, Irmãs da Providência, 
Franciscanas Missionárias de Assis, Franciscanas de Cristo Rei, Discípulas da 
Mãe de Deus, Filhos da Caridade), a maior parte junioristas. Além das ativi-
dades propostas pelo Núcleo Santo André ao longo do ano, nosso grupo busca 
realizar seus encontros ao menos uma vez por mês, em nossas próprias comu-
nidades religiosas, como uma forma de estreitarmos laços e nos conhecermos 
melhor. Uma das nossas maiores difi culdades decorre da instabilidade própria 
do Juniorato, com frequentes transferências dos religiosos, fazendo com que o 
grupo cresça e diminua com rapidez. Além disso, como nessa fase muitos reli-
giosos estão estudando e já desempenham inúmeras atividades em suas famílias 
religiosas, há sempre o confl ito de agendas. Não obstante, mantemos o contato 
via mídias digitais e seguimos nos animando mutuamente na caminhada. Esse 
é sem dúvida o grande objetivo do nosso grupo: animar-se mutuamente nessa 
caminhada de consagração religiosa. Nesse sentido, também as atividades pro-
movidas pela CRB São Paulo para as Novas Gerações têm sido oportunidade 
para o encontro, troca de experiências e animação mútua. 

Tailer Ferreira (OSA)
Coordenação do núcleo de Santo André

NOVAS GERAÇÕES – VALE DO PARAÍBA
Núcleo Vale do Paraíba – CRB São Paulo

O grupo das Novas Gerações do Vale tem a participação das seguintes 
Congregações: Irmãs de São Pedro Canísio – Canisianas, Missionárias de São 
Carlos Borromeu – Scalabrinianas, Irmãs de Santa Catarina de Alexandria, 
Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora – Salesianas, Fraternidade de São 
Francisco de Assis na Providência de Deus, Sociedade dos Joseleitos de 
Cristo, Irmãos dos Pobres de São Francisco.

Os religiosos que participam são das dioceses de Aparecida, Taubaté e 
Lorena. O grupo é misto, ou seja, temos junioristas e religiosos de votos 
perpétuos. Em nossos encontros, percebemos que o ideal seria que os grupos 
se constituíssem por núcleo para facilitar a participação, mas, por ainda não 
haver adesão maior das Congregações, decidimos manter o atual grupo.
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23Uma questão é a difi culdade de tempo para as reuniões, pois todos estão 
com a agenda cheia. A maioria dos religiosos já tem votos perpétuos e isso 
evidencia uma responsabilidade maior nas congregações. 

Estamos tentando caminhar, apesar dos grandes desafi os. E nos momen-
tos que estamos juntos temos um tempo para a espiritualidade, partilha da 
caminhada e reservamos um tempo para confraternização/partilha.

O grupo das Novas Gerações é refl exo também dos núcleos daqui. Falta 
maior comprometimento e participação, de modo geral, no entanto aque-
les que aderiram à proposta se esforçam para estar nos encontros, apesar de 
tantos compromissos.

Este foi um breve relato que teve como base no ano de 2016 e 2017.

Fraternalmente,

Ir. Cristina Luiz (Canisianas)
Coordenação Núcleo Vale

NOVAS GERAÇÕES MOGI DAS CRUZES
Núcleo Mogi das Cruzes – CRB São Paulo

Em breves palavras, a vivência do grupo das Novas Gerações aqui em 
Mogi das Cruzes: nós estamos caminhando bem, graças a Deus!

Neste ano já nos encontramos duas vezes, quando tivemos a oportunida-
de de partilhar a vida e as experiências da vida religiosa. Cada vez, quando 
nos encontramos, rezamos juntos, lanchamos e assistimos a um fi lme.                        

Em 30 de julho, fi zemos nossa festa julina. Nem todos puderam parti-
cipar, mas foi uma experiência muito rica. É uma alegria estarmos juntos, 
testemunhando Jesus Cristo. 

Percebemos como desafi os no grupo a distância e os trabalhos, difi cul-
tando o encontro do grupo; outro desafi o se refere às congregações que 
não aderem ao grupo e não querem participar; um terceiro desafi o é a 
comunicação entre o grupo.

Ir. Christelle Mindanda (Servas do Amor Misericordioso)
Novas Gerações Mogi das Cruzes
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NOVAS GERAÇÕES – GRANDE SÃO PAULO
Caminhada em nível Estadual – São Paulo

Com o apoio da CBR-SP, as NGs, desde o início do ano de 2016, pro-
moveram dois encontros estaduais. 

O primeiro encontro aconteceu em 09 de abril de 2016, momento em 
que refl etimos sobre Conselhos Evangélicos na ótica da comunicação para 
as Novas Gerações da Vida Religiosa Consagrada, com assessoria da Ir. 
Joana T. Puntel, fsp. Foi um encontro muito rico e importante, consegui-
mos reunir representações dos Núcleos de Campinas, Aparecida, Santo 
André, Mogi das Cruzes e São Paulo. A CRB – SP somou conosco, nas 
pessoas de Padre Rubens, coordenador, e Ir. Geralda, assessora executiva.

 O segundo encontro ocorreu de 18 a 20 de novembro, com o tema 
“Venha para fora: Ele está fazendo algo novo!”. E o lema “Eis que faço 
novas todas as coisas” (Ap 21,5), com assessoria da Ir. Venezia Silva, MST, 
ex-assessora do Setor Juventudes da CRB Nacional. Foi um momento muito 
rico de partilha das experiências e da convivência com quatro ofi cinas, todas 
assessoradas por religiosos, que voluntariamente se dispuseram a refl etir conos-
co suas experiências nas temáticas: Vida Religiosa Contemplativa; Mulher e 
Prostituição, Intercongregacionalidade, Migração. Todas essas abordagens nos 
promoveram novas percepções das “Coisas Novas” que estão acontecendo na 
nossa vida consagrada, na sociedade, na Igreja ao nosso redor.

Em 2017, seguimos o Programa de participação Estadual-SP. Iniciamos 
o ano participando do Pré-Congresso, o SUDESTÃO #Novas Gerações: 
Sacramento da Novidade, onde reunimos toda a região Sudeste. Aconteceu 
em Belo Horizonte, de 28 a 29 de abril, em preparação ao III Congresso 
Latino-americano e Caribenho das Novas Gerações, que irá ocorrer de 29 
de setembro a 1º de outubro de 2017, em Lima-Peru. 

No segundo semestre acontecerá, em parceria com a CRB-SP, o I Acampa-
-dentro das Novas Gerações – Regional São Paulo. Tema: “Das águas Apare-
cida, ao encontro da Vida!”. Lema: “E Maria pôs-se a caminho (…)” (Lc 1,39). 
Acontecerá dos dias 1º a 3 de setembro de 2017 – Aparecida-SP. Na oportu-
nidade, integraremos nosso encontro com nossa participação na Assembleia 
Regional da CRB-SP e na Romaria da Vida Religiosa, evento promovido 
pela CRB para toda a Vida Religiosa, dia 03 de setembro, em Aparecida.

Por fi m, essa caminhada sempre vem nos apresentando uma nova forma 
de trilhar os diversos caminhos sem perder de vista o “ponto de partida”, 
e se revela como uma grande e importante “ponte” de passagem para a 
outra “margem” sempre superando os desafi os, com a fi rmeza e esperança, 
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25construindo “coisas novas” de transformação da Vida Religiosa Consagrada 
para um mundo novo e melhor. Por isso acreditamos no futuro da vida re-
ligiosa, na vida comunitária fraterna e sororal em São Paulo, no Brasil e em 
toda a Igreja.  Vivam as Novas Gerações da Vida Religiosa Consagrada!    

 Ir. Ana Célia Gomes (Dominicana de São José) 

Coordenação Estado de São Paulo                                                                              

NOVAS GERAÇÕES RIO DE JANEIRO
CRB – RIO DE JANEIRO

Novas Gerações em saída!

As Novas Gerações Rio de Janeiro vivenciam um momento de desafi os. 
Nosso grupo não é muito numeroso, mas é articulado, com quatro en-
contros anuais que tem diversas temáticas diferenciadas de acordo com os 
desafi os do momento.

O nosso maior desafi o é a frequência, devido à crise da diminuição de 
religiosas(os) nas Congregações. 

Quando nos encontramos, nos alegramos, refl etimos e rezamos. Falamos 
sobre assuntos vivenciados no dia a dia e outros.

As Congregações não são muito resistentes ao grupo; pelo contrário, 
apoiam e colaboram conosco. 

Ir Cleonice
Coordenação Estado Rio de Janeiro

NOVAS GERAÇÕES BELO HORIZONTE
NÚCLEO BELO HORIZONTE

Iniciamos os encontros no começo de 2016 logo após a participação de 
alguns religiosos da nossa Regional no Congresso Nacional das NGs. No 
decorrer deste mesmo ano, tivemos quatro encontros. O primeiro foi uma 
confraternização e interação para que o grupo criasse vínculos. Depois, 
um encontro formativo e de partilha. Em seguida, a festa junina. No fi m 
do ano, fi zemos uma visita à comunidade das Irmãs Clarissas Franciscanas, 
que sofreram o incidente do incêndio em sua residência.

Durante esse ano de 2017, só tivemos o Sudestão, pois havia uma pro-
posta de festa junina que foi substituída pela festa junina do núcleo todo.

Revista Converge ̂ncia-DEZ.indd   25Revista Converge ̂ncia-DEZ.indd   25 14/11/17   16:4514/11/17   16:45



26

R
EL

AT
O

 D
A 

VI
VÊ

N
CI

A 
D

O
S 

GR
U

PO
S 

DA
S 

N
O

VA
S 

GE
R

AÇ
Õ

ES
 D

A 
VI

DA
 R

EL
IG

IO
SA

 C
O

N
SA

GR
AD

A 
– 

SU
D

ES
TE

Nossos encontros são sempre muito alegres e gozam de uma “descons-
trução” própria. A partilha e o encontro entre os participantes são o foco, 
mesmo que tenha cunho formativo. 

Encontramos algumas difi culdades. A primeira é a baixíssima frequência 
dos religiosos de votos perpétuos. Por sermos a maioria juniorista, as datas 
precisam manter uma distância signifi cativa dos Juniter’s, para conseguir-
mos frequência, já que muitas congregações ainda não dão valor a esses 
encontros sem um caráter conteudista.

Ainda não conseguimos nos articular de forma que seja algo mais abran-
gente em todo o regional, mas é projeto para 2017/18.

Ir. Isabela 
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“( ...) E O VERBO SE HUMANIZOU”

PE. ADROALDO PALAORO, SJ1 

Vivemos um profundo “defi cit de humanidade”
O contexto pós-moderno no qual vivemos, marcado pela doença do ati-

vismo, da competição e do efi cientismo, nos conduz a um processo cons-
tante de degradação de tudo o que é humano; a desumanização assume 
contornos assustadores: trivialidades, consumismo, superfi cialidade, vazio, 
vulgaridade... são traços que acompanham nossa cultura e que difi cultam 
enormemente a vivência profunda de nossa condição humana.

Os meios de comunicação e as redes sociais nos apresentam a face per-
versa da história desumana, com um defi cit de humanidade que nos as-
susta. Somos bombardeados, continuamente, com notícias escabrosas de 
perversidades dos mais diferentes calibres, a ponto de nos tornar insensíveis 
e anestesiar nossa capacidade de indignação. Tudo isso revela um sinal 
evidente de que fomos todos contaminados pelo vírus da desumanidade, 
vivendo uma profunda “dispersão”.

O ser humano “disperso” é desfalcado, despojado de seu conteúdo humano, 
espoliado de sua densidade antropológica, assaltado por dentro. A “dispersão” 
corrói a interioridade da pessoa e dissolve aquilo que é mais nobre em seu co-
ração. Longe de uma humanidade dinâmica, operante, ousada, o que a pessoa 

1 Membro da Centro de Espiritualidade Inaciana (com sede em Campinas); formado em Espiritualidade (Gre-
goriana) e atua na orientação de Exercícios Espirituais nas casas de retiros da Companhia de Jesus e de outras 
congregações religiosas. Novo endereço: R. Ricardo Tim, 183, Ponte Preta. 13041-460 - Campinas-SP.

Artigos
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deixa transparecer é uma humanidade neutra, apática, estagnada; é humani-
dade lenta, demorada, afogada na “normose”, estacionada na repetição dos 
gestos e dos passos. Ela dança em torno de si mesma e não consegue fazer um 
salto libertador. Isso tudo leva a pessoa a debilitar-se, provocando a redução da 
vitalidade humana em vez de favorecer o crescimento pessoal.

Tais situações desumanizam e afastam as pessoas do essencial. O defi cit de 
humanismo a todos inquieta e escandaliza. Corre-se o risco de viver a pró-
pria humanidade em “banda estreita”, ou seja, sem sonhos, sem projetos, 
sem uma causa de envergadura sobre a qual investir as melhores energias. 

Seduzido pelos estímulos ambientais, envolvido por apelos vindos de 
fora, cativado pela mídia, pelas inovações rápidas, magnetizado por ofertas 
alucinantes, o ser humano se esvazia, “torna-se líquido”, perde a interiori-
dade, afasta-se do horizonte de sentido e se desumaniza.

Profundamente conectado com o “defi cit de humanidade” está o “defi cit de 
interioridade”. As pessoas estão perdendo a direção do seu coração; dentro 
delas há um “condomínio” onde portas se fecham, chaves se perdem, segre-
dos são esquecidos e mergulham na mais profunda solidão estéril. Vivem 
perdidas fora de si mesmas e não conseguem colocar as grandes perguntas 
existenciais: “de onde venho? Quem sou? Para onde vou? Quê devo fazer?”.

Muitos já não conseguem mais recolher-se e voltar para “dentro” de si, 
para recuperar o centro gravitacional de sua vida, o ponto de equilíbrio 
interior. São vítimas da chamada “síndrome da exteriorização existencial”; 
têm difi culdades de introspecção, silêncio, refl exão, contemplação; não são 
capazes de velejar nas águas da interioridade, vivendo uma vida superfi cial 
e sem sentido. 

Em direção a uma espiritualidade humanizadora
É neste contexto que devemos colocar a questão da espiritualidade. 

Quando no ser humano aparece a pergunta pelo sentido, quando o ser hu-
mano querendo conhecer a si mesmo começa a explorar aquilo que é nele 
interior, quando começa a observar o mundo, a escutar, a pensar, a medi-
tar, a interpretar e, consequentemente, a escolher, a decidir, então inicia-se 
nele a “vida espiritual”. A espiritualidade é uma das fontes primordiais de 
inspiração do novo, de esperança alvissareira, de geração de um sentido 
pleno e de capacidade de autotranscedência do ser humano.

A espiritualidade aparece precisamente como a experiência humana 
por excelência.
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29Trata-se do processo de despertar, de distanciamento, de interrogação e 
busca que permite à pessoa descobrir e construir sem cessar sua humanidade. 
Em outras palavras, espiritualidade é a experiência de encarnação na nossa 
humanidade, na qual se revela progressivamente nossa “divindade” escondi-
da. Espiritualidade é a nossa dimensão divina em tudo que é humano; é hu-
manidade divinizada. É a que dá vida e calor ao que existe em nossa pessoa 
e nos dá mil razões para vivermos como humanos. É o que dá élan e sentido 
ao nosso existir. É o que alimenta uma vivência profunda de valores pelos 
quais vale sacrifi car tempo, energia e, no limite, a própria vida.

À luz da espiritualidade, entende-se “humanidade” como a capacidade 
de ser oblativo, de doar-se, de ser-para-os-outros, de romper a tirania do 
egoísmo e fazer do amor a pauta do agir. Do coração das pessoas huma-
nizadas brotam gestos de misericórdia, de compaixão e de solidariedade.

A espiritualidade autêntica coloca a humanidade em permanente gêne-
se; ela tece as fi bras da existência humana. Espiritualidade que recupera a 
aventura apaixonante de chegar a ser pessoa e ensina a viver humanamen-
te. Uma espiritualidade que desperta o “ser humano” que todos carregam 
dentro de si, que os ajuda a construir sua personalidade e a dar rumo à pró-
pria vocação no mundo. Trata-se de desenvolver a semente de si mesmo, de 
promover não o conformismo e a submissão, mas de dar asas à liberdade.

Espiritualidade que possibilita escolher a vida, a assumi-la como projeto e 
vivê-la com paixão. Portanto, o sentido de nossa existência cristã não está 
em “nos divinizar”, mas em “nos humanizar” (descermos até o fundo de 
nossa condição humana). Porque o “ponto de encontro” entre Deus e os 
seres humanos não foi só o “divino”, senão o “divino humanizado”.

Quando dizemos que “Deus se fundiu com o humano”, na verdade esta-
mos afi rmando que o humano é o único meio e a única possibilidade para 
termos acesso ao divino. Sabemos que a experiência de encontro com Deus 
se dá no mais nobre que há em nós mesmos. E o mais nobre que há em nós 
é nossa própria humanidade. Com mais precisão: só podemos encontrar 
Deus “na humanidade que supera nossa inumanidade”.

Encontramos Deus humanizando-nos, ou seja, fazendo-nos cada dia 
mais humanos: potencializando nossa bondade, dignidade, compaixão; di-
namizando nossas possibilidades criadoras, espirituais; expandindo nossas 
reservas de riquezas interiores.

Isto quer dizer que quando o divino entra em confl ito com o autenti-
camente humano, o acesso a Deus fi ca bloqueado. O divino se adultera, 
se falsifi ca e se perverte desde o momento em que se utiliza para cometer 
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agressões contra o mais humano: o respeito às pessoas, sua dignidade, os 
direitos dos seres humanos, a felicidade humana e, sobretudo, o carinho 
que merece e necessita todo ser humano.

Na vivência da espiritualidade cristã temos de levar a sério e acolher 
compassivamente a nossa própria condição humana e relacioná-la com as 
“promessas de Deus”. Só assim pode acontecer uma transformação de vida; 
isso signifi ca nos libertar das amarras e das dimensões estreitas da vida para 
que novos impulsos vitais possam brotar.

Este é o paradoxo da espiritualidade cristã: o “subir” até Deus passa pelo 
“descer” até às profundezas da própria condição humana. Nós “subimos” a 
Deus quando “descemos” à nossa humanidade. Este é o caminho da liberda-
de, este é o caminho do amor e da humildade, da mansidão e da misericórdia.

O coração, a quem não é estranho nada do que é “humano”, alarga-se, 
enche-se do amor de Deus, que transforma todo o humano. O caminho da 
humildade é o caminho da transformação. É preciso “descer” até o fundo 
para descobrirmos uma nova fonte para a nossa vida; é “descendo” que 
poderemos revitalizar a vida que se tornara vazia e ressequida.

Somente aquele que escuta a voz que vem lá de dentro e lhe dá a devida 
atenção é que pode encontrar, lá embaixo, a fonte da vida. Somente ali 
poderemos recomeçar uma nova relação com Deus; somente ali poderemos 
sentir quem é Deus e o que é a sua graça.

Nós somos o solo,  o húmus, onde Deus, com mãos criativas, vai nos 
modelando e nos fazendo mais humanos. À medida que nos aceitamos e 
nos acolhemos como húmus, mergulhamos na graça de Deus.

Quem “desce” até sua própria realidade, até os abismos do inconsciente, até 
a escuridão de suas sombras, até a impotência de seus próprios sonhos, quem 
mergulha em sua condição humana e terrena e se reconcilia com ela, este, sim, 
está subindo para Deus, faz a experiência do encontro com o Deus verdadeiro.

O Amor de Deus se mistura com nosso amor, de modo que os dois se 
tornam um: eis o despertar do coração! Eis a verdadeira espiritualidade!   

Encarnação: com Jesus descer à nossa própria 
humanidade

“Descer” e “subir”, portanto, são imagens para descrever o processo de 
transformação ativada pela encarnação de Jesus Cristo no interior da hu-
manidade e de cada um de nós.

Revista Converge ̂ncia-DEZ.indd   30Revista Converge ̂ncia-DEZ.indd   30 14/11/17   16:4514/11/17   16:45



CO
N

VE
RG

ÊN
CI

A 
– 

An
o 

LI
I –

 N
º 

50
7 

– 
D

ez
em

br
o 

20
17

31Se com Cristo quisermos subir ao Pai, temos primeiro que descer com 
Ele à terra, afundar os pés na nossa própria condição humana. Em sua 
humanidade, Ele nos revela o caminho para descer, com Ele, ao nosso 
“húmus”, às nossas sombras, à condição terrena, ao inconsciente, à nossa 
fraqueza humana.

Ao fazer, junto com Jesus Cristo, o caminho da “descida”, o ser humano 
vai ao encontro de sua realidade e coloca-se diante de Deus para que Ele 
transforme em amor tudo quanto existe nele, para que ele seja totalmente 
perpassado pelo Espírito de Deus.

Jesus Cristo acolheu tudo quanto é humano e desta maneira tudo redi-
miu. Humanizando-se, Jesus viveu a fundo a vida humana e liberou todas 
as possibilidades presentes em cada ser humano. Por isso, segui-lo implica 
um profundo processo de humanização.

O mistério da encarnação é, não só a “divinização” do ser humano, se-
não igualmente a “humanização” de Deus. Mais ainda, a divinização do ser 
humano só foi possível porque se deu a humanização de Deus. De maneira 
que, se Deus não se humaniza, o ser humano não adquire a condição divina.

Por isso, a partir do homem Jesus de Nazaré, a imagem de Deus mudou, 
como também mudou a maneira de encontrá-lo.  Não podemos encontrar 
Deus senão fazendo o que Ele fez, ou seja, Deus se humanizou em Jesus, e 
“o único meio de encontrar a Deus é fazer-nos profundamente humanos”.

Não podemos viver uma relação sadia com Deus se não levamos a sério o 
meio através do qual Ele quis estabelecer relação e comunhão conosco; esse 
meio foi a “encarnação” de Jesus. E a “encarnação” de Jesus é a “humani-
zação” de Deus. Este é o mistério que nos surpreende e nos custa aceitar.

Quando afi rmamos que em Jesus Deus se humanizou, estamos afi rman-
do que encontramos Deus em tudo o que é verdadeiramente humano. 
Mais ainda, estamos afi rmando que depositamos nossa fé em todo o huma-
no. Porque fora do humano não é possível encontrar Deus.

Ora, isso signifi ca que a fé cristã não é somente fé em Deus e adesão 
incondicional a Deus. Nem somente fé em Cristo e adesão incondicional 
a Cristo. Além disso, e inseparavelmente disso, a fé cristã é, com o mesmo 
direito e a mesma exigência, fé no humano e adesão incondicional ao hu-
mano. É preciso dizer que não é possível a fé onde não acontece a profunda 
humanização das pessoas.

A relação com Deus não é possível se prescindirmos do humano ou, 
aquilo que seria mais grave, se atacarmos ou agredirmos aquilo que de 
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mais humano somos e trazemos em nós mesmos. Toda forma de fi delidade 
a Deus deve passar pela fi delidade à própria humanidade e à humanidade 
dos outros.

Deus é tão estranhamente humano que nos desconcerta a ponto de parecer 
estranho, extravagante e, para muitos, escandaloso. Mas, precisamente dessa 
maneira Ele nos revela não só sua profunda humanidade, senão o grau de 
“desumanização” a que podemos submetê-lo, sem darmos conta disso.

Nesse sentido, o pecado signifi ca “desumanizar” a Deus, ou seja, usar 
o “nome” de Deus para legitimar situações de injustiças e sofrimentos, 
para impor leis e normas que oprimem as consciências, para ameaçar com 
castigos, para humilhar aqueles que não pertencem ao próprio grupo, para 
defender os interesses de um grupo ou de uma instituição.

Deus é desrespeitado não só quando é blasfemado; faltamos o respeito para 
com Deus, sobretudo, quando usamos seu nome e sua autoridade para causar 
sofrimento neste mundo. “Desumanizar” Deus é afi rmar que Ele é contra 
nós mesmos, que é contra o que de mais humano há em nós: nosso corpo, 
nossa afetividade, nossa vontade, nossos desejos e inclinações naturais.

“Desumanizar” Deus é acreditar que Ele odeia e detesta o que Ele mes-
mo criou e quis que o ser humano fosse, é a expressão mais forte e mais 
dura da contradição que existe entre o divino e o humano.

“Desumanizar” Deus é procurar aproximar-se do divino despojando-se 
do humano.

E, sobretudo, “desumanizar” Deus é abandonar aquilo que Ele mesmo 
colocou em nosso coração: a aspiração de sermos felizes e o desejo de usar 
os meios que nos conduzem à felicidade.

No mistério da Encarnação afi rmamos que Deus decidiu fazer-se “carne”, 
matéria visível e tangível; Deus “exteriorizou-se”, “saiu de si”, “voltou-se à 
terra”, “desceu”, “humanizou-se”.

Quando confessamos que o Verbo se fez carne, cremos que o desejo do 
ser humano de se tornar divino se concretizou, o utópico se tornou tópico. 
Cremos que o ser humano chegou a Deus porque Deus chegou primeiro 
ao ser humano. O ser humano se “divinizou” porque Deus se “humani-
zou”. Nosso grito por uma total plenitude é o eco da voz de Deus que 
ressoa dentro do coração de cada pessoa.

González Faus diz que a fé em Jesus “qualifi cou o cristianismo como di-
ferente, ao mesmo tempo, de toda religião e de todo humanismo: de toda 
religião porque o que está em seu centro não é Deus senão o ser humano. E 
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33de todo humanismo porque a razão dessa centralidade do ser humano não 
se fundamenta no ser humano mesmo, mas só em Deus”.2 

Na Encarnação, Deus não vacilou em tomar nossa condição humana, às 
vezes trágica e, em muitos aspectos, absurda. Ao se humanizar, Deus não 
mutilou o ser humano, mas o divinizou. Assumiu tudo o que é humano, 
nos dignifi cou e nos engrandeceu. Não somos “grandes” por nós mesmos, 
mas por e com Deus. O pecado do ser humano é querer ser grande sem 
Deus, sem comunhão, isoladamente.

Natal: em Jesus, Deus se humanizou
Como recuperar, na festa do Natal, a densidade humana perdida?

Natal é data celebrativa que nos fala do essencial: um Deus que se faz 
carne, o divino que se faz humano; o eterno que se estremece diante do 
que é terno; o infi nito que abraça amorosamente a fragilidade. 

Viver este mistério é viver em Deus, compreender até onde chega a lou-
cura de amor de um Deus que se humaniza para que nos humanizemos. 
“A humanidade de Cristo é a humanidade vivida à maneira de Deus, ou 
melhor, vivida por Deus”.3 

No nascimento de Jesus aconteceu algo desconcertante. João expressa 
isso em termos muito claros: “a Palavra de Deus se fez carne”. Deus não 
fi cou em silêncio para sempre; Ele quis se comunicar conosco, não através 
de revelações ou aparições, mas se encarnando na humanidade de Jesus. 
Não se “revestiu” de carne, não tomou a “aparência” de um ser humano. 
Deus se fez realmente carne fraca, frágil e vulnerável como a nossa. Em 
Jesus, Deus se humanizou.

A contemplação do Menino na gruta revela que Deus assumiu a aventura 
humana desde seu começo até seu limite (vida, amor e morte). Deus se fez 
“tecido humano”, revestiu o ser humano de sua própria glória, plenifi cou-o 
de sentido e de fi nalidade. Ao se humanizar, Deus não mutilou o ser hu-
mano, mas o divinizou. Nossa humanidade foi divinizada pela “descida” 
de Deus que, “(...) De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós para 
que vos torneis ricos, por sua pobreza” (2Cor 8,9).

No Natal celebramos precisamente que Deus se fez “pele”, Deus se dei-
xou impactar por tudo aquilo que o rodeava. Tudo isso é Deus em nossa 

2 González Faus.

3 José Arregi.
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carne quente e mortal. Um Deus que “adentrou” na humanidade e de onde 
nunca mais saiu; um Deus que agora pode ser buscado em nossa interiorida-
de e em tudo o que é humano. Na pobreza, na humildade da própria história 
pessoal, inserida na grande história da humanidade, torna-se possível acolher 
o dom do amor de Deus visível na criança de Belém.

Diante dela brotará em nós um desejo profundo de sermos mais humanos, 
de sermos aquilo que já somos no rosto aberto daquele Menino; ao mesmo 
tempo, brotará um desejo de venerar cada ser humano, de contemplá-lo em 
seu interior, esse lugar ainda não profanado em cada pessoa, o lugar de sua 
infância e de sua paz.

A partir da encarnação e nascimento de Jesus, já não cremos em um Deus 
isolado e inacessível, fechado em seu mistério impenetrável, mas podemos 
encontrá-lo em um ser humano como nós. Para nos relacionar com Ele 
não precisamos sair de nosso mundo, não precisamos buscá-lo fora de nossa 
vida, pois O encontramos feito carne em Jesus. Isto nos faz viver a relação 
com Ele com uma profundidade única e inconfundível. Jesus é para nós o 
rosto humano de Deus. 

Na encarnação e nascimento de Jesus esvaziou-se o céu. Deus abandonou 
o trono altíssimo, exilou-se nas entranhas profundas da humanidade e as-
sumiu tudo o que é radicalmente humano.

Para além de uma data litúrgica, com o Natal comemora-se um aconte-
cimento: em Jesus, Deus se faz um de nós, conosco e em nós. Em outras 
palavras, Deus se fez condição humana para reconstruir o ser humano “à 
sua imagem e semelhança”, para “humanizar a humanidade”.

Um Deus humano que humaniza. Em Jesus se fez evidente que o ser humano 
não é só o lugar em que Deus se manifestou, mas que pode constituir um 
modo de ser do mesmo Deus.

De fato, o que há de verdade nos Evangelhos da infância é que o “divi-
no” (ou seja, Deus) se deu a conhecer, fez-se presente e se manifestou no 
“humano”. E precisamente no mais humano: uma criança, de condição 
humilde e em circunstâncias de pobreza, desamparo e perseguição.

O “divino” não se fez presente no portentoso, no milagroso, no assustador, 
como aconteceu com Moisés na sarça ardente ou no monte Sinai. O “divi-
no” se fez presente em um recém-nascido, em um estábulo, entre palhas e 
animais. E foi anunciado aos pastores, um dos ofícios marginalizados daquele 
tempo. Ameaçado de morte, o “divino” teve que se fazer emigrante. Porque 
o “divino” que se faz presente no “humano” não tem “títulos”. Portanto, 
no Natal, o “divino” se faz presente, comunica-se, entrega-se, em algo tão 
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35humano, tão fraco, tão entranhável que se encontra “um recém-nascido, 
envolto em faixas e deitado em uma manjedoura” (Lc 2,12).

A “mensagem religiosa” dos Evangelhos da infância é teimosamente cla-
ra e provocadora. É a mensagem que nos diz isto: o “divino” se revela e se 
desvela no “humano”, no mais humano, ou seja, no fraco, no marginaliza-
do, no excluído e no perseguido. Em Jesus, interagem, harmoniosamente, 
o humilde e o sublime, o divino e o humano; nele o humano é entrada 
para o divino, o celeste se manifesta no terrestre, um contendo, reconhe-
cendo e benefi ciando o outro. O fi nito e o infi nito, o criado e o incriado, 
o céu e a terra, Deus e ser humano já não podem fi car separados.

Sua maneira de viver a condição humana nos revela Deus e valoriza a 
humanidade com toda a criação.

Natal: em Jesus, nós nos reumanizamos
No nascimento de Jesus é revelada a grandeza, a dignidade, o mistério 

inesgotável do ser humano. A “criança de Belém” é também uma nova 
revelação de quem é o ser humano: ele não é fruto do acaso, nem é uma 
“paixão inútil”.

O Natal nos revela como podemos nos converter em verdadeiros seres 
humanos. Em nós, algo de bom, de inocente, de imaculado, continua a 
dizer “sim” ao incompreensível amor. O ser humano é “capaz de Deus”. E 
a encarnação continua.

Ao entrar na gruta para contemplar o Menino-Deus, conectamos, ao 
mesmo tempo, com o mais profundo do coração humano, carregado de 
compaixão e generosidade. A bondade humana é uma faísca que pode se 
atrofi ar, mas jamais se apagar. São necessários alguns momentos densos 
para que esta chama seja ativada. A vivência do Natal é um deles.

Da “Gruta de Belém” à “gruta interior”: esta é a aventura que nos leva 
a crescer, amar e compartilhar com os outros o dom da vida; aprender a 
ver nas pessoas a grande reserva de bondade, altruísmo e generosidade que 
carregam dentro de si; nunca nos conformar com a injustiça e a violência, 
semeando cordialidade e gentileza a todos(as); e, sobretudo, ser mestres da 
esperança. “(...) porque é de infância, meu fi lho, que o mundo precisa”.4 

No mistério do nascimento de Jesus, Deus vem nos revelar que o mais no-
bre que há em nós é a nossa própria humanidade. Este é o mistério escondido 

4 Thiago de Mello.
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na Gruta e que poucos fi cam encantados e assombrados diante dele; esta é a 
enorme riqueza que mereceria ser redescoberta e que permanece oculta aos 
olhos daqueles que são incapazes de uma atitude contemplativa.

A humanidade de Deus nos assusta, porque, no fundo, temos medo de 
nossa própria humanidade. Nesse sentido, a festa do Natal é uma ocasião 
propícia para que pensemos no dano que nos tem causado e continua cau-
sando o medo de nossa própria humanidade. Com certeza, nesse medo 
está a explicação e a raiz de tantas violências e maldades que teriam e que 
poderiam terem sido evitadas.

São muitos aqueles que, mesmo tendo fé, passam a vida aspirando 
ser “como Deus”. E ao forçar tanto querer ser “divinos” deixam de ser 
verdadeiramente “humanos”. Tanto falso apetite de “divindade” acabou 
despedaçando nossa própria “humanidade”. 

O Evangelho tem algo muito forte, muito duro, que não cabe em nossa 
cabeça. O Evangelho é a afi rmação mais sublime do humano. A partir do 
primeiro Natal que houve na história, já não se encontra Deus no forte, mas 
no fraco, não se encontra no grande, mas no insignifi cante, não se encontra 
no grandioso e no notável, mas naquele que é marcado pela simplicidade.

Encanta-nos quem é poderoso, o importante, o notável, o solene, o que 
impressiona e chama a atenção, o que se impõe e causa admiração, mas o 
que não é nem mais, nem menos que humano, o que é comum com todos 
os humanos, precisamente isso que é o que tantas vezes menos valoriza-
mos, isso é o que mais necessitamos. Porque é o que mais nos humaniza e 
o que mais humaniza a vida, a convivência, a sociedade. Somos “educados” 
para sermos importantes, mas não para sermos simplesmente humanos.

Daí a consequência mais perigosa e mais funesta que todos arrastamos. 
O poder nos seduz; a glória nos atrai; a vaidade nos faz autorreferentes.  
Queremos, a todo custo, ser importantes, destacar, ser notáveis. Tais sen-
timentos nos rompem por dentro e destroçam nossa própria humanidade.

Deus pode ser encontrado não na estrada suntuosa do domínio e do 
poder, mas na estrada da doação, da partilha, da solidariedade. A única 
explicação da “descida” de Deus é sua “misericórdia compassiva”. 

A indigência e a fragilidade da humanidade atrai a plenitude da ternura 
e da graça de Deus. No Verbo feito homem nos é revelada a grandeza, a 
dignidade, o mistério inesgotável de todo ser humano.

O menino Deus, em Belém, nos oferece uma maneira nova de olhar a 
realidade e a fragilidade de tantas pessoas. A contemplação de Jesus em 
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37seu nascimento nos ensina a contemplar a fragilidade e a exclusão humana 
como uma forma de presença de Deus.

Deus está entre nós como fragilidade, nos excluídos, nos pobres, nas 
carências de todo tipo, em cada uma de nossas limitações. Por isso mesmo 
sair, descer ao encontro das carências humanas, é uma forma de peregri-
nação para o coração do Deus mais vivo e surpreendente. Com os mesmos 
passos com que nos aproximamos da fragilidade dos que sofrem, também 
nos aproximamos de Deus. A partir dessa debilidade, podemos sentir que 
passa por nós a força de Deus, seu santo braço, que transforma, com nossa 
ajuda, toda a realidade. 

Se Deus correu o risco de encarnar-se, de nascer pobremente e crescer 
como salvação a partir da exclusão deste mundo, já não há excluídos para Ele, 
ninguém fi ca fora dele. E o lugar principal para a festa é ali onde Ele aparece: 
nos aforas, onde não há lugar, onde tudo parece esgotar-se e é condenado a 
crescer em meio às ameaças e às intempéries das situações humanas.

É por esse caminho que podemos chegar à descoberta e à experiência de 
Deus; é também por este caminho que podemos chegar ao conhecimento 
de nós mesmos. No momento em que o Verbo de Deus assume um rosto, 
todo ser humano chega à plenitude de sua realização: entra em comunhão 
com o infi nito e recebe uma dignidade infi nita.

A estrela misteriosa entrou no estábulo. Deus já não deve ser buscado 
para além dos astros; Ele está no coração da humanidade, e nada do que é 
humano é descartado.

Deus vem na contramão de nossas expectativas, arma tenda nos acampamen-
tos dos exilados e excluídos, compartilha a sorte dos fugitivos, solidariza-se 
com os últimos, a “massa sobrante”.

Tendo Ele nascido para sempre nas “periferias” do mundo, porque de-
seja assumir toda a história a partir daí, todos nós também temos de voltar 
constantemente o olhar para as “novas periferias” da exclusão, a partir de 
onde Ele continua nos questionando.

Em tempos de “deslocamentos forçados” para milhões de seres humanos, 
somos convidados a olhar o “avesso” da história para encontrar a Salvação 
que vem. É por esse caminho que podemos chegar ao conhecimento de nós 
mesmos e nos fazermos mais “humanos” e “solidários”. No fundo, a única 
resposta diante do mistério do Natal é esta: “Só o Amor faz coisas assim”.5 

5 R. Guardini.
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Humanizando-se, Jesus desatou todas as possibilidades 
humanas presentes em cada pessoa

Natal não só nos conecta com o que há de mais divino em nós, mas nos 
conecta também com o divino presente em toda pessoa humana, pois o Fi-
lho de Deus, com sua encarnação e nascimento, uniu-se a todo ser humano. 
Natal faz referência à nossa comum humanidade, ou seja, revela-nos que 
nossas vidas estão estreitamente interconectadas e, por causa desta cone-
xão, somos responsáveis uns pelos outros. Nós nos humanizamos através 
dos outros. Precisamente porque cada um é parte inseparável do tecido da 
humanidade, o que um faz ou deixa de fazer tem consequências nas vidas 
dos outros. A celebração do Natal deveria nos ajudar a criar em nossos am-
bientes “oásis de humanidade”.

A espiritualidade natalina desperta o “ser humano” que todos temos den-
tro e nos possibilita a aventura apaixonante de viver a vida humanamente e 
vivê-la com paixão. Ela nos desafi a a assumir o potencial humano criativo 
que está latente em nosso interior.

Quando recuperamos a “banda larga” de nossa humanidade, nos afi r-
mamos como seres originais e criativos, capazes de “tecer novamente 
vínculos” com Deus, com os outros, com a natureza.

Somente a experiência do Natal interiorizada nos impulsiona construir 
“comunidades de solidariedade”, ou seja, tecidos sociais com um sentido 
mais humanizador que o círculo fechado de produção-consumo.

É preciso estarmos abertos para as surpresas de Deus! Entremos, pois, na 
gruta, mas não de qualquer maneira. Estamos frente a um mistério santo: 
Deus se fez um de nós, compartilha nossa pobreza e precariedade. Aqui só 
tem lugar as atitudes interiores e corporais de agradecimento, humildade, 
reverência e serviço.

Há muito que ver em Belém, mas nem todos os olhares poderão acolher 
o que ali acontece. Há olhares opacos que não se alegrarão, olhares des-
confi ados que não o entenderão, olhares frios que não vibrarão com a no-
vidade da gruta. Somente os olhares dos pobres e pequenos se admirarão, 
e a paz do coração será sua recompensa. 

Ao recuperar o olhar de assombro e de espanto no interior da Gruta 
de Belém, nossa mente se abre à imaginação e ao sonho, começamos a 
considerar as infi nitas possibilidades para ser e conviver, brota a alegria do 
novo, do que está nascendo a cada instante, de explorar recursos inéditos 
e desconhecidos.
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39Natal é o tempo para acolher com ternura o que é germinal, o pequeno, 
o que nasce nos movimentos sociais e humanitários alternativos e nos gru-
pos eclesiais que se empenham por um mundo novo e por uma Igreja mais 
sintonizada com o sonho de Deus. É o momento de sair para os excluídos, 
para aqueles que não podem chegar até nós. 

“Ver de novo”, ver outras coisas diferentes daquilo que estamos acos-
tumados a ver é também “nascer de novo”. É preciso despertar o “pastor 
interior” que há em nós, nossa capacidade de atenção à vida, de buscar com 
outros, de nos deixar surpreender diante da presença despojada de Deus. 

Quem contempla, longa e amorosamente, a Jesus na manjedoura, expe-
rimenta que algo o move a mudar dentro de si: uma mudança de sonhos e 
esperanças, uma mudança no modo de se situar no mundo, de se relacionar 
com os outros, consigo mesmo e com Deus.

Aqui está enraizada a convicção de que Belém pode mudar nossa vida. 
O “mistério” contemplado atinge as camadas mais profundas do afeto e do 
coração, gerando novidade em nossa vida cotidiana.

Questões

1. A cena do nascimento de Jesus pede tempo, presença e assombro 
para nos deixarmos afetar por ela. Mobilizados pela luz natalina, 
nós nos tornamos mais sensíveis e capazes de perceber, na infi nida-
de de “sinais”, o Deus surpreendente que vem ao nosso encontro, 
ativando um novo sentido para a nossa existência.

2. Quê sinais divinos descobrimos ao longo deste ano que se encerra? 
Para onde nos conduzem esses sinais? Eles nos fazem sair de nossa 
“zona de conforto”, de nossas seguranças? Eles nos ajudam a prio-
rizar a viagem ao interior de nós mesmos? 

3. A estrela que seguimos nos mobiliza ter acesso à nossa “gruta” interna, 
onde nova vida pulsa por nascer, ou preferimos alimentar uma multi-
dão de contatos superfi ciais através das redes sociais, afogando-nos nas 
experiências de solidão? 

4. Nossas “viagens” despertam o espírito solidário e nos comprome-
tem a responder às necessidades dos mais frágeis, ou permanecemos 
confi nados em nós mesmos, “adorando” nosso “ego”?
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QUO VADIS, FRANCISCUS? PARA ONDE VAI 
A IGREJA COM O PAPA FRANCISCO?

PE. LUÍS GONZÁLEZ-QUEVEDO, SJ1

Quando a redação da Convergência me pediu um artigo sobre “O rumo da 
Igreja com o Papa Francisco”, lembrei-me de uma lenda contada nos Atos de 
Pedro,2 escrito apócrifo do século II. Na perseguição do Imperador Nero, 
São Pedro estava fugindo de Roma, quando se encontrou com Cristo, na 
Via Apia. Pedro perguntou ao Senhor: –“Aonde vais, Senhor?”. Cristo 
respondeu: –  “Vou a Roma, para ser crucifi cado de novo”. Pedro, então, 
retornou à Cidade Eterna, onde seria martirizado.

O Papa Francisco nasceu e viveu, quase toda sua vida, em Buenos Aires. 
Nunca pensou, nem desejou morar em Roma. Sendo arcebispo de sua ci-
dade natal, ofereceram-lhe o cargo de prefeito de um dicastério da Cúria 
Romana. Ele reagiu brincando: “Eu morar em Roma? Morreria!”. Quando 
viajou para o conclave que o elegeria bispo de Roma, já tinha previsto o lu-
gar em que moraria o resto de sua vida: uma residência de padres idosos, no 
bairro portenho de Flores; tinha escolhido até a habitação que ocuparia, na 
planta baixa do edifício: “Não quero fi car por cima de ninguém”, brincou.3

A partir do dia 13 de março de 2013, Jorge Mario Bergoglio teve que 
mudar de habitação, de cidade e de diocese, fi cando por cima de todos 
na hierarquia da Igreja Católica. Doravante, o destino deste homem sem 

1 Pe. Luís González-Quevedo, SJ. Av. José Boldrini, 170 – Itaici 13341-700, Indaiatuba-SP. E-mail: luisqueve-
dosj@gmail.com.

2 Manuscrito Vercelli, XXXV.

3 Clarín, 09 de mayo de 2016.
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41ambições pessoais se identifi caria com o destino da Igreja. Perguntar Quo 
vadis, Franciscus equivale a perguntar pelo futuro imediato de nossa Igreja.

Um Papa surpreendente
Por ocasião da eleição de Bergoglio, escrevi um livro afi rmando que ele se-

ria um “Papa diferente”. Hoje, depois de quatro anos e meio de pontifi cado, 
posso confi rmar que o Papa Francisco não é apenas um Papa diferente – o 
que afi nal é normal em toda eleição pontifícia – como também um “Papa 
surpreendente”.4

Francisco diz que devemos “deixar-nos surpreender por Deus”. As surpresas 
começaram pelo nome escolhido pelo novo pontífi ce: Franciscus, Francisco. 
Paulo VI teria dito que, no Vaticano, não caberia um pontífi ce com esse 
nome. Talvez, por isso, o seu amigo dom Helder Câmara havia aconselhado 
ao Papa Montini que saísse do Vaticano, como parece que João XXIII che-
gou a pensar.

O Papa argentino, de ascendência italiana, escolheu um nome muito que-
rido dos fi éis do mundo inteiro. Francisco escolheu o nome do poverello de 
Assis, pensando no seu amor aos pobres, à natureza e à paz. “Francisco não é 
um nome – comentou Leonardo Boff  – é um projeto de Igreja pobre, sim-
ples, evangélica e destituída de todo poder”.5 

A escolha do nome foi acompanhada de outros pequenos gestos, coerentes 
com o nome escolhido: o novo Papa apareceu no balcão da basílica de São 
Pedro com as vestes pontifícias simplifi cadas; apresentou-se como “bispo de 
Roma”; começou rezando pelo seu antecessor; antes de abençoar o povo, pe-
diu que o povo o abençoasse a ele. E, depois de dar a bênção, despediu-se da 
multidão com fórmulas corriqueiras (ci vediamo presto, buona notte e buon riposo). 

Os gestos da primeira noite do novo pontífi ce foram expressão da autêntica 
personalidade do Papa Francisco. E assim continuou comportando-se nestes 
quatro anos e meio de pontifi cado: pagou as despesas feitas na casa onde se 
hospedara, recusou o carro destinado ao pontífi ce, deslocando-se no mesmo 
ônibus dos cardeais; continuou usando a mesma cruz peitoral que usava em 
Buenos Aires e os sapatos pretos comuns. Poucos dias após a eleição, anun-
ciou que não moraria nos aposentos pontifícios, mas na Casa Santa Marta.

4 No mesmo ano em que publiquei O Novo Rosto da Igreja: Papa Francisco (Loyola, 2013), Andrea Riccardi pu-
blicava La sorpresa di papa Francesco: Crisi e futuro dela Chiesa. (Mondatori, 2013).     

5 Entrevista com Leonardo Boff ”, IHU on-line, 18 março 2013.
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Um Papa comunicativo e bem-humorado
A razão pela qual Francisco não quis morar nos aposentos pontifícios do 

Palácio Apostólico não é porque lhe pareçam luxuosos, mas porque ele 
não quer se sentir isolado: “eu preciso estar com as pessoas, é um problema 
psiquiátrico”, declarou com bom humor.

O bom humor de Francisco, o seu sorriso aberto, o tem ajudado a con-
quistar a simpatia das pessoas, mesmo aquelas que não frequentam a Igreja. 
No pontifi cado de Francisco, a imagem pública da Igreja melhorou, fi cou 
mais leve, menos tensa.

O antecessor de Francisco, Joseph Ratzinger, escreveu: “onde não há alegria, 
onde não há bom humor, aí certamente não está o Espírito Santo”. Longe de 
mim pensar que, como pastor da Igreja universal, Bento XVI não tivesse a 
assistência do Espírito Santo. Mas é inegável que o Papa anterior, por tempera-
mento, era um homem mais sério, menos descontraído que Francisco.

A espontaneidade de Francisco, a liberdade com que costuma falar, dei-
xando de lado os textos previamente preparados, faz com que possa come-
ter alguma gafe ou mal-entendido. No primeiro encontro que teve com 
as Superioras Gerais, disse-lhes que elas não eram “solteironas” e que não 
deviam ter “cara de pimenta ardida”. Tais expressões, ditas em tom jocoso, 
podem ter ferido a sensibilidade de alguma das reverendas madres, logo 
elas que costumam ser as maiores fãs do Papa. 

A palavra de ordem que o Papa deu aos jovens argentinos, na Jornada 
Mundial de Juventude: armen lio (“façam barulho”), deixou alguns adultos 
perplexos, como se o Papa incentivasse os jovens à desordem social.6 

Outro dado surpreendente, quase “escandaloso”, é que este Papa tão 
comunicativo não vê TV faz mais de vinte e cinco anos. Francisco lê 
apenas, rapidamente, um só jornal (La Repúbblica), e não navega na Inter-
net.7 Mas tem milhões de seguidores no Twitter. E, através de um dos seus 
secretários, responde brevemente e-mails.

Um homem cordial, próximo de todo ser humano
Mesmo que atraia as multidões, Francisco não é um homem de mas-

sas, mas de relação pessoal. Na multidão, ele busca o olhar das pessoas, 

6 Em espanhol, lio signifi ca “embrulho”. Armar um lio é envolver-se em uma situação confusa, não necessaria-
mente violenta.

7 Entrevista ao diário argentino La Voz del Pueblo, 25/05/2015, disponível em: https://www.aciprensa.com. O de 
não ver TV foi uma promessa que ele fez à Nossa Senhora do Carmo, na noite do 15/07/1990.
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43individualizando o doente, a criança, o idoso. As pessoas mais simples o 
sentem muito próximo (vicino, dizem os italianos). Ele é semelhante a esse 
vizinho confi ável que toda família gostaria de ter para poder sair de férias, 
sem receio de encontrar a casa arrombada quando regressar. 

No espírito do Concílio Vaticano II, Francisco quer aproximar a Igreja do 
mundo contemporâneo, das outras Igrejas e religiões, e de todos os homens de 
boa vontade. O encontro com o patriarca de Moscou, Kirill, a comemoração 
dos 500 anos da Reforma luterana, ou as visitas a Israel e ao Egito mostraram o 
desejo de dar continuidade ao esforço ecumênico dos seus antecessores.

Mas não é só nesse nível institucional que Francisco se abre às pessoas. O 
Papa é um homem muito sensível ao sofrimento de cada um(a). Ele compara 
a Igreja com um hospital de campanha, depois de uma batalha. “É inútil per-
guntar a um ferido grave se tem colesterol ou açúcar alto”. O primeiro é curar 
as feridas: “As pessoas têm de ser acompanhadas, as feridas têm de ser curadas”.8

É conhecida a preocupação deste Papa com os refugiados, como mostrou 
nas suas visitas às ilhas de Lampedusa, na Itália, e de Lesbos, na Grécia. Desta 
última, trouxe consigo várias famílias, que acolheu no Vaticano. Como jesuíta, 
Bergoglio desejava ir às fronteiras da pobreza, da exclusão social, da doença, 
da falta de sentido da vida. Como bispo, visitava os bairros mais pobres de 
Buenos Aires, usando os meios de transporte público. Como Papa, Francisco 
quer que a Igreja saia ao encontro das pessoas que estão longe, nas “periferias 
existenciais”; ele quer derrubar muros e construir pontes.

Francisco se opõe à discriminação por razão da idade. Para ele, os dois 
extremos – os idosos e os jovens – devem ser escutados e respeitados. “Os 
idosos fornecem a memória e a sabedoria da experiência”, enquanto “os 
jovens chamam-nos a despertar e a aumentar a esperança, porque trazem 
consigo as novas tendências da humanidade e abrem-nos ao futuro”.9 

Mais delicada resulta, hoje, a discriminação pela questão de gênero ou orien-
tação sexual. Como arcebispo de Buenos Aires, Bergoglio posicionou-se aber-
tamente contra o reconhecimento do “casamento gay”. Como Papa, porém, 
disse: “Se uma pessoa é gay e busca sinceramente a Deus, quem sou eu para 
julgá-la?”.10

A iniciativa pontifícia de proclamar um “Ano da Misericórdia” teve 
por fi nalidade nos motivar para assumir a responsabilidade de sermos, no 

8 Entrevista exclusiva do Papa Francisco ao Pe. Antonio Spadaro. São Paulo: Loyola, 2013, p. 19-20.

9 FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (EG), Brasília: Edições CNBB, 2013, n. 108.

10 FRANCISCO. Quem sou eu para julgar? O perdão e a tolerância como caminhos para a paz e a harmonia de cada um de 
nós e de todo o mundo. Rio de Janeiro: LeYa, 2017.
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mundo, sinais do amor misericordioso do Pai. Em continuidade com os 
seus antecessores, Francisco tem exortado todas as pessoas de boa vontade 
a colaborarem na construção da “civilização do amor”,11 empenhando suas 
forças no anúncio do Evangelho de uma maneira nova.12 Ele acrescenta 
novas expressões, como a “cultura do encontro e da solidariedade”, em 
oposição à “cultura do descarte” e à “globalização da indiferença”.

As “Grandes Metas do Papa Francisco”
Bergoglio nunca foi um teólogo profi ssional. Ele não chegou a concluir a 

tese de doutorado. O Papa Francisco é um pastor; suas homilias e seus dis-
cursos talvez não têm a densidade teológica do seu predecessor, Bento XVI. 
Em compensação, sua linguagem é mais concreta e pessoal, chega mais ao 
coração da gente. Digamos, de passagem, que entre os dois Papas parece ha-
ver uma boa relação. O Papa emérito está cumprindo sua palavra de obede-
cer a seu sucessor. E Francisco demostra um sincero afeto por seu antecessor.

Os teólogos se perguntam: aonde vai a Igreja com Francisco? O que 
pretende este “Papa revolucionário”? A preocupação fundamental do Papa 
Francisco é o anúncio do núcleo essencial da fé cristã: o Evangelho, cujo 
centro é a pessoa de Jesus Cristo. Este Papa sabe, por própria experiência, 
que a vida cristã é o encontro com o Senhor Jesus: uma experiência viva 
e transformadora, cuja fascinação dá ao cristianismo um enorme atrativo, 
que cada geração deve redescobrir.13

O cardeal dom Claudio Hummes, este ano, acaba de publicar um livro 
intitulado Grandes Metas do Papa Francisco.14 Dom Claudio, que é amigo 
pessoal do Papa, não faz projeções sobre o futuro da Igreja com Francisco, 
limita-se a resumir, em 21 breves capítulos, o que o atual pontífi ce tem 
dito e feito até hoje: “Igreja pobre e para os pobres”, “Levar a Igreja às peri-
ferias”, “Igreja em reforma permanente: Igreja missionária”, “Salvar nosso 
planeta”, “a paz”, “a família”. Senti falta de um capítulo sobre a Esperança, 

11 PAULO VI. “Nuestra reconciliación con Cristo y con los hermanos, en la nueva civilización del amor”. Homilia 
na missa da noite de Natal de 1975, clausurando el Año Santo, publicada em: Paulo VI, La Civilización del amor. 
Madrid: Romana Editorial/ Librería Editrice Vaticana. Cf. Sergio Silva G., SS.CC., La civilización del amor, una 
propuesta de Pablo VI”, Revista de la Universidad Católica, n. 9-10 (1981), 183-209. Acessível em: http://reposi-
torio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/49239/civilizacion_amor_sergio_silva.pdf?sequence=1.

12 João Paulo II falou da “Nova Evangelização”, pela primeira vez, na Polônia, em 1979. Depois, de maneira mais 
solene, na Assembleia do CELAM, em Porto Príncipe, 1983. Cf. Francisco Catão, “O que é Nova Evangeliza-
ção?”. Aleteia, fev. 01/2013

13 Alberto Cozzi et al., Papa Francesco. Quale teologia? Assisi: Citadella, 2016, cit. in La Civiltà Cattolica 2017, II, 92.

14 HUMMES, Claudio. Grandes Metas do Papa Francisco. São Paulo: Paulus, 2017.
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45tema frequente das catequeses do Papa. Aos jovens, ele costuma dizer: 
“Não deixem que lhes roubem a esperança”.

Tema importante do programa do Papa Francisco, em continuidade com 
seus antecessores, de Leão XIII a Bento XVI, é a justiça social. A “inclu-
são social dos pobres” é sem dúvida uma das grandes metas de Francisco. 
A busca desta meta, constante na doutrina social da Igreja, exige uma 
mudança das atuais estruturas político-econômico-sociais. Para isso, seria 
necessária uma mudança mais profunda: a conversão do coração. 

O cardeal Hummes dedica um capítulo a “Os três ‘T’: Terra, Teto e Trabalho”. 
Foi o tema do Primeiro Encontro Mundial de Movimentos Populares, acon-
tecido em Roma, em 28 de outubro de 2014. Nessa ocasião, o Papa disse aos 
participantes: “A reforma agrária, além de uma necessidade política, torna-se 
uma obrigação moral”. Em relação ao teto, Francisco reafi rmou o direito de 
cada família a ter uma casa digna. A pior pobreza material, porém, é a falta de 
trabalho, que priva o ser humano da dignidade que o trabalho traz consigo: 
“O desemprego juvenil, a informalidade e a falta de direitos trabalhistas não 
são inevitáveis – disse o pontífi ce – são efeitos de uma ‘cultura do descarte’, 
que considera o ser humano como um bem de consumo, que se pode usar e 
depois jogar fora”.

Entre as “Grandes metas do Papa Francisco”, dom Cláudio destaca justa-
mente a questão ecológica, a problemática socioambiental. Já na Exortação 
Apostólica Evangelii Gaudium (EG), o Santo Padre afi rmava: “Amamos este 
magnífi co Planeta, onde Deus nos colocou, e amamos a humanidade que o 
habita, com todos os seus dramas e cansaços, com os seus anseios e esperan-
ças, com os seus valores e fragilidades. A Terra é a nossa Casa Comum, e 
todos somos irmãos”.15 Ao cuidado desta “Casa Comum” dedicou Francisco 
a Encíclica Laudato Si’ (2015).16

A oposição ao Papa Francisco  
Quando fi cam sabendo da relação pessoal que eu tenho, por pura graça, 

com o Papa Francisco, as pessoas me fazem perguntas que eu não tenho 
condições de responder: este Papa terá tempo de deixar a reforma da Cúria 
Romana consolidada? É verdade que Francisco está encontrando grande 
resistência no interior da Igreja? Seu pontifi cado poderá provocar, por rea-
ção, um maior fechamento na Igreja? 

15 EG, n. 183.

16 FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Si’ (LS). Brasília: Edições CNBB, 2015.
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Eu não sou um “vaticanista”. A única pessoa que conheço, dentro do Vaticano, 
é o próprio Papa. Mas Francisco não parece estar muito preocupado com o que 
falam ou escrevem sobre ele. Um de seus biógrafos chega a dizer que Francisco 
“detesta a ideia de que se escrevam livros sobre ele”.17 Eu não diria tanto, mas, 
sim, que não lhe dá importância. Já contei, em outra ocasião, que quando lhe 
disse que eu tinha escrito um livro sobre ele, respondeu-me: “Aqui também 
se dizem muitas macanas (bobagens, coisas sem importância)”.18 Mais recente-
mente, perguntei-lhe se tinha visto algum dos fi lmes que se fi zeram sobre ele. 
Disse-me que não tinha visto nenhum, porque não tinha tempo. 

A mídia, sim, se ocupa muito da oposição que Francisco estaria encon-
trando. O novo Papa foi protagonista de um boom editorial. Até meu livro 
conheceu quatro edições. Alguns vaticanistas apelam para títulos provoca-
tivos: Francisco entre os lobos.19 Andrea Riccardi, historiador, ex-ministro da 
República italiana e fundador da Comunitá Sant’Egidio, afi rma que “o Papa 
tem muita oposição, dentro e fora da Cúria, e ele o sabe”.20 

Quem seriam estes opositores do Papa Francisco? Em primeiro lugar, 
aqueles que não gostam da enérgica denúncia que ele faz do sistema domi-
nante. No centro desse sistema, segundo o Papa, está o lucro, não a pessoa 
humana, nem o bem comum. Esta atitude de Francisco atrai a oposição de 
quantos defendem o atual sistema “neoliberal”. Uma jornalista e politicóloga 
guatemalteca afi rma que esse Papa “é perigoso”.21 

Na Encíclica Laudato Si’, o atual Papa denuncia a grave crise ecológica e 
humana que o sistema atual está causando e propõe uma mudança de rota, 
um estilo de vida mais solidário com os pobres e com as gerações futuras. 
O exemplo pessoal do próprio pontífi ce o autoriza a pedir a todos, a come-
çar pelos membros da Igreja, um estilo de vida menos consumista. 

Os descontentes com o pontifi cado de Francisco não estão apenas fora da 
Igreja. Os vaticanistas insistem em afi rmar que existem, dentro da Igreja, 
aqueles que têm saudade de uma Igreja mais solene. No conclave que ele-
geu Pio XII, os cardeais entravam na Capela Sistina com uma longa cauda, 
que exigia a ajuda do pessoal a seu serviço. Paulo VI aposentou o costume 

17 IVEREIGH, Austen. El Gran Reformador: Francisco, retrato de um papa radical. Barcelona: Ediciones B, 2015, p. 12.

18 GONZÁLEZ-QUEVEDO, Luís. Para uma Igreja mais saudável: sugestões ao Papa Francisco. REB 75, n. 297, jan/
mar 2015, 45-70 (46).

19 POLITI, Marco. Francisco entre os lobos: O segredo de uma revolução. Lisboa: Texto&grafi a, 2014. 

20 RICCARDI, Andrea. El Papa tiene mucha oposición dentro y fuera de la Curia, y lo sabe. Periodista Digital, 10 de 
diciembre de 2014.

21 Gloria Álvarez, jornalista e politicóloga guatemalteca, afi rma que o Papa Francisco é “populista” e “perigoso”, 
por manter o diálogo com as ditaduras de Cuba e Venezuela. Disponível em www.youtube.com/watch?v=OB-
fKUTHxGsc. Acesso em: 07/11/2017.
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47do Papa ser carregado em uma “cadeira gestatória”, a ombros de funcio-
nários do Vaticano. Bento XVI usava sapatos vermelhos de certa grife. É 
compreensível que quantos gostavam daquele modelo eclesial estejam des-
contentes com o despojamento que Francisco deseja para a Igreja.

Um jornalista espanhol, em artigo crítico, afi rma que Francisco corre o 
risco de esvaziar a dimensão sagrada de seu cargo. Ele seria um Papa ao 
qual podemos tutear (tratar de tu).22 Quando retomei o contato epistolar 
com Francisco, lembrei-lhe que São Bernardo, quando fi zeram Papa, seu 
discípulo Eugênio III escreveu-lhe: “Lembra-te de que tu não és o sucessor 
de um Imperador, mas de um pescador”. 

Francisco disse, em entrevista a um jornal alemão, que ele não é “infalí-
vel”. E não é o caso de explicar aqui as condições excepcionais da infalibili-
dade pontifícia, proclamada pelo Concílio Vaticano I. Basta-nos saber que 
o atual Papa pode errar, como qualquer ser humano, e aceita ser corrigido. 

Depois de um discurso à Cúria Romana, Francisco obsequiou os car-
deais com um livrinho do quinto Superior Geral da Companhia de Jesus, 
chamado Acquaviva. Francisco disse que o Pe Acquaviva tinha sido o tercei-
ro Superior Geral dos Jesuítas. Eu lhe escrevi, advertindo-o do erro. Ele 
reconheceu o erro e desculpou-se: “Eu estava tão cansado, que era capaz 
de errar meu próprio nome”. 

O cardeal americano Raymond Leo Burke, junto com outros três car-
deais e 22 bispos, publicaram uma carta aberta ao Papa Francisco, apontan-
do supostos “erros doutrinais”, na Exortação Apostólica pós-sinodal Amoris 
Laetitia.23 Francisco respeita esta discordância aberta. Menos respeitáveis 
são as críticas anônimas, de opositores encobertos que imprimiram em 
Roma cartazes apócrifos (“Francisco, onde está sua misericórdia?”), e até 
uma versão falsa de L’Osservatore Romano. 

A questão da ordenação feminina
Um terceiro grupo de críticos de Francisco estaria constituído por aqueles 

que, desde uma ideologia “progressista” ou “ilustrada”, o acusam de não 
ser sufi cientemente radical, de propor apenas “operações cosméticas”, sem 
encarar as transformações profundas que a Igreja precisaria. O entusiasmo 
suscitado pela eleição do Papa latino-americano correria o risco de decepcio-
nar os sonhadores impacientes, que não aceitam o ritmo lento dos processos 

22 AMÓN, Rubén. “¿Y si Francisco fuera un impostor?”. El País, 14/03/2017.

23 FRANCISCO. Exortação Apostólica Amoris Laetitia (AL). Brasília: Edições CNBB, 2016.
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históricos. Francisco gosta do princípio: “O tempo é superior ao espaço”.24 
Com isso, quer dizer que as mudanças são processos, transformações de onda 
longa, e não espaços que se conquistam de um dia para o outro.

Talvez, neste terceiro grupo, poderíamos colocar as críticas emanadas do 
universo feminista. As feministas, em geral, têm manifestado sua simpatia pela 
pessoa e pelos gestos do atual Papa. Na Filadelfi a (2015), Francisco afi rmou 
que o futuro da Igreja passa pelos leigos e pelas mulheres; nos organismos 
da Santa Sé, tradicionalmente “patriarcais”, está aumentando a presença e o 
“empoderamento” (com perdão do neologismo!) das mulheres; as relações da 
Santa Sé com uma Conferência de religiosas norte-americanas, consideradas 
“rebeldes”, melhoraram, graças a Francisco. Finalmente, o Papa criou uma 
Comissão para estudar a questão do diaconato feminino. Tudo isto – di-
zem os críticos – seriam “avanços simpáticos, mas não sufi cientes”.25 

O nó górdio da relação das feministas católicas com a sua Igreja é a exclusão 
da mulher da ordenação sacerdotal. No meu livro, eu já me perguntava se 
Francisco, que trouxe da Alemanha a Buenos Aires a devoção a Nossa Senhora 
Desatadora dos Nós, poderia desatar este nó, até hoje insolúvel. Hoje, já posso 
dar uma resposta, com certa timidez e constrangimento.

No ano 1973, a revista Convergência me pediu um artigo sobre um tema 
que, na ocasião, estava em atualidade: as religiosas responsáveis por paróquias. 
No fi nal daquele artigo, depois de citar as opiniões divergentes de alguns 
dos maiores teólogos daquela época, cheguei à conclusão de que a questão 
do acesso da mulher aos ministérios ordenados não estava madura. O pro-
blema estaria “teologicamente aberto”.26 

Porém, na Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis (1994),27 o Papa João Paulo 
II fechou a questão, afi rmando que a Igreja não tem o poder de conferir a 
ordenação sacerdotal às mulheres, pois Jesus escolhera só homens para o mi-
nistério sacerdotal. Tal sentença devia ser considerada “defi nitiva” por todos 
os fi éis. Uma resposta da Congregação para a Doutrina da Fé qualifi cava tal 
doutrina de infallibiter proposita (enunciada de modo infalível). 

No fi nal daquele artigo de 1973, eu dizia que a decisão de ordenar mu-
lheres só poderia acontecer, na perspectiva mais otimista, “a longo prazo”. 

24 EG, n. 222-225.

25 A opinião é da Ir. Christine Schenk, diretora emérita do grupo Future Church. Em entrevista a Patrícia Fachin, 
reproduzida pelo site IHU on-line, esta teóloga norte-americana declarou: “Seria ótimo se o Papa Francisco 
reabrisse a discussão sobre a ordenação sacerdotal de mulheres, mas eu não espero que isso aconteça” (Cf. Re-
vista impressa IHU on-line, n. 465, 18/05/2015).

26 GONZÁLEZ-QUEVEDO, Luís. Religiosas e tarefas presbiterais. Convergência, Ano VI, n. 56, abril 1973, p. 149-163. 

27 JOÃO PAULO II. Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, 1994.
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49Hoje, no contexto renovador do pontifi cado de Francisco, o Superior Ge-
ral da Companhia de Jesus, Pe. Arturo Sosa, espera que “dentro de 30 
anos” tenhamos comunidades cristãs com outra estrutura: “O Papa já abriu 
a porta do diaconato (...). Depois, poderiam abrir-se mais portas”.28 

A Comissão instituída por Francisco, em 02 de agosto de 2016, para es-
tudar o diaconato da mulher, deve esclarecer se as “diaconisas” da Igreja 
antiga recebiam o sacramento da Ordem, com a imposição das mãos, ou 
apenas uma bênção, ou um sacramental.29 

Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, afi rma que “é 
preciso ampliar os espaços para uma presença feminina mais incisiva na 
Igreja”.30 Todavia o Papa atual não aceita o acesso da mulher ao ministério 
presbiteral. Ele segue o pensamento de Hans Urs von Balthasar, que distin-
gue na Igreja a dimensão petrina, exclusiva dos apóstolos e seus sucessores, 
e a dimensão mariana, própria de Maria e das mulheres. “Maria é mais 
importante do que os Apóstolos”, repete o Papa.31

Von Balthasar afi rma que a mulher que é chamada à vida consagrada 
não está em desvantagem, com relação ao homem, pelo fato de não rece-
ber o ministério sacerdotal: “ela participa tanto, se não for mais do que o 
homem, no sacerdócio existencial do Cristo, do qual ninguém participou 
mais profundamente do que a Mãe do Senhor, ao pé da cruz”.32 

Conclusão
No fi nal do Quarto Evangelho, conta-se que Jesus disse a Pedro: “quando 

eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias; quan-
do fores velho, estenderás as mãos, e outro te porá o cinto e te levará para 
onde não queres ir (disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria 
glorifi car a Deus). E acrescentou: ‘Segue-me’” ( Jo 21,18-19).

Eu não sei quanto tempo durará ainda o pontifi cado de Francisco, nem 
sei se, no caso de renunciar, retornará a Buenos Aires, podendo acompa-
nhar de perto os jogos do seu time de futebol (o San Lorenzo de Almagro), ou 

28 Entrevista a Jorge Benítez, El Mundo, 31/05/2017. Sem querer contradizer o meu Superior-Geral, devo dizer, 
em bem da verdade, que Francisco ainda não “abriu a porta”, apenas ordenou que se estudasse a questão das 
antigas “diaconisas”.

29 PANI, Giancarlo. La donna e il diaconato, La Civiltà Cattolica I, 209-221, n. 3999 (28 gen/11 feb 2017).

30 EG, n. 103.

31 Por exemplo, na entrevista ao jornal El País, 20/01/2017. Já von Balthasar expõe seu pensamento sobre a prece-
dência do primado marial, sobre o primado petrino na sua obra Der Antirömisch Aff ekt, em espanhol: El complejo 
antirromano: Integración del papado en la Iglesia universal. Madrid: Editorial Católica, 1981 (Col. “BAC”, 420).

32 VON BALTHASAR, H. U. L’État de vie chrétien. Paris: Éditions Johannes Verlag, 2016 (Oeuvres Complètes), p. 350.
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fi caria em Roma, como fez seu predecessor. Ele pede sempre que rezemos 
por ele, e eu peço a Deus que lhe conserve, até o fi m, a lucidez, a coragem 
e o bom humor que até agora tem demostrado.

O que eu sei e posso testemunhar é que Jorge Mario Bergoglio foi um je-
suíta brilhante e exemplar. No meu testemunho, não escondo as difi culdades 
que ele teve dentro da Companhia de Jesus.33  Indicado para o episcopado, 
Bergoglio recusou mais de uma vez, como é tradição na Companhia de 
Jesus. Finalmente, aceitou por expressa vontade do Papa, a quem os Jesuítas 
estão ligados por um voto de obediência especial.

Depois de ter sido elevado à mais alta responsabilidade da Igreja Católica, ele 
conservou a sua autenticidade humana e a simplicidade evangélica que Deus 
lhe deu. Quanto às resistências que está encontrando, dentro de Igreja, só posso 
dizer que a grande maioria do povo fi el de Deus está com ele, e ele o sabe.

O cardeal Pasinya, arcebispo de Kinshasa e membro do Grupo de nove 
cardeais (G9), que assessora Francisco na Reforma da Cúria, declarou que 
“o Papa sabe aonde vai” e que aos membros do G9 “não lhes assustam as 
resistências”.34 Eu também creio que o Papa Francisco está caminhando no 
rumo certo, mesmo que, no tema dos ministérios femininos, eu gostaria 
que “andasse mais depressa”. Ele conhece esta minha opinião, mas “quem 
sou eu” para dizer Papa o que deve fazer?

É inútil tentar catalogar o Papa Francisco, com os rótulos usuais, de “pro-
gressista” ou “conservador”. Ele é uma fi gura única, ímpar. Ele é um Papa 
que quer guiar a Igreja no rumo de Jesus, no rumo da grande Tradição, dos 
Apóstolos e dos Mártires, dos Santos Padres e dos Doutores da Igreja, do 
Concílio Vaticano II e da V Conferência do CELAM em Aparecida, cujo 
documento conclusivo ajudou a redigir.

Este Papa surpreendente, tão comunicativo e bem-humorado; este homem 
tão cordial, tão próximo de todo ser humano, especialmente dos mais pobres 
e vulneráveis, é uma liderança mundial que Deus suscitou, no nosso tempo, 
para alimentarmos a esperança de que a paz e a justiça ainda são possíveis.35

O Papa Francisco tem consciência da brevidade de sua vida e da enorme 
responsabilidade que os cardeais eleitores depositaram sobre seus ombros, 
na tarde do dia 13 de março do ano 2013. Com ele, a barca de Pedro, 

33 GONZÁLEZ-QUEVEDO, Luís. Jorge Mario Bergoglio/papa Francisco: um testemunho, Vida Pastoral. Julho-agosto 
de 2017, 3-10. Sobre as difi culdades na Companhia de Jesus, pode consultar-se a biografi a escrita por Austen 
Ivereigh, citada na nota 10. 

34 Religión digital, 7 de mayo de 2017.

35 No contexto de corrupção em que vivemos, o jornalista Juan Arias considera Francisco uma pessoa “despojada 
e incorruptível” (Edição Brasil do jornal El País, 10/12/2016).
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51impulsionada pelo vento do Espírito, “continua o seu peregrinar entre as 
perseguições do mundo e as consolações de Deus”.36 

Questões

1. A que se deve a extraordinária popularidade do Papa Francisco?

2. Como explicar que um Papa tão popular encontre resistências 
dentro da própria Igreja?

3. Que perspectivas eclesiais podemos vislumbrar após o pontifi cado 
de Francisco? 

36 CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática Lumen Gentium (LG), n. 8, citando Santo Agostinho.
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CONSTRUIR RELAÇÕES NOS PASSOS 
DE JESUS

CARLOS PALÁCIO, SJ1

O tema que me foi pedido tem a ver com a segunda prioridade da CRB 
Nacional para o triênio 2016-2019: “relações humanizadoras e solidárias”. O 
desejo de “humanizar” as relações pressupõe implicitamente que é possível 
encontrar relações desumanizadoras na VRC. Uma afi rmação que dá o que 
pensar. A falta de solidariedade seria um dos fatores da possível desumanização.

PREÁMBULO – Para compreender o tema
A primeira surpresa é deparar-se com esta prioridade ao lado de ou-

tras como “integrar mística e profecia”, “missão como opção pelos po-
bres” ou o fenômeno mais recente da partilha de carismas, denominado 
“intercongregacionalidade”. O conjunto produz uma sensação de despro-
porção. Qual é o elo que as une? 

A explicitação da prioridade diz tratar-se de uma questão cultural que 
afeta a chamada vida comunitária na VRC. O clamor das novas gerações 
busca abrir espaços em prol de relações circulares, afetivas e solidárias no 
âmbito intercultural e entre as diversas gerações. 

O acúmulo de adjetivos não facilita a compreensão; cada um aponta para 
âmbitos diferentes. A linguagem não é inocente; nela vem à tona o con-
texto no qual está enraizada. A título de exemplo, vejamos rapidamente 

1 Carlos Palácio, S.J. Rua São Clemente, 226 Rio de Janeiro. E-mail: cpalaciosj.58@gmail.com. 
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53como são ambíguos os três termos centrais: “cultura do encontro consigo”, 
diversidade de gerações e relação. 

Em primeiro lugar, a cultura do “encontro consigo”. A expressão está 
marcada inevitavelmente pelo contexto cultural e pode ser entendida como 
resultado do individualismo pós-moderno (nesse sentido agravaria o isola-
mento e o fechamento da pessoa em si). Ou seria um esforço desesperado 
para se libertar do individualismo?

Seja como for, o “consigo” (do encontro) visa o sujeito como indiví-
duo e, portanto, como critério. Trata-se de uma experiência subjetiva que 
acentua o aspecto psicológico-afetivo-emocional. Impressão confi rmada 
pela multiplicação dos termos usados para adjetivar as relações: circulares, 
afetivas, solidárias, comunhão, gratuidade, proximidade, misericórdia. 

O segundo termo, é a diversidade de gerações. Tal diversidade é um 
fato humano (biológico, histórico e cultural) e pode ser entendido de 
maneiras diferentes. A coexistência de gerações não é sinônimo de 
contemporaneidade e menos ainda de convivência. As gerações podem se 
opor, sobrepor-se ou articular-se. Mas, para ser fecunda, a relação exige 
cultivo, tem que ser construída sobre valores comuns. 

Por isso, adjetivar um grupo geracional com o termo “novas” é qualifi car con-
trapondo, é opor o “novo” ao “antigo”. Atitude típica da pós-modernidade. De 
fato, a pós-modernidade exalta de forma quase exclusiva o valor do presente, 
renunciando à função da tradição na história humana: memória viva que 
unifi ca e dá sentido. A vida se converte em uma sucessão de “instantes”, uma 
sequência fragmentada, sem unidade interior de sentido.

Ora, o que constitui o humaem um é a transmissão do sentido acumulado ao 
longo da história, “de geração em geração”, para utilizar uma bela e profun-
da expressão da tradição cristã, recebida do povo eleito. Nessa perspectiva, 
a relação entre as gerações é de integração, não de oposição nem de pura 
superposição. Essa convivência abre ao encontro e enriquece as gerações. 

Esse é, em terceiro lugar, o terreno propício para a construção de novas 
relações na convivência da VRC. Entendê-las, de maneira subjetiva como 
busca obsessiva de laços afetivos, seria empobrecer o sentido do “projeto 
comum de vida” e a prova de que a VRC hoje está marcada pelo indivi-
dualismo cultural. 

A relação humana acontece de verdade quando a pessoa se encontra refe-
rida ao outro (relatio, re-ferre), restituída, (re)integrada em uma experiência 
que a supera e transcende. São essas relações que nos constituem.
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Estas considerações não são uma problematização inoportuna; são uma 
exigência do que está em jogo nesta prioridade. As relações não podem ser 
um bloco errático, vagando pelo universo da VRC; o cuidado das relações 
só tem sentido dentro de um projeto maior de VRC, isto é, como exi-
gência do Evangelho que une mística, profecia e opção preferencial pelos 
pobres como missão. 

I – A cultura pós-moderna como pano de fundo 
das relações

O clamor das chamadas “novas gerações” ressoa na atualidade deste tema. 
Mas, seria um engano fazer dele a expressão do confl ito entre gerações. O 
desafi o é maior: afeta as relações na VRC de modo geral; é refl exo de 
como incide na VCA a cultura pós-moderna. 

01. O individualismo em questão

Uma das características marcantes da cultura pós-moderna é o indivi-
dualismo. Pode ser útil esclarecer alguns dos seus traços mais signifi cativos. 

a. Breve caracterização

Na atual cultura ocidental, o individualismo se tornou um modo de ser, 
um “ideal” que foi exportado e globalizado a partir do ocidente. O sonho 
das pessoas é tornarem-se independentes (uma redução que empobrece a 
liberdade) e autossufi cientes (este seria o atalho para a felicidade). O indi-
vidualismo seria quase sinônimo de autorrealização. 

A perspectiva do homem pós-moderno é ser um “indivíduo” autônomo 
(o acento recaindo no todo indiviso) que se basta a si mesmo. A imagem 
paradoxal desse individualismo narcisista é o “sujeito” curvado sobre si 
mesmo, ensimesmado, fechado em si. Pode estar em conexão (virtual) com 
o vasto mundo, mas isolado dos mais próximos (seres reais). É a fi gura coti-
diana de tantas pessoas que caminham nas ruas, encurvadas sobre o celular. 

b. Alguns impasses

A imagem cultural do individualismo acentua o aspecto de isolamento: 
o indivíduo, curvado sobre si mesmo, incapaz de estabelecer relações reais 
(tanto do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista sociopolítico) 
e de sustentá-las responsavelmente. 
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55Essa seria a condição originária do ser humano em relação aos outros: 
a ruptura, o isolamento (sujeito/indivíduo), a separação. Esse parece ser o 
grande impasse do individualismo pós-moderno. 

No ser humano, contudo, há experiências primárias que contradizem tal 
pressuposto: a condição originária do ser humano não é a separação (apesar 
da experiência traumática da “ruptura” do nascimento), mas a relação, ser 
acolhido e envolvido em amor. Por isso a identidade humana é relacional, 
ela se constrói através de relações estabelecidas nos diversos níveis da vida 
(família, amizades, “comunidade”, etc.) nos quais são tecidos os vínculos 
pessoais e sociais. 

Sem essa dimensão social de abertura ao “outro”, o “indivíduo” estaria 
condenado a morrer asfi xiado no seu esplêndido isolamento. É através des-
sas “pequenas transcendências” que a pessoa (sujeito) vai descobrindo uma 
abertura constitutiva à “transcendência maior”.

Tudo indica que a “cultura do encontro consigo” (da segunda priorida-
de) é fi lha legítima do individualismo e da subjetividade pós-moderna que 
deixam suas marcas na maneira de entender as relações na VRC.

02. Individualismo social

Não é difícil perceber a repercussão desse individualismo na organização 
da vida social e na relação entre as nações. São muitos os indícios de uma 
desintegração do corpo social (nas suas diversas formas); ela é resultado, em 
parte, da afi rmação do individual, do particular, como critério regulador, 
tanto no que diz respeito aos indivíduos, quanto no que concerne os Estados. 

Também do ponto de vista social, a condição humana primeira é estar re-
feridos uns aos outros (relação). O princípio da primazia do “bem comum” 
(direitos de todos) sobre o “bem individual” (direitos do indivíduo) não se 
aplica só ao “indivíduo”/sujeito, mas também ao “indivíduo”/Estado, quer 
em relação aos próprios “sujeitos” (indivíduos que o compõem), quer em re-
lação aos “indivíduos”/Estado (sociedade das nações). O individualismo dos 
Estados mais poderosos (proteção dos próprios interesses) acaba prevalecendo 
sobre os interesses de todos (bem comum).

Poluição, mudanças climáticas, esgotamento dos recursos naturais, a questão 
da água, a perda da biodiversidade, etc., são exemplos evidentes do egoísmo 
que faz prevalecer o interesse de alguns sobre o bem de todos. A gritante desi-
gualdade social (relações sociais) e a deterioração (destruição seria mais exato) 
do meio-ambiente se agravaram de forma dramática nas últimas décadas. 
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O Papa Francisco, na Encíclica Laudato Sí’,1 chamou a atenção para a 
relação entre a natureza e a sociedade que a habita: “não há duas crises 
separadas (uma ambiental e outra social), mas uma única e complexa crise 
socioambiental”.2 É o que ele denomina paradigma da “ecologia integral”:3 
justiça e meio-ambiente caminham juntos.

Um dos sinais de que a VRC está colonizada e contaminada pelo indi-
vidualismo cultural é a falta de consciência social. É sintomática a natura-
lidade com a qual se identifi ca com valores, critérios e opções políticas das 
classes dominantes. 

Esse é o contexto vital e cultural da “construção de novas relações”. 
Somos fi lhos e fi lhas da cultura pós-moderna e reféns dela. Nossos pressu-
postos, com frequência, estão mais afi nados com os da cultura do que com 
os do Evangelho. 

II – “Nos passos de Jesus”: o recurso ao Evangelho
O chamado de Jesus e a adesão à sua pessoa estão na origem da VCA e 

são os fundamentos das novas relações. Ele chamou os que quis para fi car 
com ele e para enviá-los em missão (Mc 3,16-19). A relação com Jesus, 
portanto, é o caminho para repensar o problema das relações e da dimen-
são “comunhão-comunidade” na vida consagrada apostólica (VCA).4 

01. Jesus não está sozinho 

Estar com Jesus cria comunhão (põe as pessoas em relação). O chamado 
eleva essas relações a um patamar qualitativamente novo: são inspiradas e 
alimentadas pela mística do encontro com Jesus e têm como fi nalidade o 
envio em missão. É a primeira e fundamental iluminação do Evangelho a 
respeito desse tema: em termos cristãos, mais do que escolher outros(as), 
nós somos escolhidos(as) por Jesus e postos(as) com outros(as). Primeira 
constatação a qualifi car e determinar a questão: as relações na VCA não 
são espontâneas.

Por isso, a arte do encontro se aprende contemplando a vida de Jesus. 
Dele, de suas atitudes, aprendemos que a interação com o “outro”, em cada 

1 LS.

2 Ibidem, n. 139. A grande intuição do Papa Francisco nesta Encíclica foi mostrar que as duas crises  são 
inseparáveis.                                                                                                                                    

3 Ibidem, n. 137-162.

4 De agora em diante darei preferência a essa denominação, porque é nesse tipo de vida apostólica que aparece 
com mais força a tensão entre duas maneiras de entender as relações na VC.
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57encontro, é um ato de resgate: encontrada no emaranhado de sua vida, a 
pessoa é restaurada na sua integridade. 

02. As relações de Jesus

O mundo das relações de Jesus, segundo os Evangelhos, é amplo e di-
versifi cado. Há referências à família, aos que o seguem, aos que se opõem; 
frequenta, quando convidado, a casa de letrados; não tem medo de enfren-
tar as autoridades religiosas e políticas; mas seu hábitat natural é os que 
foram deixados à margem da sociedade: doentes, pecadores, as mulheres, 
os pobres de modo geral. 

As suas relações eram diferenciadas: algumas, com grande poder de trans-
formação (como a samaritana Zaqueu, Madalena e, de outra forma, Pedro); 
outros manifestam um nível de extrema confi ança e intimidade (Marta, 
Maria, Lázaro). Em todas, há traços de comunhão verdadeira, laços mútuos 
que se tecem e repercutem emocionalmente em Jesus ( Jo 11,3.33.35-36). 

Sem nenhuma pretensão de esgotar os dados evangélicos, pode ser útil 
ordenar alguns dos elementos que eles oferecem para captar a novidade e a 
diferença qualitativa das relações construídas “nos passos de Jesus”. 

03. Alguns traços característicos

a. Primeiro elemento, que é também pressuposto: todos os relatos nos si-
tuam no terreno comum do humano, com suas riquezas e limitações. 
Os atores são da mesma “raça”,5 da mesma carne e sangue de que par-
ticipa Jesus, como irmão nosso  (Hb 2,11-14). Essa irmandade funda-
mental nos coloca diante do outro em pé de igualdade, mesmo quando 
o interlocutor se considera superior (atitude dos fariseus, doutores da 
lei e autoridades).  

O “outro”– seja qual for a sua situação – é sempre sujeito (pessoa), não 
“objeto” descartável. A relação começa pela acolhida respeitosa; ela nos 
põe diante da pessoa tal como ela é: com suas contradições, necessidades e 
limitações. É a função das enfermidades e doenças nestes relatos. 

b. Para entrar em relação com alguém é preciso adotar (entrar em) a 
perspectiva da pessoa. É o segundo elemento. A incapacidade de estabe-
lecer e manter relações no mundo atual está, em boa parte, na incapa-
cidade de “sair de si”: difi culdade para adotar a perspectiva do outro. 
O ensimesmamento do sujeito/indivíduo é na sua origem egocêntrico. 

5 “Carne da minha carne, osso dos meus ossos; ela será chamada humana porque foi tirada de mim” (Gn 2,23).
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c. De Jesus aprendemos também – é o terceiro elemento – que as rela-
ções começam com o “êxodo de si” e o movimento que nos faz ir ao 
encontro do outro. É, sobretudo, nos relatos de curas que vem à tona 
este aspecto. Jesus vai à casa (sogra de Pedro: Mc 1,29-31), aproxima-se 
fi sicamente. Outra forma de “ir ao encontro” é ser capaz de “ver” o 
indivíduo perdido no meio de outros, individualizá-lo entre muitos 
outros doentes (paralítico de Bezata, Jo 5,1-6) ou colocá-lo em evidên-
cia dentro de um grupo (homem da mão seca, Mc 3,1-6).

d. O encontro se realiza – quarto elemento – na reciprocidade. À medida 
que Jesus se dá a conhecer, as pessoas tomam a iniciativa de “ir ao encontro 
dele”: por iniciativa própria (a busca pessoal: os dez leprosos, Lc 17,11-19; 
Mc 1,40; centurião romano, Mt 8,5; Jo 4,47; possesso de Gerasa Mc 5,2) ou 
carregadas solidariamente por outros (Mc 2,3; 7,32; 8,22).

Seria necessário percorrer cada uma das referências e analisar cada nar-
rativa para ver como acontece o processo da relação, o que suscita em cada 
pessoa, e os resultados. De um modo ou de outro, estes quatro elementos 
sempre estão presentes. 

É a grande diferença entre relações reais e virtuais. A “realidade virtual” não 
nos ameaça porque não é “de carne e osso”. O perigo mora no “cara a cara”, 
quando deixamos a mediação dos aparelhos e encetamos relações interpessoais. 
A presença física interpela porque expõe o “outro” diante de nós, com a singu-
laridade própria e todas as suas necessidades, limitações, sofrimentos e reivin-
dicações (inúmeras “doenças” com as quais Jesus se enfrenta nos Evangelhos). 

A relação se torna específi ca quando a pessoa se sente acolhida e passa do ge-
nérico ao particular; respira um ar de confi ança, de abertura e sinceridade que 
torna possível o encontro e faz acontecer o milagre da “cura”. A pessoa é posta 
em pé, erguida, restaurada na sua integridade e devolvida à plena dignidade. 

Cada encontro de/com Jesus chega às raízes da fragilidade humana porque 
rompe a barreira do individualismo e chega até a pessoa real. Não há rela-
ções de comunhão possíveis sem sair do individualismo narcisista e destru-
tor da cultura contemporânea. Mas podem haver barreiras de outra natu-
reza, prévias às relações.

III – “Comunidade” e relações humanas na VRC 
Por que razão a VRC real suscita nas gerações mais jovens o clamor por 

relações humanizadoras e solidárias? Além dos aspectos culturais, é inegá-
vel que ele incide em um terreno minado da VRC. A escuta desse clamor 

Revista Converge ̂ncia-DEZ.indd   58Revista Converge ̂ncia-DEZ.indd   58 14/11/17   16:4514/11/17   16:45



CO
N

VE
RG

ÊN
CI

A 
– 

An
o 

LI
I –

 N
º 

50
7 

– 
D

ez
em

br
o 

20
17

59exigiria dela reconhecer – em um sincero mea culpa – o defi cit de “humani-
dade”, a desumanização de muitas das suas estruturas e modos de proceder. 

01. Um mea culpa reconciliador 

Começar com uma “confi ssão” é reconhecer que a VRC é feita de hu-
manos e que a conquista do humano não pode ser garantida de uma vez 
por todas, nem deve ser dada por suposta. A história está aí para nos poupar 
dessa perigosa tentação.

O modo de lidar com o “humano” nem sempre foi claro na VRC. Du-
rante décadas e mesmo séculos ela se protegeu da exposição ao “humano”. 
O mundo dos afetos foi talvez o âmbito onde aparecia mais claramente essa 
atitude defensiva. O resultado foi o ocultamento de sua “humanidade”. Aos 
olhos do povo cristão, religiosas(os) tinham adquirido uma aura mítica que 
as(os) afastava do comum dos mortais, com o perigo de desumanizá-las(os). 

O escudo de plantão podia oscilar da sisudez ascética (que prevaleceu 
muito tempo sobre a mística) à exaltação das estruturas (aspecto institu-
cional) passando pela primazia do jurídico (direito, lei e aspectos formais 
da vida). O “humano”, a pessoa, desaparecia por trás dessas proteções e foi 
sacrifi cado em aras de uma espiritualidade fria e rígida. 

O indício mais evidente dessa perda de humanidade é o mundo das relações. 
A VRC acreditou ter afastado para sempre os perigos do mundo afetivo, ig-
norando os sentimentos e reprimindo os afetos. A violência dessa repressão era 
visível no comportamento das pessoas, na sinuosidade sutil de relações que se 
escondiam ou estavam mal resolvidas (quer no nível pessoal ou de grupo) e no 
autoritarismo mal disfarçado das relações de autoridade (governo, etc.). 

É impossível negar o registrado na história. São fragilidades que não podem 
ser escondidas. É como se, em inúmeros rostos de religiosos(as), o rosto da 
VRC tivesse se tornado opaco à “alegria do Evangelho”;6 como se aderir à pes-
soa de Jesus fosse sinônimo de estar condenados a viver em uma permanente 
“Quaresma sem Páscoa”?7 

Existe, graças a Deus, o outro lado da moeda; são muitos os(as) religio-
sos(as) cujas vidas irradiam a força de uma existência plenamente realizada, 
humana e evangelicamente. Mas esse fato inegável não dispensa a VRC de 
responder ao apelo de conversão que lhe vem da busca atual de “relações 
humanizadoras e solidárias”. 

6 É o convite insistente do Papa Francisco a toda a Igreja na Evangelii Gaudium (EG).

7 EG, n. 6.
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Pode-se responder a esse desafi o atirando pedras em uma “Geni”8 que 
incomoda e com a qual ninguém quer se identifi car ou sentindo o olhar 
do Pai da misericórdia como um colírio que cura o nosso olhar e permite 
“ver” que a VRC, como casta meretrix, é e será sempre milagre da graça 
(charis, carisma), dom à espera de uma resposta responsável de nossa parte. 

02. Os atores em questão

Do ponto de vista das relações, poderíamos dizer que hoje, na VRC, convi-
vem dois grandes grupos etários que, para facilitar (mas sem intenção carica-
tural), vamos denominar o das “novas gerações” e o das “gerações maduras”. 

São conceitos genéricos; cada grupo é internamente complexo e diferen-
ciado e, além disso, a clivagem entre eles e o modo de abordar os diversos 
problemas dependem de variáveis que não passam pela idade (mentalidade, 
sensibilidade, etc.). 

O problema das relações é levantado pelas “novas gerações”. Por motivos ób-
vios, esse grupo é mais vulnerável ao individualismo cultural e se torna presa 
fácil do pós-moderno. Não que o grupo das “gerações maduras” esteja imuni-
zado; ele respira o mesmo ar e vive igualmente condicionado por essa atmosfera. 

O grupo das “novas gerações” é mais sensível ao cultivo de relações qua-
lifi cadas afetivamente (circulares, afetivas, solidárias) como algo natural e 
espontâneo. A sua tendência é subjetivar as relações, acentuando o aspecto 
emocional e afetivo. O grupo das “gerações maduras” porta as cicatrizes de 
uma época de repressão afetiva em que sentimentos e afetos não tinham lugar 
na VRC. São feridas abertas sob um tecido não recomposto por completo. 

O diálogo e a construção de relações de comunhão só serão possíveis se 
os dois lados deixarem de olhar para si e se voltarem para o Evangelho. Até 
que ponto a dimensão comunitária da VRC pode ser, por um lado, antí-
doto contra a sedução do individualismo cultural das “novas gerações” e, 
por outro, vencer o ceticismo afetivo das “gerações maduras”? 

03. A dimensão “comunidade” na VRC 

As relações pessoais na VRC não podem ser reduzidas ao nível da reali-
zação pessoal (bem-estar dos indivíduos ou dos grupos); elas se inserem em 
um projeto maior: a VRC como projeto comum de vida. 

Dois elementos essenciais confi guram a vivência das relações (vida co-
munitária) na VRC: o chamado e a missão. Na origem da VRC, há um 

8 Geni e o Zepelim: música de Chico Buarque, lançada em 1979. 
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61chamado pessoal de Jesus (vocação) a “estar com ele” que cria comunhão. 
“Estar com Jesus” é, ao mesmo tempo, “estar com outros” (também 
escolhidos por ele) “sendo para os outros” (envio e missão). 

A vida comunitária é parte integrante desse projeto. Mas sua fi nalidade e 
expressões diferem segundo o tipo de vida e vocação (monástica ou apos-
tólica). Na vida monástica, a communitas está associada à organização dos 
ritmos – espaços e tempos – dentro dos quais se processam a vida, a oração 
e o trabalho. Organização feita em função do tipo de vida monástica. O 
comunitário, assim organizado e ritmado, é parte constitutiva da vida mo-
nástica, que assim chega a ser ela mesma. 

Outra bem diferente é a situação da vida apostólica. Ela vive para a mis-
são e tem que se organizar em função da missão. Nesse tipo de vida, o 
“estar juntos” visa o “ser enviados juntos” em missão. O que determina o 
modo de viver as relações pessoais e as expressões da convivência. 

O nível “superior” dessas relações não signifi ca que elas tenham lugar 
à margem do humano ou em oposição ao humano, mas que têm que ser 
construídas sobre outro fundamento: o dos valores hauridos em Jesus e no 
Evangelho. Esse fundamento lhes garante serem humanizadoras e solidá-
rias, revestidas de sensibilidade, respeito e cuidado do “outro”, como as 
relações de Jesus. 

A comunhão – “comunidade” – criada em torno de Jesus é uma reali-
dade diferenciada; o seu ponto de partida é a adesão à pessoa de Jesus e ao 
seu estilo de vida “para os outros”, esse é o caminho para a construção de 
novas relações. Jesus nunca está sozinho. Por isso, “estar com Jesus” é cessar 
de orbitar em torno de si, ser arrancado do próprio isolamento e enviado 
aos outros. 

O espaço de construção de novas relações é a distância que separa o 
“ideal” (“os com Jesus”, que a VRC está chamada a viver) e a “vida” real 
(o que ela dá conta de viver). Essa distância é o espaço de uma conversão 
permanente. Aproximar cada vez mais a vida do ideal é boa notícia que 
evangeliza o individualismo cultural que nos habita e o medo que se es-
conde por trás da repressão dos sentimentos. 

IV – CONCLUSÃO
A prioridade das “relações humanizadoras e solidárias” obriga a VRC a vol-

tar-se para uma realidade frágil e vulnerável de sua vida. O problema das rela-
ções, nos seus diversos níveis (pessoal, comunitário e de autoridade-governo), 
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escancara diante dela a distância entre a “comunhão de vida” (ideal) à qual é 
convidada pelo chamado de Jesus e o que ela dá conta de viver na realidade 
concreta do dia a dia; distância entre a possibilidade de recomeçar, aberta 
pela graça, e o sereno reconhecimento de ser pecador.

Essa inadequação permite recuperar algo fundamental, mas esquecido mui-
tas vezes pela VRC: o “processo” como forma de viver. Afi nal, a VRC, como 
toda vida cristã, está chamada à conversão do Evangelho. “Tecer relações de 
misericórdia, com palavras, gestos e atitudes humanizadoras” ressoa, ao mesmo 
tempo, como grito de esperança e humildade mea culpa das próprias fragilida-
des, do defi cit de humanidade nas relações pessoais, comunitárias e de governo. 

Por outro lado, para não ser refém do individualismo pós-moderno e 
das suas exigências subjetivas, o anseio das “novas gerações” por “relações 
circulares, afetivas e solidárias” tem que ser inserido no conjunto maior do 
projeto de vida comum da VRC. A “cultura do encontro consigo” não 
pode levar a pessoa a encurvar-se sobre si mesma. O humano solidário é 
mais e maior do que o psicológico-afetivo. É necessário tecer relações cir-
culares, afetivas e solidárias, mas sem perder-se nelas e transcendendo-as.9 

As relações autênticas têm de humanizar, mas a humanização se plenifi ca 
quando a pessoa se abre ao transcendente. Como diz o Papa Francisco: 
“chegamos a ser plenamente humanos, quando somos mais do que huma-
nos, quando permitimos a Deus que nos conduza para além de nós mes-
mos, a fi m de alcançarmos o nosso ser mais verdadeiro”.10 

Desse “humanizar as relações” faz parte, portanto, o “sair de si”, o ser 
descentrado. As relações têm de ser replantadas sem cessar no nível qua-
litativo da “mística” da adesão a Jesus e do serviço aos outros. “Mística” 
– cristológica e apostólica – que opera um duplo descentramento: nos faz 
orbitar em torno de Jesus (sair de nós para ser “os com Jesus”) e nos abre à 
missão de ser, com Jesus, “para os outros” (envio em missão). 

Espelhar-se em Jesus é o caminho para as duas perspectivas deixarem de 
olhar para si e encontrarem um ponto de vista comum. No diálogo e na 
interação entre gerações. De fato, as novas relações a serem desenvolvidas na 
VRC não são espontâneas, isto é, não foram estabelecidas sobre afi nidades 
ou interesses comuns prévios; são relações construídas sobre o alicerce da 
chamada e do envio feito por Jesus. Recebidas como gratuidade, devem ser 
vividas gratuitamente (Mt 10,8).

9 O modo de entender a “circularidade” (no governo?) mereceria um capítulo à parte.

10 EG, n. 8
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Questões

1. Descreva os traços do que o texto chama “defi cit de humanidade” 
na VRC tradicional nos diferentes níveis.  

2. Quais são os indícios de que a pós-modernidade é a matriz cultural 
do tema de novas relações na VRC? 

3. No esforço por estabelecer novas relações na VRC, estamos situados 
no patamar do Evangelho? É a “mística” de Jesus a que nos move? 
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CANDIDATOS COM ORIENTAÇÃO 
HOMOSSEXUAL AO SACERDÓCIO E À VIDA 
RELIGIOSA CONSAGRADA

LUÍS CORRÊA LIMA, SJ11

Uma questão que vem à tona e sua repercussão pública
A Congregação para o Clero, órgão da Cúria Romana, publicou em 

2016 um documento sobre a vocação presbiteral. Considera-se o dom desta 
vocação, concedido por Deus no coração de alguns homens, uma exi-
gência à Igreja para que lhes proponha um sério caminho de formação. 
Deve-se conservar e desenvolver as vocações para que produzam frutos 
maduros. Elas são como um “diamante bruto” que deve ser esculpido com 
habilidade, respeito pela consciência das pessoas e paciência, para que res-
plandeçam no meio do povo de Deus.12

Tratou-se também dos candidatos ao presbiterato com orientação ho-
mossexual,13 reiterando posições de uma Instrução publicada no início do 
pontifi cado de Bento XVI, que diz: 

A Igreja, embora respeitando profundamente as pessoas em questão, não pode ad-
mitir ao Seminário e às Ordens sacras aqueles que praticam a homossexualidade, 

11 O autor é padre jesuíta e professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Trabalha com pesquisa sobre 
diversidade sexual e no acompanhamento espiritual de pessoas LGBT. E-mail: lclima@puc-rio.br.

12 O dom da vocação presbiteral. Roma, 2016, n. 1. Disponível em: www.clerus.va.

13 Ibidem, n. 199-201.
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65apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas ou apoiam a chama-
da cultura gay. Estas pessoas encontram-se, de fato, em uma situação que obstaculi-
za gravemente um correto relacionamento com homens e mulheres. (...) No caso de 
se tratar de tendências homossexuais que sejam apenas expressão de um problema 
transitório como, por exemplo, o de uma adolescência ainda não completa, elas de-
vem ser claramente superadas, pelo menos três anos antes da Ordenação diaconal.14

Esta questão também diz respeito à vida religiosa consagrada, pois todos os 
seus membros, presbíteros ou não, homens ou mulheres, têm voto de casti-
dade no celibato, vida comunitária e participam, segundo o carisma de seu 
respectivo instituto, da missão evangelizadora da Igreja. A estes, a orientação 
da autoridade eclesiástica é “que se excluam da vida religiosa aquelas e aque-
les que não conseguem dominar suas tendências homossexuais”.15 

À primeira vista, este assunto é algo interno da Igreja Católica. Porém, há 
implicações sobre a imagem da pessoa homossexual e consequências éticas. 
Por isso, pessoas e instituições se manifestaram publicamente.

O então prefeito da Congregação para a Educação Católica, que assina a 
Instrução de 2005, afi rmou em entrevista ser inoportuno ordenar candidatos 
com tendência homossexual, ainda que haja sacerdotes de conduta exemplar 
com tais tendências.16 Alguns louvaram a medida por terem o mesmo en-
tendimento do prefeito. Outros se opuseram, julgando que o Vaticano que-
ria combater os escândalos de abuso sexual, amplamente noticiados na época, 
punindo os homossexuais. Tais escândalos, argumentam, também têm víti-
mas meninas e mulheres, e não se questiona a admissão de pessoas heterosse-
xuais ao sacerdócio.17 Há também os que fazem objeção ao termo “tendências 
homossexuais”, por se tratar de uma realidade constitutiva de muitas pessoas e 
não de uma moda passageira. Estes rejeitam como ultrapassada e equivocada a 
suposição de existir uma homossexualidade que seja expressão de um pro-
blema transitório, como uma adolescência ainda não completa. Por esta ra-
zão, neste artigo emprega-se preferencialmente neste o termo “orientação 
homossexual”, reservando-se “tendência” apenas para a citação das fontes 
que assim o utilizam.

Convém observar que, segundo a Instrução, compete à Igreja defi -
nir os requisitos necessários para a ordenação e chamar os que ela julgar 

14 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. Instrução sobre os critérios de dis-
cernimento vocacional acerca das pessoas com tendências homossexuais e da sua admissão ao seminário 
e às ordens sacras. Roma, 2005, n. 2. Disponível em: www.vatican.va.

15 CONGREGAÇÃO PARA OS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA E SOCIEDADES DE VIDA 
APOSTÓLICA. Potissimum Institutioni: orientações sobre a formação nos institutos religiosos. Roma, 1990, n. 39. 

16 GROCHOLEWSKI, Z. Quando não é oportuno admitir ao sacerdócio. 30 dias, n. 11, 2005, p. 24-26.

17 GRAMICK, J. Rompendo o silêncio. Época, 12/12/2005. Disponível em: revistaepoca.globo.com.
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qualifi cados. No rito latino, supõe-se o compromisso do celibato; nos ritos 
orientais, ou o celibato ou um matrimônio (heterossexual) bem consoli-
dado. O candidato ao sacerdócio deve atingir a maturidade afetiva que o 
torne capaz de estabelecer uma correta relação com homens e mulheres. 
E com esta maturidade, deve desenvolver uma paternidade espiritual em 
relação à comunidade que lhe será confi ada. Cabe ao bispo ou ao superior 
religioso chamar as ordens, depois de ouvir os encarregados da formação.18 

A recepção desta Instrução agregou novos elementos na compreensão 
de alguns pontos. Na tradição eclesial, recepção é o modo como normas e 
conteúdos doutrinais são acolhidos e assimilados na vida das igrejas locais, 
e nelas se tornam expressões de fé. As realidades locais e os diferentes ho-
rizontes de interpretação têm um papel muito importante neste processo, 
permitindo compreensões mais matizadas e fl exíveis. 

O presidente da Conferência Episcopal Alemã, na época o cardeal Karl 
Lehmann, afi rmou que se deve entender por “tendências homossexuais 
profundamente radicadas” não quaisquer tendências pelo mesmo sexo, mas 
aquelas que são um grave obstáculo a uma correta relação com homens e 
mulheres.19 Seguindo esta interpretação, também as tendências heterosse-
xuais profundamente enraizadas são um grave obstáculo.

O ex superior geral dos dominicanos, Timothy Radcliff e, trabalhou em 
todo o mundo com bispos e padres, diocesanos e religiosos. Ele afi rmou 
não ter dúvidas de que Deus chama homossexuais ao sacerdócio. E afi rma 
que eles estão entre os sacerdotes mais dedicados e impressionantes que en-
controu. Por isso, nenhum sacerdote que esteja convencido de sua vocação 
deve se sentir classifi cado pelo documento como incapaz. E pode-se pre-
sumir que Deus continuará chamando ao sacerdócio tanto homossexuais 
como heterossexuais, porque necessita dos dons de ambos.

Quanto à cultura gay, Radcliff e diz que seminaristas e sacerdotes não de-
vem frequentar bares gays e que seminaristas não devem desenvolver uma 
subcultura gay. Qualquer subcultura sexual, gay ou hétero, é incompatível 
com o celibato. Mas apoiar a cultura gay signifi ca apenas isto? Interroga-se 
ele. A Instrução afi rma que a Igreja deve se opor à discriminação injusta 
contra os homossexuais,20 assim como ela se opõe à discriminação racial. Isto 
signifi ca, então, que todos os sacerdotes devem estar preparados para se colo-
carem ao lado dos gays caso eles sofram opressão. E serem vistos ao lado deles.

18 Instrução, 2005, n. 1 e 3.

19 LEHMANN, K. “Le service presbytéral requiert l’homme tout entier”. La documentation catholique, n. 2349, 
2006, p. 36.

20 Instrução, 2005, n. 2.
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67A sociedade, diz ele, tem obsessão por sexo, e a Igreja deveria oferecer 
um modelo de sã e não compulsiva aceitação da sexualidade. O Catecismo 
do Concílio de Trento ensina que o sacerdote deve tratar de sexo “de pre-
ferência com moderação do que com excesso”. Deveria haver mais atenção 
a quem os seminaristas podem odiar do que a quem eles amam. Racismo, 
misoginia e homofobia deveriam indicar que alguém pode não ser modelo 
de Cristo.21

A Conferência dos Bispos Suíços também se pronunciou sobre a orienta-
ção sexual e a admissão ao sacerdócio: 

Nós somos profundamente gratos a todos os padres que vivem sua vocação com 
grande fi delidade. Nós temos consciência de que em nosso colégio presbiteral e 
nos nossos seminários vivem coirmãos com orientação heterossexual e outros com 
orientação homossexual. Nós respeitamos cada um como homem e coirmão. Nós 
decidimos viver a castidade independentemente de nossa orientação sexual. Por 
isso, no âmago de nossas refl exões sobre o acesso ao sacerdócio, não há questão de 
orientação sexual, mas a disponibilidade de seguir Cristo de maneira coerente.22 

Como se pode notar, a recepção da Instrução romana estimulou uma 
fi delidade criativa em alguns segmentos da Igreja. A refl exão se aprofun-
dou, os conceitos foram matizados e se abriram caminhos, com um apreço 
maior pela pessoa homossexual.

Em 2007, a Cúria Romana publicou orientações sobre o uso da psico-
logia na admissão e na formação de candidatos ao sacerdócio. A formação 
para o sacerdócio é compreendida como uma confi guração a Cristo, o bom 
pastor. Nesta formação, deseja-se cultivar motivações espirituais e buscar 
um equilíbrio humano e afetivo, para que haja liberdade interior na rela-
ção com os fi éis. O uso da psicologia através de testes e de psicoterapia é 
recomendado em certas circunstâncias, mas não é obrigatório. O caminho 
formativo deve ser interrompido no caso de o candidato, apesar do seu em-
penho e do apoio psicológico, ser incapaz de “enfrentar de modo realista” 
suas graves imaturidades, entre elas são mencionadas: forte dependência 
afetiva, notável falta de liberdade nas relações, excessiva rigidez de caráter, 
falta de lealdade, identidade sexual incerta e tendências homossexuais for-
temente enraizadas. O mesmo vale no caso de excessiva difi culdade com o 
celibato, “vivido como uma obrigação tão penosa a ponto de comprometer 
o equilíbrio afetivo e relacional”.23

21 RADCLIFFE, T. Can gays be priests? The tablet, 26/11/2005. Disponível em: charlescarrollsociety.com.

22 Déclaration de la Conférence des Évêques Suisses: la chasteté indépendamment de l›orientation sexuelle. La 
documentation catholique, n. 2349, 2006, p.33.

23 CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. Orientações para a utilização das competências psicológi-
cas na admissão e na formação dos candidatos ao sacerdócio. Roma, 2007, n. 10. Disponível em: www.vatican.va.
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Note-se que a orientação homossexual, ainda que classifi cada como gra-
ve imaturidade, não é causa de impedimento ao sacerdócio, mas a incapa-
cidade de se lidar com ela de maneira adequada. A restrição da Instrução 
de 2005 foi amenizada. E, seja quem for o candidato, ele não deve viver 
o celibato a qualquer preço, sacrifi cando o seu equilíbrio emocional. Esta 
norma é sábia e muito oportuna também para religiosos e fi éis leigos. Mas, 
em meio a esta polêmica, a autoestima de seminaristas, sacerdotes e religio-
sos com orientação homossexual é bastante golpeada.

Para aprofundar a questão
Muitas dioceses e congregações religiosas estão abertas a ordenar homens 

homossexuais comprometidos com a vida celibatária. Eles tendem a ser ho-
mens calorosos, inteligentes, talentosos e sensíveis, que são qualidades impor-
tantes para o ministério e para a vida religiosa. Não raramente, destacam-se 
como liturgistas e pregadores, e exercem o ministério de forma criativa e 
efi ciente. A grande maioria guarda sua orientação sexual para si. Amigos 
íntimos e outros sacerdotes homossexuais sabem, mas com frequência pais 
e familiares não são informados. Pais e irmãos atentos podem desconfi ar, 
mas na maioria dos casos não tocam no assunto.

Cabe interrogar se a homossexualidade é de fato um fenômeno cres-
cente no sacerdócio ou simplesmente há mais visibilidade dela do que em 
gerações passadas? Talvez ambas as coisas. É bem provável que muitos dos 
sacerdotes homossexuais de gerações passadas não tinham a menor noção 
da natureza de sua sexualidade. As últimas décadas presenciaram uma mu-
dança radical na auto percepção e na conscientização dos homossexuais.24 
As estatísticas sobre o número destas pessoas são imprecisas, mas no Brasil 
e em diversos países a presença de homossexuais nos seminários e na hie-
rarquia é bem visível. E não se pode negar esta presença também em casas 
de formação de institutos femininos.25

Houve tempos em que a sexualidade era tratada como tabu. Ainda hoje 
em muitos grupos vocacionais, seminários, casas de formação, paróquias, 
comunidades, pastorais e movimentos não se fala claramente deste tema. 
Às vezes, a mencionam quando relacionada a outros considerados mais 
importantes, como o celibato e a castidade. Outras vezes, fala-se da se-
xualidade apenas de modo negativo, como se ela fosse em si mesma uma 

24 COZZENS, D. A face mutante do sacerdócio: refl exão sobre a crise de alma do sacerdote. São Paulo: Loyola, 2001, p. 
132.

25 OLIVEIRA, J. Acompanhamento de vocações homossexuais. São Paulo: Paulus, 2007, p. 5.
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69realidade perigosa e pecaminosa,26 revivendo-se deste modo um dualismo 
que por muitos séculos contaminou o cristianismo, desprezando o corpo, 
a matéria e a vida terrestre.

Mesmo com o tabu e o dualismo, há historicamente um afl uxo de pes-
soas homossexuais à vida religiosa consagrada e ao sacerdócio. Segundo o 
historiador John Boswell, dos séculos VI ao XIII, a Igreja proporcionou a 
estes homens e mulheres um abrigo seguro durante um período caótico e 
perigoso. A vida religiosa consagrada, celibatária, oferecia às mulheres um 
modo de escapar das consequências do casamento, como dormir com um 
marido e ter fi lhos, que poderiam não só ser indesejáveis como até mesmo 
ameaçadoras à vida. Proporcionava-se a ambos os sexos um meio de evitar 
papeis sexuais convencionais. Elas podiam exercer o poder em comuni-
dades religiosas, entre outras mulheres, sem serem subordinadas ao chefe 
masculino da família.

Os homens podiam ser parte de uma comunidade de iguais, em que 
todos eram homens, sem as responsabilidades de paternidade ou de ad-
ministrar um lar. Podiam exercitar, por meio do sacerdócio, habilidades 
de cuidar e servir que, em outras circunstâncias, estavam associadas às 
mulheres e eram consideradas vergonhosas para os homens. Eles podiam 
evitar obrigações de guerra e dedicar-se ao estudo. Elas podiam se tornar 
letradas e instruídas, uma oportunidade rara para o seu sexo fora das co-
munidades religiosas depois do declínio do Império Romano no Ocidente. 
Para Boswell, é razoável acreditar que nestas circunstâncias o sacerdócio 
e as comunidades religiosas tenham exercido uma atração particular em 
pessoas homossexuais, especialmente em sociedades que as tratavam como 
estranhas, e nas não quais não havia outra alternativa para o matrimônio, 
concebido essencialmente como união heterossexual. De fato, estas pessoas 
nem precisavam de uma motivação espiritual para ingressar em uma co-
munidade de iguais do mesmo sexo.27

Provavelmente, isto aconteceu na maior parte da história da Igreja. Ho-
mens e mulheres de fé com orientação homossexual consideravam natu-
ralmente atraentes a vida religiosa consagrada e o sacerdócio celibatário. 
Não é surpresa que homossexuais católicos, com frequência pessoas pro-
fundamente espirituais, com o desejo de servir aos outros e uma inclinação 
natural para o rito litúrgico, sintam-se atraídos pelo sacerdócio e pela vida 
religiosa. Ao entrar no seminário, não há mais necessidade de explicar a 

26 Ibidem, p. 89.

27 BOSWELL, J. Homosexuality and religious life: a historical approach. In: GRAMICK, J. Homosexuality in the pries-
thood and the religious life. New York: Crossroad, 1989, p. 9.
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familiares e amigos porque não têm namoradas e não se casam. A discipli-
na do celibato e o papel de porta-voz de uma Igreja que a estabelece para 
seu clero, são uma ajuda poderosa para manter sob controle inclinações 
sexuais perturbadoras, ou até assustadoras, pelo menos para alguns.28

Possibilidades e difi culdades atuais
Para o devido acompanhamento de candidatos homossexuais ao sacerdó-

cio e à vida religiosa, é necessário que a instituição, seja ela diocese, paró-
quia ou instituto, verifi que se está preparada para este tipo de vocaciona-
do. São pessoas cuja afetividade e sexualidade extrapolam o convencional, 
exigindo um tratamento diferente e específi co. É uma ofensa à dignidade 
do ser humano receber alguém em um ambiente onde as pessoas, especial-
mente as encarregadas do acompanhamento, não estejam abertas para isso. 
Não é justo, nem evangélico, introduzir alguém em um ambiente onde 
o veem como anormal, doente ou “coitadinho”. Ninguém se sente bem 
sendo motivo de deboche, vendo pessoas cochichando pelos cantos, ou ou-
vindo piadas. Para receber um candidato homossexual é preciso criar um 
ambiente acolhedor, onde a diferença não seja vista como chaga, pecado 
ou algo semelhante.29

Esta hostilidade não é gratuita. Há importantes indicações de que o pre-
conceito contra a homossexualidade seja um temor inconsciente do cora-
ção humano que se recusa a reconciliar-se com a própria verdade. O medo 
do perigo de contágio, fanatismos, rigorismos e repugnâncias em relação 
à homossexualidade revelam uma necessidade de ocultar a verdade sobre 
a própria existência. Na base dos preconceitos, há frequentemente o medo 
de perder a própria segurança diante do que é diferente, estranho e desco-
nhecido, catalogando-o por isso mesmo como perigoso e inferior. Quan-
to maiores o fanatismo e a repugnância em relação à homossexualidade, 
provavelmente existe também uma maior necessidade de ocultar a própria 
existência ou uma plena recusa a reconciliar-se com a própria verdade.30

Mesmo quando há acolhida, seminaristas homossexuais podem conviver 
com um receio considerável de que sua orientação sexual se torne um obstá-
culo em seu caminho rumo à ordenação. Em alguns ambientes, eles têm que 
lidar com as implicações de serem parte de uma minoria. Suas necessidades 

28 COZZENS, op. cit., p. 139.

29 OLIVEIRA, op. cit, p. 23-25.

30 AZPITARTE, E. Ética sexual: masturbação, homossexualismo, relações pré-matrimoniais. São Paulo: Paulus, 1991, 
p. 65-66.
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71espirituais e emocionais requerem aconselhamento e orientação sensatos de 
orientadores espirituais e do corpo docente do seminário. Mas, por outro 
lado, seminaristas e sacerdotes homossexuais sentem necessidade de amiza-
de com outros homossexuais. Isto pode levar a uma vida social constituída 
essencialmente de outros homens com orientação homossexual, criando-se 
uma subcultura gay em dioceses e seminários. Como consequência, homens 
heterossexuais em ambientes com um número signifi cativo de homossexuais 
podem experimentar uma sensação de desestabilização, com certa insegu-
rança e uma impressão de que não se encaixam ali. Tanto no nível psíquico 
como no espiritual, eles não se sentem à vontade. Os formadores de seminá-
rios precisam estar atentos a este fenômeno.31 

Com relação à castidade, mandamento para todo cristão solteiro ou ca-
sado, deve-se considerar o que primeiramente a defi ne, isto é, a integração 
da sexualidade na pessoa, na sua unidade de corpo e alma.32 Esta integração 
é um caminho gradual e só pode ser bem-sucedida se a pessoa viver em 
paz com a própria sexualidade, sendo capaz de relacionar-se e de amar o 
seu semelhante e a si mesma, dentro de sua opção de vida. As condutas e 
os caminhos neste campo são importantes, mas não podem prescindir ja-
mais desta integração, sob pena de anular a pessoa humana e afetivamente. 
Reconhecer e assumir a própria orientação sexual é necessário para bem 
integrá-la. O contrário disto é a orientação sexual enrustida.

Sobre isto, o dominicano Donald Goergen afi rma:

As comunidades religiosas não se benefi ciam com a homossexualidade enrustida. 
Não quero dizer que os homens precisem tornar pública sua sexualidade, uma no-
ção que parece ser uma estranha maldição de nosso período da história. Por ho-
mossexuais enrustidos refi ro-me a homens enrustidos em relação a si próprios. Ou 
seja, eles estão signifi cativamente fora de contato com sua sexualidade e, assim, 
são incapazes de aceitar o grau ou tipo de homossexualidade presente em si; como 
resultado, são homens que vivem em negação, medo e ódio de si mesmos. Para 
que homens homossexuais vivam em comunidades religiosas, eles precisam estar 
sufi cientemente à vontade para não temer sua homossexualidade, e certamente pre-
cisam ser capazes de reconhecer quem são diante de amigos de confi ança.33

Este risco persiste. Para muitos jovens de hoje, a vida celibatária se apre-
senta como uma oportunidade favorável para não se enfrentar as situa-
ções pessoais relacionadas com a afetividade e a sexualidade. No entanto, 
a escolha do celibato só adia os problemas. Mais cedo ou mais tarde, eles 

31 COZZENS, op. cit, p. 133-134, 143.

32 Catecismo da Igreja Católica (CIgC), 1997, n. 2337.

33 GEORGEN, D. Calling forth a healthy chaste life. Review for religious, n. 3, 1998, p. 268. In: COZZENS, op. cit., 
p. 144.
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voltam com muito mais força e sem controle, por terem sido “varridos para 
debaixo do tapete”. Por isso é grave o comportamento dos que querem 
resolver problemas de ordem afetiva e sexual com piedosos conselhos de 
apelo a Jesus, fazendo disso uma espécie de “tapete cósmico” debaixo do 
qual são jogadas situações muito graves, na busca desesperada de soluções 
mágicas que não existem de fato.

A irrupção dos problemas é mais explosiva e irracional se eles tiverem 
sido acompanhados por uma pedagogia da repressão. Quando os sentimen-
tos são reprimidos por muito tempo eles terminam irrompendo drastica-
mente, sem controle e sem a vontade consciente do indivíduo. Há quem, 
consciente ou inconscientemente, esconde sua condição debaixo da capa 
das aparências de ortodoxia, fi delidade, rigorismo, moralismo e de vestes 
eclesiásticas. Alguns, para disfarçar sua situação, cultivam formas exage-
radas de piedade e de espiritualismo. No fi nal das contas, tem-se pessoas 
“não resolvidas” que, na amargura de uma sexualidade tumultuada, ter-
minam por difi cultar a vida de outros e a dinâmica da evangelização. No 
lugar da pedagogia da repressão, deve haver uma educação sexual capaz de 
orientar a própria consciência na busca de uma realização coerente com o 
estilo de vida abraçado.34

Há sacerdotes homossexuais que seguem o instinto social de encontrar a 
companhia de indivíduos semelhantes, sacerdotes ou não, compartilhando sua 
identidade com amigos de confi ança. Formam assim redes ou subculturas gays. 
Mas algumas delas usam o sacerdócio como cobertura para sua atividade se-
xual, crendo que sua única responsabilidade para com a Igreja é uma certa 
discrição. As lideranças religiosas e diocesanas precisam distinguir entre o ce-
libatário, homo ou heterossexual, que luta e às vezes falha buscando ser casto; 
e o sacerdote ou religioso que explora friamente o sacerdócio ou o instituto 
para seus propósitos destrutivos.35 O mesmo vale para a vida religiosa feminina.

A homossexualidade, a sociedade e a Igreja
A questão dos candidatos homossexuais ao sacerdócio e à vida religiosa 

consagrada está intimamente ligada ao modo como a sociedade e a Igreja 
os veem. Sacerdócio e comunidades religiosas exerceram e exercem atração 
em pessoas homossexuais, especialmente em cristãos piedosos vivendo em 
ambientes onde não há outra alternativa bem aceita ao casamento (hete-
rossexual). Muitas vezes, seu desejo sexual é perturbador ou até assustador 

34 OLIVEIRA, op. cit., p. 90-91 e 6-7.

35 COZZENS, op. cit., p.144-5.
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73para si mesmos. Há quem seja incapaz de aceitar o grau ou tipo de homos-
sexualidade presente em si. O resultado é a negação, o medo e o ódio de si.

Tudo isto está relacionado a uma longa história de oposição à homosse-
xualidade na tradição judaico-cristã e na cultura ocidental.36 Por muitos 
séculos, a prática do homoerotismo foi chamada sodomia, em referência 
ao pecado de Sodoma que resultou no castigo divino destruidor (Gn 19). 
Considerada uma abominação, foi criminalizada e duramente punida. Esta 
oposição foi seguida depois pela medicina até há poucas décadas, que a 
considerava como doença, levando até mesmo à internação em hospitais 
psiquiátricos e ao tratamento com choque elétrico. Mudanças importantes 
aconteceram na sociedade e na Igreja, mas o estigma de abominação e 
perversão continua.

A recente visibilidade da população homossexual expõe os problemas 
que a afl ige e a devastam. Em muitos lugares, há uma aversão, a homofobia, 
que produz diversas formas de violência física, verbal e simbólica contra 
estas pessoas. Há pais de família que já disseram: “prefi ro um fi lho morto 
a um fi lho gay”. Não são raros gays e lésbicas expulsos de casa por seus pais. 
Entre os palavrões mais ofensivos que existem em português, constam a 
referência à condição homossexual e a referência ao sexo anal, comum no 
homoerotismo masculino, ou seja, é xingamento. A homofobia se enraíza 
profundamente na cultura, fomentando inclusive homicídios. De outro 
lado, gera em gays e lésbicas baixa autoestima e ódio de si. Há suicídios de 
muitos adolescentes que se descobrem nesta condição, e mesmo de adultos. 
Eles chegam a esta atitude extrema por pressentirem a rejeição hostil da 
própria família e da sociedade. Tal hostilidade gera inúmeras formas de 
discriminação e, mesmo que não leve à morte, traz frequentemente tristeza 
profunda ou depressão.

A fi lósofa Judith Butler, estudiosa destas questões, tem razão em querer 
que o medo da marginalização, da patologização e da violência seja radi-
calmente eliminado; bem como em almejar construir um mundo em que 
as pessoas possam viver e respirar dentro da sua própria sexualidade e do 
seu próprio gênero.37 O próprio conceito de castidade como integração da 
sexualidade na pessoa, na sua unidade de corpo e alma, exige como condi-
ção de possibilidade o repúdio a esta violência e opressão. 

Tais anseios têm convergências com a pregação e o exemplo do Papa 
Francisco. Ele convoca a Igreja a ir às periferias existenciais, ao encontro dos 

36 LIMA, L. Os LGBT e os desafi os da evangelização. Convergência, n. 493, 2016, p. 473-491.

37 BUTLER, J. La invención de la palabra (entrevista). Pagina 12, 08/05/2009. Disponível em: www.pagina12.
com.ar.
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que sofrem com as diversas formas de injustiças, confl itos e carências. O anún-
cio do amor de Deus que oferece a salvação deve preceder a obrigação moral 
e religiosa, curar as feridas e fazer arder o coração, como o dos discípulos de 
Emaús que se encontram com o Senhor ressuscitado. O Evangelho convida, 
antes de tudo, a responder a Deus, reconhecendo-o nos outros e saindo de 
nós mesmos para procurar o bem de todos. A Igreja não é uma alfândega dos 
sacramentos, mas a casa paterna onde deve haver lugar para todos os que en-
frentam fadigas em suas vidas. O confessionário não é uma sala de tortura, mas 
o lugar da misericórdia onde o Senhor estimula os fi éis a fazerem o melhor 
que puderem. A Eucaristia não é prêmio para os perfeitos, mas um remédio 
generoso e um alimento para os que necessitam de forças. Ficou célebre a sua 
frase: “Se uma pessoa é gay, procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu 
para a julgar”? O Papa se encontrou com pessoas homossexuais, transexuais, 
e seus respectivos companheiros, acolhendo-os e confortando-os, e justifi cou: 
“as pessoas devem ser acompanhadas como as acompanha Jesus. (...) em cada 
caso, acolhê-lo, acompanhá-lo, estudá-lo, discernir e integrá-lo. Isto é o que 
Jesus faria hoje”.38

Considerações fi nais
O dom da vocação sacerdotal e religiosa consagrada, concedido por Deus 

no coração de alguns homens e mulheres homossexuais, exige da Igreja ma-
turidade e amplidão de horizontes para saber acolher e propor o devido 
caminho de formação. Só assim se pode conservar e desenvolver as vocações 
para que produzam frutos maduros. Eles e elas também são como um dia-
mante bruto a ser esculpido com habilidade, respeito pela consciência das 
pessoas e paciência, para que resplandeçam no meio do povo de Deus. Não 
se pode desprezar este dom divino, enterrando um tesouro, como faz o servo 
mau e preguiçoso da Parábola dos Talentos (Mt 25,14-30).

É preciso que no caminho de formação haja um ambiente de confi ança 
onde eles e elas possam, em paz, reconhecer e aceitar a sua condição, sem 
equívoco, medo ou ódio de si. Que o façam em sua consciência diante 
de Deus, partilhando com seus orientadores espirituais e pessoas de sua 
confi ança. É preciso que estudem, refl itam, orem e conversem sobre isto 
para que possam prosseguir com a devida autoestima e determinação nos 
caminhos do Senhor. Que na Igreja não se percam talentos e nem se deixe 
de produzir frutos maduros.

38 Conferência de imprensa do santo padre durante o voo Baku-Roma. 02/10/2016. Disponível em: w2.vatican.va.
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Questões

1. Em minha comunidade, há um ambiente maduro para se falar de 
homossexualidade?

2. Há algum tipo de deboche, piada e hostilidade em relação a este tema?

3. Candidatos(as) com orientação homossexual são acolhidos(as) em 
meu instituto religioso ou seminário?

4. Há orientações específi cas sobre este assunto?
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SENHOR, QUE QUERES QUE EU PRIORIZE?

FREI OTON DA SILVA ARAÚJO JÚNIOR, OFM 

A palavra “prioridade” faz parte do vocabulário da Vida Religiosa 
Consagrada. Ao fi nal de uma assembleia ou ao constituir um grupo de 
ação, é comum perguntar pelas prioridades. De modo geral, os grupos 
elegem três ou quatro prioridades, as quais serão revistas de tempos em 
tempos. Já nos acostumamos a isso.

O que queremos refl etir no presente texto é a importância do ato de prio-
rizar e as consequências disso, desde o nível pessoal, em que digo quais são as 
prioridades da minha vida, até o nível coletivo, quando nos dispomos a um 
projeto comum; assim, as nossas prioridades passam a ser uma só.

Priorizar não signifi ca dizer “as coisas mais importantes”, pois, pelo grau de 
importância, podemos eleger dezenas ou centenas de ações, mas, dentre todas 
as coisas importantes, por onde devemos começar, conscientes de que o facho 
de luz da lanterna não ilumina o terreno escuro todo de uma vez. Ao elencar 
as prioridades, devemos nos perguntar: por que essas, e não outras? Discernir 
nunca foi um exercício fácil. A presença atuante do Espírito, capaz de “guiar 
no escuro e aquecer o frio”, é um elemento que não pode ser dispensado em 
nosso discernimento, sobretudo quando somos chamados a “buscar, antes de 
tudo [prioritariamente], o Reino de Deus e sua justiça” (Mt 6,33).

Nossas prioridades pessoais
Chega a ser jocoso perguntar a uma criança o que ela quer ser quando 

crescer. Praticamente todas as profi ssões que ela conhece entram na lista, 
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77desde jogador de futebol, policial, até astronauta, nas horas vagas. Os adultos 
sabem que não é assim que funciona: cedo ou tarde será preciso decidir-se 
por uma só carreira; duas, somente se necessário fi nanceiramente. Na vida, 
aprendemos a importância de escolher e aprendemos que não podemos tudo 
ao mesmo tempo, mesmo que nos cause tristeza abrir mão das demais. Se há 
muitas coisas a serem feitas, cabe dizer qual virá primeiro. Se há uma pilha 
de tarefas, ajeitar tudo antes de começar pode ser uma boa opção.

No fundo, tudo parece se resumir em nomear quais são nossas priorida-
des e dizer, honestamente, onde temos colocado nossa energia, o que evita 
ter de achar desculpas pela nossa falta de tempo. Tempo tem a ver com 
prioridade: se priorizamos, damos tempo. Priorizar aprender a tocar violi-
no é passar horas a fi o arranhando as notas, até começar a brotar a melodia. 
Pode ser que não me torne um exímio violinista, mas o esforço foi válido. 
Priorizar é também perder, pois fi car estudando domingo à tarde signifi ca 
perder o passeio agradável com a família ou os amigos. Tudo porque a pro-
va na segunda-feira teve prioridade sobre o prazer de passear.

No entanto, não raras vezes, sabotamos a vida não dando às priorida-
des o tempo devido. Podemos perceber isso no caso dos pais, que sonha-
ram tanto em ter um fi lho, e agora não dedicam o tempo necessário à 
criança. Na Vida Religiosa Consagrada, há tantas demandas no dia a dia 
que muitos(as) não têm tempo para viver como consagrados(as), o que faz 
transparecer a contradição: não ter tempo para rezar, para conviver com 
as pessoas de nossa comunidade religiosa, não ter tempo de estar com as 
pessoas “lá fora”, não ter tempo para ser sinal do Reino. Por fi m, a vida fi ca 
tão descaracterizada que a própria identidade fi ca em risco. Outro alerta 
a ser feito é que as distrações atuais devem ser postas no seu devido lugar, 
pois bem sabemos que o celular, o computador, a televisão e tantos outros 
bibelôs modernos podem facilmente distrair nossa atenção e infl uenciar 
nossas prioridades. 

Podemos recordar aqui o alerta feito por Rubem Alves: Havia um ho-
mem apaixonado pelas estrelas. Para ver melhor as estrelas, ele inventou a 
luneta. Aí formou-se uma escola para estudar a sua luneta. Desmontaram 
a luneta. Analisaram a luneta por dentro e por fora. Observaram os seus 
encaixes. Mediram as suas lentes. Estudaram a sua física óptica. Sobre a lu-
neta de ver as estrelas escreveram muitas teses de doutoramento. E muitos 
congressos aconteceram para analisar a luneta. Tão fascinados fi caram pela 
luneta que nunca mais olharam para as estrelas.1 

1 ALVES, Rubem. Ostra feliz não faz pérola. Campinas: Verus Editora, 2008, p. 133.
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Dois fatores deverão ser levados em conta na materialização de nossas 
prioridades: a liberdade pessoal para agir e o ambiente favorável. Como no 
matrimônio, nossas ações devem ser feitas sempre “de livre e espontânea 
vontade”. De igual modo, soa estranho quando há o desejo de infl uenciar 
a prioridade dos outros: “se eu fosse você, optaria por isso e não por aqui-
lo” (“Por que você não estuda medicina em vez de agronomia!?”); sobre 
o ambiente favorável, é importante notar que nem tudo o que fi z ou não 
consegui fazer foi decorrente somente de algo individual, mas de todo o 
contexto: foi ou não possível naquela ocasião, e não em outra, as pessoas 
eram aquelas, e não outras. Se mudássemos o contexto, quem sabe o resul-
tado fosse diferente.

Talvez valesse a pena perguntar a outras pessoas quais prioridades elas no-
tam em nossa vida. Isso evitaria ter de explicar ou justifi car cada vez quais 
são nossas opções concretas de vida, e sermos alertados de nossas contradi-
ções; ou ter nosso discurso corroborado: “de fato, percebo que suas priori-
dades são essas mesmas”. Pelo que me recordo, minha vó, falecida há mais 
de vinte anos, nunca pronunciou a frase: “a prioridade de minha vida é...”. 
No entanto, revendo sua vida simples no interior de Minas, é fácil perceber 
quais foram suas prioridades, onde ela depositou sua energia, quais foram 
os focos de sua preocupação. Mais do que as palavras, a vida mostrará 
quais são as reais prioridades, e será possível reconhecer a sintonia entre a 
prioridade verbalizada (ou não) e aquilo que se tornou concreto; ou, pelo 
contrário, aquilo que foi tão publicado, mas que não se demonstrou na 
prática. Mais que as palavras e belos propósitos, vale a vida concreta, bem 
sabemos. Nas palavras do Papa Francisco, “a realidade é mais importante 
do que a ideia”.2

Aquilo que me tornei é fruto de algumas prioridades, algumas opções, 
que ao longo da vida foram contribuindo para que “isso” que sou hoje se 
apresente dessa forma, e não de outra. Sou fruto de minhas opções, de mi-
nhas prioridades. Ao comentar o famoso poema de Jorge Luis Borges: “Se 
eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima trataria de cometer 
mais erros (…). Correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais en-
tardeceres” – o autor mineiro já citado conclui de forma inesperada (com 
minhas palavras): se eu pudesse viver novamente, faria tudo igual, porque, 
assim como nos fi lmes de fi cção científi ca, mexer no passado é interferir no 
futuro, e isso que hoje sou seria alguém muito diferente, e não eu. Ao ser 
perguntado “Como é que o senhor planejou a sua vida para que chegasse 
aonde chegou?”, o poeta respondeu: “Eu estou onde estou porque todos os 

2 EG, n. 231.
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79meus planos deram errado”.3 Também isso pode acontecer, mas manter o 
foco nas prioridades continua uma boa dica.

Nossas prioridades coletivas
Para entender a complexidade de decidir coletivamente alguma priori-

dade, vamos comparar este exercício a uma banda de rock: dez minutos 
antes da apresentação, a banda está no camarim, discutindo a sequência das 
músicas, e pior ainda, qual tocariam primeiro. Se todas as suas canções são 
lindas, por qual delas começar e qual deverá fechar o show? As decisões 
aqui são mais complicadas, pois a prioridade de um nem sempre está de 
acordo com a prioridade do outro. Se são cinco integrantes, cada um pode 
defender suas motivações com argumentos igualmente convincentes. Se 
de forma pacífi ca ou não, o certo é que o show tem de ser feito em uma 
determinada sequência. 

Continuando com o exemplo da banda, assim que for decidida a ordem 
das músicas, todos deverão acatar e se empenhar pela beleza da apresen-
tação, pelo bem do grupo. Mesmo sendo voto vencido, daqui para frente 
esta sequência (prioridades) será a sequência de todos. Não vale um dos 
integrantes baixar a guitarra e dizer: “para mim, a música inicial não pode 
ser esta. Não toco mais”. Estaria desfeito o grupo.

Mais que as opiniões pessoais e toda argumentação prévia, quando o 
grupo decidir quais serão as frentes de trabalho, quais tarefas deverão ser 
feitas primeiro, em que sequência serão executadas, não será mais a prefe-
rência de A ou B, mas de todos. Uma pitada de maturidade será elemento 
fundamental nesse contexto. 

Quando o grupo é maior, podemos pecar por excesso de democracia: 
todos os membros deverão ser ouvidos. Imagine isso em um grupo de 20, 
50, 100 pessoas. Algumas pessoas passarão, então, a constituir um conselho 
para facilitar a vida. O autoritarismo será como aumentar o volume: que 
este conselho passe a não ouvir mais, não considerar a vontade maior do 
grupo, não perceber as indisposições. 

Assim como no nível pessoal, no nível coletivo as opções/prioridades 
deverão ser lidas no tempo e no espaço. Daí a difi culdade frequente em 
entender as motivações de nossos antecessores, por que optaram por este 
lugar e não aquele, por que fechar aquela comunidade naquela ocasião, por 
que não avançaram? Os bastidores nem sempre fi cam registrados, o que dá 

3 ALVES, Rubem. Se eu pudesse viver minha vida novamente. Campinas: Verus Editora, 2012.
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lugar a conjecturas infi éis e até mesmo malsãs. Naquele momento, talvez 
tenha sido o melhor, ou a única saída, ou mesmo revelar a falta de visão das 
pessoas envolvidas...julgar de fora, afastados(as), é sempre mais fácil.

As opções/prioridades também podem se dar por interesses escusos (quei-
ra Deus que não ocorra na VRC!). No universo empresarial, na política, e 
em tantos outros ambientes, temos muitos exemplos de propagandas que 
apontam determinados motivos, quando, na verdade, há bastidores nada 
honestos nas negociações (como construir um posto de saúde porque há 
dívida de favores com a construtora e o orçamento será infl ado em cinco 
vezes mais). A argumentação dizia da prioridade da saúde daquele bairro, 
mas os interesses fi nanceiros eram as principais causas.

Na dinâmica dos grupos, as afi nidades pessoais, os conchavos, as intrigas 
e fofocas são parte do cotidiano de muitos. O Papa Francisco tem apontado 
para essa preocupação. Em 22 de dezembro de 2014, o Pontífi ce argenti-
no, ao apresentar as “Doenças da Cúria Romana” – mas que se aplicam a 
tantos grupos – disse da doença das bisbilhotices, das murmurações e do 
mexerico. Para o Papa, “é a doença das pessoas covardes que, não tendo a 
coragem de falar diretamente, falam pelas costas”. Na Evangelii Gaudium, 
provoca: “me dói muito comprovar como nalgumas comunidades cristãs, e 
mesmo entre pessoas consagradas, se dá espaço a várias formas de ódio, di-
visão, calúnia, difamação, vingança, ciúme, a desejos de impor as próprias 
ideias a todo o custo, e até perseguições que parecem uma implacável caça 
às bruxas. Quem queremos evangelizar com estes comportamentos?”.4 

Por fi m, as prioridades apresentadas, votadas, aprovadas, publicadas, cor-
rem o risco de se tornarem bons propósitos, sem a devida aterrissagem 
ao nível prático. Viram letra morta, uma vez que é bonito ter discursos 
bem articulados, dizer aos quatro cantos nossas prioridades, mas, se não 
se tornam concretas, “são iguais à erva verde pelos campos: de manhã ela 
fl oresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca” (Sl 90,6. Versão da 
Liturgia das Horas).

Iluminações ético-teológicas
O tema das prioridades, com as devidas adaptações, pode ser refl etido na 

ética teológica sob o conceito de “opção fundamental”, que em termos ge-
rais dirá: “dentre todas as opções da vida, qual é a que norteia/fundamenta 
as demais?”. Em outras palavras: O homem não propõe atos particulares 

4 EG, n. 100.
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81que se sucedem por justaposição; ao invés, a pluralidade dos atos está mar-
cada pelo princípio unifi cador, que reside na pré decisão. Esta última é que 
constitui e fundamenta o cruzamento entre dimensão sincrônica e diacrô-
nica, entre prioridade ontológica e temporal.5 

A Sagrada Escritura aponta para muitas opções radicais, capazes de mu-
dar o rumo da vida e o relacionamento com Deus. A opção fundamental 
de Israel refere-se ao mandamento fundamental (Ex 19,3-8), assim como 
na Nova Aliança aparece o apelo fundamental de Jesus para segui-lo: “Se 
queres ser perfeito, vem e segue-me” (Mt 19,21). No caso do jovem rico, 
sabemos da difi culdade que teve em priorizar o seguimento em detrimento 
da vida que levava.

No Evangelho, aparece ainda a radicalidade de quem encontra um tesou-
ro, cuja prioridade permite a venda de todo o campo, que vem relativizado 
(Mt 13,44). A recomendação de Jesus mais característica dessa abordagem 
talvez seja a célebre passagem: “Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus 
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo” (Mt 6,33). 
E relembrava o Beato Papa Paulo VI: 

Como evangelizador, Cristo anuncia em primeiro lugar [prioridade] um 
reino, o reino de Deus, de tal maneira importante que, em comparação 
com ele, tudo o mais passa a ser “o resto”, que é dado por acréscimo.  Só 
o reino, portanto, é absoluto, e faz com que se torne relativo tudo o mais 
que não se identifi ca com ele.6 

Dentre tantas outras passagens evangélicas que poderiam ser lembradas, 
fi xemos a atenção no capítulo 10 de Lucas, na conhecida perícope de Mar-
ta e Maria (Lc 10,38-42), a qual vem apresentada logo após a parábola do 
Bom Samaritano (Lc 10,25-37), o que faz lembrar o duplo mandamento 
do amor, na ordem inversa: a ação do samaritano aponta para o amor ao 
próximo; a ação de Maria aponta para o amor a Deus.  

O detalhe que salta aos olhos é que Jesus prioriza estar em uma casa 
com duas mulheres, apesar das proibições religiosas. O alerta do Mestre 
recai sobre Marta, muito atarefada, enquanto Maria se senta aos seus pés, 
como discípula. Literalmente, Marta estava “completamente distraída pelo 
muito serviço”. Jesus então lhe diz que “pouca coisa é necessária”, mais do 
que toda atividade, é preciso manter o foco naquilo que deve ser a grande 
prioridade: ouvir o Mestre, estar com Ele. Há quem afi rme que “o traço a 
reter é menos a advertência a Marta que se inquieta, do que a insistência na 

5 DEMMER. K. Opção Fundamental in Dicionário de Teologia Moral. São Paulo: Paulus, 1997, p. 873.

6 PAULO VI. Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi (EN), n. 8. 
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prioridade a dar, quando o Senhor está presente, à escuta atenta de sua pa-
lavra: é o que compete ao discípulo fi el, e que ninguém poderia tirar-lhe”.7 

Considerações fi nais
Considerar a vida a partir das prioridades pode ser um bom exercício; 

afi nal, dentre tantas coisas que temos pela frente, por onde começaremos? 
O que deixaremos de lado? Quanto tempo devotaremos às nossas opções?

Na espiritualidade franciscana, há um canto vocacional que diz: “Se você 
quiser seguir a Deus faça poucas coisas, mas as faça bem (grifo nosso). Pedra 
por pedra, com esperança de ver Jesus; dia após dia, com alegria, sempre 
buscando além”.8

Perante o ativismo de tantos homens e mulheres na Vida Religiosa 
Consagrada, urge dizer quais são nossas prioridades. Perante as instituições 
que a duras penas tentam gerenciar as obras e os projetos, urge dizer quais 
são nossas prioridades. Perante tantas ofertas que nos chegam a cada dia, 
em confronto com nosso discipulado, urge dizer quais são nossas priori-
dades. E aos pés do Mestre, dizer: “Senhor, que queres que eu faça?” Ou 
ainda: “Senhor, que queres que eu priorize?”.
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FORMAÇÃO PARA O PROFETISMO 
NA AMAZÔNIA
Um olhar de um religioso indígena

PE. JUSTINO SARMENTO REZENDE 

Abrindo a conversa
Esse pequeno artigo visa partilhar a ação de Deus na nossa vida, nas nos-

sas histórias, na vida religiosa, missionária e sacerdotal. O profetismo faz 
parte do nosso cotidiano, são realidades vivenciadas dia pós dia nos lugares 
onde atuamos na Amazônia.  

Eu disse que é um olhar de um religioso indígena porque os conteúdos já 
passaram pelos fi ltros culturais: sou um indígena do povo Tuyuka, sou um 
homem, sou cristão, sou religioso salesiano e sou padre. Eu atuo em uma 
região, alto Rio Negro – Amazonas, onde somos vinte e três povos indíge-
nas, cada povo organiza a vida, segue suas tradições e modelos ocidentais, 
fala suas línguas e línguas dos outros. 

1. Nossas identidades e a vocação religiosa consagrada 

Tratar de entendermos quem somos nós é muito importante para nossas 
existências. Devemos perguntar: Quem sou eu? De onde eu venho? O 
que eu estou fazendo? Como eu estou sendo? Como eu estou fazendo os 
meus trabalhos? Essas questões ajudam a nos conhecer como pessoas hu-
manas, entender nossas culturas, valores, não-valores, formação humana e 
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acadêmica, modos de nos relacionar com as pessoas de nossa comunidade 
religiosa e com as pessoas com as quais trabalhamos na região Amazônica. 

2. Nosso ascimento como pessoas humanas

Eu continuamente repito que cada um de nós nasceu da relação de amor de 
nosso papai e nossa mamãe. O ventre materno é o primeiro espaço de nos-
sa vida. Ali fomos acolhidos e crescemos durante vários meses. Fomos cons-
truídos pelo divino artesão com carinho, paciência, amor, formando a nossa 
originalidade, individualidade e especifi cidade. Aquele mundo é um mundo 
que não conhecemos bem ainda, mas faz parte de nossas histórias. Após tempo 
necessário de permanência no ventre materno, começamos a viver no mundo 
maior. O nosso nascimento gerou alegria à nossa mamãe, familiares e parentes. 
A alegria é muito presente nas nossas culturas. 

Nossos pais nos educaram para vivermos a vida, ensinaram como viver 
no mundo, viver com outras pessoas, brincar, trabalhar, etc. Em uma rela-
ção de educador e educando, formador e formando, nós precisamos apren-
der essas diferenças: eu sou diferente e o outro é diferente. 

3. Nosso nascimento como cristãos

A nossa identidade cristã surge dentro das famílias cristãs. Eu, por exemplo, 
tive um pai e mãe cristãos católicos. É muito importante para nós termos famí-
lias que vivem a fé. Nós somos herdeiros dessa fé. Vejam que, após nove dias de 
meu nascimento, levaram-me à Igreja para ser batizado. Na linguagem cristã, é 
dizer nasci de novo e ganhei nova identidade. Tornei-me fi lho de Deus, irmão 
de todos os batizados. Tornei-me cristão, consagrado, ungido para ser seguidor 
de Jesus. A vida cristã é uma construção histórica feita pelas pessoas humanas. 
A nossa vocação cristã fortaleceu-se ali na família e nas comunidades.  

4. Nascimento de “nossa” vocação

Em diferentes ambientes religioso-cristãos, sentimos desabrochar do nos-
so querer ser padre, ser religioso, ser irmã. Tal desejo surge da convivência 
com quem já está vivendo essa vocação. Nas comunidades, muitas pessoas 
rezam pelo surgimento das vocações religiosas e sacerdotais. Foi lá que al-
guém nos propôs a fazer uma experiência vocacional. Cada um sabe com 
quem conversou pela primeira vez sobre sua vocação. Ou ainda alguma 
pessoa expressou o seu desejo de seguir o caminho vocacional. 

No seguimento à vocação, nos distanciamos de nossas famílias e comunida-
des de origem. O processo de abertura pessoal ao formador depende de cada 
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85um(a), depende do clima e das pessoas que convivem. Para todos que iniciam 
o caminho vocacional e de vida religiosa consagrada, no início existem diver-
sos choques culturais, estranhamentos (calam-se, fi cam mudos, se aborrecem, 
fi cam com raiva...). Com o tempo, nós vamos ganhando experiências com a 
vida, com outras culturas, com outros costumes. Por isso, dizemos que a vida 
é construção contínua. Sempre estamos aprendendo com outros. 

Hoje, já possuímos uma caminhada dentro da vida religiosa consagrada, po-
rém, continuamente repensamos, reconstruímos nossos planos de formação 
em diferentes níveis. Os formadores e formandos, em muitas casas de forma-
ção, são ajudados por profi ssionais como psicólogos, orientadores vocacionais, 
diretores espirituais que ajudam no amadurecimento vocacional e nas questões 
sociais, afetivas, sexuais.   

O seguimento de nossa vocação é uma construção histórica, preparação de 
uma nova identidade, novas práticas culturais. Precisamos de educadores/for-
madores com senso apurado e aguçado para entender e acompanhar a vida 
vocacional, além de preparação específi ca para esse trabalho. Também é muito 
importante o bom estado de saúde mental, física, emocional, espiritual do 
formador. Diversas congregações fazem investimentos na preparação de for-
madores e formadoras. Não signifi ca dizer que quem não passou por forma-
ção específi ca não conseguirá trabalhar na formação. Eu conheço religiosas e 
religiosos sem formação específi ca que conseguem fazer bom trabalho com o 
acompanhamento vocacional. 

As congregações propõem novas perspectivas carismáticas: inculturação do ca-
risma, inovação dos trabalhos missionários. Aqui é importante fazer esse trabalho 
dentro da fi losofi a intra e intercultural, ou seja, trabalhando juntos, os missio-
nários vindos de outros países, e nós, que nascemos aqui na região amazônica.  

5. Formando religiosos dentro das culturas amazônicas 

Hoje, nós temos, no quadro formativo, formadores e formandos da 
Amazônia. Nós precisamos estar cientes de nossas raízes culturais: indígenas, 
caboclos, mestiços, etc. Vivemos em diferentes contextos da nossa Amazônia. 
Periodicamente devemos visitar e revisitar as fontes de nossas riquezas 
culturais, nossas histórias, cantos, trabalhos, nossa raiz vocacional, etc. 

Foi lá que Deus nos olhou com carinho e nos convidou para que o se-
guíssemos. As nossas comunidades são lugares onde nos enamoramos do 
invisível que fala em nosso coração, aos nossos ouvidos. Também foi lá que 
nos enamoramos de um estilo de vida religiosa consagrada. Aí começa um 
longo caminho. 
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Nossa saída apontou-nos para terras bem distantes, terra onde os nossos 
fundadores se sentiram chamados por Deus. Quando tivermos possibili-
dades, devemos conhecer esses lugares, berço da Congregação a que per-
tencemos para pisar com os nossos pés, olhar com os nossos olhos, sentir 
com o nosso coração, sentar nos bancos das capelas onde sentaram aqueles 
nossos fundadores e nossas fundadoras. É comum hoje as congregações 
levarem seus irmãos e irmãs de congregação para terem contato com os 
lugares de nascimento da congregação. Isso faz bem!

6. É importante tratar da identidade na vida religiosa?

Vida religiosa consagrada é uma edifi cação histórica. Ela constrói em nós 
outra identidade, da Igreja, da Congregação. A compreensão e consciência 
de nossa identidade original e de estarmos construindo novas identidades 
ajudam-nos a viver com alegria o processo de inculturação da identidade 
intercultural e inter-religiosa. A nossa identidade cultural-religiosa dá sen-
tido à nossa vida e gera um estilo especial de relacionamento com nosso 
entorno, com as pessoas, com Deus e com o mundo transcendental. 

A identidade, sendo construção humana, depende de quem constrói nossa 
identidade cultural e religiosa. Sem dúvida, Deus mesmo trabalha na cons-
trução contando com as mediações para trabalhar nossa interioridade, pois 
ela deve ser entendida para que possamos melhorá-la. Ela é simples, mas bem 
complexa. Existem aspectos que nem sempre são fáceis de serem manejados.

7. Quem são os construtores de nossas identidades religiosas? 

No processo de construção da identidade pessoal e coletiva, muitas mãos 
intervêm: avós, pais, comunidade de origem, professores, professoras, for-
madores e formadoras na vida religiosa consagrada. Cada construtor coloca 
em nós o que considera o melhor. É importante perguntar: eles(as) conse-
guem construir e obter resultados satisfatórios? Nós estamos felizes com os 
resultados que eles obtêm? O educador/formador também pode se ques-
tionar: o que eu estou fazendo com ele(a) é bom? Ele(a) está feliz com isso? 

O que nós somos hoje é resultado do que os construtores fi zeram conosco. 
Podemos até dizer (ou pode não dizer) que somos imagens e semelhanças dos 
outros. Outros fortaleceram alguns aspectos de nossa identidade original e 
outros modifi caram nosso modo de ser. Por isso, os educadores/formadores 
estão em nossa personalidade e em nosso caráter. Outros e seus conheci-
mentos estão em nós: sabedoria, cosmovisão, valores, sentidos da vida, etc. 
Gostemos ou não, eles são nossos construtores. Os(as) formadores(as) de se-
minários/conventos nos vestem com suas ideias e propostas, não colocam 

Revista Converge ̂ncia-DEZ.indd   86Revista Converge ̂ncia-DEZ.indd   86 14/11/17   16:4514/11/17   16:45



CO
N

VE
RG

ÊN
CI

A 
– 

An
o 

LI
I –

 N
º 

50
7 

– 
D

ez
em

br
o 

20
17

87somente roupagens externas, mas moldam profundamente nosso ser e nos 
levam até nos confi gurar com Jesus Cristo e com o carisma da congregação.  

8. Nós somos construtores de nós mesmos (identidades)?

Nós mesmos somos construtores de nossa casa (nosso ser). Acima, eu disse 
que os outros constroem nossa identidade, mas é muito certo dizer que nossa 
identidade é aquilo que aceitamos ser. Se nossa identidade fosse somente cons-
trução dos outros, nossa identidade seria frágil e defi ciente. A construção da 
nossa identidade deve ser assumida por nós mesmos como formandos e pro-
tagonistas. O protagonismo é indispensável e insubstituível na construção da 
identidade cultural e religiosa.  

A inculturação do Evangelho deve ser assumida no coração próprio, dentro da 
nossa cultura e proposta cristã. Se não for assumida, fi ca somente como verniz. 
O processo de inculturação do Evangelho requer o protagonismo do formando; 
na sua ausência, os resultados serão superfi ciais, não se conseguirá gerar pessoa 
madura, segura, feliz, com uma personalidade sólida e capaz de interagir positi-
vamente com os outros. Uma pessoa insegura mostra que ela não quis assumir o 
protagonismo ou não lhe deram a oportunidade de assumi-lo. 

9. Que materiais (projetos) utilizaram para construir nossa casa 
(identidade)?

Acima, eu disse que nossa identidade é construída por muitas mãos. Se os 
diversos construtores seguem o mesmo objetivo, não há problema. O pro-
blema surge quando cada construtor segue seu próprio projeto. Nesse caso, a 
construção fi ca sem pé nem cabeça, desordenada, sem harmonia, nem beleza. 

Então, precisamos estar atentos para os projetos de construção de nossa 
identidade: a origem e a fi nalidade dos projetos de construção de nossa identi-
dade; quantidade de projetos utilizados na construção de nossa identidade. Na 
ausência da unidade de projetos, o resultado será como uma casa construída 
na areia. A nossa identidade será frágil e pode desmoronar perante qualquer 
turbulência ou crise que surgir. 

10. Que tipo de material utilizaram para construir nossa identidade?

Para toda construção, utiliza-se o material, que pode ser da própria região, 
de outra região, importado de outros países, etc. O que precisamos saber é em 
que lugar da construção tal material é utilizado. Quando se utiliza somente 
material importado ou somente material da nossa região, apresentam-se dife-
rentes resultados. 
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Na construção de nossa identidade, devemos ver se os construtores utili-
zam mais material do próprio lugar ou mais material importado. Daí que 
percebemos o nível de valorização ou rejeição de material usado. Devemos 
perguntar: se na construção da casa o material regional não está totalmente 
ausente, em quais partes da construção foi utilizado? No cimento? Nas pa-
redes? Nos tetos? Quem decidiu colocar ali? Nós que decidimos? Ou foram 
os construtores de fora que decidiram?  

11. É possível recompor a construção de nossa identidade?

Jesus disse que uma árvore boa se conhece pelos seus frutos. Se a árvore 
está bem plantada, cuidada, podada e adubada dará frutos bonitos, gostosos 
e nutritivos. A avaliação do processo formativo pode ser vista pelos resul-
tados. Dá alegria quando vemos e partilhamos os frutos bons da formação: 
diversas vocações, primeiras profi ssões perpétuas, ordenações, etc.

Na lógica de Deus, a árvore má também pode ser transformada em árvore 
boa. Signifi ca dar nova oportunidade, cuidando-a com materiais adequa-
dos para que ela volte a dar bons frutos. Signifi ca que, avaliando o processo 
formativo, podem-se perceber as defi ciências, elas podem ser remediadas 
com adequados e necessários ajustes. No processo formativo, cada um deve 
assumir as medidas que faltam na formação inicial e permanente para cons-
truir as identidades que as nossas congregações desejam, que a Igreja quer 
e que Deus espera de cada um de nós. 

Fiz essa refl exão por entender que o tema dessa formação trata das pessoas 
humanas, pertencentes às suas culturas, construtores das culturas e identi-
dades. Todos os povos seguem seus processos de construção da identidade, 
de suas histórias e compromissos sociais em meio aos povos. 

Questões

1. Como você vive a sua identidade humana (suas origens) dentro da 
vida religiosa consagrada?

2. No tempo em que você já está na vida religiosa consagrada, como 
consegue viver suas identidades: humana, cristã e religiosa?

3. Quais são os aspectos de sua vida que lhe dão mais alegria?
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