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Editorial
O DISCERNIMENTO DO CRISTÃO
É peculiar o discernimentos (ou os discernimentos) do cristão sob
impulso do Espírito de Jesus. Este auspício, porém, tão presente no período de
cristandade, está enfraquecido nos tempos atuais. A mudança cultural, que se
vive, está profundamente dominada pelo sistema econômico neoliberal e pelas
premências sociais. A crescente dicotomização entre fé e vida tem enfraquecido,
na prática o discernimento na maioria dos cristãos, seja pela omissão daqueles
que deveriam formá-los, seja pela fraca (ou não amadurecida) adesão a Jesus. A
adesão, muitas vezes, é bem maior à(s) igreja(s) e suas manifestações culturais,
que ao próprio Senhor.
Discernir – analisar, escolher e decidir-se – é um ato humano diário, na vida.
Por isso, é um ato dinâmico. Mesmo em tempo de mudanças e de uma hegemonia
(de qualquer tipo), quem adere ao Senhor Jesus e a sua proposta, terá um modus
vivendi próprio. Por princípio, ser cristão é “viver como Jesus viveu, amar como
Jesus amou” – como sinaliza a canção. O cristão é o que ilumina e constrói sua vida
imitando Jesus – como se Ele estivesse “no meu lugar”. Ser culturalmente cristão
não é difícil. Mas, não é significativo. E não o é porque tal “compromisso cultural”
é um modo de viver que, dificilmente, tem incidência maior na vida particular.
O discernimento cristão – longe de ser alienação– é visto em função
do comprometimento pessoal e social. Ele visa sempre a justiça no mundo,
a humanização das pessoas e a glória de Deus. O compromisso decorrente
concretiza-se em atos – que estão sempre em processo; inclusive de novos
discernimentos ou atualização do discernimento de raiz. Porém, ele tem um
inegável fundamento no Reino de Deus.
O conjunto do discernimento (atos cotidianos e permanentes) de um cristão
o leva sempre ao irmão. Os discernimentos existenciais, mais profundos, indicam
a radicalidade de vida, como a de Jesus – o homem “que passou pela vida fazendo
o bem” (At 10, 38). Mesmo quando as forças hegemônicas do capitalismo liberal
reinante pervadem todo o tecido da sociedade, os cristão, que aí vivem, com
maturidade, são capazes de discernir (perceber e interagir) o significado último
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de todas as coisas e das razões que Deus lhe confia no “cuidado pela criação” (cf.
Gn 2,28), sabendo agir como se Jesus estivesse em seu lugar.
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O cristão - porque é um ser vocacionado, chamado por Deus e seu Cristo,
no Espírito - empenha-se em perceber todas as realidades do mundo e é capaz de
tentar pensá-las como Deus pensa a sua criação e seu plano salvífico. Ao discernir
sobre a realidade e a vida em seu entorno, ele é capaz de perceber – para discernir –
a presença do bem, até mesmo onde parece dominar o mal. Aprende isso ao olhar
para Jesus, aquele que vendo pessoas “possuídas por espíritos maus”, restituíalhes a saúde física e psíquica; e, sobretudo, fazia as pessoas crescerem (“levanta-te
e anda”, “vai e não peques mais”, “quero, sê curado”, “vai, tua fé te salvou”, “moço,
eu te ordeno: levanta-te”, “eu vim para que todos tenham vida”, ”Pai, não os tires
do mundo, mas guarda-os na verdade”). Este dom, que vem do alto, como diz o
arcebispo de BH, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, “é a capacidade para pensar e
julgar, discernir e escolher. Todavia, depende das próprias vivências, da influência
cultural, familiar e de muitas instituições. Mas, acima de tudo, esse processo é
uma experiência espiritual”.
Daí, com razão surge o contundente desafio de Jesus: ”Porque também
não julgais por vós mesmos o que é justo ?” (cf. Lc. 12, 57). O dom, que vem do
alto, no discípulo toma forma de escuta e ação, inclusive na “hora das trevas”. Sto.
Inácio de Loyola – o mais profundo mestre sobre discernimento – sugere que em
meio às dificuldades, temores e angústias somente se tome a decisão de nada
decidir. Nesses momentos, o discernimento deve, segundo ele, transformar-se na
mais profunda confiança no Espírito. Só após a passagem da tempestade – que
pode ser até muito desgastante – é que surge a serena oportunidade de perceber
a real vontade de Deus. Deste modo, as chamadas crises vocacionais são sempre
oportunidades abertas para os jovens, adultos e idosos, perceberem o desejo de
Deus, para além dos fatos.
O cristão, vocacionado de Deus, discerne com profundidade sempre que é
capaz de crer que o Espírito de Deus o assiste e o ilumina. Isso porque ele nos vai
“divinizando”, como diziam os Santos Padres. Ou melhor, vai nos humanizando
mais profundamente como o fizera com Jesus, que se guiando pelo Espírito
humanizou-se tanto a ponto de ser reconhecido como Deus na terra. Quem busca
sempre discernir em sua vida, cresce. Humaniza-se. E tal só acontece porque, no
fundo, atende ao projeto de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo. (cf. Mt, 12, 24-40). O amor a Deus e ao próximo são inseparáveis
e complementares, são as duas faces da mesma moeda, como diz o papa Francisco.
Todo discernimento, especialmente o vocacional, é movido pelo amor. Não
o é pelo amor de si, mas pelo de Deus e do próximo. O critério de discernimento

é, pois, esse: o amor. Pode-se ver isso em inúmeros momentos existenciais de
discernimento como o de Tobias em sua oração matrimonial (Tb. 8,6-7), o da
rainha Ester na perseguição de Mardoqueu (Est 14, 3a-19), o da posição da mãe
dos sete macabeus e seu filho mais novo (2Mac, 7,27 ss.), o do primeiro cântico de
Moises (Ex. 16, 1 ss.), o dos salmos davídicos, etc.
Jesus, como critério para o discernimento, é exemplar e atraente. Assim o
foi diante de sua condenação e morte: “minha vida, ninguém a tira. Sou Eu quem
a dou”. só quem morre pelo outro, produz vida. Ele sabe discernir ambientes
a frequentar (a casa dos amigos – de Lázaro, da sogra de Pedro -, a mesa de
Mateus, a sala onde fará a última ceia. Sabe com quem e para que se encontrar
com pessoas (Nicodemos, a mulher pega em adultério, o oficial romano cujo
funcionário estava doente, a viúva de Naim, Zaqueu, os fariseus, o cego de Jericó,
etc.). Ele sabe discernir o significado do sábado (para o homem), do dinheiro
(tentação pós-batismal e a moedinha da viúva). Ele sabe que a recuperação dos
possuídos por espíritos impuros se dará somente à medida da restituição da
dignidade deles. Sabe que os libertos das cadeias existenciais até os excluídos
sociais (leprosos, coxos, cegos, mudos e outros homens e mulheres, que o
seguiam), glorificariam a Deus; mas não quer que eles se voltem para ele – por
isso os manda caminhar ou calar... Mas, isto não adianta. Sabe que sua vocação
é a de pregador peregrinante pelas cidades e aldeias, onde encontrará todas as
gentes e se abrirá até para os não-judeus (a sírio-fenícia, os oficiais romanos).
Sabe que se o povo vive como ovelhas sem pastor, é preciso testemunhar, com
autoridade, porque veio. E é assim que ele vai cumprindo sua vocação. E ela
foi-lhe exigindo sempre novos posicionamentos, pois ele se retirava para rezar...
Mas, assim, foi fazendo chegar o Reino de Deus que ele anuncia.
O cristão não pode fazer por menos diante de sua vida. Seja ele casado/
solteiro, santo/ pecador/profissional disso/daquilo, jovem/adulto, brasileiro/
chinês, citadino/rurícola, homem/mulher. O cristão, porque tem Cristo como
modelo de seguimento e o amor como critério de vida, sabe que está no mundo
sem ser do mundo. Há de fazer bem todas as coisas. É co-criador com o Pai. É
responsável pelo meio-ambiente. É defensor dos fracos e excluídos. Busca a
justiça para os pobres. Ajuda a reintegrar marginalizados. E faz-se irmão de todos.
Nisso, ele glorifica a Deus. Nisso, pode se apresentar diante do altar do Senhor e
fazer oferta de agradável odor.
Ele, tendo os critérios de Jesus, sabe discernir as questões cotidianas e as
mais profundas. Entende porque fazer o bem e porque decidir-se nos diversos
estados de vida e profissão. Ele sabe que deve discernir tudo em sua vida em
razão do seu existir: fazer o bem, glorificar a Deus e humanizar-se sempre mais,
conforme o projeto salvífico de Deus.
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O presente número de nossa Revista de Teologia Studium quer ser uma
ocasião de questionamento e reflexão na vigília do próximo Sínodo da Igreja
sobre os jovens, sua fé e seu discernimento. Nossos textos, no bloco temático, se
propõem a comentar, especialmente, a situação dos jovens da modernidade, de
modo a discernir desde a fé cristã. Assim os quatro primeiros textos de nosso exprofessor José Cristo Rey Garcia Paredes e de outros especialistas em vocações
juvenis, como Jesús Rojano Martinez, Santiago Garcia Mourelo, Koldo Gutiérrez
Cuesta, e Juan Carlos Paredes, situam o lugar dos jovens desde características
sociopsicológicas para apontar caminhos de pastoralidade, por vezes enfatizando
até o caminho da vida religiosa ou sacerdotal. A partir desses textos, nota-se uma
quase ausente preocupação pelas outras vocações, mesmo que se pense nos
jovens que (ainda) frequentam nossas igrejas.
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O inovador texto da Amoris Laetitia do papa Francisco é um dos mais
oportunos documentos eclesiais sobre a vocação e vida matrimonial. Todavia,
em não poucos espaços eclesiais tem havido uma leitura que quase o reduz
ao (polemizado) capítulo VIII. Há aí dificuldades de compreensão (ou de boa
vontade). O texto de Juan Carlos Scannone, argentino ex-professor de Bergoglio,
perpassa a formação teológica e a compreensão (inaciano/jesuítica) do papa para
aclarar o significado do discernimento na e da vocação matrimonial, incluído as
dificuldades daqueles que recasaram. Roberto Nentwig e Waldir Gomes Zanon
Jr - a partir de Jesus, o comunicador do Pai - procuram descobrir pistas para a
evangelização dos jovens tão mergulhados na cultura cibernética. E Hélcion
Ribeiro e Felipe Sérgio Koller propõem alguns pressupostos de antropoteologia
que dão sustentação aos critérios de discernimento vocacional.
O Bloco de temas diversos apresenta quatro questões significativas. O
claretiano Eguione Nogueira Ricardo contextualiza a evolução teológica da
religiosidade popular na Ámérica latina.1 Neomir Doopiat Gasperin aborda nesse ano brasileiro do Laicato - o tema do (difícil) lugar da missão do cristão leigo.
As duas questões subsequentes dizem respeito à universalidade do cristianismo e
das religiões monoteístas, quer no nosso mundo, quer em sua dimensão cósmica.
São as contribuições de Javier Monserrat e Juan Antonio Estrada.
A editoria de nossa revista STUDIUM agradece a valiosa colaboração de
todos os autores e deseja um real aproveitamento de nossos leitores, nesta nova
contribuição.
1

Há cinquenta anos, StudiumTheologicum - dos padres claretianos - promoveu uma
Semana Teológica sobre a Religiosidade Popular. Essa primeira e inédita reflexão
teve uma repercussão positiva muito grande nos meios teológicos e na Igreja do
Brasil, assinalando a introdução do tema como reflexão teológico. O jovem claretiano
e professor do Studium volta a esse tema.

Artigos

BLOCO TEMÁTICO

A FORMAÇÃO DE COMUNIDADES
CRISTÃS JUVENIS NA SOCIEDADE
ATUAL
THE FORMATION OF CHRISTIAN YOUTH COMMUNITIES IN CURRENT
SOCIETY

Jesús Rojano Martinez *
RESUMO: O texto apresenta as luzes e sombras das comunidades cristãs juvenis neste momento
sociocultural, com predomínio do individualismo, porém com um tímido e ambíguo retorno ao
“comunitário”. Destaca-se o impulso comunitário que provém do papa Francisco e se formulam
algumas propostas pastorais.
PALAVRAS CHAVE: Comunidades cristãs. Jovens. Individualismo. Pastoral.
ABSTRACT: The author apresents the lights and shadows of the Christian youth communities
in this social and cultural moment, with a predominance of individualism, but with a timid and
ambiguous return to "the community." The community impulse that comes from the pope Francisco
is emphasized and some pastoral proposals are formulated.
KEY WORDS: Christian communities. Youth. Individualism. Pastoral.

* Jesús Rojano Martinez é diretor da revista espanhola Misión Joven, desde 2012. É licenciado e
doutor em Teologia Pastoral pela Pontifícia Universidade de Salamanca. Foi Coordenador de Pastoral
no Bacharelado e Diretor de Centro Juvenis nas obras salesianos de Madri; é também professor no
Instituto Superior de Pastoral e no CES dom Bosco (Madrid)
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1. Uma convicção: vive-se a fé em comunidade1
Antes de tudo, o ponto de partida, porém também de chegada, de
nossa reflexão pode resumir-se com estas palavras tomadas do artigo sobre
a Comunidade da obra conjunta 10 palavras chave sobre pastoral com jovens,
publicada por ocasião do “Fórum de Pastoral com jovens”, celebrado em Madri,
em novembro de 2008:
Na pastoral com jovens há uma questão decisiva que ronda
todo projeto e todo itinerário. Deve-se de esclarecer, antes ou
depois, a identidade eclesial e a identidade comunitária do
grupo, da associação ou do movimento. Somos Igreja? Somos
comunidade? Somos, vivemos e celebramos verdadeiramente
como a Igreja do Senhor? Dizer comunidade é pensar em
comunhão, e dizer Igreja é dizer corpo de Cristo, povo de
Deus, Mistério de amor e de serviço aos pobres. Não todo
grupo é comunidade, nem toda comunidade é Igreja, porém
tampouco pode haver um autentico cristão, jovem ou adulto,
sem uma referência comunitária ou sem uma pertença
eclesial. Seguir Jesus plenamente só é possível no interior
da comunidade cristã. Transmitir a fé é, antes de tudo, um
assunto eclesial e uma experiência comunitária2.
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Aí também se dizia que “uma comunidade eclesial de jovens é a referência
imediata, o sujeito, o âmbito e o objetivo de toda pastoral com jovens. Uma
comunidade, rosto concreto da comunhão, é dom de Deus e tarefa da Igreja; é
convocatória e ponto de chegada, caminho e ponto de partida” 3.
Como resume um bom teólogo dogmático atual, como é o dominicano
Felicísimo Martínez:
O seguimento de Jesus implica essencialmente numa incorporação e
participação na comunidade de seguimento. É dizer, que, de algum modo, o
seguimento de Jesus há de ser vivido comunitariamente; que a experiência
comunitária é uma dimensão essencial da experiência cristã integral; que não se
pode viver o cristianismo de forma exclusivamente individual4.
1

2
3
4

Antes de começar, quero advertir ao leitor que este artigo será mais bem compreendido se
antes forem lidos com atenção os dois anteriores, aproximação sociológica de Imanol Zubero e
o que faz Álvaro Chordi desde a teologia pastoral, ambos excelentes, em minha opinião. De fato,
este estudo pode considerar-se uma tentativa de dialogar com os dois anteriores, uma ponte
entre sociologia e teologia pastoral.
J. C. Garcia Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. Garcia Gutiérrez, Comunidad, em Fórum de
Pastoral con jóvenes, 10 palabras clave sobre pastoral con jóvenes, Estella, Editorial Verbo
Divino, 2008, p.77.
J. C. Garcia Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. Garcia Gutiérrez, Comunidad, p. 83.
F. Martínez, El seguimiento de Jesús y la experiencia integral cristiana, em Cátedra Chaminade, El
seguimiento de Jesús, Fundación Santa María-PPC, 2004, p. 21.

Estando clara a meta, sabemos não obstante que não são poucas as
dificuldades que provêm do ambiente sociocultural atual. Vejamos por que.
2. Dificuldades e oportunidades devidas ao ambiente sociocultural5
2.1. Individualismo pós-moderno
Uma dificuldade maior para assumir a necessidade de viver a fé cristã em
comunidade é a tendência da cultura pós-moderna a fomentar o individualismo.
É uma história já contada, muitas vezes, desde os anos 80 do passado século XX6.
A socióloga inglesa Grace Davie denomina “Crer sem pertencer” (believing without
belonging) a essa alergia a integrar-se na comunidade cristã. José Maria Mardones
falava de “desinstitucionalização da religiosidade”.
O recentemente falecido Zygmunt Baumam emprega a metáfora de
“comunidades de cabide ou de guarda-roupa” para referir-se à fragilidade e
labilidade das comunidades humanas na atualidade:
Há uma crescente demanda do que poderíamos chamar
“comunidades de cabide”, que nascem ao ser invocada, ainda
que só seja de forma fantasmagórica, ao desligar nossos
problemas individuais, como fazem os aficionados do teatro
com suas roupas, num camarin. Qualquer show esfuziante
de música que pode proporcionar uma oportunidade para
fazê-lo: um novo inimigo público que passa a ser o número
um da lista; uma estimulante partida de futebol; um crime
inteligente ou cruel, especialmente submetido a uma “sessão
fotográfica protocolaria dos jornais”; o primeiro passe de um
filme recebido com muito alarde, ou um casamento, divorcio
ou desgraça de um famoso que costuma estar na mídia. As
comunidades de cabide se constituem improvisadamente
durante o tempo que dura o espetáculo e se desfazem
logo em seguida, vez que os espectadores buscam seus
casacos nos camarins do teatro. Sua vantagem sobre “a coisa
real” é precisamente sua vida útil breve e a mesquinhez
do compromisso requerido para fazer parte (por muito
fugazmente que seja) e disfrutar de ela. Porém, diferenciase da qualidade sonhada e da comunidade solidária igual às
copias em serie que se vendem em grandes lojas de uma rua
principal se diferenciam dos originais de haute coúture...··..
5
6

Abordei detidamente esta situação em Dificultades y posibilitades de nuestro ambiente sociocultural para la vida cristiana en comunidad, em SÍNITE 165 (enero-abril 2014), pp. 41-59.
Desenvolvi esta questão em J. Rojano, Relación entre cultura posmoderna y fe cristiana em Gianni
Vattimo. Crítica y propuestas para la praxis cristiana, Salamanca, Publicaciones da Universidad
Pontificia de Salamanca, 2015, pp. 91-97; 154-156.
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Em um livro recente, Disparaître de soi: une tentation contemporaine 7, o
antropólogo francês David Le Breton fala de um fenômeno que vai aumentando
e que é um serio obstáculo à formação de comunidades. Cada vez mais pessoas
no ocidente experimentam um forte desejo ou necessidade “de ausência”:
pessoas que querem desconectar-se de toda relação social, tornar-se invisíveis,
desaparecer da circulação e renunciar os compromissos e responsabilidades,
tirar-se umas férias das demais pessoas e inclusive de si mesmo… aí estão
os Hikikomori japoneses8: literalmente, “separar-se, estar recluso”, “isolamento
social agudo”… Este termo japonês se refere ao fenômeno de pessoas que
escolheram abandonar a vida social; geralmente buscando graus extremos de
isolamento e confinamento. No Japão, isto costuma afetar mais aos homens
que às mulheres. E muitos deles são adolescentes e jovens. Passam meses sem
sair de sua casa, e inclusive os pais têm de deixar a comida à porta de seu
quarto. Trata-se de um estado particular que os deixa fora do tecido social e
no que um desaparece por um tempo. David Le Breton denomina “desejo de
brancura” (dar-se um branco, desaparecer do mapa social) a essa «necessidade
de ausência». Inclusive muitas situações perigosas que estão vivendo alguns
adolescentes, como certos jogos de asfixia ou a ingestão rápida de álcool ou
drogas, Le Breton as interpreta como desejo de apagar-se por um momento
da sociedade e do controle de si mesmo.
A canção Llévame muy lejos de Amaral9 pode ser interpretada do mesmo
modo: “Quero dormir para despertar em um universo paralelo, um refúgio noutra
dimensão. Leva-me para bem longe daqui, por favor”. Um ensaio recente de Gilles
Lipovetsky10 também detecta, com profundidade, situações parecidas: o desejo
de leveza, de não pesar, de voar e desaparecer.
Outro modo de “desaparecer de si mesmo” é denunciado em relação a
certos setores da Igreja. O papa Francisco, em uma entrevista concedida a El País
a 21 de janeiro de 201, denuncia o “viver anestesiados”:
Eu, dentro da hierarquia da Igreja, ou dos agentes pastorais
da Igreja (bispos, padres, freiras, leigos…) tenho mais medo
dos anestesiados que dos dorminhocos. Daqueles que se
anestesiam com a mundaneidade. Então claudicam diante da
mundaneidade. E isso me preocupa. Que se está tudo quieto,
está tranquilo, se as cosas estão bem… demasiado ordem.
Quando alguém lê os Atos dos Apóstolos, as epístolas de
7

D. Le Breton, Desaparecer de sí, Madrid, Siruela, 2016. (N.T. O título original francês Disparaître de soi : une tentation contemporaine)

8 Cf. D. Le Breton, Desaparecer de sí, pp. 94-98.
9 Cf. Cuaderno Joven de Misión Joven de enero de 2016.
10 Cf. G. Lipovetsky, De la ligereza. Hacia una civilización de lo ligero, Barcelona, Anagrama, 2016.

São Paulo, aí havia bagunça, havia problemas, a gente toda
se movimentava. Havia movimento e havia contato com as
pessoas. O anestesiado não tem contato com as pessoas.
Está afastado da realidade. Está anestesiado. E hoje em dia há
tantas maneiras de anestesiar-se da vida cotidiana, não? 11

Até aqui os “contras”. Existem, porém os “prós”?
2.2. Retorno ou desejo de comunidade? Ambiguidade de um retorno
Aqui remeto ao leitor às manifestações positivas enunciadas por Imanol
Zubero no seu artigo do citado número de Misión Joven. Aqui e ali encontramos
pessoas que se unem para levar a cabo ações comunitárias de mudança positiva.
Não poucos cristãos estão comprometidos nessas ações, Com frequência trabalha
lado a lado com pessoas de outras confissões religiosas ou não crentes, como
“fermento na massa”.
É bom que sigamos com atenção estes movimentos como um interessante
sinal dos tempos. O papa Francisco nos dá um bom exemplo com sua participação
e seus discursos cheios de conteúdo nos três últimos Encontros Mundiais de
Movimentos Populares12.
Por outro lado, o sociólogo francês Michel Maffesoli fala de “regresso ao
comunitário”, de “comunidades enraizadas nos espaços, reais ou virtuais, que
provisoriamente podem designar-se com a metáfora da tribo unida ao redor de
um aqui intemporal” 13. Não sem ironia, descreve assim este fenômeno:
Pequenas tribos contemporâneas que se estruturam ao
redor de ideias e afetos comuns, extraindo deles sua própria
vitalidade. Cada um destes grupos - os fãs de hard rock, os
entusiastas das autenticas salsichas regionais, os membros de
sociedades científicas, os intercambistas sexuais, os aderentes
a uma associação profissional, etc. - se une ao redor de palavras
chaves, utiliza jargões linguísticos, partilha pensamentos
convencionais que têm uma função sacramental: a de
tornar visível uma força invisível. Aí se encontra o “segredo”
comunitário por excelência - sorte de instinto pré ou
interindividual que faz com que o eu de cada um de nós não
11 http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/21/actualidad/1485022162_846725.
html.
12 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/
es/2015/7/9/
boliviamovimentipopolari.html;
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/
speeches/2016/november/documents/papa-francesco_20161105_movimenti-popolari.html
13 M. Maffesoli, El ritmo de la vida. Variaciones sobre el imaginario posmoderno, México, Siglo XXI,
2012, p. 81.
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exista mais que em função de um Eu coletivo […]. O segredo é
que não há segredo a não ser conteúdo doutrinal14.

Para Maffesoli, o meio (sentir-se grupo) constitui-se como fim, pois o objetivo,
a tarefa ou missão, deixa muito a desejar ou falta por completo. Poderíamos pôr
o exemplo de um grupo cristão que se reúne por afinidade afetiva, por gostar de
estar junto, porém sem objetivos missionários nem autenticidade evangélica.
Diz Maffesoli que “o desejo de grupo, o que chamei de ideal comunitário,
é [atualmente] uma tendência de fundo” 15; porém que é um fenômeno cheio
de ambiguidades. Ele fala de “tribalismo”, de “fusão na massa”… isso não é um
projeto comunitário e racional moderno. É outra coisa. Numa obra anterior o
compara com “o dionisíaco”: perder-se na massa, fundir-se com outros de modo
paroxístico:

14

A metáfora do tribalismo, que para os etnólogos mais ortodoxos
corresponderia às tribos primitivas estudadas, mostrou que
já não são as grandes instituições as que prevalecem na
dinâmica social, mas aquelas pequenas entidades que tem
(re)aparecido progressivamente. Trata-se de minigrupos
emergindo em todos os campos (sexuais, religiosos,
desportivos, musicais, sectários)… a imagem do tribalismo em
seu sentido estrito simboliza o reagrupamento dos membros
de uma comunidade específica com o objetivo de lutar contra
a adversidade que os rodeia. Ao se fazer referência à selva do
asfalto - que está muito bem representada pelas megalópoles
contemporâneas latino-americanas, por exemplo, a Cidade de
México, São Paulo, Tijuana, Rio de Janeiro, Caracas, Cartagena,
Buenos Aires, etc. - fica fácil perceber como se reestruturam
essas pequenas entidades grupais. Estas “selvas de pedra” não
são mais que um de tantos exemplos, onde se observa que a
dinâmica social acontece antes de mais que nada no interior
das próprias sociedades, dentro das próprias megalópoles.
Brotam nelas dinâmicas tão importantes como o “sentimento
de pertença”, supõem reconhecimento mútuo, apostam em
abraçar-se e se tocar uns com os outros, o que favorece uma
forma de solidariedade. Esta ideia do tribalismo continua
tendo assim uma grande importância e marcará sem dúvida a
dinâmica das sociedades nos próximos decênios. 16

No caso, este tipo de comunidade tribal ou de “fusão em uma massa amorfa”
vem a ser outro modo de “desaparecimento de si mesmo”. É uma falsa solução
14 M. Maffesoli, El ritmo da vida, p. 84.
15 M. Maffesoli, El ritmo da vida, p. 86.
16 M. Maffesoli, El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas,
México, Siglo XXI, 2000, p. 10.

e não parece que seja um modelo de comunidade desejável. Devo reconhecer
que, lendo Le Breton e Maffesoli, me veio a suspeita de que às vezes podemos
fomentar, seguramente de modo involuntário, comunidades cristãs que padecem
dessas mesmas ambiguidades. Recordemos o famoso ditado de que o caminho
do inferno está cheio de boas intenções…
3. Luzes e sombras das comunidades cristãs
3.1. De novo: Por que é necessária a comunidade?
Podemos considerar este retorno de interesse pelo comunitário como
uma janela de oportunidade para a promoção de comunidades cristãs como
desembocadura da pastoral juvenil? Desde o início, é bom recordar, antes de
tudo, que viver a fé em comunidade não é facultativo, pois, como se lê na Lumen
Gentium, “foi vontade de Deus santificar e salvar os homens, não isoladamente,
sem conexão alguma de uns com os outros, mas constituindo um povo, que o
confessasse em verdade e o servisse santamente” (LG 9).
Assim se apresenta esta necessidade de comunidade em um parágrafo do
Catecismo da Igreja Católica Catecismo nº 166:
A fé é um ato pessoal: a resposta livre do homem à iniciativa
de Deus que se revela. Porém a fé não é um ato isolado.
Ninguém pode crer sozinho como ninguém pode viver
sozinho. Ninguém concede si mesmo a fé, como ninguém
dá a vida a si mesmo. O crente recebe a fé de outro e deve
transmiti-la a outro. Nosso amor a Jesus e aos homens nos
impulsiona a falar aos outros de nossa fé. Cada crente é como
um elo na grande corrente dos crentes. Eu não posso crer
sem ser sustentado pela fé dos outros, e com a minha fé eu
contribuo para sustentar a fé dos outros17.

Ou, para dizer com mais contundência, como escrevia o teólogo dominicano
Edward Schillebeeckx em uma de suas obras mais importantes,
A única relíquia autêntica de Jesus é a comunidade viva…
o Novo Testamento (especialmente Paulo, porém também
as cartas aos Colossenses e aos Efésios, João e a carta aos
Hebreus) nos ensina que a comunidade eclesial, a congregação
daqueles que celebram Jesus, é a lembrança clara e viva de
Jesus: está cheia «da plenitude de Jesus» (Ef 3,19; 1,29) e,
17 Catecismo da Igreja Católica, nº 166, http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s1c3a2_
sp.html.
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portanto, da visão, da práxis e da disponibilidade para sofrer
de e pelos demais, do mesmo modo como Jesus se identificou
com Deus, cujo nome é «solidário com o povo” 18.
A comunidade viva é o documento normativo que Jesus nos
deu19.

3.2. Uma história recente complicada: do Concilio a Francisco
O Concilio Vaticano II apresentou a Igreja como povo de Deus e Mistério de
comunhão. Todos os teólogos e os papas pós-conciliares empregaram a expressão
“comunidade de comunidades” para referir-se à importância de promover o
tecido comunitário. O Documento de Aparecida usa esta expressão 4 vezes (DA
99,170, 179 e 309) e o papa Francisco a utiliza na Evangelii Gaudium, n. 28. Na
América Latina as comunidades eclesiais de base têm tido um interessante e rico
desenvolvimento.
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Por que dizemos, então, que a história das comunidades cristãs tem sido
complicada nestas últimas décadas? Por não pouco o final do Concilio, em
1965, praticamente foi sobreposto na Europa Ocidental com a irrupção da pósmodernidade e sua tendência ao individualismo. Esta mudança cultural motivou –
junto com outros fatores – uma quase monopolização do movimento comunitário
no pós-concilio por grupos e movimentos situados nos extremos: grupos
católicos muito conservadores e algum pequeno grupo com mentalidade muito
avançada. Digamos, sem pretender ofender a ninguém, que tivemos uma espécie
de curva de Gauss invertida. Com muita acuidade e clareza o papa Francisco fala
na Evangelii Gaudium de “neogóticos e neopelagianos” para caracterizar estas
posições estremadas (EG 94). A maioria de católicos, e ainda mais os jovens, não
se identificaram nem com uns nem com outros. Quiçá isso seja suposto que para
a maioria de pessoas cristãs, que faça parte de uma pequena comunidade, não
é necessário para viver a fé. Pensam que pertencer a uma comunidade só cabe a
crentes mais “radicais” (num sentido ou noutro). Isto favoreceu “a visão de uma fé
sem comunidade”. 20 (FPJ 96)
Devemos de ter em conta, além do mais,
houve um tempo em que quase tudo na Igreja era designado
como “comunidade”, e, por um uso excessivo e impreciso,
a palavra perdeu prestígio e se esvaziou de conteúdo. A
comunidade é algo mais que um grupo, algo mais que um
agregado de pessoas, algo mais que um conjunto de cristãos
18 E. Schillebeeckx, Cristo y los cristianos. Gracias y liberación, Madrid, Cristiandad, 1982, p. 624.
19 E. Schillebeeckx, Jesús. La historia de un Viviente, Madrid, Cristiandad, 1981, p. 49.
20 J. C. Garcia Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. Garcia Gutiérrez, Comunidad, p. 96.

que se unem para desenvolver um apostolado, para pôr em
marcha uma iniciativa pastoral ou criar uma obra eclesial.
Fazer coisas com os outros ou para outros não garante o
carácter comunitário da ação eclesial. 21
Com efeito, para que uma ação seja verdadeiramente eclesial,
é preciso que ela seja levada a cabo em nome do Senhor Jesus,
em continuidade com seu projeto e sua missão – que é o
anúncio do Reino de Deus –, em sintonia doutrinal e espiritual
com a tradição, atenta ao genuíno espírito evangélico e às
moções do Espírito Santo, e em comunhão com o restante dos
membros e seus pastores22.

3.3. O impulso comunitário de Francisco
Deve-se, pois, redescobrir o eixo comunitário na vida cristã, especialmente
na pastoral com jovens. É bem sabido que o Papa Francisco fala continuamente
de fomentar uma cultura do encontro, da necessidade pastoral de “ser e fazer-se
povo”, e denuncia o individualismo narcisista, que atinge também a consagrados,
sacerdotes, religiosos/as… Fez uma defesa candente da comunidade
especialmente na Evangelii Gaudium EG 87-92, um verdadeiro grito em favor
da vida fraterna e comunitária, culminando com uma vibrante exortação: Não
deixemos que nos roubem a comunidade! Vale a pena repassar esses números.
Destacamos algumas frases:
Sim aos novos relacionamentos gerados por Jesus Cristo
N. 87. Hoje, quando as redes e os instrumentos da comunicação
humana alcançaram desenvolvimentos inauditos, sentimos o
desafio de descobrir e transmitir a mística de viver juntos, de
misturar-nos, de encontrarmo-nos, de abraçar-nos, de apoiarnos, de participar dessa maré algo caótica que pode converterse em uma verdadeira experiência de fraternidade, em uma
caravana solidária, em uma santa peregrinação. Deste modo,
as maiores possibilidades de comunicação se traduzirão em
mais possibilidades de encontro e de solidariedade entre
todos. Se pudéssemos seguir esse caminho, seria algo tão bom,
tão sanador, tão liberador, tão esperançoso! Sair de si mesmo
para unir-se aos outros faz bem. Encerrar-se em si mesmo é
provar o amargo veneno da imanência, e a humanidade sairá
perdendo com cada opção egoísta que fazemos.
21 J. C. Garcia Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. Garcia Gutiérrez, Comunidad, p. 78.
22 J. C. Garcia Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. Garcia Gutiérrez, Comunidad, p. 79.
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88. O ideal cristão sempre convidará a superar a suspeita, a
desconfiança permanente, o temor de sermos invadidos, as
atitudes defensivas que nos impõe o mundo atual. Muitos
tratam de fugir dos demais para uma privacidade cômoda
ou para o reduzido círculo dos mais íntimos, e renunciam ao
realismo da dimensão social do Evangelho. Porque, assim
como alguns quiseram um Cristo puramente espiritual,
sem carne e sem cruz, também se pretendem relações
interpessoais somente mediadas por aparatos sofisticados,
por telas e sistemas que se possam acender e apagar à vontade.
Entretanto, o Evangelho nos convida sempre a correr o risco
do encontro com o rosto do outro, com sua presença física
que interpela, com sua dor e seus reclamos, com sua alegria
que contagia num constante corpo a corpo. A verdadeira fé
no Filho de Deus feito carne é inseparável do dom de si, da
pertença à comunidade, do serviço, da reconciliação com a
carne dos outros. O Filho de Deus, em sua encarnação, nos
convidou à revolução da ternura.
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89. O isolamento, que é uma tradução do imanentismo,
pode expressar-se em uma falsa autonomia que exclui Deus;
porém, pode também encontrar no religioso uma forma de
consumismo espiritual à medida que seu individualismo
adoece […].
91. Um desafio importante é mostrar que a solução nunca
consistirá em escapar de uma relação pessoal e comprometida
com Deus que ao mesmo tempo nos compromete com
os outros. Isso é o que hoje acontece quando os crentes
procuram esconder-se e livrar-se dos demais, e quando
sutilmente escapam de um lugar para outro ou de uma tarefa
para outra, ficando sem vínculos profundos e estáveis […].
Faz falta ajudar a reconhecer que o único caminho consiste
em aprender a encontrar-se com os demais com a atitude
adequada, que é valorizá-los e aceitá-los como companheiros
de caminhada, sem resistências internas. Melhor, todavia,
trata-se de aprender a descobrir Jesus no rosto dos demais,
em sua voz, em suas queixas. Também é aprender a sofrer
em um abraço com Jesus crucificado quando recebemos
agressões injustas ou ingratidões, sem cansar-nos jamais de
optar pela fraternidade.
92. Ali está a verdadeira cura, já que o modo de relacionar-nos
com os demais que realmente nos cura em lugar de adoecernos, é uma fraternidade mística, contemplativa, que sabe
olhar a grandeza sagrada do próximo, que sabe descobrir
Deus em cada ser humano, que sabe tolerar as moléstias da

convivência aferrando-se ao amor de Deus, que sabe abrir o
coração ao amor divino para buscar a felicidade dos de mais
como a busca seu bom Pai […] Não deixemos que nos roubem
a comunidade!

4. Algumas propostas pastorais
a) a situação pós-moderna acentua a necessidade humana de encontrar
espaços de calor afetivo, de acolhida incondicional e de possibilidade de livre
autoexpressão. Numa época de certa decomposição do antigo tecido social
cristão, se percebe com mais urgência que “um cristão sozinho, não é cristão”
(Tertuliano). É uma importante necessidade pastoral atual potencializar o
nascimento e crescimento de comunidades eclesiais fraternas, acolhedoras, que
atualizem neste século XXI a dinâmica do “Vem e verás” das comunidades cristãs
neotestamentárias. Estas comunidades são atraentes e proveitosas quando as
pessoas se sentem tratadas como amigas e não como servas, segundo a expressão
joanina (cf. Jo 15,15). Ditas comunidades podem ser a desembocadura habitual
para muitos adolescentes e jovens que costumam ficar “na terra de ninguém”
após receber e viver as diversas ofertas da pastoral juvenil, assim como recolher
pessoas adultas que vão fazendo os processos de reiniciação ou de retorno à fé.
b) Aproveitando uma expressão do episcopado francês23, é importante que
essas comunidades sejam nutritivas, que ofereçam aos que delas se aproximam
uma vivência cristã rica em conteúdos e experiências: celebrações, compromisso
social, revisão de vida, partilha de bens espirituais, etc. É importante que sejam
um lugar rico de imersão para os que procuram à fé e se propõem perguntas pelo
sentido acima descritas. Não importa que a adesão inicial seja emotiva e afetiva,
desde que a experiência que se tem em seu seio abarque as parcelas principais
da vida cristã (koinonia, liturgia, diakonia e kerigma). A pessoa que bate a sua
porta deveria encontrar um espaço para viver a fé e para poder submergir-se
em uma vida cristã rica e gozosa. Estas comunidades serão como um oásis de
vida evangélica em meio às intempéries secularizadas que costumam ser hoje
as sociedades ocidentais. Digo oásis, como pequeno lugar de vida em meio do
deserto, porém não estufas de inverno. Estas são isolados do ambiente exterior
por cristais, enquanto que o oásis está em contato com a areia do deserto24.
23 Cf. Conferencia de los Obispos de Francia, Texto nacional para la orientación de la catequesis en
Francia y principios de organización, Madrid, CCS, 2008.
24 Tomo está metáfora do oasis de P. J. Gómez Serrano, ¿Por dónde vam los tiros? 10 pistas para
impulsar una pastoral de juventud actualizada, em Misión Joven 318-319 (2003), pp. 99-106.
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c) Comunidades agradáveis-habitáveis. Hoje as pessoas elegem o que
querem e o que as atrai, sobretudo, os jovens. Hoje não basta dizer aos homens
e mulheres de nossa cultura que devem se integrar em comunidades… “porque
se está mandando!”. Deve ser por atração: ligar ou envolver com as buscas ou
peregrinação existencial (a expressão é de Michel Maffesoli) do ser humano de
hoje. Por isso,
A recordação de Jesus e da comunidade cristã primitiva
coloca hoje às Igrejas cristãs diante de um grande desafio:
recuperar a alegria, a celebração e a festa. Para isso é
absolutamente necessário reconciliar o culto com a vida. A
alegria, a celebração, a festa, o culto na vida de Jesus evocam
a importância da alegria, a celebração, a festa e o culto na vida
cristã 25.
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d) Esse “esconder-se e afastar-se dos demais” ou esse “cansar-nos de optar
pela fraternidade” (EG 91) se dá com frequência em alguns grupos e estruturas
pastorais para jovens, e impede não poucas vezes a integração em comunidades
cristãs e eclesiais adultas. Sem dúvida,
Uma comunidade não pode permanecer fechada em si mesma;
a comunhão a leva a uma fraternidade concreta e a uma
abertura eclesial universal [...]. Uma comunidade de jovens
só pode subsistir se se desdobra por seus compromissos, se
se torna diakonia e se enfrenta os grandes desafios sociais,
culturais, morais e políticos do mundo de hoje, e se organiza
uma ação libertadora e profética em seus ambientes e em seus
meios ordinários de vida. Sem compromisso que desgasta,
que interpela, que desanima e permite entrar no realismo
crente, não podemos falar de comunidade verdadeiramente.
Mais além da celebração – imprescindível –, mais além da
comunhão – verdadeira necessidade –, mais além da fome
de formação e anúncio – coluna vertebral da comunidade
cristã de jovens –, é o compromisso concreto ordenado à
ação caritativa e social ou indicador de autenticidade de
uma comunidade cristã. A aproximação aos novos pobres,
a capacidade de análise e a atuação a favor dos últimos na
diakonia é o que define as cotas da maturidade de uma
comunidade que está se construindo constantemente26.

e) algumas comunidades cristãs postas em marcha na pastoral juvenil
padecem da “síndrome da mesa bamba”, ao faltar algum dos elementos chave:
25 F. Martínez, Creer em Jesucristo. Vivir en cristiano: cristologia y seguimiento, Estella, Verbo Divino,
2005, p. 913.
26 J. C. Garcia Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. Garcia Gutiérrez, Comunidad, pp. 81-82.

Toda ação eclesial só chega a ser comunitária quando
integra todos ou alguns dos elementos da comunidade cristã
primitiva descrita no livro dos Atos: oração em comum, fração
do pão, ensinamento dos apóstolos, comunicação de bens e
testemunhos enérgicos da Ressurreição de Jesus realizando
prodígios e sinais, e confiando em que o Senhor agregue cada
dia ao grupo outros membros (cf. At 2,42-47 e 4,32-35). Na
comunidade vive-se como irmãos, inclusive, às vezes chegase até a uma comunidade de vida, de convivência ordinária
e estável, ainda que nem sempre esse elemento seja dado o
imprescindível. O característico de uma comunidade eclesial
é a fé partilhada e projetada, revisada e celebrada27.

f ) Promover comunidades cristãs juvenis que sejam esqueleto mais que
armadura, segundo a brilhante metáfora do artigo que estou citando do livro do
Fórum de Pastoral com Jóvenes:
Existe uma proposta pastoral centrada na comunidade
quando o sujeito é fundamentalmente emotivo, corporal,
noturno, individualista, nerd, apolítico, solidário ocasional e
com escassos vínculos familiares? - A resposta é afirmativa,
porém podemos intuir dois tipos de comunidade e duas
percepções eclesiais bem distintas. Diante de um indivíduo
desconexo e frágil, a Igreja e a pertença eclesial podem ser
vividas como uma armadura que o defende das agressões do
mundo ou como um esqueleto que lhe dá suporte, que dá
vigor e o sustenta, porém não o imuniza nem o afasta da nova
realidade28.

Deve-se preparar os jovens que querem se integrar em comunidades cristãs
para saber ter “resiliência comunitária”, estar firme e amadurecido, “sem cansarnos jamais de optar pela fraternidade” (EG 91).
g) é bom que abramos os olhos e ouvidos para conhecer experiências
novas que estão funcionando. James Mallon, pároco em Halifax, em Nova Escócia
(Canadá), conta em um livro recente como em sua paróquia conseguiram que
a maioria de fiéis cristãos “normais” se integrasse em pequenas comunidades,
fazendo uma paróquia que é verdadeiramente uma “comunidade de
comunidades”:
Para as igrejas sadias, estar inserido em um grupo pequeno
ou médio não se considera uma opção, mas que é uma parte
integral da vida da Igreja local… Prever oportunidades para
27 J. C. Garcia Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. Garcia Gutiérrez, Comunidad, p.79.
28 J. C. Garcia Domene - J. L. Pérez Álvarez – T. Garcia Gutiérrez, Comunidad, p. 91.
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experimentar uma comunidade autentica tem que ser uma
prioridade29.

O interessante é que oferece ideias concretas levadas à prática.
h) enfim, trata-se de propor não qualquer tipo de comunidade, mas
comunidades que, como dizia em suas últimas obras José Mª Mardones, cuidem
da cabeça, o coração e as mãos, quer dizer, de todas as dimensões da pessoa: o
intelectual, o afetivo e o compromisso social.
5. Para concluir
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Quero terminar citando um texto de Santo Agostinho que narra o que
é uma comunidade cristã: segundo ele, trata-se de um grupo onde se fala, se
aprende e se ensina uns aos outros; se sente menos os ausentes e se consegue
formar um corpo unido; e tudo é cozido junto, que é o transfundo da Eucaristia.
Convidamos caminhar nesta direção:
Rezar juntos, porém também falar e rir em comum,
intercambiar favores, ler livros juntos, bem escritos, estar
brincando e ficando sérios juntos; estar às vezes em desacordo,
sem animosidade, como se está à vezes consigo mesmo, e
utilizar este raro desacordo para reforçar o acordo habitual;
aprender algo uns de outros, ou ensiná-lo uns aos outros;
apenar-se menos dos ausentes, acolher os que chegam com
alegria e fazer manifestações deste tipo ou de outro gênero,
faíscas do coração dos que se amam e se atraem, expressas
no rosto, na língua, nos olhos, em mil gestos de ternura; e
cozinhar os alimentos em casa onde as almas se unam em
conjunto e onde vários não são mais que um só. 30

29 J. Mallon, Una renovación divina. De una parroquia de mantenimento a una parroquia misionera,
Madrid, BAC, 2016, pp. 196-198. Cf. 196-208.
30 Sam Agustín, Confesiones, IV, 8,13.
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Motivado pelo próximo Sínodo sobre os jovens do século XXI desejo, antes
de tudo, tratar de fazer-me saber quem são, como vivem, que possibilidades
existem neles e nelas de acesso à experiência religiosa. Mas, todavia, quero
refletir sobre esse fenômeno que a tantos desalenta das aparentemente poucas
possibilidades de que a juventude continue de forma coerente o caminho do
Evangelho e mais especificamente o caminho da vida consagrada, como seu
próprio caminho vocacional.
Há quem se alarme diante do desapego que não poucos jovens de nosso
tempo mostram para com a religião, para com a igreja, suas instituições e a moral
de não poucos jovens de nosso tempo.
Tratarei, em primeiro lugar, de descrever o fenômeno e em segundo lugar,
tentarei descobrir questões e perspectivas que se nos apresentam para uma nova
conjugação entre juventude e vida consagrada.
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Sei que tudo isto será discutido na preparação, desenvolvimento e
declaração final do Sínodo sobre os jovens. Não obstante, espero que esta reflexão
possa ser útil para uma mudança de perspectiva e de processos formativos que
respondam às exigências de nosso tempo..
I - O fenômeno
Reconheço, já de início, minha incapacidade para descrever o fenômeno
da juventude no século XXI. Não obstante, grande parte de meu ministério como
presbítero e professor de teologia se desenvolveu com diversas gerações de
jovens de Europa, América, Ásia e também não poucos alunos e alunas da África.
A isto acrescento o recurso de importantes estudos sobre a juventude de nosso
tempo que irei citando e que me oferecem uma admirável base para ampliar meu
campo de visão e afiançar minhas reflexões.
Para descrever o fenômeno da juventude de nosso tempo, século XXI, fixarme-ei em três coordenadas:
•

Os jovens e o tempo

•

Os jovens e a religião

•

Os jovens e o amor

1. Os jovens e o tempo
Contemplamos, em primeiro lugar, os jovens em sua relação com o tempo.
Para elas e eles, ser jovem no século XXI significa manter uma relação paradoxal
com o tempo. Não é aquela que mantemos n[os, a maioria dos adultos ou dos
idosos. Os jovens experimentam o tempo como incerteza, crise, risco, nomadismo.

a) É o tempo para projetos de vida?
Ainda que pareça estranho, corta-se à juventude o futuro. Dizemos
com certa ingenuidade que o jovem forja sua identidade quando elabora e se
compromete com um projeto de vida sério.
O projeto seria o principio arquitetônico com o qual a pessoa jovem
organiza sua biografia pessoal. Sem projeto – diz-se - a existência se torna caótica.
Graças ao projeto de vida, o futuro fica conectado com o presente e com o
passado. Esse projeto influi nas atividades de cada dia; e estas se planejam em
relação a ele.
Quando apresentamos esta reflexão aos jovens de nosso tempo, nos
topamos com uma surpreendente realidade, que se pode descrever em diversas
etapas:

1
2

•

Após as terríveis guerras mundiais do século XX entraram em crise
as utopias de um futuro, entendido como progresso, planejamento,
controle. A triste realidade nos fez compreender que isto do “progresso
indefinido” é uma ideologia e não é real. O real é que, no momento
mais inesperado, tudo pode ser derrubado e os melhores projetos
naufragam e deixam de ser úteis - tanto a nível individual como social.
O mal estar social cresceu tanto que se fala da “crise de futuro” 1 e da
“sociedade do risco”2.

•

Ainda que esta situação continue presente em nossos relatos
biográficos, sem dúvida, as jovens gerações são as mais afetadas. Seus
relatos existenciais estão configurados por um futuro imprevisível e
em constante flexibilidade. Esta situação produz asfixia. Daí que esta
segunda modernidade, ou pós-modernidade, não seja um tempo de
projetos. É bem mais tempo de incertezas.

K., Pomian, La crisi dell’avvenire, in R. Romano (ed.), Le frontiere do tempo, Il Saggiatore, Milan,
1981, pp. 97-113.
Cf. U. Beck, La sociedad del riesgo. Hacia una nova modernidad, Surcos, Madrid, 2006.
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b) “Nomadas do presente”
Dizia antes que as gerações jovens são as mais afetadas pela crise do
futuro e pela sociedade do risco. São elas, sobretudo, as que mais sentem hoje
a transformação das coordenadas fundamentais do tempo e do espaço3. Vejamos
porque:
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•

O tempo social: é aquela concepção do tempo que herdamos da
modernidade. Referido aos jovens, o tempo social é o tempo da formação
e de preparação para o trabalho; referido aos adultos, o tempo social é o
dedicado ao trabalho (tempo oneroso); referido aos idosos, é o tempo da
jubilação e da merecida aposentadoria (tempo ocioso)4.

•

O tempo industrial: neste tempo prevalece outra concepção do tempo
que se denomina tempo industrial. Após o tempo dedicado à formação
e preparação, uma grande maioria de jovens se encontra sem trabalho
adequado a sua capacitação; essa situação se prolonga frequentemente
por largo tempo: daqui surge o dramático desemprego e greve juvenil
que tanto os afeta. A consequência é que estas pessoas jovens vêm
interrompido sua história biográfica, ficam em “off” durante uma etapa
muito importante de sua vida: como em greve! Se conseguem entrar
no mundo do trabalho, o que encontram é um trabalho precário,
provisório, fragmentado em episódios e sem continuidade.

A história autobiográfica da grande maioria de jovens fica congelada; sua
vida fica como esmigalhada em fragmentos, tal como observou Zigmunt Bauman5.
O sociólogo italiano Alberto Melucci descreveu os jovens de nosso tempo como
“nomadas do presente” 6, porque o único que define sua identidade e sua biografia
atual é o presente; não procuram chegar a nenhuma fronteira – dessas fronteiras
abertas que os meios de comunicação apresentam. Estão agarrados no presente7!
O tempo de passagem para a idade adulta se prolonga de uma forma
excessiva e antinatural; porém também, de uma forma muito descontinua. Não
3
4
5
6
7

Cf. B. Adam, Timewatch. The Social Analysis of Time, Polity Press, Cambridge, 1995; Z. Bauman,
Modernidad liquida, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2017; H. Nowotny, H., Time: The
Modern and Postmodern Experience, Polity Press, Cambridge, 1994.
Cf. M. Kohli, Institutionalisierung und Individualisierung der Erwerbsbiographie, em U. Beck - E.
Beck-Gernsheim (eds), Riskante Freiheiten, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1994, pp. 219-244; U. Beck,
La sociedad del riesgo. Hacia una nova modernidad, Surcos, Madrid, 2006.
Z. Bauman, Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality, Blackwell, Oxford, 1995.
Cf. Alberto Melucci, Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary
Society, Radius, 1989.
Cassano, F. ‘Pensare la frontiera’, em F. Cassano, Il pensiero meridiano, Laterza, Roma-Bari 2003, p.
53.

existe sincronização entre os momentos cruciais da transição que seriam: casa
paterna, entrar no mundo do trabalho e formar uma família8; sucedem-se as
frequentes interrupções entre etapa e etapa, tempos de espera, momentos
longos de pausa; como se não houvesse pressa em crescer!9 As decisões que em
tal situação tomem os jovens estarão marcadas por uma tremenda incerteza:
sem projetos de longo prazo, sem futuro certo, sem pontos de referência para
construir a própria vida10.
Em não poucos casos, a gente jovem tende a prolongar sua convivência
com seus pais. Porém tal convivência entre filhos ou filhas maiores e pais não
é nada fácil. E caberá, sobretudo, aos pais manter uma atitude aberta, flexível e
negociadora; porque é óbvio que nem sempre estarão de acordo com o estilo e as
opções destes filhos e filhas, “nomadas do presente”. Quiçá tenha-se que dizer que
grande parte desta gente jovem encontra na própria família liberdade de ação
e pensamento e a possibilidade de viver harmoniosamente em casa e desfrutar
dos privilégios próprios de quem não tem responsabilidades, nem necessidade
de organizar sua vida dia a dia11.
c) Confrontação com a incerteza e luta contra ela
O espírito deste tempo diz aos jovens que este não é o momento de fazer
projetos a longo prazo, mas unicamente “projetos curtos”, limitados e em resposta
rápida ao que possa advir. Para ele se requer destreza, flexibilidade, habilidade
para não perder as ocasiões e atrapalhar o talvez inesperado. Por isso, na bagagem
intelectual da gente jovem do século XXI encontramos a “incerteza” e também a
busca da “sorte” como oportunidade existencial, altamente valorizada. O futuro
que se abre desta maneira é sempre “breve”, múltiplo, não hierárquico, mas
aberto12.

Cf. C. Buzzi, ‘Transizione all’età adulta e immagini del futuro, em C. Buzzi, A. Cavalli and A. de Lillo
(eds), Giovani del nuovo secolo, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 19-39; cf. O. Galland, Sociologie da
jeunesse. L’entrée dans a vie, Armand Colin, Paris, 1991,
9 Cf. A. Cavalli, Giovani italiani e giovani europei, in C. Buzzi, A. Cavalli and A. de Lillo (eds), Giovani
del nuovo secolo, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 511-521.
10 Cf. H. Reiter, Past, Present, Future: Biographical Time Structuring of Disadvantaged Young People,
em “Young. Nordic Journal of Youth Research”, 11(2003), pp. 253-279.
11 Entre as idades de 18 a 34 os jovens permanecem em suas famílias como “situação normal”.
Costuma haver uma diferença entre varões e mulheres. Estas vêm mais limitada sua liberdade
na família: cf. C. Facchini, C., ‘La permanenza dei giovani nella famiglia di origine’ (‘Young People’s
Stay in the Family’), em C. Buzzi, A. Cavalli and A. de Lillo (eds), Giovani del nuovo secolo (Youth in
the New Century), Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 175-176.
12 Cf. Leccardi, C., Futuro breve. Le giovani donne e il futuro, Rosenberg & Sellier, Turin 1996.
8
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Esta condição da juventude de nosso tempo foi descrita por Zymunt
Baumam como “incerteza biográfica”13; e a forma virtuosa de confrontar-se com
ela é a flexibilidade14. Quando se é nômade do presente não se tem passado, nem
futuro. As decisões tomam “tempo ao tempo” segundo situações e contextos,
necessidades e desejos15.
2. Jovens e Religião16
Contemplemos agora a juventude atual desde outra dimensão: a religiosa.
Este não é o tempo da secularidade, mas da pós-secularidade, quiçá não seja o
tempo da religião, porém se e, sobretudo, da espiritualidade. Tudo configura a
juventude do século XXI de um modo do todo peculiar.
a) “Em” e “mais além” da secularização
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Houve um tempo passado em que se pensou que a religião desapareceria
da esfera pública e da vida privada da gente. Porém não foi assim. A religião
recupera sua visibilidade e importância, ainda que com outras características
e em um contexto muito diferente do passado. Encontramo-nos no final de
um ciclo histórico e no começo de outro. Se os processos de secularização nos
levaram à sociedade secular, a secularização produziu efeitos religiosos e nos tem
levado à sociedade pós-secular – ainda que misturada com a sociedade secular
prévia. Nesta sociedade pós-secular aparecem formas específicas de religião
–publicamente reconhecidas - e novos movimentos religiosos (seitas, grupos
mágicos e exotéricos, pentecostalismo, retorno das crenças ancestrais, uma
religião líquida e relativista e um fundamentalismo batalhador e violento). Não
se trata tanto do avivamento das religiões, quanto de uma explosão do religioso
desde uma multiplicidade de experiências estéticas e desde a necessidade de
uma orientação moral que estabeleça relações significativas. A relação com o
sagrado se desenvolve segundo novas – e não sempre ortodoxas - modalidades.
Esta persistência e “reavivamento” da religião requer novas categorias
de compreensão, novos instrumentos de análise e novas coordenadas
13 Baumam demonstrou amplamente em suas obras (1995; 1999; 2000): toda pessoa tem que
ter mobilidade, estar pronto a buscar as oportunidades, atento a apropriar-se das novas
possibilidades tão logo apareçam; porém, também deve ser hábil para abandoná-las, quando
outras mais proveitosas surgem no horizonte. O resultado é frequentemente a sensação de ser
uma pessoa inadecuada; uma incomodidade gerada pela brecha entre o que é real e o que é
possível.
14 Cf. Sennett, R.. The Corrosion of Character, Norton and Company, New York/London, 1998.
15 Rosa, H. . ‘Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a Desynchronized High-Speed
Society’, em “Constellations”, 10 (2003), p. 19.
16 Cf. Giuseppe Giordam (ed.), Youth and Religion,

(individualização do religioso e do pluralismo crente). A religião que emerge se
legitima desde as opções individuais e não tanto desde a submissão às instituições:
são dois modelos religiosos diferentes. A religião desde a “cultura do eu” busca a
autorrealização e o bem estar pessoal
A “cultura do eu” com suas características de autorrealização e bem estar:
o individuo interpreta sua existência não desde funções objetivas que se lhe
impõem desde fora, mas segundo a busca continua que o leva a sintonizar com
seu eu mais profundo. Somos testemunhas da passagem da exterioridade à
interioridade, das regras impostas à introspecção.
Aparece também a “cultura do pluralismo”. Os processos migratórios
provocam o encontro de muito diferentes sensibilidades religiosas, culturais e
simbólicas. Este pluralismo de valores questiona a legitimidade e credibilidade
de uma religião sobre as outras: se questionam então os ritos estabelecidos, as
normas morais. O pluralismo religioso intervém decisivamente na elaboração de
identidades religiosas acreditáveis. Como se redefine a relação com o sagrado em
uma época caracterizada pelo pluralismo de valores e o reconhecimento social da
liberdade de eleição do sujeito?
b) Estilos de vida e religião17
“Estilo de vida” é um conceito transdisciplinar18 que faz parte dos modelos
interpretativos das ciências sociais e, em especial, da juventude 19. Estilo de vida é
um conceito útil para analisar as novas espiritualidades.
Existe um estilo de vida horizontal, segundo o qual cada indivíduo constrói
sua própria aparência, sua forma de vestir e suas práticas; o individuo confere
a tudo isso um sentido unitário e um toque de distinção. Ordinariamente se
comparte com um grupo, uma subcultura. Este é o estilo de vida específico da
nova espiritualidade20. As novas espiritualidades se caracterizam, por um lado,
17 Luigi Berzano, op. cit.
18 É um conceito que se utiliza em economia, psicologia, antropologia, sociologia, teologia e se
aplica tanto aos indivíduos como às coletividades, às condutas e às aspirações e projetos de
identidade.
19 A Enciclopédia Internacional das Ciências Sociais define o “estilo de vida” como um indicador do
estado social para ordenar hierarquicamente a população, conforme se pertence a uma classe
ou grupo social ou outro (vestido, lugar de residência, educação. consumo).
20 W.C. Roof, Spiritual Marketplace. Baby Boomers and the Remaking of Americam Religion, Princeton
University Press, Princeton, 1999; E. Lesser Random, The New Americam Spirituality. A Seeker’s
Guide, Randon House, New York, 1999; R. Wuthnow, Creative Spirituality. The Way of the Artist,
University of California Press, Berkeley, 2001, G. Giordan, Tra religione e spiritualità, Franco Angeli,
Milano, 2006; Id., Dalla religione alla spiritualità: una nuova legittimazione do sacro?, em “Quaderni
di sociologia”, 35 (2004), pp. 105–117; P. Heelas, L. Woodhead, The Spiritual Revolution. Why
Religion is Giving Way to Spirituality, Blackwell, Oxford. 2005.
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pela grande autonomia dos indivíduos na eleição de suas crenças, em sua forma
de orar e de comportar-se e, por outro lado, pela diferente forma de legitimar sua
atuação e sua identidade religiosa, que não depende de instituições religiosas
estabelecidas.
As espiritualidades tradicionais sempre oferecem seus próprios “estilos
de vida”, dentro de um caminho de espiritualidade. Porém hoje existem outras
formas de espiritualidade: new age, esotérica, mágica, espiritista, astrológica,
terapêutica, a espiritualidade do morar, a espiritualidade da procura, da busca
do mais profundo de si mesmo e - até se fala - do misticismo de internet e da
espiritualidade ateia.
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Outra forma de espiritualidade episódica que afeta notavelmente à
juventude hoje, é a espiritualidade dos eventos religiosos: as Jornadas Mundiais
da Juventude (JMJ). Em tais eventos, as condutas e as identidades religiosas
assumem formas transitórias, horizontais, interativas, experimentais. São formas
parcialmente análogas ao que na sociedade se torna viral, formas experimentais,
modas, tendências e não tanto conversão a um novo sistema cognitivo baseado
em valores21. O catolicismo tem realizado sempre grandes mobilizações:
Jubileus, peregrinações, procissões, porém nas Jornadas da Juventude prevalece
seu carácter temporal e sua estrutura provisória. Não requerem uma longa
socialização, nem uma continuidade simbólica, nem uma fé espiritual; o que as
constitui é a experiência intensamente emocional e total na situação e durante
o tempo que acontece. São encontros tipo “vivência” (“Erlebnis” na linguagem
de Dilthey). Aí prevalecem os rituais festivos, experiências estéticas na música,
formas de organização em línguas. Criam identidades transitórias. Assim os
jovens mostram que estão aí, porém que também mantêm certa distância da fé
como “experiência” e forma de vida (“Erfahrung” na linguagem de Dilthey).
c) Estetização da espiritualidade como estilo de vida
Existe um processo de “estetização” da vida através do estilo, moda,
publicidade, busca de novas tendências 22. Existe também uma estetização
da religião: dá-se muita importância à forma, ao estilo, às novas experiências
e emoções. Ao invés de adotar um estilo de vida religiosa sem refletir, através
da tradição e o hábito, os indivíduos preferem construir um estilo próprio para
eles, indicando sua própria individualidade através dele. Uma dimensão estética
21 Garelli, F. e Ferrero Camoletto, R., Una spiritualità in movimento. Le Giornate mondiali della
Gioventù, da Roma a Toronto, Ed. Messaggero Padova, Padova, 2003; D. Hervieu-Lèger, a

religion em mouvement, Flammarion, Paris, 1999 (capítulo III).

22 Simmel, G., Sociologia, Comunità., Milano, 1989; Id., La moda, Editore Riuniti, Roma, 1985.

e experiência das novas espiritualidades se encontram naquelas situações em
que inclusive “o elemento religioso” está implicado no processo mais geral de
estetização da realidade: o encanto dos lugares sagrados, a “antigua traditio”, o
neo-monacado, a música, o arte, as experiências culminantes… Em todas estas
situações em que se produzem sentimentos intensamente espirituais, ou cada
dia profano se transforma em tempo festivo, sagrado; rompem-se os laços com o
religioso institucional. Esta atmosfera não leva ao eclipse do sagrado; ao contrario,
reproduz novas experiências e sentimentos religiosos.
d) Espiritualidades sanadoras de estilo de vida
Há outros tipos de espiritualidades que unem a saúde espiritual com a
saúde física e invocam o fluxo das energias espirituais no corporal. A expressão
tão frequente nos jovens “cuida-te” parece ter-se convertido na oração da
espiritualidade sanadora.
Saúde e salvação se entrelaçam formando um estado de bem-estar físicoespiritual, cuja terapia atende à alimentação. A saúde, a sexualidade e as relações
com os demais. Inspira esta terapia como primeiro argumento a superação do
dualismo entre corpo e espírito, homem e mundo, homem e Deus. Opta-se por
uma visão holística (holy, health), pelo principio de totalidade. Encontrar a saúde
é encontra-se consigo mesmo.
e) Espiritualidade de apoio à opção pelos pobres
São espiritualidades de apoio aquelas que têm finalidades sociais, como a
opção pelos pobres (santos sociais ). Sua espiritualidade clama pela solidariedade
em geral. Prevalece um ethos onde formas de presença e de testemunho estão
entrelaçadas: as antigas e novas pobrezas e marginalizações. Testemunha o Deus
dos últimos: “mais próximos de Deus, mais perto dos últimos”.
3. Os jovens e o amor romântico e as relações amorosas23
a) Transformação do imaginário e prática amorosa
Também se vão transformando os imaginários e as práticas amorosas
dos jovens. Têm surgido práticas inovadoras que não podem ser inscritas no
imaginário romântico ou pós-romântico; que se afastam dos marcos institucionais
- que vigiam e castigam. Nas práticas juvenis de hoje ganham força a heteronomia
23 Zeyda Rodríguez Morais, Paradojas de amor romántico: relaciones amorosas entre jovenes,
Instituto Mexicano de la juventud, México, 2006.
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e a independência da religião, da moral, das forças imperativas da sociedade.
Debilitou-se muitíssimo o binômio sexualidade/culpa ou pecado. Nos meios
de comunicação foi se impondo uma “cultura da confissão” (reality-shows, a
“tele-verdade”); a confissão ocupa um lugar central nos relatos; trata-se de uma
“confissão liberada da culpa”.
A pergunta que nos fazemos é: como interpretar o sentido e a configuração
amorosa que orienta as práticas destes jovens, mulheres, homens, heterossexuais,
homossexuais, transexuais, universitários, trabalhadores?
As relações afetivas entre os jovens se estabelecem sem levar em conta a
pertença a uma determinada classe social ou família, a certo status; são relações
estabelecidas por própria iniciativa, nas quais cada um de seus membros
assume o que delas possa derivar e se mantem somente na medida em que se
julga pelos dois lados que esta associação produz a suficiente satisfação para
um e outro.
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Os jovens estão produzindo uma “cultura emergente do amoroso”, que os
leva a novos limites. E essa cultura tem critérios peculiares sobre o que se entende
por bem-estar, felicidade, diversão, recreação… as identidades não são fixas, mas
relacionais 24. A duração da relação depende do que dure o sentimento; pospõese o momento da consagração social – matrimonio -; os fins da relação amorosa
com a companhia e o gozo; os papeis no casal são produto da negociação
(Jeam Claude Kauffman); a fidelidade é um valor que permanece ainda que seus
conteúdos admitam diversos matizes; a expressão dos sentimentos é cada vez
mais aberta tanto para mulheres como para homens; as relações sexuais não são
um terreno carente de regulamentação; o desejo de ter filhos os situa no futuro;
e o espaço afetivo implica a família e os amigos, criando um contexto onde o
amoroso se integra no conjunto, com exceção dos jovens homossexuais, que
ocultam ou disfarçam seus acasalamentos25.
b) a dimensão política dos fenômenos amorosos e sexuais
É necessário destacar que os fenômenos amorosos e sexuais têm uma
dimensão política: ainda que aconteçam no espaço privado, se encontram –
não obstante - no centro da disputa social; os grupos conservadores e a moral
hegemônica reagem fortemente contra as práticas heterodoxas no âmbito da
24 José Manuel Valenzuela, Culturas juveniles, identidades transitorias”, em “Jóvenes” Revista de
estudios sobre la juventud , 3 (1997), México p. 14.
25 Cf. Andrei Bejin, Le nouveau tempérament sexuel (Histoire des idées, théorie politique et

recherches em sciences sociais ), ed. Kimé, 1992.

afetividade e da sexualidade26. Dizia Margaret Mead que “os jovens são a primeira
geração de um mundo por vir” 27.
Os jovens se tornam protagonistas de um novo mundo; são como uma
revolução de magnitude mundial. A geração jovem se homogeneizou em sua
capacidade de assimilar as mudanças ao ritmo que estes ocorrem. Os jovens
marcaram o rumo, pois serão os únicos capazes de formular as novas preguntas
sobre uma nova realidade. Crianças e jovens da sociedade ocidental são
receptores de uma grande quantidade de informação que antes era reservada
para os adultos. De repentes assistem a guerra, enterros, jogos de sedução erótica,
interlúdios sexuais, intrigas criminais 28.
Os jovens não devem ser considerados hoje como um personagem único.
O que temos diante de nós é uma grande rede de grupos, onde se entrelaçam
infinitas relações individuais. Os jovens manifestam diferentes atitudes frente à
cultura afetiva dominante. Não se comportam como um sujeito social homogêneo:
há quem reproduz a cultura dentro dos limites que o campo simbólico estabelece;
há quem resista à visão hegemônica, pressionam tais limites criando obstáculos à
ação inovadora. As mulheres em geral manifestam maior resistência ao imaginário
hegemônico29.
Os jovens têm a tarefa de manter uma crônica biográfica coerente frente à
necessidade de desenvolver a capacidade de se definirem a si mesmos. Devem
explicitar a própria história pessoal, estabelecer sua própria temporalidade, tomar
consciência de seu próprio corpo, interiorizar a dicotomia entre oportunidade de
risco e desenvolver valores como a autenticidade e a lealdade a si mesmo.
No campo das crenças religiosas: o contato permanente com informação
acerca dos problemas e contradições, que a hierarquia eclesiástica enfrentou nos
últimos anos, tornou esses jovens críticos agudos contra o sistema religioso.
II. Questões e Perspectivas que a juventude nos coloca
Segundo o que acabamos de ver – baseados em sérios estudos sobre a
juventude -, é claro que os jovens propõem à vida consagrada e ministerial uma
26 O corpo humano não é só o depósito biológico e fisiológico das pessoas. O corpo é um espaço
privilegiado de poder e se converte em um objeto de saber e de disputa (Michel Foucault,
Historia de la sexualidad. Voluntad de saber, Siglo XXI, Mexico, 1977)
27 Cf. Margaret Mead, Sexo y temperamiento. En tres sociedades primitivas, Surcos, Madrid, 2006.
28 Cf. Jesús Martín Barbero, Jóvenes: des-ordem cultural y palinsestos de identidad, em Viviendo a
toda: jóvenes, territorios culturales e nuovas sensibilidades, Universidad Central DIUC, Siglo del
Hombre Editores, Colombia, 1998, p. 28.
29 Michel Maffesoli, El tiempo de las tribus, Icaria editorial, Barcelona, 1990.
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serie de questões que não podemos subestimar. Eis aqui algumas delas:
•

Vocação como projeto definitivo de vida?

•

Religião ou espiritualidade?

•

Existem novas chaves para entender o celibato?

1. Vocação como projeto definitivo de vida?
O espírito de nosso tempo não oferece às jovens gerações recursos para
manter opções de vida. A relação com o tempo da juventude do século XXI é de
incerteza, crise, risco, nomadismo – segundo dizíamos na primeira parte-.
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É normal, então, que uma “opção pela vida” - como a de uma possível vocação
à vida consagrada ou ao ministério ordenado - os estremeça e eles coloquem o
pé trás. É o que estamos vendo na inconsistência de não poucos casais que com
tanta facilidade recorrem ao divorcio ou à separação. Ou de tantos outras que
vivem como casal, porém sem nenhum tipo de compromisso social ou religioso.
Uma possível vocação à vida consagrada não se justifica hoje pela
estabilidade que trabalho oferece, ou porque liberta da incerteza do futuro, ou
porque resolve a precariedade econômica. Não estranha, sem dúvida, que haja
pessoas que em principio vejam este caminho vocacional como uma solução
ao futuro de seus filhos e os levem aos seminários ou centros de formação com
esse motivo. Isto ocorria frequentemente em tempos de precariedade. Por isso,
havia postulantados ou aspirantados cheios e a promoção vocacional obtinha
abundantes resultados em algumas épocas e países.
O discernimento vocacional ao ministério ordenado ou à vida consagrada
e a consequente opção de vida, propõem aos jovens uma relação diferente com
o tempo: oferece-lhes, antes de tudo, um horizonte escatológico: quer dizer, a
perspectiva do “tempo de Deus” que supera qualquer forma de temporalidade.
Os processos de iniciação à vida consagrada ou ao ministério requerem,
portanto, um sério estudo da temporalidade humana e da dimensão escatológica
onde nela se insere a Graça. E juntamente com esta educação no tempo como
história de Deus com os seres humanos é necessário introduzir uma pastoral da
fidelidade.
O filósofo francês Jacques Derrida distinguiu duas facetas do tempo: o
futuro e o porvir. O futuro é o que vai desde nós para frente; o fruto e resultado de
nossos esforços. O porvir é aquele que vem até nós; o fruto e o resultado de algo
imprevisível. Na interpretação teológica desta sábia distinção Jürgen Molt-mann

o traduz em “futurum” e “adventus”. O “futurum” é aquele que nós fazemos, que
podemos fazer, o que depende de nós. O “adventus” é aquele que a Graça de Deus
nos depara, nos oferece de forma imprevisível.
Desde esta perspectiva é necessário ajudar a nossos jovens a superar o
nomadismo do presente. E inclusive a fazê-los ver que um projeto de vida não tem
que basear-se unicamente no que no momento presente está a nossa disposição
e alcance. Tem-se que fazê-los ver que é o “adventus”, o “porvir” de Deus o que lhes
guarda surpresas no momento adequado. Vale para ele a imagem de um Jesus
que convida a Simão Pedro a caminhar sobre as ondas para chegar onde Ele está.
“Sonhando o impossível” se chega ao imprevisível. Os jovens do século XXI estão
convidados a ser nômades do porvir, do adventus. Seus projetos de vida nunca
deverão de ser fechados, mas abertos e coerentes com uma confiança ilimitada
no Deus que vem, ao tempo teológico ou tempo de Deus.
A incerteza se supera à base de fé, da confiança no Espírito.
2. Religião e espiritualidade
No momento de descrever o espírito de nosso tempo colocam-se diversas
alternativas: secular ou pós-secular, religioso ou pós-religioso, cristão ou póscristão, religioso ou espiritual. Todas estas alternativas nos mostram mais que
contraposições, oscilações das experiências humanas em um tempo de profundas
mudanças. Não é estranho então que a juventude possa manifestar todas suas
diversidades em cada uma destas aparentes alternativas.
O sábio seria aconselhar nossos jovens que passam por alguma destas
alternativas a se entenderem de uma maneira mais “holística”. Isto não se deve
entender como “relativismo” ou “sincretismo”. Trata-se de aprofundar cada
alternativa para descobrir em cada uma delas“ sua verdade”. A opção pela vida
consagrada e pelo ministério ordenado não é uma opção partidária, mas uma
“opção de mediação” entre as alternativas. As novas gerações devem descobrirse “na” e “mais além” da secularização. Na religião e na espiritualidade. Devem
descobrir-se na “cultura do eu” e na “cultura do nós”, na “cultura do povo”, na
cultura da “casa comum”, ou na “cultura do pluralismo”.
A vida consagrada e o ministério ordenado que se propõem aos jovens
de nosso tempo requer que sejam acolhidos em sistemas educativos ou
transformadores cheios de sabedoria do Espírito. Trata-se dessa sabedoria que
compreende o “todo” e não a parcialidade, que cria pontes e não fronteiras,
alianças e não guerras.
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A fé cristã tem sido definida tradicionalmente como “católica”. O termo
católico significa “kata holon”, quer dizer, segundo a totalidade. O herético é
contrário ao católico, porque divide, separa. A autêntica compreensão do católico
nos leva a criar uma grande síntese, a converter-nos em pessoas de síntese, de
mediação, de encontro.
Porém se existe algo que caracterize a espiritualidade e religiosidade
católica deve ser a opção pelos pobres, os últimos, os descartados, porque esse
é o signo do Espírito em nosso tempo. Toda espiritualidade e religiosidade que
não tenha em conta esse dado não respondem a Jesus que disse “Tive fome e
me destes de comer, sede e me destes de beber, nu e me vestistes, no cárcere
e enfermo e me visitastes… O que fizestes a cada um destes foi a mim que o
fizestes”.
3. A opção celibatário-profética: chaves novas para entender o celibato?

36

Um dos aspectos da vocação à vida consagrada e ministerial que tormam
arredios os jovens do século XXI é talvez a perspectiva existencial que os abre uma
vida em celibato. Não parece uma opção de vida fácil no contexto de sociedades
muito tolerantes às relações amorosas, abertas a suas variadas expressões e,
inclusive, opostas - isso sim! e mais que nunca! - ao abuso ou assédio sexual, à
violência machista ou doméstica, à pederastia, à pornografia infantil…
O primeiro que se deve apresentar aos jovens do século XXI não é um
celibato como mera abstinência ou continência sexual. O autentico celibato
cristão é “profético”. Quer dizer, comporta um anúncio, uma boa noticia, é portador
de Evangelho para a sociedade.
O celibato bem vivido por quem segue os conselhos do Espírito não é uma
carga, mas uma possibilidade profética importantíssima em nossa sociedade. O
Espírito Santo instrui internamente a quem o Abbá chama para este estilo de vida;
o Espírito atualiza para eles ou elas os conselhos de Jesus no Evangelho sobre o
Reino de Deus e a Aliança de Deus com a humanidade. E não só atualiza, mas que
também, energetiza e capacita para viver um celibato profético30.
O celibato profético encontra na vivência comunitária um biotopos e uma
biocenose para florescer e desenvolver-se da forma humana mais energetizante e
humanizadora31.
30 Cf. José Cristo Rey Garcia Paredes. El encanto de la vida consagrada. Una Alianza y tres Consejos,
Sam Pablo, Madrid, 2016.
31 Cf. José Cristo Rey Garcia Paredes, Otra comunidad es possible. Bajo el liderazgo del Espíritu,
Publicaciones Claretianas, Madrid, 2018.

Conclusão
A Igreja não deve desanimar diante da difícil conjugação entre as novas
gerações e as formas de vida cristãs que se lhe podem apresentar como
vocacionais à vida consagrada e ao ministério ordenado. O Espírito de Deus não
deixa de convocar e atuar entre os jovens, como sempre o fez. A juventude atual
não está abandonada pelas mãos de Deus. Ela é objeto preferencial da ação de
Deus cada vez que ele faz uma nova Aliança com toda a humanidade e com toda
a criação.
Compete a nós, na Igreja, a tarefa de apresentar desde novas categorias
a vida cristã e suas formas para que seja significativa em nosso tempo. E esta
situação está pedindo novos processos formativos, muito mais sábios, mais
holísticos. Já estão surgindo esses novos caminhos. O que necessitamos hoje é
uma nova sensibilidade e abertura ao porvir emergente e uma nova formação de
formadores.
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Numa colaboração para Misión jóven1 do janeiro passado, Zamira Montaldi
citava algumas palavras escritas em 1970 pelo grande teólogo dominicano
Yves Congar (1904-1955), um dos artífices intelectuais do Concilio Vaticano II,
questionado na ocasião pelo Santo Oficio e criado cardeal em 1994 por João
Paulo II. O texto, tão atual hoje como então, dizia assim:
Se a Igreja quer acercar-se dos verdadeiros problemas do
mundo atual e esforçar-se por ensaiar uma resposta, tal como
tentou fazê-lo na constituição Gaudium et spes e na Populorum
progressio, deve abrir um novo capitulo de epistemologia
teológico-pastoral. Ao invés de partir somente do dado da
revelação e da tradição, como tem feito geralmente a teologia
clássica, terá que partir de um dado de fatos e problemas,
recebido do mundo e de historia. É muito menos cômodo.
Já não podemos contentar-nos em repetir o antigo, partindo
das ideias e dos problemas do século XIII ou do século XIV.
Temos que partir dos problemas e das ideias de hoje, como de
um «dado» novo que é preciso, certamente, esclarecer pelo
«dado» evangélico de sempre, porém sem poder aproveitarnos das elaborações já adquiridas e possuídas na tranquilidade
de uma tradição segura. Sem dívida, inclusive frente a este
dado do mundo, a reflexão cristã tem que realizar igualmente
uma função critica. O mundo interpela a Igreja e desafia à
fé, porém a fé e a Igreja interpelam também ao mundo e o
desafiam. A fé, ajudada por uma cultura histórica séria, tem
que valorizar a historicidade de sua própria tradição religiosa
e realizar uma função crítica com respeito a algumas «ideias
recebidas» no mundo católico, que tem que se distinguir da
tradição profunda2.
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Um pouco depois, em 1972, o Capitulo Geral especial dos Salesianos afirmava
o seguinte:
A juventude é o lugar privilegiado do encontro sempre difícil
da Igreja e do mundo, o ponto mais sensível no processo da
secularização. Surge, portanto o problema fundamental de
formar jovens que vêm de um mundo e que terão de viver
num mundo, deverão enfrentar-se com um mundo no qual a
fé já não é quase natural, mas que chega a ser objeto de uma
eleição pessoal: como favorecer esta decisão?3.

Se concordarmos com Congar que devemos partir do «dado» novo dos
problemas e das ideias de hoje, e com o Capitulo mencionado onde “os jovens
1
2
3

Cf. Revista Misión Joven enero - febrero 2017 nº 480-481.
Y. Congar, Situación y tareas de la teologia hoy, Salamanca, ed. Sigueme, 1970, pp. 89-90.
Capitulo General especial XX de los Salesianos, n. 38.

marcam o ponto mais sensível no processo da secularização” deste mundo em
que “a fé já não é quase natural”, não podemos por menos reconhecer que nas
décadas transcorridas desde então o problema que a secularização supos para a
pastoral juvenil se agudizou enormemente.
1. A situação atual de secularização: o que parece é tudo?
Um dos autores atuais de referência neste tema, o filósofo canadense
Charles Taylor, se pergunta no começo de sua obra monumental A era secular:
“Por que em nossa sociedade ocidental era virtualmente impossível, no ano 1500,
por exemplo, não crer em Deus, enquanto que no ano 2000 isso não só é fácil para
muitos de nós, mas inclusive inevitável?” 4
Por que se deu “a passagem de uma sociedade onde era virtualmente
impossível não crer em Deus, a uma sociedade onde a fé, mesmo para o crente
mais acérrimo, é apenas uma possibilidade humana entre outras”?5 Vemos que é
uma pergunta parecida às já citadas. Taylor dedica “só” umas 1000 páginas para
descrever o que aconteceu no Ocidente, como se deu essa transição.
Sem dúvida, nem sempre as coisas são o que parecem. Não pode passar
desapercebido aqui o conhecido exemplo do começo do livro O Pequeno Príncipe,
onde o menino queria desenhar uma bolha que tragou um elefante. Os adultos
só viam um sombreiro, e por isso o pequeno de Saint-Exupery teve que fazer um
segundo desenho para esclarecer sua ideia. Durante décadas foi dado como certo
que a religião quase haveria de desaparecer à medida que as diversas sociedades
se modernizassem. Taylor denomina “teoria da subtração” a essa convicção aceita,
desde uns 60 ou 70 anos, pela comunidade sociológica praticamente como um
dogma irremovível.
Porém a estas alturas do século XXI muitos estudiosos veem as coisas de
outro modo. O citado Charles Taylor crê que não se efetivou de modo completo
tal secularização, mas antes as posturas diante da religião se pulverizaram num
montão de opiniões diversificadas: ateísmo, agnosticismo, cristianismo de diversas
confissões (com crescimento chamativo dos pentecostais), ressurgimento de
religiões antigas (Islã, religiões orientais em versões muito diferentes, algumas
muito adulteradas no Ocidente), novos movimentos religiosos como a nova
era e similares, e espiritualidades que se confessam não religiosas… Ele chama
“efeito novo” a esta espécie de estalido em mil fragmentos da vivencia atual da
religiosidade (ou de a irreligiosidade, em seu caso). Somente na Europa Ocidental,
4
5

Ch. Taylor, La era secular, vol. I, Barcelona, Gedisa, 2014, p. 55.
Ch. Taylor, La era secular, vol. I, p. 23.
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um cantinho do mundo cada vez menos importante, ocorreu (e só em partes) a
tal secularização radical.
Peter Berger opina de mesmo modo num livro recente6: com o século XXI
não adveio a secularização, mas um pluralismo religioso multiforme. A religião
não deixou de ser uma opção, mas antes se multiplicaram até a saciedade as
possibilidades disponíveis na hora de fazer a própria opção religiosa.
Um dos sociólogos da religião mais respeitados do mundo, o zaragozano
José Casanova, professor no Departamento de Sociologia da Universidade de
Georgetown, perto de Washington D.C., tem uma opinião similar7. Por fim, outro
prestigioso sociólogo, o alemão Hans Joas, afirma que na Europa ser cristão deverá
ser cada vez mais “uma opção entre outras possíveis”, porém isso é muito distinto
da secularização total como previam alguns8.
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Seriamos ingênuos se nos lançássemos precipitadamente em campanhas
abertas por este peculiar retorno religioso. Assim o crê um teólogo tão importante
como é o cardeal Walter Kasper. Recordo que quando estudei o ciclo institucional
de teologia (“bacharelado em teologia”) antes de ser ordenado sacerdote,
acabava de sair (estávamos em1986) o grande livro de Walter Kasper titulado O
Deus de Jesus Cristo, que servia de manual na disciplina acadêmica “Mistério de
Deus”. Na introdução, Kasper manifestava que havia escrito este livro levando em
conta o incremento do ateísmo no Ocidente, um ateísmo com raízes nas ideias
dos “mestres da suspeita” (o qualificativo era de Paul Ricoeur): Marx, Nietzsche e
Freud.
Em 2013, Kasper reeditou o livro, e num novo prólogo constatava que as
coisas tinham mudando muito nestas décadas e que a cultura pós-moderna trouxe
o antes mencionado pluralismo cultural e religioso e certo “retorno religioso”.
Sem dívida, e aqui vem a advertência: “isto não torna mais fácil a situação da
teologia. Pois é possível dialogar de modo sério com um verdadeiro ateu. Mas,
pelo contrario, o relativista pós-moderno de viés pluralista dá de ombros com
desinteresse”9. Sabemos que é isso mesmo que acontece com muitos jovens hoje
em dia.
6
7
8
9

P. Berger, Los numerosos altares de la modernidad. En busca de una paradigma para la religión en
una epoca pluralista, Salamanca, Sigueme, 2016.
Cf. J. Casanova, Religiones públicas en el mundo moderno, Madrid, PPC, 2000.
Cf. H. Joas, Glaube als Option. Zukunftsmöglichkeiten des Christentums, Friburgo 2012. tem-se
versão italiana: La fede come opzione. Possibilità di futuro per il cristianesimo, Brescia, Queriniana,
2013.
W. Kasper, El Deus de Jesucristo, Obra completa de Walter Kasper, vol. 4, Santander, Sal Terrae,
2013, p. 20.

2. Desafios para a pastoral juvenil
A cultura secularizada (ou ao menos de pluralismo cultural e religioso, se
pensamos em Taylor e Berger) supõe que a pastoral juvenil terá que afrontar uns
desafios formidáveis… Precisamente por isso, a pastoral juvenil não pode permitirse o não dialogar com esta cultura circundante. Como afirma Koldo Gutiérrez,
“neste sentido necessitamos uma pastoral juvenil que saiba dialogar com a
cultura. Conhecer com precisão e discernir com acerto as correntes e fenômenos
sociais que condicionam a cultura juvenil atual é o ponto de partida para toda
proposta de pastoral juvenil” 10. Detenhamo-nos em alguns destes desafios:
2.1. Uma fé que é eleição pessoal
Se ser crente hoje é uma opção entre outras, como dizem Taylor, Berger
e Joas. Não tem volta trás diante do fato de que a fé se elege pessoalmente. A
pastoral juvenil deve levar a sério esta situação e proporcionar aos/às jovens
ferramentas, motivos e critérios para possibilitar que optem pelo evangelho e o
modelo de vida de Jesus de Nazaré. Por isso uma boa pastoral juvenil cuidará
tanto da “educação à fé” como da “educação na fé”, partindo de onde se encontra
cada jovem, porém sem renunciar a metas elevadas.
Na realidade, por outro lado, nos tornamos pequenos se só falamos em
“construir um modelo de vida”; pois, como bem resumia Bento XVI no começo de
Deus caritas est, “não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande
ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma Persona, que dá um
novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva” (DCE 1).
2.2. Caminhar para a coerência e unidade de vida
Outro desafio decisivo é favorecer processos pessoais e grupais que
devem lucrar com uma unificação harmônica da vida do jovem crente e de suas
opções básicas. Frente à atual coexistência mais ou menos pacifica de ofertas
de sentido totalmente contraditórias, o jovem crente deve aprender a assumir
com maturidade (com uma pedagogia gradual, evidentemente) as opções do
evangelho sem duplicidade. A “vida dupla” (ou tripla, ou quádrupla...) que consiste
em ser cristão/a em meu grupo, porém indiferente em minha universidade ou
em meu trabalho, ou inclusive em tomar conscientemente decisões claramente
contrárias à vida cristã em alguns dos campos, não conduz a nada de bom. É
10 K. Gutiérrez, La(a) cultura(s) de los jóvenes, em Estudos de Misionologia 16 (2013), p. 196.
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verdade que se necessita tempo e gradualidade pedagógica, o que faz falta
no acompanhamento pessoal e no apoio do grupo ou comunidade, e ter a
oportunidade de voltar a começar quando se falha; porém a clareza no enfoque
e o evitar contemporizar a “vida dupla” é muito importante. Não se trata de
“fabricar pequenos fundamentalistas”, porém, de se propiciar meios para evitar a
imaturidade prolongada e a eterna adolescência.
Num dia desses, o papa Francisco pronunciou uma significativa frase em sua
homilia matinal na residência de Santa Marta: “É um escândalo dizer uma coisa, e
fazer outra. Isso é uma vida dupla” 11.. Já o havia dito o Concilio: “O divorcio entre a
fé e a vida diária de muitos deve ser considerado como um dos mais graves erros
de nossa época” (Gaudium et spes, 43).
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Sabemos, por certo, que não devemos dar por suposto a maturidade nas
opções dos crentes, nem mesmo no caso de jovens seminaristas, ministros já
ordenados ou religiosos e religiosas jovens. Não são poucos os casos em que,
entre estes últimos, ocorrem fatos chamativos por se levar uma “vida dupla”, já
comentada.
2.3. É também a secularização uma oportunidade pastoral?
Dizem alguns autores, como Gianni Vattimo, que a secularização na realidade
pode ser uma vantagem para o crente cristão que deseja viver com autenticidade,
pois o próprio Deus nos deu o exemplo de se secularizar e de se fazer débil por amor
na kénosis de Cristo12. José Maria Mardones também escreveu em suas últimas obras
sobre a oportunidade de encontrar a Deus no mundo secular e finito, partindo da
realidade da encarnação de Cristo. E melhor que as palavras, temos o exemplo e
as obras dos padres operários da Missão de Paris e da presença da que podemos
considerar verdadeiramente uma santa laica, Madeleine Delbrêl, na “periferia
vermelha” de Paris e nos anos 40 e 50 do século passado13.
Preparar os jovens que optam por um caminho de fé para estar presentes
na cidade secularizada é todo um desafio. Andrea Riccardi resume bem a tensão
que viveram aqueles sacerdotes operários: “O mundo periférico e o da Igreja
respondiam a lógicas diversas; era um conflito que dilacerava a vida do padre
operário, dividido entre duas pertenças” 14. Seriamos muito ingênuos se crêssemos
11 http://www.news.va/es/news/homilia-del-papa-no-aplazar-la-conversion.
12 Cf. G. Vattimo, Creer que se cree, Barcelona, Paidós, 1996; Id., Después de la cristianidad. Por um
cristianismo no religioso, Barcelona, Paidós, 2003.
13 Cf. Um bom resumo de tais figuras em A. Riccardi, Periferias. Crisis y novedades para la Iglesia,
Madrid, Sam Pablo, 2017, pp. 89-106 (curas obreros) e 136-146 (Madeleine Delbrêl).
14 A. Riccardi, Periferias, p. 103.

que os jovens imersos em nossos grupos e plataformas pastorais vão ter hoje uma
vida mais fácil que aqueles padres operários. Com frequência nos falta esse “olhar
alto” nos processos e projetos pastorais que lhes oferecemos.
2.4. A sociedade secular como periferia
Este mundo secularizado e pluralista é, evidentemente, uma periferia
existencial no sentido que lhe dão Riccardi e o papa Francisco. Porém temos de
levar em conta que Deus nos “primeirea” na realidade sociocultural secularizada.
Não podemos pensar que com isso vamos nós a um lugar ou algumas pessoas onde
Ele nunca esteve, mas que já está na periferia da secularização e da indiferença, e
ali nos espera. A chamada “pastoral de geração” nos ensina coisas interessantes a
este respeito15. E muito especialmente o está fazendo o papa Francisco:
Para conhecer de verdade a realidade devemos sair da posição
central de calma e tranquilidade e dirigir-nos para a zona
periférica. Estar na periferia ajuda a ver e entender melhor,
a fazer uma análise mais correta da realidade, evitando o
centralismo e os enfoques ideológicos16.

3. Oferecer e potencializar “o específico cristão”
Se hoje a fé deve ser escolhida conscientemente e vivida com coerência e
sem dúvida num ambiente secularizado, que se mostra por vezes hostil e outras
vezes, seguramente a maioria, simplesmente indiferente a toda transcendência, a
pastoral juvenil terá que desenvolver um discurso diferenciador, vital, experiencial.
Deverá oferecer com clareza, ainda que sem nunca buscar o choque integrista com
outras cosmovisões nem sentir-se atacados ou na defensiva, o especifico cristão.
3.1. Ir ao coração do evangelho
Em diversos documentos renovadores da catequese e da pastoral os bispos
franceses, alemães, belgas, italianos e canadenses pedem para “ir ao núcleo”, ao
“essencial da fé”, ao “coração da fé”, ao “mais elementar da fé”17.
15 Cf. Ph. Bacq – Ch Theobald, Una nuova oportunidad para el evangelio. Hacia una pastoral de
engendramiento, Bilbao, Desclée De Brouwer, 2011.
16 Cf. A. Spadaro, “Svegliate il mondo!”. Colloquio del papa Francesco con i Superiori generali, nella
Civilttà Cattolica 165 (2014/1), pp. 5-6.
17 Cf. D. Martinez – P. González – J. L. Saborido, Proponer la fé hoy. Del o heredado al propuesto,
Santander, Sal Terrae, 2005.
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Também o papa Francisco, na Evangelii Gaudium, insistiu que devemos
“conectar nosso discurso com o núcleo essencial do evangelho que lhe outorga
sentido, formosura e atração” (EG 34). De maneira que uma pastoral missionária
(como deve ser a pastoral juvenil num contexto pluralista e multicultural)
não pode ficar obcecada pela transmissão desarticulada
de uma multidão de doutrinas que se tenta impor à força
da insistência. Quando se assume um objetivo pastoral e
um estilo missionário, que realmente chegue a todos sem
exceções nem exclusões, o anúncio se concentra no essencial,
que é o mais belo, o maior, o mais atrativo e ao mesmo tempo
o mais necessário. A proposta se simplifica, sem perder por isso
profundidade e verdade, e assim se torna mais contundente e
radiante (EG 35).

E, portanto, teremos que ter muito em conta que
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todas as verdades reveladas procedem da mesma fonte divina
e são acreditadas com a mesma fé; porém algumas dessas são
mais importantes por expressar mais diretamente o coração
do evangelho. E neste núcleo fundamental o que resplandece
é a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus
Cristo morto e ressuscitado (EG 36).

Cremos que se pode propor com honradez e profundidade a originalidade
cristã (esse “coração do evangelho” que menciona Francisco) sem buscar
intencionalmente o conflito ou o entrincheiramento. Como uma oferta que se
sabe em pé de igualdade com outras e não experimenta desconcerto ou medo por
isso, nem tem medo do diálogo e de expressar sem recortes a própria identidade
cristã. Por isso diz Kasper que
o anúncio cristão não busca impor (imprimer), mas propor
(proposer) a fé; quer convencer, não deseja forçar ninguém
com violência, nem grosseira nem sutilmente. Aspira a
entabular um diálogo respeitoso e compreensivo tanto com
os seguidores de outros credos como com os não-crentes 18.

3.2. Convém falar do Deus de Jesus
Por tudo isto, o cardeal Kasper insiste em que hoje nos toca, porque é muito
necessário, voltar a falar, desde logo com o tom sugerido no parágrafo anterior,
do “essencial da fé cristã”:
18 W. Kasper, El Dios de Jesús Cristo, p. 7.

A pergunta por Deus e a mensagem sobre Deus é o ponto de
partida, o fundamento, o centro e o critério de toda teologia.
Jesus veio a anunciar o evangelho da chegada do reino
de Deus (cf. Mc 1,14s). Isso é o essencial de sua mensagem.
Recordou o primeiro mandamento do Antigo Testamento (cf.
Êx 20,3; Dt 5,7; 6,4s), caracterizando-o como o preceito mais
importante, o que sintetiza todos os demais: amar a Deus
com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e
com todas as forças, porém também amar ao próximo como
a si mesmo (cf. Mc 12,29-31)… a Igreja não se anuncia a se
mesma. Não é a Igreja que ocupa o centro, mas Deus e, com
ele, o irmão e irmã que passam necessidade e precisam de
nossa ajuda19.

Recomendamos aqui um artigo escrito há alguns anos em Misión Jóven 20.
Continua dizendo o cardeal Kasper que
(a teologia) somente pode manter sua relevância salvaguardando sua inconfundível identidade como teologia, ou seja,
como discurso sobre Deus e evitando que a teologia e a Igreja
degenerem em instituições ético-morais. Por isso, é hora de
falar de Deus!21 […], porém, tendo em conta que “de Deus somente podemos falar se também falamos com Ele 22.

Alguns dizem: não falemos de Deus, mas de Jesus. É verdade que o cristão
fala de Deus só a partir de Jesus, entre outras coisas para evitar empanar o
conceito de Deus com nossos prejuízos e projeções; porém num tempo em que
alguns intelectuais dizem querer os valores de Jesus, porém, sem Deus23, Kasper
ressalta que “Jesus assegurava falar e agir em nome de Deus; Deus era o centro
de toda sua existência. Num último sentido, só se pode entender Jesus desde sua
relação íntima e de todo singular com seu Pai” 24.
A fé no Deus de Jesus Cristo pode nos ajudar a ser mais livres e autênticos,
continua afirmando Kasper:
A fé em Deus não se reduz a um semelhante crer isto ou aquilo
(fides quae creditur), mas é também – e sobretudo – um ato
pessoal (fides qua creditur), por meio do qual nos afastamos
dos múltiplos deuses e ídolos e nos orientamos para o único
19 W. Kasper, El Dios de Jesús Cristo, p. 5.
20 Cf. J. Rojano, Volver a hablar de Dios en nuestro tiempo, em Misão jóvem 407 (diciembre 2010), pp.
23-29.
21 W. Kasper, El Dios de Jesús Cristo, p. 9.
22 W. Kasper, El Dios de Jesús Cristo, p. 10.
23 Cf., por ejemplo, A. Comte-Sponville, El alma del ateismo. Introduccíón a una spiritualidad sim
Dios, Barcelona, Paidós, 2006.
24 W. Kasper, El Dios de Jesucristo, p. 11.
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Deus verdadeiro e vivo, para entregar-nos confiantemente
a ele por completo, com todo o coração e com todas nossas
forças, em todas as situações de vida, para encontrá-lo em
todas as coisas, e em especial nos nossos semelhantes, a fim
de amá-lo acima de tudo25.

3.3. Uma fé que oferece plenitude
Taylor conclui sua volumosa obra A era secular afirmando que a fé cristã,
quando se vive com autenticidade, oferece uma plenitude inigualável à pessoa
humana, graças à relação com o Deus vivo e com os irmãos. Taylor afirma que,
sem desprezar outras possibilidades, ele não encontra e se grado de plenitude
felicidade noutros caminhos.
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Como escreve Pedro Gómez Serrano, “sobram-nos motivos” 26 para estar
felizes por sermos cristãos: se nos apresenta uma vida carregada de sentido,
plenitude e alegria (assumimos aqui com o conceito teológico clássico de
“graça”), fundada no acontecimento de Jesus, o Cristo. Por isso convida Francisco
a apresentar acima de todo o fascínio e atração do evangelho.
Bento XVI preferiu ressaltar os sies (o evangelho afirmativo) frente aos
noes (as proibições), em sua visita a Valencia, em julho de 2006, e no V encontro
Mundial das Famílias. E por isso em sua primeira encíclica destacou que para o
cristão o primeiro é o amor:
“Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em
Deus e Deus nele» (1 Jo 4,16). Estas palavras da Primeira carta
de João expressam com clareza meridiana o coração da fé
cristã: a imagem cristã de Deus e também a subsequente
imagem do homem e de seu caminho. Além do mais, neste
mesmo versículo, João nos oferece, por assim dizer, uma
formulação sintética da existência cristã: «Nós conhecemos o
amor que Deus tem por nós e cremos nele». Cremos no amor
de Deus: assim pode expressar o cristão a opção fundamental
de sua vida (DCE 1).

3.4. Não “possuímos” nem “monopolizamos” a Deus
Nada mais distante desta proposta do cardeal Kasper que o
fundamentalismo ou o integrismo ou ainda crer que Deus fará o que nós lhe
ordenamos:
25 W. Kasper, El Dios de Jesucristo, pp. 12-13.
26 Cf. P. J. Gómez Serrano, Nos sobran los motivos. Una invitación al cristianismo, Madrid, PPC, 2011.

Neste mundo conhecemos a Deus unicamente por enigmáticos
contornos; somente na eternidade o contemplaremos face
a face (cf. 1Cor 13,12)… Tal theologia viatorum e theologia
negativa constituem uma advertência tanto frente a uma
arrogante pretensão teológica de saber demasiado como
frente à tentação de reclamar descaradamente a Deus por
causa de nossos assuntos e objetivos, de monopolizá-lo para
nossos interesses”27.

Dito de outro modo, “a paixão por Deus se converte em maior gloria de
Deus, na crítica profética dos ídolos e das ideologias; com isso, é ao mesmo tempo
paixão pelos seres humanos e sua liberdade. Este último a diferencia do cego
fanatismo28.
A prática dos verbos empregados por Francisco na Amoris Laetitia nos
protegerá de tal tentação. À hora de “falar do Deus de Jesus Cristo” e pôr em
marcha processos que ajudem a “unificar a própria vida” do crente, trata-se de
acolher, compreender, perdoar, acompanhar, iluminar, educar, discernir, integrar,
cuidar… Assumamos a lógica da integração e da inclusão e não a da condenação
e da exclusão (cf. Amoris Laetitia 296).
Também é aplicável aqui o convite de Francisco a pôr em marcha processos
e não sermos impacientes, pois “o tempo é superior ao espaço” (EG 222-225). Só a
Deus toca separar definitivamente o trigo da cizânia.
3.4. O triângulo dos três D de Gallagher
O jesuíta irlandês Michael Paul Gallagher, professor na Universidade
Gregoriana de Roma, em seu interessante livro o Evangelho na cultura atual. Um
frescor que surpreende, oferece uma fórmula pastoral que pode se tornar útil e
sugestiva. Ele a chama de “triângulo dos três «d»”:
Quais poderiam ser, então, alguns dos ingredientes da
formação da fé capazes de dar corpo hoje às possibilidades
positivas? Ainda que consciente do perigo de uma
simplificação excessiva, queria propor uma tese articulada
em três passos que defini como o triângulo dos três «d» e
cujo objetivo é sublinhar uma convergência entre a fé como
disposição, a fé como decisão e a fé como diferença ou drama.
A fé implica sempre nestas três dimensões, porém hoje em dia
estas notas são mais cruciais e mais urgentes e requerem uma
urgente atenção pastoral 29.
27 W. Kasper, El Dios de Jesucristo, p. 13-14.
28 W. Kasper, El Dios de Jesucristo, p. 12.
29 M. P. Gallagher, El evangelio en la cultura actual, Santander, Sal Terrae, 2014 p. 49.
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Ela se propõe cuidar desses três aspectos:
- preparar a disposição (ou seja, ajudar a desbloquear o prejulgamento
frente a toda transcendência da cultura atual, como imprescindível “preâmbulo
da fé” hoje),
- ajudar a tomar a decisão de ser seguir Jesus e que isto seja assumida
pessoalmente com maturidade,
- e dar ferramentas ao jovem para que tenha a coragem de ser diferente,
pois hoje um crente coerente terá que acostumar-se a ser alternativo às correntes
sociais dominantes (sem que se feche em algum gueto ou busque o choque pelo
choque).
3.5. Promover momentos de diálogo e encontro com não-crentes

50

Em certos ambientes custa, pela pouca predisposição ao diálogo sereno
por parte de uns e outros, apoiar e promover iniciativas de diálogo com
representantes da cultura atual a semelhança da experiência do Átrio dos gentios
que pôs em marcha Bento XVI30. Mais recentemente podemos citar os congressos
sobre a Pastoral da cidade ou as atividades promovidas pelos jesuítas no projeto
“Entre Parêntese” (www.entreparentesis.org). Seria bom continuar promovendo
em diversos níveis estas iniciativas, que oferecem a suficiente profundidade,
tiveram continuidade no tempo e que não caíram no desânimo diante do receio
mútuo inicial.
3.6. Coerência dos testemunhos
Hoje ganham uma especial importância estas palavras escritas por Paulo VI
na Evangelii Nuntiandi em 1975:
O homem contemporâneo escuta com muito mais gosto os
que dão testemunho do que os que ensinam, ou se escutam
aos que ensinam, é porque dão testemunho. São Pedro
expressava bem isso quando exortava a uma vida pura
e respeitosa, para que se alguém se mostrasse rebelde à
palavra, fosse ganho pela conduta. Será, sobretudo, mediante
sua conduta, mediante sua vida, como a Igreja evangelizará
o mundo, quer dizer, mediante um testemunho vivo de
fidelidade a Jesus Cristo, de pobreza e desapego dos bens
materiais, de liberdade frente aos poderes do mundo, em uma
palavra de santidade. (EN 41).
30 Cf. Misión jóven de mayo de 2012.

Que dizer da incoerência ou “vida dupla” quando isso acontece com os
próprios educadores, animadores, ministros, catequistas e agentes de pastoral?
Aqui a pastoral juvenil joga muito.
3.7. Uma pastoral mais “trinitária”
Por fim, no último, porém não menos importante (last but not least),
queremos recolher uma proposta de Walter Kasper no livro sobre O Deus de Jesus
Cristo que estamos citando.
Kasper crê que uma apresentação digna e atualizada do Deus trinitário,
tão olvidado na prática por muitos cristãos, é a melhor resposta ao ateísmo e ao
monoteísmo entendido de modo fundamentalista; também para o teísmo ou
deísmo que esvaziou o Deus trinitário e criou o ambiente apropriado para depois
prescindir totalmente de Deus, um processo que narra com muitos detalhes Taylor
na Era secular. Basta ler o Kant da Religião dentro dos limites da mera reação ou a
Hegel de História de Jesus para encontrar-nos com um retrato em que converte
Jesus de Nazaré em um mestre de uma moral racionalista e ponderada, que não
está mal… porém é demasiado pouco, pois estaríamos diante de um Deus a que
ninguém rezaria nem cantaria nem se confiaria, como já fez notar Heidegger num
comentário famoso.
Em troca, diz Kasper,
a doutrina da Trinidade busca elucidar em detalhe esta
afirmação sem suprimir o mistério que Deus é e será sempre
para nós. Não se trata de uma superestrutura ideológica, mas
de um elemento essencial para toda a concepção cristã do
mundo e para a conduta dos cristãos no mundo31.

Anos antes dizia:
Nós encontramos o esquema trinitário, sem dúvida, onde
quer que se tente interpretar ordenadamente a abundância e
a riqueza da experiência cristã confessando a guisa de síntese
que o único Deus nos vem de uma vez por todas ao encontro
de modo concreto na história e no destino de Jesus e está
permanentemente presente no Espirito Santo. 32

Por que é importante a teologia trinitária? De fato pode inspirar à pastoral
juvenil? Respondemos com palavras do próprio Kasper:
31 W. Kasper, El Dios de Jesús Cristo, p. 7.
32 W. Kasper, Jesús, el Cristo, Salamanca, Sigueme, 1986, p. 211.
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A ideia de que Deus é amor que se autocomunica não pode
ser afirmada de forma puramente monoteísta e sem nenhuma
precisão trinitária. A autocomunicação histórica de Deus
somente pode ser graça livre e imerecida se Deus mesmo é, em
si, autocomunicação no amor. Se não fosse autocomunicação
em si, Deus deveria comunicar-se para fora por necessidade
essencial; neste caso, sua autocomunicação na criação e na
história da salvação já não seria expressão do amor doado
livremente e por graça, mas um processo necessário de
autorrealização divina. Somente enquanto Deus trinitário
é Deus senhor livre de toda a realidade… esta relação pode
ser entendida desde a essência do amor. Pois o amor quer ser
um com o outro, sem fundir-se com ele nem absorvê-lo. O
amor implica em uma união que salvaguarda tanto a própria
identidade como a identidade do outro, levando precisamente
deste modo a ambos à sua realização última. O amor significa
unidade acompanhada do reconhecimento da alteridade do
outro. Assim, a unidade trinitária inclui autodiferenciação […].
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Só a liberdade absoluta é capaz de entregar-se absolutamente
no amor. Em consequência, a onipotência de Deus, entendida
como amor onipotente, não é violência infinita, mas absoluta
não violência.
Se se pensa até o final a frase de que Deus e só ele é amor,
dai se deduz que o amor é o horizonte mais abrangente de
toda a realidade e o sentido do ser. Isto equivale a uma sorte
de revolução no campo do pensamento metafisico. Pois esta
ideia leva à conclusão de que nem a substância existente
em si nem o sujeito autônomo moderno são a realidade
verdadeira e fundamental; o ponto de partida e o fundamento
se constituem muito mais naquilo que em Aristóteles aparece
como mero acidente e como a realidade ontológica mais
débil: a relação. Com isso, a teologia trinitária nos leva a uma
ontologia relacional e pessoal. Neste sentido, o ser humano
deve ser concebido como um ser relacional e dialógico. Não
encontra a perfeição na imposição violenta de seu eu, mas
no reconhecimento amoroso da alteridade do outro, um
reconhecimento que renuncia, pois, a imposição pela força.
Aqui está o paradoxo fundamental e a dialética da existência
cristã: só quem entrega sua vida a encontra (cf. Mc 8,35; Jo
12,25) 33.

Com o que diz Kasper no último parágrafo, os adolescentes e jovens
coincidem - sem saber quando intuem, desde sua afetividade e emotividade,
33 W. Kasper, El Dios de Jesucristo, pp. 33-37.

mais que desde uma reflexão intelectual que lhes ficaria muito distante - que o
ser humano encontra sua realização e felicidade na relação e no amor, no ser para
os demais e com os demais. E a pessoa encontra sua felicidade nas relações e
no amor porque Deus é assim, uma relação de pessoas que se amam em plena
liberdade e plena maturidade E nós (e tudo o que existe) viemos desse amor.
Somos “filhos desejados e queridos” desde a origem do Universo.
Ainda que Kasper não mencione, no parágrafo que citamos, esta ideia
fundamental de que o essencial do Deus-Trindade consiste em relações de amor
absolutamente livres, que livremente Ele se comunica como amor aos seres
humanos, e que por isso a pessoa humana se realiza nas relações de amizade e
de amor, está desenvolvida admiravelmente na obra do pensador dinamarquês
Soren Kierkegaard As obras do amor. O professor Miguel Garcia Baró, que escreveu
a apresentação de uma cuidada edição de tal obra34, expos em mais de uma
ocasião que este texto de Kierkegaard seria um bom fundamento filosófico para
construir uma teologia mais vital e experiencial, mais apropriada que outras para
a etapa secular que hoje vivemos. A Teologia Fundamental e a Teologia Pastoral
fariam bem em seguir essa pista.
Em resumidas contas, é muito importante apresentar e propor às pessoas
de hoje (especialmente aos jovens) o Deus trinitário, que é o do novo Testamento
e o centro de nossa fé. E daí que deve partir (porém chegar também) toda ação
pastoral da Igreja hoje, também a pastoral juvenil. Com este Deus trinitário
estamos nas antípodas de um monoteísmo exclusivo e monolítico, o que poderia
nos tornar intolerantes.
Podemos concluir com Kasper:
À vista do radical questionamento da fé cristã, de nada
serve um teísmo indelével, geral e vago; o único que ajuda
a avançar é o testemunho decidido do Deus vivo da história,
que se revelou de maneira concreta através de Jesus Cristo
no Espirito Santo… O credo trinitário – precisamente porque
toma a sério a divindade de Deus, sua liberdade no amor –
está em condições de salvar a liberdade no amor e para o
amor que Deus nos doa através de Jesus Cristo no Espirito
Santo e, com isso, a humanidade do homem numa situação
em que se encontra mais ameaçada que nunca35.

34 Cf. S. Kierkegaard, Las obras del amor, Salamanca, Sigueme, 2006.
35 W. Kasper, El Dios de Jesucristo, pp. 478-479.
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Artigos
COMO ACOMPANHAR O DESPERTAR
VOCACIONAL NOS PROCESSOS DO
CRESCIMENTO DA FÉ?
How to accompany the awakening of vocations in the processes of
growth of the faith?
Juan Carlos Martos cmf *
				

“Podemos e devemos crer... que Deus está preparando
uma nova primavera para o cristianismo” (Redemptoris Missio, 86)

RESUMO: O texto quer ser um apoio aos acompanham de perto o próximo Sínodo, oportunizando
uma reflexão a partir de três questões: o despertar vocacional, dimensões do crescimento na fé e
favorecimento dos crescimento da fé para o despertar vocacional. Na primeira questão há reflexão
sobre os dificuldades do despertar vocacional numa cultura virtual, de bem estar e pluralista,
que perdeu a capacidade de “maravilhar-se” diante de valores maiores. Aí surge uma necessidade
de ajudar os jovens a passar de atitudes inconscientes para uma busca consciente de outros
valores interpretando a vida como um dom. Isto propõe a superação do egocentrismo em vista
da doação de si (proexistência), o que leva os jovens a fazer um caminho desde a passividade até
liberdade de decidir. Então cabe tornar viável uma “nova” pastoral vocacional, capaz de semear,
propor e acompanhar a vocação.
PALAVRAS CHAVE: Ambivalência cultural. Cultura virtual. Despertar. Crescimento. Acompanhamento.
ABSTRAT: The text is a support to those who accompany the next Synod, enabling a reflection
from three issues: the awakening of vocations, dimensions of growth in faith and favouring the
growth of the faith to the awakening of vocations. In the first question is a reflection on the
difficulty in awakening of vocations in a virtual, rich and pluralist culture, which lost its ability
to "marvel" before higher values. There arises a need to help young people to move from the
unconscious attitudes towards a conscious search for other values, which interpret life as a gift. It
proposes overcoming self-centeredness in view of the self-gift of oneself (pro-existence), which
leads youth to make a way from passivity to decisive freedom. Precisely, at this point, becomes
reasonable to have a "new" approach to vocation ministry, which is able to sow, propose and
accompany the vocation.
KEY WORDS: Cultural ambivalence. Virtual culture. Awakening. Growth. Accompanying.
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Introdução
Estas páginas desenvolvem o título do tema. Oferecemos nelas uma ajuda
aos que acompanham de perto o próximo caminho sinodal sobre o tema: «Os
jovens, a fé e o discernimento vocacional», cuja XV Assembleia foi convocada para
outubro do ano 2018.
Vou limitar-me a três aspectos contidos na própria pergunta do título
seguindo esta ordem:
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•

Que entendemos por «despertar vocacional» ?

•

Em que dimensões se deve crescer na fé?

•

Como favorecer o crescimento da fé para produzir o despertar vocacional?

Ao preparar estas notas, é conveniente assinalar desde o início algumas
breves considerações sobre algumas realidades e que na atualidade envolvem
nossos contemporâneos nesse “torpor vocacional” que impede plantear a outros
a proposta vocacional e ser sensíveis a recebê-la. A essas realidades eu chamo de
“soníferos” porque mantem adormecida e inoperante a pergunta vocacional que
ajuda despertar uma vida nova.
1. Três “soníferos” vocacionais
A Pastoral vocacional enfrenta na atualidade com um ambiente vocacional
sem entusiasmo, ausente… diante do que é preciso reagir. Tal letargia é
consequência de diversos fatores, entre os quais destaco aqui três: a matriz
antivocacional da cultura atual; as dificuldades para a transmissão vocacional e o
vírus narcisista que infecta a raiz da decisão. Vamos ver isso suscintamente.
a) O efeito “narcotizante” da cultura ambiental
Vozes autorizadas denunciam que vivemos “numa cultura pluralista e
complexa que tende a produzir jovens com uma identidade imperfeita e frágil
com a consequente indecisão crônica frente à opção vocacional”1. Que é o que faz
com que nossa cultura – chamada antivocacional - fomente tal indecisão diante
das dimensões tão essenciais da vida? Destaco quatro fatores entre outros, desta
complexidade.

1

NVNE, 11.c

1 - Uma cultura «pré-cristã»2
Já não mais vivemos há tempo numa sociedade cristã. Junto com a indiferença
renasce certo tipo de paganismo-neopaganismo3. Muitos não conhecem a Cristo
ou o conhecem mal e apenas de ouvir falar (e o que ouvem dizer é tendencioso
ou redutivo). Os jovens não se põem “contra”, mas antes estão aprendendo a viver
sem o Deus apresentado pelo evangelho e sem a Igreja. Estamos, muito mais,
em um cenário pré-cristão indiferente e apático, pouco sensível à percepção da
presença de Deus4.
Em tal cenário, muitos agentes de pastoral já perderam a confiança de
que surjam vocações - inclusive cristãs - provenientes de matriz sociológica
(família, escola, ambiente...) ou de processos grupais (classes de religião, grupos
de catequese,...). A socialização da fé e da vocação, que em outros tempos
vinha promovida especialmente pela família/escola e era canalizada através da
paróquia, mudou. Se se quer transmitir a fé e o sentido vocacional da vida, temos
de construir algo novo.

2 - Uma cultura do bem-estar
A proposta de vida que mais se propaga entre os jovens atuais vem centrada
na busca onímoda do próprio bem estar por caminhos consumistas. Tal proposta
difunde “uma lógica que reduz o futuro à eleição de uma profissão, à situação
econômica ou à satisfação sentimental-afetiva, dentro de horizontes que de fato
reduz a possibilidade da pessoa a projetos limitados” (NVNE 11.b).
Muitos de nossos jovens não conhecem as carências das necessidades
mais primárias e cresceram em contextos seguros protegidos de qualquer risco.
Sentem-se alheios à cultura do esforço sob a sedutora embriaguez da cultura do
desfrute. Carecem de modelos que lhes mostrem ideais de vida e por isso deixam
de conjugar verbos tão estranhos ao evangelho como acumular, desfrutar e
divertir-se. Deixam-se hipotecados pelos benefícios da sociedade do bem estar,
pela mercadotecnia do consumo e não podem alçar o voo. Não escutam outra
mensagem mais sedutora que o de sentir-se bem.

2
3
4

A. CÊNCINI, Misioneros ¿sí o no? Misioneros o dimisionarios. Paulinas, 2009, p. 25.
RAÚL BERZOSA, En el planeta joven: retos e propuestas en la transmisión de la fe. “Revista Crítica”
921 (Janeiro de 2005).
“Nossa cultura tem a percepção desta presença concreta de Deus, de sua ação no mundo.
Pensamos que Deus se encontra somente mais além, noutro nível de realidade, separado de
nossas relações concretas”. (Lumem Fidei, 17).
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3 - Uma cultura virtual
Os meios de comunicação formam parte essencial da sociedade em que
vivemos. Os jovens habitam nesse - já não tão novo - planeta virtual. A mudança
no estilo comunicativo e nos meios de comunicação tem dado lugar a um novo
cenário virtual. As relações estabelecidas através das novas tecnologias estruturam
a concepção do mundo, da realidade e das relações pessoais. Os jovens vivem sob
o feitiço variado, sedutor, fragmentado das imagens, do som e da informação, que
captam seu tempo e sua atenção.
Esta evolução por um lado incita, positivamente, a renovar nossos modos
de comunicação da fé. Porém, por outro, é um serio desafio. Muitos pais e
educadores se perguntam em que medida esta realidade, às vezes tão intensa,
pode favorecer ou prejudicar o crescimento e a formação dos jovens. Também
nós nos perguntamos se cabe um a abordagem vocacional neste novo cenário
virtual e como alcançá-lo.
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4 - Uma cultura pluralista e ambivalente
Os jovens crescem hoje na multiculturalidade. Existe uma diversidade de
origens étnicas, de línguas, de religiões, de comportamentos. Eles constatam esta
diversidade em sua cidade, em seus centros acadêmicos, no seio de suas famílias
e na Igreja. Já não existe nem uma só palavra, nem uma só língua, nem uma só
opinião única. Há várias, talvez muitas. Esta cultura “não já define as supremas
possibilidades de significado, ou não abrange a convergência em torno de alguns
valores como capazes para dar sentido à vida, mas antes tudo o põe no mesmo
plano e tudo chega a ser indiferente e sem importância”5.
Em tal supermercado de projetos de vida estão presentes e coexistem
valores diversos e contrários, sem uma hierarquização precisa que oriente na
preferência ou na renúncia. Os códigos e guias de comportamento são diferentes
uns dos outros. Este pluralismo, que pode abrir à tolerância e à liberdade, conduz
muitos ao intercambio ou ao relativismo vocacional. Afinal, dá no mesmo fazer
cum eleição de vida, pois todas se situam no mesmo nível.
b) A “adormecida” transmissão dos valores vocacionais
Um tema preocupante desde o ponto de vista educativo é o da “transmissão
dos valores”. Observamos com perplexidade a dificuldade que sofrem pais
5

Cf. NVNE,11.a

e educadores para transmitir valores, crenças ou ideais às novas gerações.
Frequentemente se lhes apresenta esta tarefa como uma empresa impossível de
realizar, como uma luta desigual como a que entabulou Davi contra Golias.
A vocação é um acontecimento eminentemente comunicativo. Em que
consiste o problema da transmissão dos valores vocacionais? Ou diremos de
forma breve: a transmissão requer ao menos dois sujeitos: o EMISSOR que trata
de comunicar algo e o RECEPTOR que escuta e acolhe a mensagem do emissor.
Pois bem, em relação à transmissão vocacional dá-se um duplo problema:

1 - Um emissor sem clareza na comunicação de sua mensagem.
O conceito de vocação tornou-se confuso, estranho e complexo como
consequência da cultura da suspeita. A ideia de “vocação” antes intensamente
buscada, e que foi objeto de uma drástica revisão, continua aflorando ainda
envolta sob uma roupagem que causa receios e desconfiança diante de que, no
fundo, possa esconder um atentado contra a autonomia pessoal. Falta claridade
a respeito. O emissor (educador, catequista, tutor,...) deve reelaborar e se
reapropriar de uma ideia sadia e adequada de vocação para poder comunicá-la
com credibilidade às novas gerações.
2 - Uma escassa vontade de escuta por parte do receptor.
Se o receptor não deseja acolher a mensagem do transmissor, dificilmente
poderá haver transmissão. O próprio do receptor é a acolhida, a receptividade da
mensagem do emissor. E, na atualidade, nos encontramos frente a um receptor
saturado de informação e de propaganda agressiva que dificilmente pode digerir.
O receptor não sente interesse nem desejo de ser iniciado em uma
abordagem vocacional de sua própria vida, nem se dá ao trabalho de escutar e
acolher a oferta que se lhe propõem. O resultado é a ruptura da transmissão. O
receptor se fecha às propostas de sentido porque simplesmente está saturado e
entretido com outras coisas.
Quando não se detecta este problema, na iniciação à fé ou nos processos
vocacionais, persiste a transmissão de palavras, imagens ou ideais que reboam
num eu saturado e impermeável do receptor. A mera reiteração de mensagens
não garante sequer o mínimo de sua apropriação, porque já não tem fome de
receber mais nada. Em alguns casos chega a ser, inclusive, contraproducente.
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b) A “droga” narcisista6
Descrito sem tecnicismos psicológicos, mas numa linguagem a meio
caminho entre a antropologia, a moral e a espiritualidade, o narcisismo é a atitude
de quem vive encerrado na autocontemplação e na busca de forma obsessiva da
adoração do eu, do amor desordenado de si mesmo, do culto à própria pessoa.
O narcisista é incapaz, ou, quando menos, tem sérias dificuldades, de conhecer e
amar um “tu” distinto dele próprio. Percebe erroneamente que tudo na vida gira
em torno de si mesmo7.
O narcisismo tem diversas expressões: egocentrismo; amor de si; fechamento
sobre si mesmo, sobre os próprios problemas, inclusive os espirituais; preocupação
exclusiva por si mesmo. Foi definido como a “enfermidade psicológica de nosso
tempo” 8. Este fenômeno característico da vida moderna tem efeitos colaterais em
relação aos projetos de vida.
•

O narcisista é incapaz de estabelecer relações interpessoais genuínas,
profundas e duradouras. Os outros (Deus, os demais) como tais não
existem a não ser que se convertam em mera prolongação do próprio
eu. Não existe alteridade nem transcendência a quem escutar de forma
significativa.

•

O narcisista, mais que autoafirmação, sofre uma perda de
reconhecimento da própria identidade. Busca continuamente ser
apreciado e reconhecido. Mendiga o elogio e a admiração... Considera
sempre insuficiente o que recebe dos demais, permanecendo
perpetuamente insatisfeito.

•

O narcisista relativiza os ideais e carece de força para levar a cabo
qualquer projeto. Substitui o ideal clássico da «vida boa» pela mera
«boa vida».

•

O narcisista é filho do consumismo (a paixão pelo ter que converte o
proprietário em prisioneiro do que tem, em escravo do que possui) e do
relativismo (o próprio eu é a medida das decisões).
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6

O conhecido mito grego nos narra que uma ninfa se enamorou de Narciso e este não lhe
correspondeu. Enquanto fugia dela, fica admirado diante de sua própria imagem refletida nas
águas de um rio, e se enamora perdidamente de si mesmo, que o leva a lançar-se na água e
morrer afogado.

7

Um antigo proverbio árabe diz que se numa janela de cristal - que te permite ver o outro
- se aplica uma fina camada de prata, isto impossibilita ver o outro lado. O narcisista
coloca uma capa de prata em sua janela interior. Só se vê a si mesmo, nunca aos que o
rodeiam e podem interpelá-lo.

8

Cf. A. LOWEN, Narcissism. Denial of the True Self, New York 1997, 197-228.

Para os jovens – também para todos, não somente para eles- é capital hoje
a reivindicação da subjetividade e o desejo de liberdade. São duas instâncias
tipicamente humanas e legítimas. Porém uma cultura débil como a nossa pode
deformar seu significado. Corre-se o risco de que a subjetividade se converta em
subjetivismo e a liberdade degenere em independência e desvinculação.
Contrariamente, a abordagem vocacional da existência trata de converter a
própria vida em projeto e isso exige sair de si mesmo e entregar-se a outro projeto
superior ao próprio. A plenitude pessoal e a felicidade dependem de tal êxodo9. Se
isto é assim em qualquer projeto humano, mais ainda no projeto do seguimento
de Jesus, o Senhor: “Se alguém quer vir comigo, negue-se a si mesmo...” (Mc 8,34).
Sem cura, o narcisista não pode conhecer, amar e – sobretudo - seguir Jesus Cristo,
em autenticidade e coerência.
Este é o desafio: Se a entrega generosa é um aspecto chave da vocação,
como ensinar a amar sem confundi-lo com o amor próprio? Parece que se trata de
algo mais difícil que a cura do cego de nascimento, a multiplicação dos pães ou o
caminhar sobre as águas do lago de Tiberíades.
2. Significado de “despertar vocacional”
a) “Advertir”. A experiência do assombro (maravilhamento)
A experiência vocacional se inicia com o fenômeno que podemos
denominar como “deslumbramento”. “Deslumbrar-se” significa sair das sombras,
começar vislumbrar claridade na realidade e perceber sua beleza e magnitude
insondáveis. Parafraseando uma citação, já famosa do Papa Bento XVI, é correto
dizer que “não se abraça a vocação por uma decisão ética ou uma grande ideia,
mas antes pelo encontro com um acontecimento, com uma Pessoa, que dá um
novo horizonte à vida e com isso, uma orientação decisiva”10.
Esta experiência de encontro provoca perplexidade numa combinação de
sentimentos contrapostos: por um lado, o susto diante do novo que se apresenta
porque não se sabe para onde conduzirá; por outro lado, a confiança, que atrai
e mobiliza. Nessa experiência de assombro destacaremos alguns de seus traços
mais característicos:
•

É uma experiência mental e emocional, que afeta também ao corporal.
Maravilhar-se é sentir-se premido, comovido diante de alguém;
coloquialmente, é “ficar“ pasmo ante”.

John Stuart Mill em sua Autobiografia escreve: “Só são felizes os que centram seu interesse em
algo distinto da sua própria felicidade: o melhor da Humanidade é a felicidade dos demais”.
10 Papa Francisco, Audiência de 10 de dezembro de 2008.
9
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•

À base a tal experiência a realidade deixa de ser algo óbvio e já sabido
para converter-se em algo profundo e misterioso. Permite o acesso à
sacralidade desde o cotidiano: o mais importante está aí, porém antes
não se percebia.

•

O contrario à atitude de assombro é a “inconsciência”, o não perceber a
realidade como dom, como algo completamente desbordante e valioso.
Também o é a “distração”, porque é muito difícil tornar-se consciente
desta dimensão profunda da realidade se se está permanentemente
distraído.

•

As realidade mais profundas e importantes costumam ser as mais
difíceis de se ver e, sobretudo, a que se torna mais difícil de verbalizar.
Com razão, no filme A sociedade dos poetas mortos, recomendava sir
Keating a seus alunos: “Devemos olhar constantemente as coisas de
maneira distinta”.

b) A gramática elementar da vida
Que fato ou que verdade pode provocar o assombro vocacional? Uma
correta pastoral vocacional deve atender a grande questão do sentido da vida:
- Porque estamos no mundo? - O que é a vida? - O que podemos esperar dela?
- Para onde vamos? Estas questões fundamentais correm o perigo de serem
sufocadas ou iludidas. Mais que buscado, hoje o sentido da vida vem hoje imposto
pelo que se vive no imediato ou pelo que satisfaz as necessidades. A pastoral e
o acompanhamento devem ajudar a ir mais além, se se pretende encontrar o
sentido que a existência tem.
Toma consciência quem chega a compreender e fazer própria a
“gramática elementar da existência” (cf. NVNE 11. c) que se pode formular assim:
“Minha própria vida é um dom recebido que, por sua própria natureza, tende a
se converter num bem a ser dado” (NVNE 16. a). A vida é um dom que suscita
agradecimento e desencadeia gratuidade, a entrega gratuita. Tem uma frase que
exprime essa verdade: “Não é que nós tenhamos amado primeiro, mas foi Deus
quem primeiro nos amou” (cf. 1 Jo 4,9-10). O que significa que nossa vida é obra
mestra do amor criador de Deus e é em si mesma uma chamada a amar.
Esta gramática elementar da existência constitui a base de toda pastoral
vocacional. O que podemos dizer sobre ela?
1 - Não se trata de um conceito mental ou especulativo que se deva
compreender primeiro e depois aceitar teoricamente.

2 - Trata-se de uma experiência que se deve viver holisticamente. No fundo
consiste em passar de uma atitude de “gratidão” a outra consequente
de “autodoação”.
3 - É uma vivência que se transmite por contagio, por osmose, por
irradiação, por canais afetivos e não só cognoscitivos para chegar a ser
vivida, saboreada, interiorizada e absolutizada.
4 - Só quem a experimenta pode consequentemente viver a própria vida
em chave vocacional, como resposta amorosa ao amor percebido,
experimentando a alegria do amor.
Os bispos de Navarra e do País Vasco o formularam numa de suas Cartas
pastorais de uma forma autobiográfica com estas palavras:
Eu não sou tudo, não sou a medida de todas as coisas; não sou
o dono de meu ser nem minha origem. Não posso alcançar
com minhas próprias forças o que anela meu ser. Carrego em
mim um mistério maior que eu mesmo. Porém confio. Aceito
ser desde essa Realidade que me faz ser. Reconheço minha
finitude. Não sou o centro. Minha origem e meu destino estão
nesse Deus que me dá o ser. E o é o fundamento sobre o qual
tudo descansa11.

Trata-se da compreensão vocacional da vida como resposta à chamada de
Deus.
3. O processo do crescimento da fé
A vocação à alegria do amor, como dinamismo de fé, é “uma história de
amizade com o Senhor” (VC 64). Vem estimulada e provada, também, não só por
fatores socioculturais – algum dos quais temos apresentado- mas também pelas
circunstancias do sujeito que a professa e do processo que realiza.
O chamamento gratuito de Deus em Cristo pelo Espírito (a vocação como
dom) e a livre resposta pessoal (a vocação como opção) são dinâmicos; não é uma
realidade fixa e estática como um fóssil, mas aberta a ulteriores desenvolvimentos,
é suscetível de crescimento e de traição, porém só na fidelidade alcança sua
plenitude.
Para onde deve crescer a fé para receber “voltagem” vocacional? Em
concreto, em quatro direções. Por ser contraculturais exigem uma saída. A
11 Carta Pastoral de los Obispos de Navarra y del País Vasco, Al servicio de una fe más viva, San
Sebastián, 1997, n. 39.
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pedagogia vocacional deve cuidar de que tal êxodo de uma situação a outra
permita o nascimento e crescimento vocacional. Vejamos estas quatro “viagens”
que deve procurar:

a) A terapia do “choque”: da inconsciência à busca
Nossa cultura impele a uma procura desmensurada de bem-estar pessoal
anulando outras abordagens. Esta tendência nasce de um déficit do pessoal:
no interior da pessoa “parece que nada importa nem se move, salvo a ânsia de
gratificações”. Quando se é insensível a outras realidade é mais valioso. Desde tal
indiferença ou apatia não cabe posicionamento vocacional algum.
Para contra atacar essa dinâmica se necessita uma “terapia do choque”
que provoque na pessoa um choque frontal com a realidade e se detonem os
falsos cimentos, que até então a sustentavam, para “nascer de novo”.
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Devemos levar muitos a viver tais “experiências de ruptura” para que os
forcem a sair de sus zona de conforto e a mostrar-se receptivos diante de outras
chamadas. São oportunidades de ouro para reorientar a vida desde a fé e em chave
de generosidade, não de comodidade. O mundo da pobreza e da dor se converte
em um eficaz “porta-voz” que faz às vezes de despertador vocacional. O contato
com esses mundos favorece o despertar dessa sensibilidade e a compreensão da
vida em chave de gratidão e generosidade.
Alex Rovira o denomina «efeito bofetada»12. Mas isso pode converter-se em
um momento de lucidez e graça. Porque derruba falsas seguridades e obriga a
buscar uma resposta autentica. Trata-se de uma experiência de incondicionalidade
que faz sair de si mesmo e leva a viver para algo que merece a própria entrega.
Pode ser:
− O amor, quando este não é um contrato calculado ou está
dominado pela satisfação de necessidades, mas que faz perceber
o outro como sentido da vida e leva ao esquecimento de si mesmo.
−

Uma causa nobre, por exemplo, a justiça ou a opção pelos
pobres, se não fica a nível de discurso ou de um simples impulso
momentâneo; antes, porém, dinamiza as melhores energias para
um compromisso.

−

A experiência de Deus se não deixa ficar num sentimento, mas
supõe o encontro com o Absoluto; e em consequência, a vida

12 Cf. IGNAÇO DINNBIER, La pastoral vocacional ante el joven de hoy, Frontera-Hegiam 72 (2010) p.
58. O autor se apropria da expressão “efeito bofetada” e a explica. Ele a toma de Alex Rovira, La
hoja de ruta pessoal, em “El País semanal” (27 de janeiro de 2008).

consiste em viver para Ele, em fazer sua vontade acima de tudo.
−

A adesão à mensagem de Jesus, ao seu projeto de transformação
do mundo, de modo que me faz viver em tensão rumo à realização
desse ideal, atraindo as energias pessoais.

−

A experiência única, intransferível, do significado determinante
que tem a pessoa de Jesus - se não fica numa atitude difusa e,
pelo contrario – faz descobrir, por dentro, que a pessoa não se
pertence a si. Ele é o Senhor”.

b) A viagem para dentro: da superficialidade à interioridade
Outra das maiores dificuldades que o homem contemporâneo tem para
abrir-se à desafio vocacional provem de sua instalação habitual na superficialidade,
como denominam autores como Xavier Melloni13, ou na banalidade, como diz
Xavier Quinzá14. Tal postura confunde o aparente com o real e o divertido com
o valioso. E, além do mais, incapacita para adentrar-se nas profundidades do
mistério como lugar onde se perceber a presença de Deus e sua chamada. Se
Deus é «intimior intimo meo» (Agustín), o que vive na superficialidade não está
humanamente preparado para acolher o dom gratuito de sua chamada.
Nesta chave situam-se muitos, independentemente de seu nível
cultural ou status social. A superficialidade modela uma determinada visão da
realidade. Torna-se culturalmente dificultoso dar o salto desde a superfície até
a interioridade onde habita o mistério. Por isso é tão irrelevante a chamada de
Deus. A pessoa humana está hoje despreparada para acolher seu advento. Não se
pode ser “ouvinte da chamada” (K. Rahner) desde a superficialidade, a menos que
se confunda a vocação com a mera satisfação dos gostos pessoais ou com um vão
sentimentalismo emocional.
A incapacidade para escutar a chamada interior provém de uma
infraestrutura humana empobrecida. Se a impregnação cultural favorece
a superficialidade, poder-se-á compreender até que ponto é necessária a
aprendizagem da interioridade. Ou, dito com outras palavras, a eliminação de
tudo o que bloqueia o acesso ao profundo e o descobrimento do que não se
percebe ao simples olhar (Deus é o ser mais real que existe e o menos perceptível
empiricamente).
13 X. MELLONI, Accesos a la interioridad, em “Sal Terrae” 91 (2003), pp. 33-42.
14 X. QUINZÁ, Formar-se y transformarse. Tema del Seminario para Formadores organizado por el
Departamiento de Formación CONFER, celebrado entre 12 e 16 de março de 2007.
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O ativismo, o abuso de estímulos que hiperdesenvolvem a sensorialidade
em detrimento da interioridade, a incapacidade de silencio e de recolhimento
são algumas atitudes e condutas atuais que freiam ou retardam a entrada nessa
profundidade onde Deus é descoberto como o Tu que nos dirige uma chamada.
Às vezes torna-se muito difícil desmascarar estas amarras porque se revestem
de formas socialmente relevantes: dedicação intensa ao trabalho, fomento
desnecessário de relações sociais, falta de tempo de qualidade para a reflexão e
o silêncio, etc.
A aposta na interioridade – que nunca confundiremos com intimismo - é
chave para tornar possível uma Pastoral vocacional. Tudo o que está orientado
para a formação da interioridade, para favorecer as experiências de encontro
pessoal com Deus, para ajudar os outros a lerem a própria vida a partir de Deus,
vai nesta linha do despertar vocacional.
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c) A lógica do dom: do egocentrismo à doação de si (proexistência)
A atual crise econômica não é alheia à crise de valores e, de alguma
maneira, explica a insensibilidade vocacional que padecem muitos de nossos
contemporâneos. Temos internalizada a lógica do egocentrismo, esse dispositivo
muito eficaz que induz o indivíduo a reger-se pelo cálculo de interesses e tem
como finalidade buscar em tudo e unicamente o maior benefício para si próprio.
São muitos os que se sentem marcados pela impronta egocêntrica de nossa
cultura. O ego não é só o ponto de partida; mas com frequência, é também o ponto
de chegada, a fita que mede qualquer outra realidade. Neste clima, torna-se difícil
vivenciar a vocação como uma experiência da alteridade e da transcendência,
que chama a sair de si.
Porém esta situação não é irreversível. Pode-se converter em ocasião de
impostar a vida de uma forma nova. O ser humano, mais além de suas tendências
egocêntricas, é um “ens capax amoris”, que necessita ser amado e amar. O amor
recebido é o único que estrutura o fundo do seu ser pessoal-relacional e lhe dá
aceso à plenitude. Se essa tensão de receber/dar é anulada ou frustrada, a pessoa
estará gravemente afetada.
Por isso é importante ajudar a adquirir duas certezas que tornam à pessoa
livre afetivamente e a abrem para um horizonte vocacional: a certeza vivencial
de ter sido amado e a certeza, também por experiência, de saber amar. As duas
certezas fundam a possibilidade de viver desde a “lógica do dom”15. Contra o que
15 Cf. FRANCESC TORRALBA , La lógica del don, Khaft, Madrid, 2011.

pode parecer, tal lógica não é algo residual nem irrelevante. A vida social está
repleta de exemplos de doação: doa-se sangue, doa-se tempo, doa-se trabalho,
doa-se espaço, e doam as próprias capacidades aos outros, através de distintas
formas de voluntariado, criam-se redes de ajuda mútua,... etc. Faz parte da vida
social. Na estrutura familiar, isto continua muito presente.
A doação é necessária para romper o isolamento, para fugir da solidão,
para implicar-se e ter sentido de pertença. A comunidade é constitutiva para o
individuo; o outro é necessário para alguém subsistir. Sem o dom não é possível
realizar-se a si mesmo. Escrevia Bento XVI: “Somos um dom” 16. O ser humano
está feito para o dom, mediante o qual se manifesta e desenvolve sua dimensão
transcendente. Mais além das tendências egocêntricas, é capaz de atuar modelado
pelo principio da gratuidade, que define o verdadeiro dom17.
− Dar é sair de si mesmo, é entregar o que seu aos outros. Supõe
superar a lógica do cálculo ou da reciprocidade.
−

O dom manifesta uma preocupação pelo outro, um interesse pelo
outro.

−

O dom gera comunhão, coesão, vinculação, sentido de pertença.

−

A lógica do dom transforma o conceito de liberdade. Isto já não
se concebe como independência ou autonomia, mas como liberação do ego.

−

A lógica do dom é uma possibilidade enraizada no ser humano,
uma potência que emana de sua natureza porque ele é dom, está
feito para o dom e sua plenitude se enraíza no ato de doar-se. Não
é um movimento irracional.

Exercitar-se, pois, neste caminho “ex-cêntrico” capacita para encontrar o
caminho da vocação. Não parece exagerado afirmar que na origem de atitudes
vocacionalmente tíbias se encontram conflitos afetivos irresoltos ou atitudes de
claro egocentrismo.
d) A liberdade de decidir: da passividade à liberdade
A passividade é a atitude de quem recebe algo de outros sem cooperar com
o fato. Essa atitude, carente de objetivos e de propósitos, permite que os demais
façam o que a ele mesmo corresponde ou afete. Uma pessoa passiva não conta
com motivos para preencher sua vida com conteúdos. A pessoa passiva só pensa
16 Caritas in veritate, 68.
17 “O dom é propriamente uma doação sem contrapartida (...), o que é dado o é sem intenção
de retribuição” (donum proprie est datio irreversibilis... id est quod non datar intentione
retributionis)”. (SANTO TOMAS DE AQUINO, Suma Teológica Ia, q. 38, a. 2,c.
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em passar o tempo, não em aproveitá-lo. Em muitos casos a passividade conduz à
uma indolência existencial, ao aborrecimento, à indolência, à apatia, à indiferença,
ao desinteresse e à inação frente ao que se mostra como valioso.
Costuma-se afirmar que a cultura atual é uma fábrica de passividade,
sobretudo por causa dos meios de comunicação e entretenimento. Através deles
recebe-se muito sem cooperar quase nada. Seu uso acrítico faz que a pessoa se
torne cética a respeito de suas possibilidades para encontrar o sentido da vida e
muito relutante para buscá-lo.

68

Porém, apesar das próprias limitações e determinismos, apesar da influência
de nossa cultura, o ser humano experimenta a necessidade de autodirigirse. Constitutivamente dotado de consciência, pode orientar sua existência
dotando-a de um projeto. Pode converter sua vida em projeto, assumindo o fim
que livremente decidiu. Isso não supõe uma retirada narcisista sobre o próprio
eu, mas a liberdade de dispor-se a uma tarefa que transcende o próprio eu. “Viver
humanamente –escreve Pedro Laín Entralgo - é projetar”.
Todo projeto de vida, toda vocação, implica em uma opção que supõe uma
ruptura com o que se era ou se fazia anteriormente, e indica mudança de vida.
E hoje é precisamente esta decisão o que falta frequentemente nos jovens. Sua
indecisão denota a debilidade não só da estrutura psicológica da pessoa, mas
também da experiência espiritual e, em particular, da experiência da vocação
como eleição que vem de Deus.
Quando é pobre esta certeza, o sujeito confia inevitavelmente em si mesmo
e em seus próprios recursos; e quando constata sua precariedade, não é nada
estranho que se deixe dominar pelo medo diante de uma opção definitiva a tomar.
A liberdade não é uma espontaneidade cega, nem um comportamento
anárquico para atuar segundo um gosto pessoal ou em função das necessidades
mais imediatas. Ser livre exige a capacidade de eleger um projeto de futuro, que
determina o comportamento de acordo com a meta que alguém traça para si.
Quando alguém encontra o sentido de sua vida, sente-se feliz e está
disposto a assumir todo tipo de privações e inclusive a por em jogo sua própria
vida para alcançar esse fim. Todo projeto exige necessariamente uma liberdade
que permita abraçar as renúncias e sacrifícios que exige.
A vocação, enquanto criação do Espírito, é dinamismo, novidade, criatividade,
busca de algo acima de tudo. Neste sentido, os esforços para superar os sintomas
de cansaço predispõem o ser humano para deixar-se atingir pela chamada de
Deus. É necessário capacitar às pessoas para que cheguem a converter suas vidas

pessoais em projeto. Uma pessoa vocacionalmente capacitada saberá discernir
em cada momento o que contribui para o desenvolvimento de sua vocação – de
seu projeto pessoal - e o que obstaculiza sua realização. Saberá tomar distancia
do que é sedutor, porém irrelevante, e contará com a força necessária que lhe
permite afrontar renúncias e sacrifícios para leva-lo ao objetivo proposto.
4. Como acompanhar?
a) Tornar viável a Pastoral vocacional
Que podemos fazer? Esta pergunta resume a grande preocupação nascida
da responsabilidade. Pede criar condições de possibilidade para que a Pastoral
Vocacional se adeque em nossos projetos e planos. E isto é possível atendendo a
dois fatores:
1 - AVIVAR UM CRITÉRIO DE CONFIANÇA
A primeira tarefa deve centrar-se em gerar aquela confiança que oriente
e motive a decisão de por em prática uma animação vocacional desperta e sem
fissuras.
− Essa confiança nasce, antes de tudo, da certeza de que Deus
continua chamando. Ele continua convidando a outros na força
do Espírito a seguir a Cristo desde diversos carismas e ministérios.
Cremos firmemente que Ele continua chamando novos jovens
como operários de sua messe.
−

Ela se origina, em segundo lugar, ao reconhecer que todo coração
humano é capaz de acolher a chamada de Deus. Ainda que com
características distintas às de alguns anos atrás, os jovens de hoje
também estão dotados de sensibilidade, atitudes, capacidades,
preocupações e valores que lhes permitem acolher essa chamada
e, de fato, o fazem.

−

Por último, suscita confiança ou rever nossa capacidade de
mudança, de renovar nossa mentalidade acaso desalentada, de
fazer frente a inercias e estagnações pessoais e institucionais , de
ser mais autocríticos. Uma vez mais, esta confiança vai urgir que,
de nosso lado, identifiquemos os passos que temos de dar e...
comecemos já a dá-los.

2 - CONTAR COM ESTRUTURAS E MEIOS
		
A confiança seria inútil e nada operativa se não se dão algumas
condições de viabilidade. Entre elas nos parecem muito importantes as seguintes:
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•

Nossos melhores esforços devem estar dirigidos para suscitar e formar
animadores vocacionais idóneos e equipes de pastoral vocacional em
missão compartilhada.

•

Não podemos subestimar nem dar por suposta uma paciente e
continuada tarefa de mentalização vocacional dirigida prioritariamente
a nossas comunidades religiosas, aos responsáveis por nossos centros
pastorais e a seus colaboradores mais diretos.

•

Há uma convicção teoricamente conquistada pela pastoral vocacional:
que deve ser feita por todos, dirigida a todos e realizada sempre.

•

É errado pensar que a nova evangelização exige paralisar
temporalmente a Pastoral vocacional, à espera de tempos melhores,
onde a experiência cristã possibilitante esteja mais socializada e
consolidada. Jesus em seu evangelho vincula claramente o primeiro
anúncio do Reino com a chamada dos primeiros seguidores.

•

É imprescindível que a Pastoral vocacional apareça situada em seu
próprio terreno, isto é, no coração da pastoral de conjunto como uma
dimensão transversal capaz de vocacionalisar tudo.

•

Há muita Pastoral vocacional já funcionando. As novas propostas
não são recentes. Levamos tempo escutando-as e repetindo-as. Não
podemos estar começando sempre de novo. Porém, isto sim, devemos
fortalecer mais as estruturas de pastoral vocacional e manter a linha de
continuidade de seus responsáveis.

b) Difundir uma mentalidade vocacional
Esta segunda ação exige previamente contar uma mentalidade vocacional,
isto é, uma síntese teórica de noções comuns e bem fundamentadas que
explicam o sentido e o valor da vocação e criam convicções comuns capazes de
impulsionar uma correta Pastoral vocacional. A mentalidade vocacional é, pois,
uma consciência e uma convicção assumidas pela comunidade cristã sobre as
quais fundamenta sua práxis pastoral.
Tal mentalidade, portadora de uma teologia da vocação, deve mostrar
com claridade não só suas proposições sólidas e orgânicas, mas também suas

consequências práticas derivadas18. Tendo em conta que “algumas condições
sociais e culturais de nosso tempo podem representar não poucas ameaças e
impor visões desviadas e falsas sobre a verdade era natureza da vocação tornando
difíceis, quando não impossíveis , sua acolhida e sua própria compressão” (PDV
37).

c) Três ações: Semear, propor e acompanhar a vocação
		
Em sua primeira Mensagem para a Jornada Mundial de Oração
pelas Vocações, João Paulo II ao delinear o salto de qualidade na PV afirmava
com força: “Não tenhais medo de chamar” 19. Este é o desafio: ser comunidade de
chamados que perderam o medo de chamar os outros. Dadas as circunstancias
que nos rodeiam, isto é do todo impossível se tudo o que foi dito anteriormente
não estiver suficientemente esclarecido e assumido.
Esta pedagogia deve impregnar e humedecer toda a “ação cristã eclesial”20
em suas quatro áreas: serviço, comunidade , testemunho e liturgia. É aí onde se
gera a experiência tipicamente vocacional: uma vivência pessoal e comunitária do
testemunho, do serviço da caridade, a fraternidade, a liturgia e oração… ajudam
os cristãos a reconhecerem sua vocação, e fazem com que tal ação cristã, em sue
conjunto, seja efetivamente uma autentica Pastoral vocacional.
Hoje contamos com orientações oportunas e bem trabalhadas de
pedagogia vocacional21. Todas elas se apoiam sobre dois eixes: a semeadura
vocacional e o acompanhamento. Entre os dois eixos existe um elemento que os
une: a proposta vocacional. Tal proposta é o objetivo da semeadura e, que por sua
vez, é o ponto de partida do acompanhamento. Portanto fixemos esta pedagogia
em três momentos: Semeadura, proposta e acompanhamento. Este último, por
sua vez, promove as tarefas de educar, formar e discernir as vocações.
18 O valioso documento Nuevas Vocaciones para una nueva Europa dedica sua segunda

parte a expor a Teologia da Vocação. Com os textos bíblicos Ef 1, 3-14 e 1 Cor 12, 4-6 de
fundo, expõe a vocação como obra da Trindade. Cada uma das pessoas divinas exerce
sua ação no homem: o Pai chama à vida, o Filho chama ao seguimento e o Espírito
chama ao testemunho, envolvendo esta ação de cada uma das divinas pessoas com
os sacramentos da iniciação cristã: batismo (o Pai), eucaristia (I Filho) e confirmação (o
Espírito Santo), como forma de ressaltar que é na escuta da Palavra e na celebração
litúrgica da Palavra onde nasce, alimenta-se e consolida a vocação.

19 Mensagem do Papa JOÃO PAULO II para a XVI Jornada Mundial de Oração pelas Vocações.
20 Emilio Alberich, Catequesis evangelizadora. Manual de catequética fundamental, Madrid, CCS,
2003, 48-51; cf. R. Amedeo Cêncini, I giovani aperti allo Spirito nel loro itinerario vocacionale, em J.
M. García (Ed.), Accompagnare i giovani nello Spirito, Las, Roma, 1998, 166-168.
21 Isto vem apresentado na quarta parte do documento (cf. NVNE 30-37).
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a. SEMEADURA
A pastoral vocacional começa com ações de semeadura. Essas ações se
inserem dentro da pastoral geral e devem ser canalizadas através dos diversos
itinerários da fé da comunidade cristã. Criam as condições que permitem depositar
a semente da vocação em terra boa que existe no coração de todos. Essa semente
se denomina kerigma vocacional22.
Os campos onde se lançam esta semente são a Igreja e o mundo, isto é, o
coração de todos, sem nenhuma preferência nem exceção. Toda pessoa é criatura
de Deus e, portanto, portadora de um dom, uma vocação particular, um mistério
que espera ser descoberto e reconhecido.
b. PROPOSTA
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A semeadura vocacional deve desembocar na proposta. Esta jamais deve
faltar em toda pastoral vocacional. Mediante essa ação convida-se e se motiva, de
forma direta, pessoal e explícita, a outrem a mostrar-se aberto à escuta e acolhida
da chamada que o Senhor lhe faz para uma vocação específica.
Todos podemos e devemos ser porta-vozes de uma proposta aos outros. A
tarefa consiste em convidar o outro a ler sua própria vida em chave de chamada
e mostra-lhes como o Senhor Jesus está presente em sua historia pessoal, dandolhe sentido e orientação. A proposta será bem realizada quando houver clareza,
respeito, porém também interpelação direta ao plantá-la.
c. ACOMPANHAMENTO
Uma vez semeada e acolhida a semente da vocação, deve-se cultivá-la. O
cultivo se realiza acompanhando os jovens a acolher o chamado com a alegria
do evangelho. Começa com a aceitação da proposta e termina com uma decisão
vocacional concreta.
O acompanhamento vocacional é um ministério que consiste na ajuda
pedagógica, temporal e instrumental que um irmão maior na fé e no discipulado
presta a outro irmão menor, para que além de evidenciar a chamada que Deus
lhe faz, possa clareá-la iluminá-la, discernir e responder a ela com liberdade e
responsabilidade 23 mediante um projeto de vida.

22 Cf. II Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones, Documento conclusivo, n. 106. 136.
23 Cfr. G. ARANA, El acompañamento espiritual durante el desarrollo del ministerio, em “El
acompañamento espiritual en la vida y en el ministerio del sacerdote”, Sevilla, 2001, p. 56.

Tal acompanhamento tem que ter apreço, ao menos por três questões: a
clareza da consciência vocacional do sujeito (reconhecer a autenticidade da própria
vocação); sua consistência (comprovar sua retidão de intenção e a validade de
suas motivações vocacionais ) e sua idoneidade (contar com o equipamento de
dons e capacidade é que lhe permitem responder com coerência e fidelidade à
chamada).
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DISCERNIR E ACOMPANHAR: As
indicações da «Amoris laetitia»
TO DISCERN AND TO ACCOMPANY: THE INDICATIONS OF THE
«AMORIS LAETITIA»
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RESUMO: A exortação apostólica Amoris Laetitia é uma fonte fundamental para Igreja no diálogo
com seus fiéis, especialmente no tocante às questões da vocação ao matrimônio e do próprio
estado matrimonial. O papa Franciscotraz à baila com novo vigor a realidade e a espiritualidade
do discernimento. Este texto inicia fundamentando a importância do discernimento pessoal,
ao qual todos na Igreja são chamados para a cotidianeidade de suas vidas. Ninguém pode
impor sua vontade e seus critérios a outrem. Mas – de modo particular – os formadores de
consciência e os de consciência bem formada, prestando um serviço, devem «acompanhar,
discernir e integrar» o caminho vocacional dos matrimoniados, especialmente dos casais
fragilizados. Torna-se, assim, óbvia a importância do discernimento eclesial e pastoral. É a Igreja
que se compromete com aquelas situações a que o papa se referente como “concreto vivente”.
E é, neste sentido, que se estabelecem novas Diretrizes práticas. O texto não só fundamenta o
significado novo que a Igreja dá ao discernimento, mas também busca as razões, até, históricas
das fontes da formação de Francisco.
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ABSTRACT: The Apostolic exhortation Amoris Laetitia is a fundamental source for Church
in dialogue with his faithful, especially with regard to questions of call for matrimony and the
matrimonial state itself. The Pope Francis in this document brings up again, with new vigor, the
reality and the spirituality of the discernment. The text begins with supporting the importance of
personal discernment, to which everyone in the Church are called to the day today of their lives.
No one can impose his or her will and his or her criteria on others. But in particular, those who
form the conscience and those who have consciousness already formed, must provide a wellrounded service: “to accompany, discern and integrate” the vocational path, especially of those
who are weak. It becomes thus obvious the importance of ecclesial and pastoral discernment. It is
the Church which commits herself with those situations that the Pope was referring as "concrete
living". And it is in this sense that the new guidelines are established. The text not only justifies the
new meaning that the Church gives to discernment, but also seeks reasons, even the historical
background of the formation of the Pope Francis.
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O mote escolhido por Bergoglio para o seu lema episcopal, que depois-foi
conservado como Papa, é Miserando atque eligendo. Nele se faz-referência não
somente à misericórdia de Deus, mas também ao fato que ele o escolheu - Bergoglio,
como talvez cada um de nós - de modo singular, personalizado e personalizante.
Um amor misericordioso do Pai que ama seu Filho — na terminologia de
Romano Guardini - como «o concreto vivente» e, em Cristo, ama singularmente
cada um e cada uma de nós como «concretos viventes», na nossa própria unidade
irrepetível. Recordamos que Bergoglio o tinha escolhido como núcleo da sua tese
doutoral em teologia, sobre a obra de Guardini, intitulada A oposição polar. Ensaio
de uma filosofia do concreto vivente1, pensando, em primeiro lugar, em Cristo, mas
também em cada pessoa humana enquanto singular e única.
O «concreto vivente» de Guardini corresponde ao «universal concreto» de
Maurice Blondel (muito diferente daquele hegeliano) ou daquele que o filosofo
argentino Mario Casalla denomina «universal situado»2, cuja universalidade é
Cf. R. Guardini, Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des Lebendigkonkreten,
Mainz, Grünewald, 1985. Aqui se faz referência ao título de última versão italiana,
L’opposisión polare. Saggio por una filosofia del concreto vivente, Roma, Civiltà Cattolica
- Corrieredella Sera, 2014, porque a tradução de «der Gegensatz» com “a oposição
polar» aparece mais adequada para romances.
2 Cf. respectivamente, F. Lefèvre, L’itinéraire philosophique de Maurice Blondel. Propos
recueillis par Frédéric Lefèvre, Paris, Spes, 1928; e M. Casalla, «Filosofia y cultura
nacional en la situacion latinoamericana contemporánea», em O. Ardiles et Al., Hacia
una filosofia da liberación latinoamericana, Buenos Aires, Bonum, 1973, 38-52. Sobre
o universal situado e analógico, cf. J. C. Scannone, Religión y nuevo pensamiento. Hacia
una filosofia de la religión para nuestro tiempo desde América Latina, Barcelona México D. F., Anthropos - UAM (Iztapalapa), La Civiltà Cattolica 2017 IV 11-23 os 4015
(7/21 octobre 2017 2005, cap. 7. Também von Balthasar fala de analogia, quando
se refere às vocações e missões singulares, personalizantes de cada um: cf. H. Urs
von Balthasar, Theodramatik, vol. 2: Die Personen des Spiels, parte 2: Die Personen
1

verdadeira, não abstrata, antes concreta,3 vivente, situada e analógica segundo os
tempos históricos, os espaços culturais e as singularidade pessoais.
Disto decorre que a tal tipo de universalidade e singularidade não
corresponda - em moral – a uma mera casuística unívoca e a-histórica, e muito
menos a uma moral equívoca e relativista «de situação», mas um acurado
discernimento espiritual pessoal, como aquele que propõe a Exortação apostólica
Amoris laetitia (AL): discernimento pessoal acompanhado por um discernimento
pastoral eclesial que o confirme, a fim de encontrar a vontade do Pai, segundo
Cristo como último critério, à luz e através da força do Espírito Santo. De fato,
o Senhor Jesus e o Espírito são, também na prática dos discernimentos pessoal
e eclesial, as duas mãos do Pai. A história cada vez singular e única daqueles
«concretos viventes» que somos nós seres humanos, é Cristo - como propõe o
Evangelho - o critério último objetivo de discernimento, e o Espírito o seu mais
íntimo motor subjetivo.
O discernimento pessoal
Entre as notas que tomava para a sua tese doutoral, Bergoglio transcreveu
e comentou um sonho que Guardini tinha tido e narrado4. O filósofo conta que,
em um sonho, foi-lhe revelado que no nascimento, cada homem e cada mulher
recebe uma palavra própria ou uma espécie de senha (em alemão: Passwort),
que é ao mesmo tempo um dom (Gabe) e uma tarefa (Aufgabe), uma segurança
e um risco. Assim como tudo quanto nos acontece no curso da vida é ou deveria
ser a tradução, o esclarecimento, a realização e o cumprimento daquela palavra
viva.
in Christus, Einsiedeln, Johannes Verlag, 1978, 256 s (tr. it. Teodrammatica, vol 2: Le
persone dei dramma, parte 2: Uomo in Cristo, Milano, Jaca Book, 1983, 259 s).
3 Cf. respectivamente, F. Lefèvre, L’itinéraire philosophique de Maurice Blondel. Propos
recueillis par Frédéric Lefèvre, Paris, Spes, 1928; e M. Casalla, «Filosofia y cultura
nacional en la situacion latinoamericana contemporánea», em O. Ardiles et Al., Hacia
una filosofia da liberación latinoamericana, Buenos Aires, Bonum, 1973, 38-52. Sobre
o universal situado e analógico, cf. J. C. Scannone, Religión y nuevo pensamiento. Hacia
una filosofia de la religión para nuestro tiempo desde América Latina, Barcelona México D. F., Anthropos - UAM (Iztapalapa), La Civiltà Cattolica 2017 IV 11-23 os 4015
(7/21 octobre 2017 2005, cap. 7. Também von Balthasar fala de analogia, quando
se refere às vocações e missões singulares, personalizantes de cada um: cf. H. Urs
von Balthasar, Theodramatik, vol. 2: Die Personen des Spiels, parte 2: Die Personen
in Christus, Einsiedeln, Johannes Verlag, 1978, 256 s (tr. it. Teodrammatica, vol 2: Le
persone dei dramma, parte 2: Uomo in Cristo, Milano, Jaca Book, 1983, 259 s).
4

Cf. D. J. Fares, «Prefazione. L’arte di guardare il mondo», em R. Guardini, L`oppozione polare...cit.,
VIII s, nota 1.
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Tal palavra vem dada a todos e a cada um, em uma circunstância cada vez
mais diversificada, como guia sobre caminho e princípio de discernimento, de
modo que possa dirigir-nos em nossa procura e encontrar a vontade atual de Deus.
Essa não somente nos orienta no escolher a nossa vocação particular e a nossa
missão na vida, mas pode também fazê-lo em eventuais assim chamadas «situações
irregulares». De fato não se trata de uma aplicação silogística estática, abstrata e
atemporal de princípios gerais, mas de um procedimento espiritual histórico,
dinâmico, contextualizado e aberto. Poder-se-ia dizer que aquela senha ou palavraanúncio indica a eleição, vocação e missão singular de cada um, à chamada de Deus,
que é como o nosso nome próprio - que Ele gratuitamente nos dá - e que, segundo
Guardini, será à base da palavra que o justo Juiz nos dirá no último dia.
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Nos seus apontamentos de doutorado Bergoglio a denomina «kerigma
existencial» 5, antecedente também ao kerigma evangélico, dado que este tem
suas raízes naquele, como a redenção na criação. Toda a vida é resposta positiva
ou negativa àquela chamada primordial que cada pessoa humana sente em si,
porque lhe vem posta no seu coração inteligente, vale dizer, na sua intimidade
pessoal. Portanto, a vida é tecida de encontros, des-encontros e re-encontros
com aquela palavra viva que nos convoca. Os encontros e os re-encontros
manifestam a nossa con-sonância ou con-cordância vital com esta, enquanto que
as dis-sonâncias são sinais ou da procura do encontro não ainda ocorridos ou
dos des-encontros. Santo Inácio afirma que quem vai do bom ao melhor absorve
docemente o chamado divino como a esponja absorve a gota d’água, e não a
rejeita como a pedra. Pois, seguindo uma metáfora, se falará de consonância e
dissonância afetivas e, na linguagem espiritual inaciana, respectivamente de
consolação e desolação.
Para compreender o conhecimento sapiencial da vontade de Deus que
assim se obtém pode ajudar-nos isto que, em outros contextos, como papa
Francisco diz referindo-se à «conaturalidade afetiva que o amor dá» 6 ou ao fato
que «Deus dota a totalidade dos fiéis de um instinto da fé - o sensus fidei - os
ajuda a discernir, pois isto realmente vem d’Ele. A presença do Espírito concede
aos cristãos certa conaturalidade com as realidades divinas e uma sabedoria
que lhes permita acolhê-los intuitivamente, se bem que não disponhamos dos
instrumentos adequados para exprimi-los com precisão» 7. Entretanto os textos
o Papa aludem explicitamente sobre o conhecimento per connaturalitatem,
ensinado por Santo Tomás quando fala dos dons da sabedoria. Não se trata de
5
6
7

Cf. ivi, IX-XI.
Francisco, Exortação apostólica Evangelii gaudium, n. 125.
Ivi, n. 119.

uma mera emotividade, mas antes do coração em sentido pascalino, do thymos
de Platão, como o interpreta Paul Ricoeur8, dum sentir inteligente e sábio.
Esta interpretação que Bergoglio faz de Guardini recorda o evento da
chamada e da resposta na fenomenologia francesa contemporânea, quer dizer
em Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur, Jean-Louis Chrétien, Michel Henry (em parte)
e, sobretudo, Jean-Luc Marion, com a sua redução fenomenológica à pura forma
da chamada como doação absolutamente originaria9.
Parece-nos que Bergoglio chamou então o «kerigma existencial»
(transfigurado pelo evangélico) de própria experiência do primeiro tempo de
escolha10: implica em deixar-nos colocar em movimento sem perdão a chamada
de Deus, como Mateus, ou como Paulo em Damasco, morrendo ao «próprio amor,
querer e interesse», para converter-nos ao Senhor, e ressuscitando assim para
uma vida nova.
Disto decorre que o segundo tempo de escolha, que se discerne através
das consolações e desolações, ou se faz a partir das consonâncias-e dissonâncias
a respeito do citado kerigma vivido na fé, que age por meio da caridade. De fato
o ritmo de consolações e desolações vai desenhando - para quem discerne uma orientação e um itinerário em direção à resposta quanto mais fiel possível
à chamada de Deus em cada momento. Karl Rahner e o teólogo e bispo jesuíta
uruguaio Daniel Gil - com linguagens diferentes - interpretavam assim o
segundo tempo de escolha inaciano em sua relação com primeiro. Com efeito,
as consolações nos fazem consentir com aquilo a que o Senhor quer para nós
aqui e agora, e as desolações nos colocam em atenção diante de uma possível
discordância11.
Sobre o conhecimento por conaturalidade em Santo Tomás, cf. entre outros textos,
Sum. Theol. II—II, q. 45, a. 2, c. Ricceur a coloca em relação com o coração e com o
thymos platônico: cf. R Ricceur, Finitude et culpabilité, I: L’homme faillible, Paris, Aubier,
1960.
9 Refiro-me sobretudo a J.-L. Marion, Réduction et donation. Recherches sur Husserl,
Heidegger et a phénoménologie, Paris, Puf, 1989, 272-302; Id., Étant donné. Essai d’une
phénoménologie da donation, ivi, 1997, 28 s.
10 Cf. Inácio de Loyola, s., «Tre tempi per far sana e buona scelta in ognuno di essi», e «Le
regole del discernimento degli spiriti», em Id., Eserzicii Spirituali, respectivamente nn.
175-188 e 313-336. Cf. J. C. Scannone, Discernimiento filosófico de la acción y pasión
históricas. Planteo para el mundo global desde América Latina, Barcelona - México D. F.,
Anthropos - Universidad Iberoamericana, 2009; Id., «Church and Spiritual Discernment
em Secular Age and a Global World», em Atti dei Congreso «Renewing the Church em
Secular Age. Holistic Dialogue and Kenotic Vision», Roma, Pont. Univ. Gregoriana, 4-5
marzo 2015.
11 Cf. K Rahner, «Die Logik der existentiellen Erkenntms bei Ignatius von Loyola›», em
Id„ Das Dymmische in der Kirche, Freiburg, Herder, 1958,74-148 (tr. it. «La lógica della
8
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Enfim, o terceiro tempo de escolha se desenvolve num momento tranquilo,
sem consolação e desolação. Quem faz os Exercícios espirituais age com a razão
iluminada pela fé, seja pesando diante de Deus as razões pró e contra aquela
decisão, seja decidindo como haveria de vivenciá-la no momento definitivo
da morte ou do juízo final, e assim por diante; recorrendo enfim à confirmação
divina mediante a paz e a harmonia interiores, graças à Aliança com aquilo que
Bergoglio chama «kerigma existencial», aclarado e transfigurado pelo «kerigma
evangélico».
A nosso ver, a razão age então de forma não casuística, mas analógica. O seu
uso corresponderia àquilo que hoje um filósofo dominicano mexicano Mauricio
Beuchot e a sua escola chamam de «hermenêutica analógica» 12.
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Qualquer seja o momento de escolha, todos os três tempos pressupõem não para não autoenganar-se, a indiferença inaciana, que consiste na preferência
amorosa da vontade de Deus em relação à própria, libertada dos «afetos
desordenados». Já Aristóteles ensinava que em questões práticas de ética e de
politica o agir sábio e prudente pressupõe um «apetite reto» 13. E, numa época
mais próxima de nós, aqueles que Ricoeur chamou de «mestres da suspeita» (Marx,
Freud, Nietzsche) nos põem de sobreaviso diante das ilusões sob a aparência de
bem e de uma possível má fé14, devida à falta de retidão afetiva.
Por isso o teólogo jesuíta canadense Bernard Lonergan enfatizava - também
pelo exercício da ciência teológica - a «conversão afetiva» como coroamento e
confirmação da conversão ética e como integração da conversão religiosa cristã
no «estado dinâmico do ser enamorado (being in love)» de Deus, que nos amou
por primeiro15.
Pois bem, aquele proceder inaciano - que pode parecer óbvio na escolha do
estado de vida ou em decisões importante a respeito da vida, da convivência e da
missão - o Papa nos exorta a aplicá-lo - seja sob o perfil pessoal, seja sob aquele
pastoral - em todos os casos, também e, sobretudo, nos mais difíceis. Estes últimos

12
13
14
15

conocensza esistentiva in Ignazio de Loyola», em L’elemento dinamico nella Chiesa.
Brescia, Morcelliana, 1970,79-152); D. Gil, La consolacion sin causa precedente. Estúdio
hermenéutico-teológico sobre los n 330, 331 y 336 de los Ejercicios Espituales de San Inazio
de Loyola y sus principales comentaristas, Roma - Montevideo, CIS 197
Cf, M. Beuchot, Tratado de hermenéutica analógica, Mexico D. F, Itaca, 1997.
Cf. Aristotele, Ethica Nicomachea, 1. VI, cap. 2.
Cf. R Ricoeur, «La critique de la religión», em Bulletin du Centre Protestant 16 (1964)
5-16.
Cf. B. Lonergan, «Natural Rights and Historical Mindness», em F. Crowe (ed.), A Third
Collection. Papers by Bernard J. F. Lonergan S.I., New York - London, Paulist Press, 1985,
161-183.

de fato não se resolvem através da mera aplicação silogística de uma norma, mas
se referem à situações que se verificam em meio a limites, condicionamentos e
contingências históricas - psicológicas, culturais, sociais e por fim biológicas16 que exigem discernimento.
«Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade»
O capítulo oitavo da Amoris laetitia leva este título: «Acompanhar, discernir
e integrar a fragilidade». Não é o capítulo central da Exortação, nem o mais
importante, mas é aquele que para não poucos é causa de inquietação. De fato,
nisso se promove o caminho do discernimento que nasce da misericórdia diante
da fragilidade humana; e se continua a reconhecer, com o Concilio Vaticano II, o
valore objetivo da consciência subjetiva17.
A respeito do primeiro ponto, Francisco, já na Evangelii gaudium e na
Laudado sí, nos recomendava em «ter cuidado da fragilidade» 18 com uma atitude
teologal de misericórdia, porque ela implica amar com a ternura da caridade de
quem é frágil e quem sofre. Na Amoris laetitia trata-se antes de tudo da fragilidade
das «famílias feridas» (AL 305), sinal do nosso tempo. Estas pediam uma resposta
atualizada da Igreja, enquanto misericordioso «hospital da campanha» (AL 29l),
segundo o coração de Cristo. Nessa, a compaixão amorosa de mãe deve associarse às exigências da verdade e da justiça.
Por outro lado, o capítulo oitavo, na linha da Constituição conciliar Gaudium
et spes (cf. GS 16), reconhece - segundo o ensino tradicional - a dignidade da
consciência moral como último-critério de moralidade de facto. Pastoralmente,
ocorre saber respeitá-la, e não pretender substitui-la, embora formando-a. De
fato a consciência, mesmo sendo subjetiva, faz parte da realidade factual e da
objetividade histórica. Portanto a Exortação afirma que «a consciência das pessoas
deve ser mais bem envolvida na práxis da Igreja em algumas situações que não
realizam objetivamente a nossa concepção dos matrimonio» (AL 303). Daqui a
necessidade de um discernimento seja pessoal seja eclesial.
De modo nenhum se trata de mudar a doutrina sobre castidade prématrimonial ou sobre indissolubilidade do matrimonio cristão, mas antes de
re-compreender as consequências, sobretudo a respeito disso que foi chamado
16 Cf. Francisco, Exortação apostólica Amoris laetitia, nn. 301-303; 308.
17 “Entre os numerosos comentários à Amoris laetitia, cf. Il dossier «“ Amoris laetitia”. Il

discernimento», in Vita Pastorale 7 (2016) 33-50; veja em especial a contribuição de M.
Yánez, «Le situazioni irregolari», 44-47.
18 Cf. Francisco, Exortação apostólica Evangelii gaudium, nn. 209-216.
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«estado de pecado». Reconheça-se que, apesar de que tal estado ocorra
objetivamente, isto não implica em modo automático que quem o vive seja privado
sempre da graça de Deus. Portanto o Papa afirma: «Um julgamento negativo
sobre uma situação objetiva não implica em um juízo sobre a imputabilidade ou
sobre culpabilidade da pessoa envolvida» (AL 302). E pouco depois diz: «Por causa
dos condicionamentos ou dos fatores atenuantes, é possível que, dentro de uma
situação objetiva de pecado - que não seja subjetivamente culpado ou que não
o seja em sentido pleno -, e se possa viver na graça de Deus, se possa amar, e
se possa também crescer na - vida de - graça e de caridade, recebendo por tal
motivo a ajuda da Igreja» (AL 305), inclusive os sacramentos (cf. ivi, nota 351).
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Por isso a Igreja pode mudar a seu ordem disciplinar de negar naqueles
casos a absolvição e a comunhão, sem mudar a sua doutrina, mas aplicando-a
a cada situação singular com um discernimento pessoal e eclesial segundo a
caridade «discreta». Essa reconhece que uniões de fato, meramente civis ou de
divorciados recasados, possam realizar o ideal cristão «ao menos de modo parcial
e análogo» (AL 292) e «participem de sua vida [da Igreja] em modo incompleto»
(AL 291). Do mesmo modo a Igreja «não pode deixar de valorizar os elementos
construtivos naquelas situações que não correspondem ainda ou não mais ao seu
ensinamento sobre o matrimonio» (AL 292), como também - «aqueles sinais de
amor que de qualquer modo refletem o amor de Deus» (AL 294), que naqueles
casos - ocorrem.
Na Exortação vêm recordados os limites e os condicionamentos de vários
tipos (biográficos, psicológicas, sociais, culturais...) da liberdade e as já acenadas
circunstâncias atenuantes19. A infinidade de situações possíveis impede que se
possa dar «uma nova normativa geral de tipo canônico» (AL 300), dado que as
normas gerais «na sua formulação não podem abarcar absolutamente todas as
situações particulares» (AL 304). Daqui a opção pelo discernimento pastoralmente
acompanhado, capaz de conseguir reconhecer que uma determinada solução,
resultado de um discernimento, «para o momento é a resposta generosa que
se pode oferecer a Deus, e descobrir com certa segurança moral que aquela é a
doação que Deus mesmo está pedindo em meio à complexidade concreta dos
limites, se bem que não seja ainda plenamente o ideal objetivo» (AL 303).
Obviamente, não se exclui a possibilidade do autoengano. Por isto venham
recordadas a exigência do acompanhamento eclesial e a conveniência de escutar
os mestres espirituais nos seus conselhos e regras de discernimento, em primeiro
lugar sobre necessidade de uma verdadeira conversão ética e religiosa. Esta inclui
19 Cf. Id., Exortação apostólica Amoris laetitia, n.º. 301-302; 308.

sempre uma conversão afetiva, para procurar e encontrar a autentica vontade
de Deus na opção pelo maior bem possível numa determinada circunstância
existencial e histórica, quer dizer, em um determinado «aqui e agora»,
dinamicamente aberto a novos passos de crescimento espiritual. Recordamos
a exigência aristotélica do «reto apetite» para cada decisão prática prudente, e
a superação inaciana dos «afetos desordenados» para fazer uma boa escolha,
reconhecendo que aquela obra de conversão é gradual na medida dos possíveis,
segundo os limites daquele momento, e que deve continuar por toda a vida.
O discernimento eclesial e pastoral
A Igreja não deixa só as pessoas em situações confiadas à sua consciência,
mas as acompanha como mãe e mestra na sua responsabilidade cristã livre diante
da Deus. Faz isso ante de tudo formando-as e informando-as. Ao mesmo tempo
dando seu testemunho da misericórdia de Deus e permanecendo «atenta ao bem
que o Espírito propaga em meio à fragilidade», como «uma Mãe que, no mesmo
momento em que exprime claramente o seu ensinamento objetivo, “não renuncia
ao bem possível, mesmo que corra o risco de sujar-se com o pó da estrada”» (AL
308). Toda Exortação do Papa insiste sobre esta formação das consciências, se
bem que o próprio Sínodo não proponha uma «nova normativa geral».
A estes ensinamentos do Magistério universal da Igreja se acrescentam,
pois, as orientações pastorais do bispo local, de que Francisco fala explicitamente.
Mas, sobretudo, se trata do acompanhamento pastoral dos presbíteros na
direção espiritual e/ou na Confissão: de fato a Exortação se refere ao «colóquio
com sacerdote, em foro interno”. Isto implica que também o sacerdote deva
acompanhar o penitente que discerne, não somente sentindo de qualquer modo
simpateticamente isto que ele sente, mas também discernindo os sentimentos
do seu próprio coração, em atitude teologal de misericórdia, caridade pastoral
e indiferença inaciana diante da vontade de Deus. O pastor é o representante
de Cristo e da Igreja diante da consciência do crente que sinceramente deseja
discernir, assim que no seu acompanhamento espiritual torna presente o
discernimento eclesial. O Papa não se limita somente a recorrer aos sacerdotes,
porque convida os fiéis que estão vivendo situações complexas a aproximar-se
com confiança a uma conversa mesmo «com leigos que vivem dedicados ao
Senhor” (AL 312), do momento que também esses são Igreja.
Assim cremos que se obtenha um discernimento pessoal e eclesial
responsável diante do Senhor e da Igreja, pois que em tais questões «não existem
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‘receitas simples”» (AL 298). Francisco reconhece que a questão relativa às «duas
lógicas percorrem toda a história da Igreja: marginalizar e reintegrar», e, todavia,
somente a segunda responde ao Espírito do Evangelho e ao infinito amor
compassível de Deus. Em consequência, «deve-se evitar juízos que não levem
em conta a complexidade das diversas situações, e é necessário estar atentos ao
modo que as pessoas vivem e sofrem por causa de sua condição» (AL 296).
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A importância que esta atitude pastoral evangélica deve ter sempre sobretudo nos casos mais complicados - vem ilustrada pelas duas correntes da
filosofia contemporânea. Em primeiro lugar, a fenomenologia existencial nos
ensina a valorizar - atitude fundamental - o estado de animo fundamental - no seu
valor ontológico e de conhecimento da verdade20. Poder-se-ia dizer que existe
alguma semelhança com virtude da misericórdia como estado de animo cristão
fundamental. Em segundo lugar, a filosofia analítica da linguagem ordinária
esclarece a importância da atitude fundamental que o acompanhante pastoral
assume nos confrontos daquele que discerne, ao dialogar com ele. De fato, por
esta filosofia, o momento pragmático da linguagem faz parte do seu conteúdo
semântico21. Isto é, como explica Ricoeur, o modo e a atitude com que se diz
alguma coisa - no nosso caso, a linguagem pastoral - faz parte do significado,
ou seja, faz parte disto que se diz, isto é, da mensagem que o pastor comunica
ao seu interlocutor.22 Daí a importância de uma disposição de animo pastoral
misericordiosa no acompanhamento e no diálogo.
Ao contrário, todos quantos seguem a lógica não evangélica da marginação
e da exclusão podem também afirmar alguma coisa quanto à formulação abstrata
é ortodoxa, e, todavia, pela atitude que assumem ao comunicá-la, estão de
fato transmitindo – talvez sem ter a intenção - uma mensagem concretamente
contrária ao o Espírito do Evangelho. Por isso o Papa, com o sua linguagem
simples, mas profunda, convida os pastores a não emitir juízos duros e a «evitar
juízos que não levam e, conta complexidade das diversas situações» (AL 296); ao
não catalogar ou fechar as últimas «em afirmações demasiado rígidas sem deixar
espaço a um adequado discernimento» (AL 298); a não comportar-nos «como
controladores da graça e não como facilitadores» (AL 310), transformando a Igreja
20 Deve-se pensar, por exemplo, na disposição de animo da serenidade (Gelassenheit), que Martin
Heidegger tomou do Mestre Eckhart: atitude de abertura que não se impõe à realidade, mas
antes a faz ser aquilo que é, a fim de que ela se manifeste assim como é, e que se possa comparar
à indiferença inaciana. Cfr M. Heidegger, Gelassenheit, Pfullingen, Neske, 1959.
21 Referimo-nos ao segundo Ludwig Wittgenstein, a John Austin, a John Searle ecc. Cf. J. C. Scannone,
Religión y nuevo pensamiento..., cit., 211-222.
22 Cf. P. Ricoeur, «Le modèle du texte: l’action sensée considérée comme un texte», em Id.,

Du texte a 1’action. Essais d’herméneutique II, Paris, Seuil, 1986, 183-211 (tr. it. Dal testo
all’azione. Saggi de ermeneutica, Milano, Jaca Book, 1994).

em uma alfandega, ao invés de «casa paterna onde há lugar para cada um com a
sua vida cansativa» (ivi); e a não adotar «uma moral fria de escrivaninha ao tratar
os temas mais delicados» (AL 312).
Ao mesmo tempo Francisco recorda aos pastores que «é mesquinho pensar
em considerar só se o agir de uma pessoa responda ao menos a uma lei ou a
uma norma geral, porque isto não basta para discernir para assegurar uma plena
fidelidade a Deus na existência concreta de um ser humano» (AL 304). «Portanto
- diz o Pontífice - um Pastor não pode sentir-se satisfeito somente aplicando leis
morais para aqueles que vivem em situações “irregulares”, como se fossem pedras
que se jogam contra a vida das pessoas» (AL 305). Neste caso, de fato, estamos
lidando com “corações fechados, que muitas vezes se escondem mesmo atrás
dos ensinamentos da Igreja, mesmo “para sentar-se na cátedra de Moisés e julgar,
alguma vez com superioridade e superficialidade, os casos difíceis e as famílias
feridas”» (ivi). Ao contrário, Francisco diz a nós pastores que «não podemos
esquecer que “a misericórdia não é apenas ação do Pai. Antes se torna o critério
por entender quem são os seus verdadeiros filhos. Em suma, somos chamados
a viver da misericórdia, porque a nós por primeiro foi usada misericórdia “» (AL
310). Isto se aplica em primeiro lugar aos pastores, segundo o mote de Bergoglio
Miserando atque eligendo.

Diretrizes práticas
Um elemento imprescindível de tal acompanhamento pastoral é o
acurado exame da situação concreta, seja objetiva seja subjetiva, da história, das
circunstancias e dos condicionamentos, das eventuais atenuantes e agravantes,
«identifica (ndo) (na pessoa e na sua situação) elementos que podem favorecer
a evangelização e o crescimento humano e espiritual» (AL 293); entre os outros:
o desejo sincero do sacramento, o arrependimento, a fidelidade ao novo
companheiro, o amor e o cuidado dos filhos etc.
Deste modo o Papa nos ensina a distinguir as situações que são o ponto
de partida do caminho de discernimento, como ele mesmo faz a respeito aos
divorciados recasados. E é assim que Francisco distingue - entre outros - o caso
de «uma segunda união consolidada no tempo, com novos filhos, com provada
fidelidade, dedicação generosa, empenho cristão, consciência da irregularidade da
própria situação e grande dificuldade para voltar atrás sem sentir em consciência
que se cairia em novas culpas» (AL 298).
Por isso ele aconselha: «Neste processo será útil fazer um exame de
consciência, através de momentos de reflexão e de arrependimento» (AL 300). E
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logo depois enumera vários pontos que os divorciados recasados devem examinar;
devem «perguntar-se como se comportaram diante de seus filhos quando a
união conjugal entrou em crise, se não houve tentativas de reconciliação; como é
a situação do companheiro abandonado; quais-consequências havidas pela nova
relação sobre restante da família e da comunidade dos fiéis», e assim por diante.
Um outro elemento importante que se deve ter-presente é quanto já foi
dito sobre o itinerário espiritual, a sua eventual gradualidade, o bem possível em
cada circunstância e momento - porque ad impossibilia nemo tenetur —, o fato
que «um pequeno passo, em meio aos grandes limites humanos, pode ser mais
agradável ao Deus da vida exteriormente correta de quem transcorre os seus dias
sem enfrentar importantes dificuldades» (AL 305).
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Pois cada caso é singular e não se pode formular uma regra geral que os
abrace todos, não é possível construir uma casuística do discernimento: mas
ocorre considerar o espírito, ou estado de alma com que necessita fazê-lo «com
temor e tremor», mas com confiança na ajuda e na misericórdia de Deus, e com
fidelidade à guia da Igreja, inclusive ao ensinamento da Amoris laetitia. “Jesus
espera - nos diz o Papa - que [nós pastores] aceitemos verdadeiramente entrar em
contato com a existência concreta dos outros e conheçamos a força da ternura.
Quando fazemos isso, a vida se descomplica sempre maravilhosamente” (AL 308).
Mas o fruto pastoral será «a alegria do Evangelho», seja pelo fiel envolvido
seja pelo seu pastor.
Tal possível «complicação maravilhosa» da vida deste último (seja ele o
diretor espiritual ou o confessor) é sustentada - além que de todo o material que
nos oferece a Exortação apostólica e as eventuais orientações do bispo local da
tradição de discernimento espiritual na Igreja desde seus inícios, de que convém
ter conta. Por outras, como não se deve deixar só a consciência do indivíduo, mas o
pastor a acompanha sem substitui-la, assim este último, no seu acompanhamento
pastoral, não resta um sujeito isolado, autorreferencial, desconexo da sua pertença
e função eclesial, mas assim representa a Igreja.
Neste contexto, hoje há autores que recorrem à sinodalidade da Igreja um tema, este, caro a Francisco23 recordando que syn-odos significa um «caminho
[feito] com (outros)». Daqui nasce a oportunidade que as várias Conferências
episcopais, orientadas pela Exortação apostólica do Papa, e os vários presbíteros,
sob a guia do respetivo bispo, tracem critérios de discernimento, sem por isto
23 Cf. D. Vitais, «I subjeti dei discernimento: la Chiesa», em «“ Amores laetitia” o discernimento»,

cit., 48-50.

recair em uma casuística unívoca. De fato trata-se de critérios, não de deduções
silogísticas. Esses vão aplicados em cada caso com discernimento singular,
segundo uma hermenêutica aberta e analógica em atitude de fidelidade à
verdade, ao amor, à justiça e à misericórdia, a fim de «procurar e encontrar» em
cada caso, aqui e agora, a vontade de Deus24.
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24 Este texto foi apresentado pelo autor em uma jornada de estudo sobre Amoris laetitia,

no Institut Catholique de Paris, dia 17 de outubro 2016. E foi publicado também in P.
Bordeyne - J. C. Scannone, Divorcés remariés. Ce qm change avec François, Paris, Salvator,
2017. Agradecemos ao editor.
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Artigos
JESUS, COMUNICADOR DO PAI:
pistas para a evangelização da
juventude na cultura midiática
JESUS AS THE COMMUNICATOR OF THE FATHER: CLUES FOR THE
EVANGELIZATION OF YOUTH IN MEDIA CULTURE
Roberto Nentwig*
Waldir Gomes Zanon Jr. **

RESUMO: Este artigo propõe pistas para a evangelização da juventude em tempos de cultura
midiática, sob a ótica cristológica. O tema já vem sendo discutido, mas merece nossa atenção,
sobretudo porque a juventude volta à pauta no sínodo dos bispos. Há uma nova cultura que
se estabelece (cultura midiática) e determina este tempo de mudança de época. A reflexão
sobre esta cultura afeta de um modo radical o modo de evangelizar a juventude, principal classe
afetada pela cibercultura. Inspirados em alguns dados da pedagogia comunicativa de Jesus e
no texto bíblico que narra o seu encontro com os discípulos de Emaús, intuímos algumas pistas
que podem colaborar na reflexão sobre a evangelização neste cenário: inculturação, proclamação
personalista e afetiva da palavra, evangelização mistagógica, valorização das comunidades de fé
concretas (sem excluir os benefícios do mundo virtual), discernimento sobre os novos tempos e
atitude de escuta.
PALAVRAS CHAVE: Evangelização. Juventude. Cultura midiática. Jesus comunicador.
ABSTRACT: This article points - as with its guiding hints - to proposals onto the evangelization of
the youthful at times of media culture - under the christological optics in its realities. Such subject
is already under debate, but it deserves our attentive look, mostly because the youthful are to
be reinserted as a very subject into the Synod of Bishops. There is a new culture - in an ongoing
foundation of structuring (the media culture) - which determines this time of epoch-change. The
reflection on this cultural fact affects on radical bases the way of evangelization for the youthful which is the mainly-affected class by the cyberculture of our times. As by inspiration upon some of
Jesus´ data of communicative pedagogy and upon the biblical text which narrates His encounter
with the disciples of Emmaus, we are able to then intuit some clues which may cooperate with
the reflection on the evangelization in such scenario: inculturation, personal and affective
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proclamation of the word, mystagogical evangelization, appreciation of the communities of
concrete Faith ( with no exclusion of the virtual world ), discernment on the new times and a
listening attitude.
KEY WORDS: Evangelization. Youthful. Media culture. Communicative Jesus.

Introdução
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A origem da escrita - há 2500 - anos foi uma verdadeira revolução na história
da humanidade. Há 5 séculos presenciamos o advento da imprensa, descoberta
que ampliou a difusão da escrita de um modo gigantesco. Hoje, presenciamos
uma nova revolução: agora é a própria escrita que dá lugar a um novo tipo de
oralidade – o mass media. Esta nova era cultural, designada por uma variedade
de termos (cibercultura, cultura cibernética, cultura midiática...) determina este
tempo de mudança de época. A reflexão sobre esta cultura afeta de um modo
radical o modo de evangelizar.
Neste sentido, em especial a juventude é afetada por esta cultura. A
juventude se encontra em espaços de hiperconectividade, os quais tendem a se
tornar um modelo de vida. A internet torna-se o lugar virtual no qual as relações
são reais e pautam a maneira como o jovem constrói a sua própria existência.
A cultura midiática pode ser compreendida como um processo
comunicacional que se realiza por meio dos chamados Meios
de Comunicação de Massa (Mass Media), jornais, revistas,
rádio, televisão, internet, instrumentos utilizados para
comunicar, ao mesmo tempo, uma mensagem a um número
maior de pessoas. Com o advento da informática, surge um
novo modelo de agentes de comunicação. Os jovens, que
até então recebiam a informação de modo passivo, passam
a utilizar as novas tecnologias, dominando-as. Eles detêm o
conhecimento técnico de tais instrumentos, pois nasceram e
crescem na era digital.1

Este artigo propõem pistas para a evangelização da juventude em tempos
de cultura midiática. O tema foi impulsionado, sobretudo, depois da publicação
do documento n. 85 da CNBB e da CF 2013. Todavia, trata-se de um tema sempre
novo, diante das aceleradas mudanças. O sínodo dos bispos que se aproxima, com
o tema Os jovens, a fé e o discernimento vocacional, faz com que essa reflexão ganhe
nova força. Aqui trataremos de uma visão cristológica da temática. Partiremos
dos desafios da atual cultura. No segundo momento, trataremos da pedagogia
1

CNBB. Campanha da Fraternidade 2013: Texto-Base. Brasília: Edições CNBB, 2013. p. 16.

comunicativa de Jesus. As pistas apresentadas no último item estão conectadas a
Jesus como modelo inspirador.
Desafios advindos da cultura midiática
A cultura midiática é um contexto de social-networking no qual o cenário
juvenil desenvolve as relações afetivas como uma grande rede de conexões
(hiperconexões). A internet pode ser caracterizada como uma aldeia global na
qual as conexões sem-fio agilizam o processo comunicativo e interativo. As novas
tecnologias colaboram nesse viés, pois agora é possível estar conectado ao mundo
todo, principalmente àquilo que desperta o interesse.
O novo jeito do jovem ser e interagir tem suas raízes nessa comunicação
em rede. Ele respira e vive na chamada ambiência midiática, uma teia de novas
tecnologias em que se pode ser, rapidamente: ouvido, visto e considerado.
Comunicar não é, portanto, apenas uma questão instrumental, mecânica e
unidirecional, é, antes de mais nada, inter-relacional, é vida.2
As mídias de massa (jornais, rádio, televisão, cinema), os
meios sociais (blog, youtube, website, twitter) e as redes
sociais (facebook, whatsapp, Instagram) dialogam, interagem,
sobrepõem-se e se mesclaram com a telefonia móvel. Esta
está cada vez mais composta por dispositivos multifuncionais
(microcomputadores, webcams, sistemas de autodiagnóstico,
etc.), pois a necessidade de interatividade que se impõe
impede que tais realidades sejam pensadas de modo
separado. Esta forma de rede permeia as formas da sociedade,
cultura e reflexividade contemporânea: não usamos a rede,
estamos na internet e vivemos na rede. [...] Na realidade,
hoje, entre os antigos meios de comunicação de massa
(agora interativos) e as novas tecnologias portáteis (tablets,
smartphones, notebooks), é difícil não estar conectado direta
ou indiretamente: como foi há muitos anos o sinal de rádio,
capaz de ser ouvido com dispositivos alimentados por bateria,
mesmo em locais sem fiação elétrica [...].3

São cada vez mais raras as pessoas consideradas desconectadas. A
necessidade de conexão passa a ser item básico na vida da juventude. Dada a
urgência da reflexão não se pode compreender a internet apenas como realidade
virtual, mas como componente vital e como tal urgência evangelizadora.
Compreendendo-se o que é a internet, as conexões, as teias e redes enquanto
2
3

Ibid. p. 17.
PANDOLFI, L. Nuovi umanesimi e inculturazione: transculture, comunicazione mass mediale e reti
digitali. In: Vangelo e Cultura. Roma: Urbaniana University Press, 2017. p. 182.
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partes fundamentais do processo de comunicação juvenil, o desafio é aprofundar
e compreender o ambiente que surge a partir delas, como elas se desenvolvem e
como podemos interagir com elas.
Neste ambiente de comunicação, cada vez mais o jovem dedica tempo
para estar e ser parte da rede, de tal modo que o mundo virtual passa a ser o
comportamento cotidiano da vida dele. Existe a necessidade de compartilhar:
estou na escola, estou estudando, estou com os amigos, estou comendo, estou
rezando... E com isso surge a necessidade do feedback, isto é, das respostas e
reações daqueles aos quais eu faço a informação chegar.
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A ideia de enviar para rede (fazer um upload ou um post) as informações
e compartilhar (portanto o movimento enviar-compartilhar) nos ajuda a ampliar
ainda mais o modelo comunicativo: emissor – meio – destinatário. Na comunicação
atual o emissor envia as informações sobre uma pluralidade imensa de meios,
nas mais variadas linguagens e códigos midiáticos. Por fim, os destinatários
compartilham entre nos diversos meios a mensagem enviada. Tudo isso configura
um novo modelo comunicativo.
A compreensão sobre comunicação em meio aos jovens é mais do que
entender o funcionamento de um certo mecanismo que envia uma ideia ou o
funcionamento de um aparelho ou sistema eletrônico. Antes de tudo, significa
enxergar que o ser humano é um ser comunicador que busca estar na rede,
conectado. Trata-se, portanto, de algo muito mais profundo do que se imagina
em uma primeira abordagem. O modo se ser/existir da sociedade, em especial da
juventude nativo digital configura-se de modo totalmente novo. E agora, ainda
mais, é imprescindível considerar que nós, seres humano, somos comunicação.
O desafio é premente, pois retornar aos antigos hábitos parece improvável.
A internet (como meio de comunicação) se apresenta como um ambiente no
qual a Igreja precisa se inserir, além de crescer em aprendizado. Surge o desafio
da alta velocidade:4 mudam-se as relações e os conteúdos rapidamente, não nos
concedendo o tempo viável para compreender, pensar, planejar e executar a ação
evangelizadora como nos recomendam nossas velhas orientações pastorais.
Este cenário interpela a Igreja em seu múnus evangelizador, questionando-a:
como propagar a Boa Nova neste ambiente novo no qual as pessoas (em especial,
a juventude) têm construído suas relações de fé?
4

“No entanto, existem aspectos problemáticos: a velocidade da informação supera a nossa
capacidade de reflexão e discernimento, e não permite uma expressão equilibrada e correta
de si mesmo” (PAPA FRANCISCO. Mensagem para o XLVIII dia mundial das comunicações sociais.
2014. Disponível em:<<http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/
documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html>>. Acesso em
10 dezembro de 2017).

De um lado, existem pensadores que apregoam o otimismo a respeito da
cultura midiática. Acreditam que as velhas amarras que nos limitavam está deixando
de existir na medida em que se potencializam as capacidades humanas mediante
o acesso de informações, mobilidade e possibilidade de produzir mudanças. Estes
otimistas louvam o surgimento das novidades surgidas neste contexto: ambiente
dinâmico, interatividade entre as pessoas, impulso à globalização. Por outro
lado, há também críticas fortes ao novo cenário cibernético: a conectividade
virtual tem afastado as pessoas do convívio saudável, aumentam as frustrações
e a falta de sentido, o conhecimento tem se tornado volátil, pouco profundo e
confiável; cria-se espaço mais propício para a mediocridade intelectual e ética, a
midiatização é instrumentalizada pelo capitalismo com todas as suas armadilhas.
Certamente, teremos que encontrar um meio termo, pois estamos certamente
em face à ambiguidade própria do tempo: diante do perigo e da oportunidade.5
Não poderemos ignorar que, na internet, os jovens tornam-se protagonistas
da evangelização em um novo areópago. Este avanço tecnológico não impede os
nativos digitais de viverem seu processo de fé. Partindo desta premissa, a simplória
demonização do cenário não ajuda. É preciso tentar encontrar caminhos.
Jesus Comunicador do Pai
Colocamos inicialmente a questão em torno do desafio da comunicação do
evangelho no contexto atual. Deste modo, é preciso verificar qual é a pedagogia
comunicativa de Jesus. Certamente, aí reside o fundamento sob o qual poderemos
nos alicerçar para encontrar pistas de ação para evangelizar a juventude no
contexto de cultura midiática.
Primeiramente, consideremos o princípio fundamental: Jesus é a
comunicação divina em plenitude. Como afirmam as Escrituras, Deus, que falava
de tantas maneiras, agora fala pelo seu Filho (Hb 1,1s.), faz-se carne, habita em
nosso meio (Jo 1,14). A encarnação é o cumprimento mais sublime do significado
de Dabar (Palavra), que na tradição bíblica não significa um mero conceito, mas
uma palavra que é também ação (Gn 1,1). Jesus Cristo profere palavras e ao
mesmo tempo é a palavra de Deus: não se resume a pronunciar oráculos, mas
o Verbo encarnado abre espaço para uma experiência vivificadora que provém
do mistério divino pelo dom do Espírito Santo. Como Dabar, Palavra divina, unese duas dimensões complementares: por um lado Jesus é o profeta do Pai, por
outro é a realizadora da vontade do Pai - cumpre o que Ele anuncia, portanto, uma
Palavra realizadora.
5

Cf. REALE, G. Salvar a escola na era digital. São Paulo: Ideias & Letras, 2015. p. 37-57.
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Jesus não fala com ele mesmo, não recebe dele mesmo a revelação divina.
Tal relação ao sabor de um monólogo introspectivo não aparece no Novo
Testamento. Jesus é sempre apresentado na sua relação com um Tu – o Pai. O
diálogo de Jesus é sempre dirigido ao Pai. Ele se mantém parceiro humano no seu
diálogo com o Pai. De fato, ele não se volta a si mesmo para falar com Deus, mas
volta-se, em alteridade, para o Pai, centro de sua espiritualidade.
Em algum lugar no coração da espiritualidade de Jesus encontra-se a
consciência de Deus como alguém muito próximo. A forma como Jesus utiliza
a íntima palavra familiar Abbá implica que Deus estava profundamente próximo
dele. Por isso, Jesus podia falar do Reino ou do Reinado de Deus como uma
realidade “ao alcance da mão”. O mistério de Deus está “no meio de nós”. Jesus
reconhece a presença de Deus aqui e agora: no seu momento presente.6
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Jesus fala com o Pai: ora ao Pai em segredo, louva-o. Vive para dizer uma
palavra que não é sua, mas que recebe do Pai: “E, sendo Jesus batizado, saiu logo
da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como
pomba e vindo sobre Ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: ‘Este é meu Filho
amado, em quem muito me agrado’” (Mt 3,17). Interessante que o Pai apenas
profere uma única palavra nos evangelhos: escutem o meu Filho.
E o que o Filho comunica? Ele veio para pronunciar uma boa notícia.
Precisamente a palavra Evangelho quer dizer Boa Notícia. Que boa notícia Ele nos
traz? Jesus revela a vontade do Pai, ou seja, o Reino, o grande sonho divino desde
antes da criação do mundo (Ef 1,3-4). Sua missão se realiza na concretização
do Reino (Mc 1,15). Para isso, Jesus se utiliza não apenas de palavras, mas de
gestos: comunica por palavras e obras; não é um guru que profere oráculos,
nem um intelectual sofisticado, um mestre esotérico. Jesus é um anunciador
global: palavras e sinais, mensagem e ação, espírito e corporeidade estão unidos
inseparavelmente, de modo que sua comunicação é caracterizada como revelação
integral. Não é por acaso que os Evangelhos atribuem a Cristo todo o espectro dos
verbos expressivos: dizer, falar, fazer, escutar, ver, ir, caminhar, sair, entrar, chorar,
exultar, gritar, lamentar-se, confiar... Os biblistas costumam chamar a atenção para
os verbos que aparecem nas Escrituras: estes nos ajudam a compreender a ação
reveladora de Deus.
Algumas características da comunicação de Jesus merecem destaque em
nossa busca de inspiração para a evangelização na cultura midiática. Vejamos.

6

Cf. NOLAN, A. Jesus Hoje: uma espiritualidade de liberdade radical. São Paulo: Paulinas, p. 205.

a) Jesus comunica em seus encontros. Realiza encontros decisivos
(Samaritana, Zaqueu, jovem rico...). Lá está sua atitude de acolhida, seu
diálogo sereno, por vezes questionador. Procura antes escutar, depois
diz sua palavra, como fez na trilha de Emaús.
b) Jesus comunica através da partilha de experiências vitais. Ele toma água
no poço, festeja em Caná, convive com Marta e Maria em sua casa, faz
refeições na casa de todos, mesmo dos sem reputação, faz uma ceia
para instituir sua memória. Trata-se de uma vida laica, ou seja, inserida
nas realidades do povo, no cotidiano. Lá, longe dos lugares tradicionais
de culto, surgem oportunidades de encontro com Deus na partilha, na
celebração, na festa, no meio da multidão, em casas...
c) Jesus realiza pedagogia inculturada. Além de se inserir nos lugares laicos,
Jesus utiliza uma linguagem muito própria do seu tempo. Conhecedor
da natureza e da realidade rural do povo simples, Jesus fala de terrenos
áridos, sementes e semeadores, plantas, vinhas e figueiras, ovelhas e
pastores, cachorrinhos, pássaros, lírios, sementes da mostarda, peixes,
escorpiões, serpentes, ventos, relâmpagos e chuvas... Ao olhar para a
realidade, Jesus tem uma atitude contemplativa: “Olhai os pássaros do
Céu!” (cf. Mt 6,24-33).
d) Jesus convida à comunhão, à intimidade. A comunicação de Jesus está
orientada para o envolvimento, é um apelo, uma interpelação que
solicita a adesão e que pode gerar a rejeição, como aconteceu com o
jovem rico (cf. Mt 19,16-22). Essa comunicação se for aceita, torna-se
comunhão, intimidade, amizade profunda: “Já não vos chamo servos,
visto que um servo não conhece o que faz o seu senhor; mas a vós
chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi ao meu
Pai” (Jo 15,15).
e) Jesus é comunicador emocional, personalista. As instituições da
sociedade tradicional (família, religião...) estão em crise. Diante deste
fato, as relações institucionais estão sendo substituídas pela relação
pessoal. Esta não se funda em uma base institucional, mas em uma
comunicação emocional: o que firma as relações são as recompensas que
derivam dela, o modo afetivo, atrativo, persuasivo do carisma de quem
comunica.7 A comunicação agora é desburocratizada, mas espontânea,
carismática, livre (como acontece nos ambientes virtuais). O Cristo Jesus
7

Cf. GIDDENS, A. Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madri:
Taurus, 222. p. 74.
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é comunicação do seu ser, total alteridade. Jesus é um comunicador
fascinante, atrai pelo seu modo de falar e agira. É um comunicador
emocional. “Cada pessoa é o que é sua sensibilidade”.8 A vontade, por
empenho humano, leva-nos a uma determinada ação. Já a sensibilidade
está relacionada com a força da atração. Não somos capazes de resistir
ao que nos atrai. O amor merece grande elogio porque ele é, em
primeira análise, paixão, ou seja, é movido por um apetite sensitivo. Isso
é profundamente divino, porque é profundamente humano: nossas
ações brotam mais da sedução do que da força voluntariosa, de modo
que a nossa sensibilidade é o princípio do que realizamos.
f) Jesus comunica-nos o seu Espírito. São Paulo afirma que pertence a Deus
quem tem o “Espírito de Cristo” (Rm 8,9). A participação na salvação
oferecida por Cristo junto ao Pai é oportunizada pelo Espírito Santo, que
fora difundido em toda humanidade. Quando o Verbo se encarna, de
algum modo, o Espírito se humaniza. Ele se une a Jesus, experimentando
assim a condição finita que é a nossa. Quando Cristo retorna ao Pai, o
Espírito dele sai para cumprir sua missão, assumindo agora o caráter de
Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito que procede de Cristo, assim como
procede do Pai. Agora o Espírito é Espírito de um homem, e se difunde
por toda humanidade. Este mesmo Espírito capacita os homens a serem
filhos no Filho ou filhos adotivos. Por fim, o Espírito conduz os homens
à plena realização, para a qual foram destinados no projeto criador,
produzindo, assim, liberdade e amor.9
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Pistas para a evangelização da juventude
Tendo como ponto de partida Jesus comunicador do Pai com todas
as características de sua pedagogia, podemos agora nos deter na prática
evangelizadora em tempos de cultura midiática.
É preciso considerar que a história do Cristianismo é uma história
comunicacional. Desde o início da era cristã, a Igreja sempre foi pioneira quando
se pensa num processo de comunicação. Cristo comunica a Nova Aliança no
ambiente da ceia pascal judaica, ressignificando-a. Os primeiros discípulos,
impulsionados pelo Espírito, foram para fora da Palestina anunciar o Evangelho
de Jesus das mais variadas formas, a diversos públicos, ambientes e línguas do
Oriente e Ocidente antigos.
8
9

CASTILLO, J. M. A ética de Cristo. São Paulo: Loyola, 2010. p. 89.
Cf. MOINGT, J. Deus que vem ao homem: da aparição ao nascimento de Deus. vol. II - Aparição.
São Paulo: Loyola, 2010. p. 361-366.

Tomaremos a perícope dos discípulos de Emaús (Lc 24,13-35)10 como
referência inspiradora.11 Naquela caminhada de treze quilômetros entre Emaús e
Jerusalém, ao longo do percurso, Jesus se mostra modelo de comunicador pois
fala uma mensagem capaz de arder o coração e assim faz reacender a esperança
dos seus discípulos.
a) Jesus caminha e escuta. Aproximar-se e escutar foi a primeira atitude de
Jesus quando encontrou os dois discípulos retornando para Emaús (cf.
Lc 24,15-24). Percebemos que Jesus é modelo de inculturação: vai aos
lugares onde estão as pessoas, utiliza uma linguagem compreensível,
percebe as aspirações, as dores e os sonhos das pessoas de seu tempo.
Parecem bons indicativos para que a evangelização da juventude
assuma sem medo os novos lugares e as novas linguagens. É preciso
escutar os sinais dos tempos.
Neste caminho de inculturação, contudo, é preciso considerar alguns
desafios.12 Primeiramente, consideremos que a nova cultura gera os fastthinkers (expressão de Pierre Bourdieu): significa a simplificação dos temas, dos
conteúdos, a volatização da própria verdade. Os conteúdos ficam sob o poderio
da mentalidade dominante, da mentalidade índice de audiência. Até mesmo os
temas religiosos podem se tornar soft. Nesta linha, percebemos que a Igreja tem
entrada no mundo da mídia televisiva e na internet, as vezes até mesmo com
uma roupagem atualizada, mas nem sempre apresenta um conteúdo atualizado.
Não são raros os momentos de massificação de tom conservador que invadem o
mundo midiático, gerando um público militante. É preciso considerar que, diante
do universo da cibercultura, há o risco de sermos prisioneiros do relativismo.
Deste modo, para a Igreja surge o desafio da mudança de mentalidade,
e aqui deverá ela não somente usar a comunicação mas encarnar o Evangelho
na comunicação. No processo comunicacional hodierno, a Igreja não pode ser
somente emissora, autorreferencial, mestra. A Igreja deve buscar ser emissora e
destinatária, discípula e mestra, referência dialógica.
10 “É importante apresentar e testemunhar Jesus Cristo no contexto em que o jovem vive e como
resposta às suas angústias e às sua aspirações mais profundas. Jesus caminha com o jovem
como caminhava com os discípulos de Emaús, dialogando, orientando.” (CNBB, op. cit. p. 98;
CNBB. Evangelização da juventude: Desafios e perspectivas pastorais. São Paulo: Paulinas, 2007.
N. 54).
11 Para uma visão mais aprofundada, cf.: PANDOLFI , L. Arte della comunicazione, prima
evangelizzazione e catechesi: Sette passi sulla via di Emmau. In: A A .V V , L’identità del Laico
Catechista nell’evangelizzazione dei popoli, EMI, Bologna, 2010, 171-190.
12 Cf. MIRANDA, M. F. O Cristianismo entre o próximo e o distante no processo comunicativo. In:
ALTEMEYER Jr., F; BOMBONATTO, V. I (org). Teologia e comunicação: corpo, palavras e interfaces
cibernéticas. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 169-170.
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Tenho-o repetido já diversas vezes: entre uma Igreja
acidentada que sai pela estrada e uma Igreja doente de
auto-referencialidade, não hesito em preferir a primeira. E
quando falo de estrada penso nas estradas do mundo onde as
pessoas vivem: é lá que as podemos, efetiva e afetivamente,
alcançar. Entre estas estradas estão também as digitais,
congestionadas de humanidade, muitas vezes ferida: homens
e mulheres que procuram uma salvação ou uma esperança.
Também graças à rede, pode a mensagem cristã viajar «até
aos confins do mundo» (At 1, 8). Abrir as portas das igrejas
significa também abri-las no ambiente digital, seja para que
as pessoas entrem, independentemente da condição de
vida em que se encontrem, seja para que o Evangelho possa
cruzar o limiar do templo e sair ao encontro de todos. Somos
chamados a testemunhar uma Igreja que seja casa de todos.
Seremos nós capazes de comunicar o rosto duma Igreja
assim? A comunicação concorre para dar forma à vocação
missionária de toda a Igreja, e as redes sociais são, hoje, um
dos lugares onde viver esta vocação de redescobrir a beleza
da fé, a beleza do encontro com Cristo. Inclusive no contexto
da comunicação, é precisa uma Igreja que consiga levar calor,
inflamar o coração.13

Uma ação evangelizadora em meio à juventude exige a postura de uma
Igreja comunicadora capaz de dialogar inserida no ambiente que se impõe.
Seguindo o modelo de comunicação proposto se trata de uma Igreja emissorareceptora que se insere em todos os meios, que vivencia, envia e compartilha o
tesouro de Cristo a todos os que se encontram conectados. A comunidade cristã
que se encontra diante desse novo ambiente não pode ser mera espectadora,
como fez Jesus ao se aproximar dos dois transeuntes que iam para Emaús.
b) Jesus nos revela as escrituras. Jesus narrou acontecimentos das Escrituras
para iluminar a vida dos discípulos e fez com que eles vissem a realidade
com novo olhar (cf. Lc 24,25-27). Como vimos acima, Jesus é comunicador
de uma Palavra vital. A Igreja, por sua vez, deverá ser anunciadora da
Palavra, geradora de coragem e alegria em meio ao desânimo e a tristeza
que rondam a vida da juventude. A comunidade cristã nasce do anúncio
de uma boa notícia, de um processo comunicativo que transforma a
experiência vivida em palavras e as palavras em experiência visível. Tem
as raízes em uma tradição semítica onde a Palavra (palavra/Deus, Palavra
de Deus) gera e cria e se faz carne e constrói relações.14
13 PAPA FRANCISCO. Mensagem para o XLVIII dia mundial das comunicações sociais. 2014. Disponível
em: <http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/communications/documents/papafrancesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html>. Acesso em 10 dez 2017.
14 Cf. PANDOLFI, L. Pluralità e transculture nella comunicazione contemporanea, in: Revista “Euntes
Docete” LXIV/1-2011. Roma: Urbaniana University Press, 2011. p.12.

Para tanto, deverá ressignificar a mensagem e os métodos, considerando
que existe uma nova sociedade, impregnada da cultura cibernética. Neste
sentido, é preciso ter bem claro que a comunicação do Evangelho atualizada não
implica apenas a correta utilização de equipamentos tecnológicos, mas sim, a
compreensão da comunicação no sentido antropológico, cultural, social. Há um
novo modo de se comunicar, novas formas relacionais no qual os hardwares são
apenas a ponta do iceberg. Existe algo muito mais profundo do que uma nova
tecnologia: um bios virtual, midiatização, ecologia comunicacional. Por isso há
necessidade de um novo modo de fazer religião, de evangelizar:15 é preciso deixar
comunicação pronta e institucional, rumando-se para a comunicação dinâmica
(do institucional ao carismático), tendo presente Jesus Cristo – comunicador
emocional e personalista, como vimos acima. A evangelização da juventude
deve superar os silogismos frios, não ser uma prédica moralista ou doutrinadora,
que se esquece da beleza e do bem. O movimento querigmático proclamou a
forte necessidade de uma nova linguagem e um conteúdo que exprime o núcleo
central da fé: vida, morte e ressurreição de Jesus, de modo que esta mensagem
não seja uma construção dogmática, uma verdade, mas uma palavra provocativa,
que afete a pessoa em seu âmago existencial. Mais do que a razão, a mensagem
deve atingir o coração de seu interlocutor e, por isso, os discursos não devem
falar de teorias, mas devem partir do contexto vital da pessoa, propondo a
relação entre a Palavra de Deus e as questões históricas, sobretudo, procurando
responder às interrogações e angústias do sujeito. Não cabem mais discursos
generalizantes, pois o pós-moderno precisa ser tocado em sua subjetividade,
precisa se sentir acolhido em sua necessidade, em sua dor, em sua ânsia, incluindo
o seu afeto e seus sentimentos. O atual contexto comunicacional apela para o
carisma, para a transmissão vivencial, personalista para atingir tais objetivos. Por
isso, a mensagem deve ser personalizadora e existencial: falar de modo que lhes
arda o coração e abrase-o16, isto é, com linguagem jovem, no formato jovem, nas
realidades e nos ambientes nos quais eles se encontram com uma mensagem
capaz de lhes tocar o seu íntimo. Como vemos nas palavras dos discípulos de
Emaús: “Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho, quando
nos explicava as Escrituras?” (Lc 24,32).
Contudo, cabe uma ressalva importante: a experiência cristã não é intimista
e, por isso, a evangelização não procura gerar um sentimentalismo lacônico
15 Cf. PUNTEL, J. T. Comunicação virtual: ciberespaço – interculturalidade e telerreligiões. In:
ALTEMEYER Jr., F; BOMBONATTO, V. I (org). Teologia e comunicação: corpo, palavras e interfaces
cibernéticas. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 157-159.
16 Cf. PAPA FRANCISCO. Exortação Pós Sinodal Evangelii Gaudium. Brasília: Edições CNBB, 2013. n.
142-144.
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do empenho evangélico, uma experiência religiosa vazia sem seguimento,
descomprometida com o Reino. Por vezes, a evangelização da juventude confunde
o personalismo com intimismo, com a justificativa de atrair os jovens, sem um
discernimento sobre a coerência do que se oferece com o nome de evangelização.
c) Ao partir o pão, eles o reconheceram. A Palavra abrasou o coração dos
discípulos, motivando-os o desejo de permanecer com Jesus: “Fica
conosco!”. O Senhor partiu o pão e eles o reconheceram (cf. Lc 24,31).
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Primeiramente, é preciso considerar a mistagogia, ou seja, o processo que
conduz ao mistério. O fato simbólico (litúrgico) é que desperta a abertura dos
olhos dos discípulos. Numa sociedade repleta de símbolos midiáticos, é preciso se
perguntar sobre a força dos símbolos da fé, que atravessam os séculos com sua
eloquência justificada na dimensão antropológica do ser humano: os símbolos
não falam mais? Foram substituídos? Ou os evangelizadores estão perdendo a
capacidade de comunicar a sua beleza mistagógica? Nenhum encontro virtual
pode ser mais eficaz do que a experiência dos sacramentos. O ser humano, sedento
de experiências vitais e significativas como vimos acima na práxis de Jesus, continua
sedento da água viva, da luz que desfaz a cegueira, do toque que cura, do alimento
que sacia a sua fome.
Por isso, é preciso considerar a importância da comunidade de fé: é nela
que podemos encontrar os irmãos e reconhecer Jesus na partilha do pão, nela há
verdadeira mistagogia. Mas esta experiência tão concreta pode estar associada às
chamadas comunidades virtuais? Aponta-se com facilidade sobre a incapacidade
da internet produzir encontros concretos, face a face, com todas as possibilidades
afetivas decorrentes. De fato, a evangelização se faz pelo encontro pessoal, pelo
olhar nos olhos, como nos ensinou Jesus. Por outro lado, a internet não é apenas
uma ferramenta de comunicação, mas um espaço, uma espécie de lugar onde as
pessoas estão, navegam, interagem... A internet é constantemente chamada de
ambiente virtual, mas é preciso considerar que as pessoas são reais, estão lá, ligadas
por fios, cabos, conexões. Não seria coerente considerar que neste ambiente há
um verdadeiro encontro de pessoas mediadas pelas mídias digitais e sociais? Tratase de um encontro virtual, é verdade, mas um encontro, uma relação afetiva. Por
outro lado, mesmo que haja participação em tais comunidades, o fim último é a
comunidade concreta: sem adesão efetiva e concreta a uma comunidade de fé, não
podemos afirmar que se trata de uma experiência cristã autêntica.
d) Eles retornaram pelo caminho. O coração aquecido e a certeza da presença
do Ressuscitado impulsionaram a missão: os discípulos refizeram o
caminho para anunciar aos irmãos a alegria da ressurreição (cf. Lc 24,2835).

Interessante observar que os discípulos se transformam em missionários,
dotados da capacidade de caminhar pela mesma estrada, mas em sentido contrário.
Se antes deixavam o lugar da promessa – Jerusalém, rumando para o lugar do
retorno à vida antiga – Emaús, agora o sentido é de Emaús a Jerusalém. Trata-se de
um elemento cheio de significado: também nossos jovens, ao se encontrarem com
o Senhor, deverão caminhar pelos mesmos ambientes virtuais, mas com Espírito
novo.
Para que os jovens realizem sua missão no mundo, deverão estar munidos
do discernimento. As respostas rápidas da cibercultura tomam o lugar da reflexão
crítica, isso é um grande risco.17 Temos muitas palavras, muitas imagens, uma vasta
gama de comunicações, de espaços comunicacionais. Talvez estejamos muito
preocupados em utilizar novas metodologias e na integração nesta nova cultura,
sem dar a devida atenção ao aspecto hermenêutico: Jesus é o hermeneuta da
humanidade. O Cristianismo é uma hermenêutica de sua tradição à luz da cultura.
O Espírito Santo, comunicado pelo Cristo (como vimos acima), foi responsável
pelo reverso de Babel: uma única compreensão mesmo nas diferenças entre os
interlocutores. O Espírito cria comunhão na pluralidade, faz a hermenêutica da
vida em seus variados contextos históricos. Já fez isso: traduziu a vida, morte e
ressurreição de Jesus em aramaico, hebraico, grego. E agora?
Sabemos dos riscos no atual contexto. “A internet é um lugar onde se navega,
mas também se naufraga”.18 É preciso que a evangelização da juventude disponibilize
subsídios hermenêuticos que ajudem os jovens não somente interpretar os textos
revelados, mas também a realidade. Neste diálogo surge o discernimento: saber
olhar tudo, acessar muitas coisas, e ficar com o que é bom. O caminho de uma
fé infantilizante, aquele que surge das respostas prontas, não é mais tolerável. O
evangelizador não é um mero declarador do que é certo ou errado, aquele que
indica onde está o pecado, mas aquele que ajuda o jovem a tomar as suas próprias
resoluções.
Neste sentido, do mesmo modo como Jesus escutou a voz do Pai, devemos
estar abertos à escuta (obediência=ab-audire), caminho para o discipulado. A
escuta só se faz pelo silêncio. Entre as muitas palavras deste mundo midiático e de
cibercultura, é preciso calar. O silêncio é necessário, como nunca. “É hora de dizer
novas palavras. É hora de refazer antigos silêncios para decifrar antigos códigos.
Neologizar é preciso. Viver, também! Sabendo que ‘uma só sílaba penetra os céus’”.19
17 STOLL, C. Confessioni di um Eretico Higt-Tech. Milão: Garzanti, 2001, p. 18.
18 A expressão é de Mário Sergio Cortella.
19 ALTEMEYER Jr., F; BOMBONATTO, V. I (org). Teologia e comunicação: corpo, palavras e interfaces
cibernéticas [considerações finais]. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 224. A citação interna é de um
autor anônimo do século XIV.

101

Conclusão
Ao olhar para a realidade da cultura midiática, percebemos logo que existem
muitas perguntas a serem respondidas. A mudança acelerada é um grande desafio
para a Igreja que, não raras vezes, chegou atrasada ao propor o Evangelho diante
dos novos desafios que vieram depois da modernidade. Uma palavra de censura
não causará efeito algum diante de uma juventude toda inserida neste cenário. É
preciso aceitar o desafio de propor caminhos, não se eximir.
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Jesus surge como referencial: Ele entra na cultura e na comunicação do
seu povo. Mesmo depois de 20 séculos, seu modo personalista, emocional e
inculturado é atual. Seu Espírito continua decifrando os códices, traduzindo o
Evangelho, unindo os povos de diferentes línguas. Certamente, será necessário
um esforço ascético para que a tecnologia não nos escravize. Será preciso que a
nova geração não olhe tanto para baixo buscando os seus smarts, mas volte os
seus olhos para o Céu, sob o risco de continuar a ver apenas as sombras virtuais
que são refletidas na caverna, sem ter a coragem de sair, conhecer e transformar
o mundo, como aprendemos na antiga alegoria da caverna do filósofo Platão.20
Cabe à Igreja valorizar, fomentar e investir no protagonismo juvenil de
nossas comunidades em meio aos ambientes digitais. Assim, será capaz de
potencializar ainda mais a evangelização no mundo tecnológico. “O jovem é
sempre atraído por perfis, por modelos e por ideais que procura imitar e assumir
como próprios. A Igreja apresenta o grande exemplo e modelo de inspiração,
Jesus Cristo, que oferece a todos um projeto de vida. Ele ensina o homem a ser
homem, porque é ‘o caminho, a verdade e vida’ (Jo 14,6) para todos”.21 Nós cristãos
vivemos do acolhimento da doação amorosa de Deus na história que cria um
novo modo de viver, um projeto de ser novo. É uma experiência de plenitude,
de ação gratuita de Deus – uma experiência salvífica. Nenhuma tecnologia tem o
poder de transformar de tal modo a existência das pessoas.

20 REALE, G. op. cit., p. 84-85.
21 CNBB, op. cit. p. 98.
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ABSTRACT: The discovery of vocation is always a process of discernment. We must, however,
realize that any vocation – from the point of view of theological anthropology-involves irreplaceable
assumptions, perhaps in the level of transcendent or in the level of history. This is a reality for
those who believe. Thus, every human being has as first vocation, the personal call to life, which is
always a social life. And in it he is created by God to become similar to Him. From this perception
follows that every human being is a child of God. But, Jesus of Nazareth reveals that all, without any
limit, are brothers and sisters to each other. We exist always as followers to the designed universal
brotherhood. Such vocation transcendent, however, historicizes and maintains bias of masculinity
and femininity, where arise the marriage (or singleness) family and professionality. Among those
who believe, it is an obvious vocation, there may also arise an explicit religious vocation – which also
maintains always as a gift and service to men and women who are before God.
KEY WORDS: Vocation/call. Gift and service. Transcendence and history. Marriage and profession.
Vocation in the Church.
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No início de 2018, surgiu uma polêmica no Atlântico Norte, que se espalhou
pelo mundo ocidentalizado. Atrizes americanas lançaram um protesto contra o
assédio sexual masculino. Atrizes francesas, analisando o protesto do país que
vive obcecado pela questão - a ponto de popularmente ter-se instituído o Consent
Conscious Kit - enfatizaram o significado do galanteio da corte masculina.
Por outro lado, especialmente na América Latina e África – fato que também
ocorre nos países ricos – tem havido um crescente abandono dos estudos
universitários. Aqui as causas imediatas são a falta de recursos financeiros em
função da sobrevivência, a decepção com o curso escolhido e os desencantos
com a vida.
Os dois fatos postos indicam, aos olhos dos pensadores, questões mais
profundas que a leitura líquida da cultura contemporânea pode indicar. São
muitas as variáveis comuns em causa. Todavia, a análise deveria expandir-se para
muitas outras situações.
Desde o olhar da teologia, põe-se à mesa, uma profunda visão antropológica
sobre a realidade humana: “Quem somos?, O que queremos?, Porque vivemos?,
Qual o significado do que fazemos?” Estas questões se antepõem ao discernimento
do próprio viver, do matrimonia, da profissão, enfim das escolhas vocacionais.
Tais questões, todavia, só têm respostas dentro da história, inclusive da
religiosidade pessoal e social. Assim as discussões das atrizes e o abandono
das classes universitárias revelam que a busca do humanum passa, de modo
concreto, pelas vicissitudes da vida. A vida não é independente da história, que
inclui a cultura, ou melhor, as culturas. O que é aparentemente fútil revela algo
fundamentalmente existencial. As atrizes propõem, na verdade, a discussão de “o

que é?” ou “quem é” a mulher? E, em última análise, “quem é o ser humano”? Qual
o significado de sua vida?
É por demais sabido que às mulheres – historicamente – foram atribuídos
os papeis de esposa, mãe e dona de casa. Esses foram papeis pacíficos durante
séculos, especialmente nas sociedades patriarcalistas e de cunho rural. Mudanças
sociais revela(ra)m que as mulheres não existem apenasmente para isso. Pois,
por um lado, revelou-se uma estrutura social de desiguais em dignidade e valor.
E mais ainda: o desequilíbrio da organização social. Parecia ser natural que elas
fossem destinadas ao espaço doméstico enquanto aos homens eram facultados
todos os outros espaços. Da política ao econômico, da moral ao social, do sexual
ao publico, da masculinidade (machismo) à objetivização dos demais.
Ser tratado como “segundo” ou como “objeto” não é adequado à pessoa
alguma. Daí, tanto o assedio quanto o galanteio podem resultar em excludência
social quanto em desconsideração da dignidade de todos. Ninguém existe para
ser subjugado ou para subjugar A realidade humana faz todos iguais. Mesmo nas
peculiaridades especificas, como no caso do gênero.
Também a questão do abandono dos estudos revela o fracasso das
sociedades. Elas não conseguiram oportunizar as justas aptidões e os profundos
desejos do coração humano. É evidente que há 100 anos ninguém imaginava ser
um especialista em nanografia!

O chamado original à vida e a individuação e sociabilidade
A sociedade é constituída pela diversificada colaboração de todos. E é só no
conjunto social e histórico, justo e situado, que se pode construir uma sociedade
capaz de oportunizar e valorizar o que é realmente humano. É aí que todas as
vocações ganham sentido.
As sociedades se constroem com todos juntos e misturados. Elas se
compõem de casais, famílias, dirigentes, funcionários, jovens, idosos, artistas,
projetistas, construtores e muitos outros mais Não se pode constituir uma
sociedade de gente nivelada no mesmo patamar. Tão pouco pode ser algo
que não se componha, no conjunto humano, como um grande vitral de peças
com tamanhos, cores e formas diversas. A realidade humana é feita de todos e
cada um conjuntamente. A unidade social é um composto pela diversidade dos
participantes, pela colaboração/serviço de todos. À base da composição social
“humana” está o serviço que cada um pode e deve prestar ao bem comum. Isso,
simultaneamente, configura o sentido de cada vida e do conjunto da vida.
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Sem dúvida, só existe o conjunto social porque a colaboração ou o serviço
de cada um tem um significado que transcende e dá sentido às partes que
compõem o todo. Quanto maior a consciência desta transcendência e sentido
tanto maiores os ‘laços humanos’ que constroem a sociedade.
As sociedades constituídas unidirecionalmente se tornaram pernósticas ao
todo. Assim, as ditaduras, as ideologias, as teocracias, os sistemas escravizantes,
os machismos, os poderes econômicos, políticos, religiosos etc. Não se pode
esquecer os males em que predominam os individualismos, sejam pessoais,
familiares, regionais ou nacionais. O individualismo é uma realidade egocêntrica.
Mas, é individualidade que dá sustentação a cada pessoa e ao todo social.
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A individualidade das pessoas, grupos, povos etc., faz sentido
“humano” somente no conjunto social. Porém, tal conjunto não pode
cercear o valor das pessoas individuais. A tensão entre pessoal e social
não é necessariamente negativa. Antes é um serviço para o bem de todos
e de cada um, desde que se tenha em conta a história e seus rumos.
Assim, cada um e todos juntos estão interligados. Já disse alguém que
“ninguém é uma ilha” (Thomas Merton). Mas cada um adquire sua força, o sentido
de seu viver, frente aos outros. Quer dizer o sentido de sua vida é sempre um
dom e um serviço, que se transforma histórica e factualmente. São as múltiplas
contribuições pessoais e sociais que edificam o mundo dos humanos. Ninguém
pode ser inútil e nem dado como inútil. Cada vida tem seu significado diante dos
outros e diante de si. E o significado de cada vida se efetiva na história. Mas, ao
mesmo tempo, sempre a transcende.
Isto posto, resulta claro que a vida humana é importante pelo que
ela comporta. Um significado utilitarista e pragmático, sob o qual pode ser
analisada uma vida, é algo por si só infeliz e inadequado a qualquer pessoa
humana. A grandeza da vida está nela mesma, mas sempre situada. Tal grandeza,
porém, adquire significado à medida que está aberta às outras vidas. Toda vida
acrescenta e soma no conjunto dos humanos. Daí que a vida é sempre um
dom e um serviço à humanidade local e universal, situada no presente, mas
também aberta a ponto de ultrapassar o momento. Pondo exemplo: era um
agricultor quem produziu o alimento para que Einstein pudesse desenvolver
suas pesquisas. É o agente de trânsito o facilitador para que o médico chegue
ao hospital. É na família a que se começa a educar o filho para a construção da
cidadania. São os autores deste texto quem oportunizam ao leitor este Antes das
decisões de vida. Pressupostos de antropologia teológica para o discernimento
dos diferentes chamados.

Todos estes exemplos evidenciam que atrás de qualquer vida, existem
outras vidas – numa corrente que se perde na história – que deram seu contributo.
Mesmo se nos restringirmos às interações familiares: simplesmente para estar
aqui, cada um de nós necessitou dois pais, quatro avós, oito bisavós, dezesseis
tataravós, trinta e dois avós de quarta geração, sessenta e quatro de quinta e
por aí vai. Em todo o caminho da humanidade, cada vida se apresenta como um
dom e um serviço na construção da sociedade. Do mesmo modo, ninguém pode
aquilatar hoje o significado da real contribuição que deixará como legado aos
homens e às mulheres do século XXII, por exemplo.

Chamado à vida
Em síntese: a vida humana é um dom dado à humanidade toda. Viver é o
chamado mais radical. É o princípio constitutivo para a vida. Inclusive para todos
os modos de vida. Seja de modo transcendente ou histórico, profissional ou
num estado de vida. Esse dom se torna real pelas oportunidades que a própria
vida oferece à mesa comum. Por outro lado, a vida é um serviço na construção
da humanidade. Nenhum humano é um usufruidor absoluto desse dom. Ele
é recebido dos outros e se desdobra para os outros, tanto como dom quanto
serviço. Nada há de tão genial que seja apenas uma criação desde o nada.
Dom e serviço manifestam sua intensidade enquanto cada pessoa e todas as
pessoas se põem umas diante das outras. Ao mesmo tempo, diante da história.
É aí que a vida, como dom e serviço, adquire consistência e dignidade. E isso se
manifesta na própria existência pessoal, construída como um poliedro. Quer
dizer: a vida – que escapa a qualquer definição – tem muitas nuances. E ela,
como dom e serviço, é plurissêmica. Isto é, ao mesmo tempo em que se pode
situar uma vida específica, não se pode limitar todas elas a um só modelo.
Tanto viver quanto servir supõe abertura a todas as possibilidades do viver.
Deste modo, alguém pode priorizar sua vida a serviço da humanidade local
ou universal como agricultor, analista de sistemas, voluntário dos serviços aos
migrantes, astronauta. Ao mesmo tempo, pode ser casado, ter filhos, ser líder
religioso, etc.
As capacidades para desempenhar ou exercer esse dom e esse serviço não
são resultados de uma autorreferencialidade. Na verdade, supõem um “chamado”que tanto é pessoal quanto social. Também a vida conjugal e a família são também
um “chamado social”, cuja junção está no interesse de quase todos os homens e
mulheres. Há também, de modo igual entre os estados de vida, um “chamado” até
social para a solteirice – de que se supõe um dom e um serviço. A solteirice pode
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ser um chamado a viver junto à família no cuidado aos necessitados, ou às causas
humanitárias, político-sociais, sanitárias ou religiosas.
Os “chamados” a essa ou àquela profissão são outras forças vitais
condicionadas a momentos sociais. Mesmo as “chamadas religiosas” (vocações
religiosas) também estão condicionadas à cultura e às fés religiosas sempre
situadas. Isso por que os “chamados” aos estados de vida e às profissões pertencem
tanto às estruturas humanas pessoais quanto às sociais. E são sempre dom e
serviço. Por isso, as sociedades, em suas diversas composições, na história e nas
circunstâncias efetivas, as valorizam ou obnubilam segundo suas necessidades
e prospecções, sem se voltar ao passado. No contexto sociocultural de hoje,
não vingam mais as possibilidades de alguém querer ser e ser um limpador
de chaminés, por exemplo. A sociedade não necessita mais de limpadores de
chaminés. Não há mais espaços para alguém realizar-se no que não existe mais.
As mediações sociohistoricas ajustam o poliedro da vida de modo dinâmico, sob
pena de esclerosar a constituição e a vitalidade da sociedade.
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Sem dúvida, todos os chamados na vida são muito sui generis. Eles estão
condicionados – de modo especial nos tempos atuais - por fatores econômicos.
Assim como em algum outro momento da história o estiveram por fatores
militares ou religiosos. Se a sociedade necessita - chama, convoca, portanto –
pessoas para essa ou aquela realidade, se lhe exige, em contrapartida, não apenas
condições de sobrevivência, mas, sobretudo, de pessoas que respondam a tais
apelos. O chamado e a resposta constituem, pois as faces da vocação. A sociedade
“chama” e alguém “responde”. A sociedade oportuniza... e alguém assume. Mas,
também alguém pode provocar ... e a sociedade pode responder. Tudo é dom da
sociedade ou da pessoa e é serviço à sociedade ou à pessoa, cumplicemente.
Em síntese, é a vida que chama, “vocaciona” e dá sentido à existência
humana, tanto pessoal quanto social.

Um lugar para a orientação vocacional
Todas as dimensões sociais, até agora apresentadas como pressupostos para
o discernimento vocacional são, na verdade, bem mais uma antropologia horizontal
(social). Isto é: tudo quanto foi dito pode ser bem terreno, bem terrestre. Com sua
autonomia. Porém, aquele que crê, percebe que atrás de tudo existe algo mais. É
missão também da antropologia teológica ajudar a erguer os olhos. Interpretar
as coisas terrenas dentro do grande plano de Deus, sem eliminar a autonomia
delas. Assim, pode-se – e o crente deve - analisar a realidade humana (no caso, o

chamado ou a vocação) à luz da sua fé. Nisto consiste o discernimento (cristão). E
é importante para ajudar, especialmente os jovens, a descobrir sua vocação à luz
da vontade de Deus.
É bom lembrar que no mundo católico, a Igreja - através da GS, do
concilio Vaticano II ao interpretar as suas relações com o mundo - superou uma
mentalidade “teocrática” ao reconhecer a autonomia das realidades terrestres.
Indicou, porém, para os que creem que Deus preside todas as coisas – ao modo
de Deus. Reconhece, pois teologicamente, que os “chamados da sociedade”
são, também, “chamados de Deus”. Tal reconhecimento não deve levar a uma
espiritualização desses chamados., muito menos a uma eclesificação. Mas, ao
mesmo tempo em que se reconhece a autonomia das sociedades, percebe-se a
mediação de Deus. É assim que se pode crer que a criação e a providência divinas
continuam nas pegadas humanas. Foi o Criador quem entregou, aos homens e
mulheres, a administração e o desenvolvimento de sua obra. Entregou tudo para
que eles a administrassem como humanos. Não como deuses.
Desse modo não há porque querer elevar o “chamado às realidades
humanas” como uma vocação à parte. Não se deve tornar sagrado o que Deus
fez humano. A autonomia da construção da sociedade dos homens é fruto
das bênçãos de Deus, salvo quando as injustiças são perpetuadas. Deus não é
conivente com injustiças e opressões. Tão pouco age cerceando ou (ab)usando da
liberdade e das ações humanas.
Sabe-se que os “chamados” ou vocações – dom e serviço – têm sempre
muitas nuances. Mas, sabe-se mais ainda das dificuldades dos formadores da
juventude – diga-se do sistema educacional – em relação à orientação vocacional.
É pressuposto que, em geral, nos tempos atuais, a questão de resposta vocacional
se dá na fase da juventude. E ela estaria ligada, prioritariamente, à escola – antes
que ao mercado. Não infrequentemente, as respostas aos chamados são muito
empíricas, naturalísticas ou condicionadas e premidas por questões econômicas
. Estas – especialmente na América Latina e África – exigem dos jovens uma
resposta que, ao levar em conta as exigências de mercado, não atentam aos
anseios (profundos) de si mesmos nem à orientação vocacional que se lhes
propiciam. Assim, a maioria vai viver um (sub)emprego que não lhe oportuniza
a alegria profissional (vocacional). Isto não se lhes garante também um salário
suficiente. Outros tantos jovens buscam formação em profissões premidos pela
fama, conforto e interesses financeiros, como se constata nas inscrições dos
vestibulares de alguns curso. Pondo exemplo: quase mil concorrentes a uma vaga
num curso de medicina.
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A sociedade “chama” – por que precisa - os profissionais. Mas não se
interessa, pelo discernimento vocacional deles. Em geral, são por demais precários
os serviços de orientação vocacional. Inclusive as chamadas “feiras profissionais”,
promovidas pelas faculdades, são muito mais uma captação (propaganda) de
candidatos para os seus curso que ações de discernimento das vocações juvenis.
É igualmente pobre nas sociedades a orientação para a conjugalidade.
Mais pobre ainda para a realidade paterno/materna. A questão deste chamado
social é bem mais vista sob o crivo das questões econômico-financeiras que
moral, afetiva, experiencial. É precária – em geral e quando existe – a orientação
vocacional na sociedade contemporânea para o discernimento da vida conjugal
e familiar e para as profissões.

Dimensão transcendente da vocação
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A afirmação de que o ser humano é uma criatura de Deus perpassa
a reflexão (teologia) de diversas religiões, especialmente das três grandes
monoteístas. O judaísmo e o cristianismo entendem mais ainda: o ser humano é
imagem e semelhança de Deus. Criado por Ele. Foi feito a sua imagem. E, como se
afirmava na patrística, feito à sua imagem para tornar-se semelhante a Deus. Este
princípio teológico nada mais faz que revelar a transcendência do ser humano.
Somos muito mais que seres terrestres evoluídos de algas primitivas, passando
por muitas formas de vida. Assim, nossos últimos antepassados foram os grandes
símios, que viviam em florestas e savanas africanas. (Alguns dizem que também
nas asiáticas.) A história mostra um caminho da evolução que, nos últimos 200
mil anos, desembocou em seres que foram abandonando a vida nas árvores.
Acostumaram-se à bipedia, isto é, a firmar-se e andar sobre dois pés apenas. Mas
desenvolveram, sobretudo, o cérebro e daí a fala – princípios de humanização.
Foram viver no continente europeu. Aí se encontraram e conviveram com os
já estabelecidos neandertalenses, até uns 25 mil anos passados. A revolução
agrícola – uns 10.000 anos atrás - os fez progredir até nossa forma de vida humana
atual. Desde então, todas as realidades humanas não são mais que adequações
às técnicas (do tacape às últimas invenções). Diz-se que agora, ao entramos no
período antropocênico. Estaríamos prontos também para dar um novo salto
de qualidade da vida humana... E ninguém sabe ou imagina qual seria a nova
direção... O certo é que não dizer que a humanidade – com toda a outra criação –
chegou ao fim da aventura da evolução.
A bíblia judaico-cristã escreveu há uns 3.800 anos atrás que o ser humano
procede da terra e do sopro de Deus. Ela nunca conheceu a história como contam

as ciências de hoje. Todavia, os crentes judeus e cristãos professam a fé de que na
origem de tudo – seja qual for sua história factual – está Deus, de quem somos
imagem. O significado profundo desta grande aventura pertencem a outro
campo. O da fé. É por isso que a profissão de fé reporta os crentes e os anima
a perceberem a transcendência de todos os homens. Eles foram “chamados”
(vocacionados) à vida para serem a glória de Deus, como seus filhos, sua imagem.
E a bíblia, admirada da onipotência divina se pergunta sempre: “Que é um mortal
para dele te lembrares... Pouco menor que um deus o fizeste, coroando de glória
e beleza” (cf. Bíblia de Jerusalém, Sl 8, 6).
A gloria de Deus é o homem vivente. Deus não chama para usá-lo a seu
serviço. Mas para que ele participe de sua ação criadora e redentora, servindo
à própria humanidade. Nenhum homem é convocado a construir o céu. Antes,
todos são construtores da terra. E como já dizia Sto. Irineu: o homem vivo é a
glória de Deus e a gloria do homem é o próprio Deus
Os judeus e os cristãos, para além da cotidianeidade e das explicações
teológicas e cientificas, professam que, sendo imagens de Deus, foram feitos
para Ele. O radical de toda a vida humana só se explica nele como fonte. Ele é Pai
criador e todos somos seus filhos. Deus nos chama a existir na história. Mas nos
fez para transcendê-la. Isto é, dentro de cada um existe uma razão escatológica.
Fez-nos como seres históricos. Mas, por outro lado, chamou à vida toda a criação,
e, portanto, também nós, para participarmos de sua vida. Chamou-nos não nos
pôr diante dele de maneira servil, mas para participar de sua ação. Chamou-nos
para administrarmos, na história, toda a obra criada, de quem somos parcela e
irmão. Mas, nos chama também a participar de sua vida. No seu coração, este
chamado procede de fora de nós mesmos. Mas, a voz de Deus ecoa em nós. Somos
seus parceiros na continuidade da obra por Ele iniciada. Chamou-nos e nos deu
esta missão: cuidar fraternalmente do criado. Não somos, pois, – originalmente
– “poeira do universo”. Nossa origem transcende nossa história. O chamado, que
ecoa em nossos corações, transcende a toda a história. Somos, sim seres históricos,
mas também somos o álito ou parcela de Deus. (cf. Gn 2,7).Esta é uma realidade
que atinge todos os seres humanos, de todos os tempos. Não há distinção. A
constatação teológica ou sua inconsciência, a ignorância ou o desprezo desta
afirmação, não anulam e nem invalidam a realidade e a grandeza desta nossa
vocação, como filhos de Deus. Somos chamados a ser sua imagem. Somos cocriadores com Ele. Somos filhos d`Ele. Estas dimensões todas são inseparáveis em
nossa vocação à vida.
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Fraternidade: vocação de todos os homens e mulheres
O cristianismo, contudo, aprofundou o significado – não a realidade – desta
assertiva. Não apenas somos imagem e filhos de Deus, com uma vocação que
transcende a tudo. Mas, mais ainda. Jesus de Nazaré ensinou-nos uma realidade
ignorada até então. Somos todos irmãos. Nele, somos e compomos a única e
grande família de filhos de Deus. Somos, portanto, irmãos entre nós. Isto também
é nossa vocação humana.
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O primeiro princípio teológico (imagem, semelhança com Deus) é
enriquecido pelo segundo (fraternidade universal em Cristo). Os dois princípios
são nossas explicações terrenais (teológicas) de uma realidade certa e pacífica
daqueles que creem. A difícil demonstrabilidade – não dos princípios, mas da
realidade – está avançando já há dois mil anos. É um avanço histórico cheio de
inconstâncias entre altos e baixos, avanços e recuos. É uma construção que não
depende imediatamente dos céus. Daí, a sua inconstância e imprevisibilidade.
O que Jesus ensinou é o caminho para fraternidade universal. E isso é um
empreendimento especial e inescusável para os que creem. Ele vai acontecendo
no cotidiano dos cristãos e de todos os homens e mulheres de boa vontade –
independentemente de seus credos.. Para os cristãos – que são os primeiros
chamados ao amor a Deus e ao próximo como a si mesmo – implica ver em cada
homem/mulher o próprio Jesus, sobretudo no pobre, no faminto, no sedento,
no nu, no doente. Nesses marginalizados está o próprio Jesus, irmão universal
(cf. Mt 25, 31 ss.) . É por isso que o chamado de Jesus exige paradigmaticamente
“ser bem-aventurado” porque sedento também de justiça, porque construtor da
paz, porque pobre de espírito, porque manso de coração como afiança o também
programático discurso de Jesus, na montanha (cf. Mt 5, 1 ss.).
Por vocação (transcendental, a que se conjuga com a imanente, a histórica),
somos filhos de Deus. E em Jesus, somos todos irmãos. Muitos há que não
conhecem esta realidade. Tantos outros, ainda são ousaram reconhecer essa
verdade. Muitos estão impossibilitados de acessá-la (fatores culturais, políticos,
religiosos etc.). Todavia, na caminhada humana de 200.000 anos, primeiramente
os judeus (há uns 4.000 anos) e depois os cristãos (há uns 2.000 anos) começaram
a fazer a história certos desta realidade universal. Há 2.000 anos, Jesus de Nazaré
demonstrou por sua maneira de viver e agir, que é possível esta filialidade
conjugada com a fraternidade. Ele foi primeiro a aclarar esta “boa nova”. Era um só.
Desde então, já são milhares e milhões de homens e mulheres (mais que um terço
da humanidade atual) que acreditam assim. E, ao mesmo tempo, se empenham
em viver o que acreditam.

É ensino bíblico que em Jesus e por causa de sua filiação divina, não mais
pode haver distinções por raça, cor, sexo, religião, fronteira geográfica ou política.
Todos os homens e mulheres da história são iguais entre si, por serem todos irmãos.
Esta revelação de Jesus engrandece o chamado de Deus aos homens e às mulheres.
Jesus é o irmão maior e universal. Evidenciou esta fraternidade acolhendo a todos,
inclusive os inimigos (Lc. 6, 27-49). Esta nossa vocação transcendente – que deve
se historicizar sempre - ele nô-la transmitiu através de sua encarnação, morte e
ressureição. Fez-se nossa carne. Fez-se nosso irmão. O Pai, que o ressuscitou dentre
os mortos como o primeiro da grande multidão dos irmãos, nos ressuscitará
também. A fraternidade, que Jesus revela e testemunha, dá um novo significado de
vida para os que creem. Mas, também para os que não conseguem crer. O destino
ressurrecional deve atingir a todos, sem distinção por parte de Deus.
A vocação – o chamado - para essa fraternidade de todos para com todos,
é sem dúvida, algo que transcende a todos. Só pode vir de um chamado que
humano não é. Porém, é algo a ser experimentado, vivenciado já na história. Em
Jesus, é um chamado cuja resposta começa a ser iniciado aqui. É o Reino de Deus
acontecendo... na história. O chamado universal de Jesus é para garantir um novo
modo já possível na história. É possível, por um novo modo de vida, começar o céu
aqui pela contribuição de cada um, especialmente dos crentes cristãos. Quanto à
fraternidade derradeira - a ser concluída na eternidade - é uma questão escatológica
que compete a Jesus... (“Quero que os que me deste sejam um conosco ... e que não
se perca nenhuma deles”- cf. Jo 17, 20-27). Em Jesus devem ser superados todos
os anseios humanos. Por isso não deveriam existir mais razões para injustiças e
humilhações entre os irmãos.
Da vocação à fraternidade decorre uma outra vocação: a da liberdade.
Todo ser humano nasce para ser livre. Ninguém nasce para ser escravo. Não
existe vocação para a escravidão. Essa é uma difícil lição que só lentamente a
humanidade vai reconhecendo. Mesmo que milenarmente muitos homens
tenham escravizado os outros, é preciso reconhecer que ao se subjugar o
irmão está se comprometendo a própria liberdade. E assim pondo em risco a
humanidade toda. Questões de todos os tipos - sobretudo econômicas, origem
e nascimento – foram usadas para eliminar esta inalienável vocação, que deve ser
aprendida e exercitada sempre e por todos. Nascer para viver livre é um processo
vocacional também. É óbvia a desnecessidade de recordar que a única maneira de
desenvolver esta vocação é coexistir lutando tudo quanto a cerceia. A eventual e
consciente renúncia à liberdade não é nenhum aviltamento, mas antes pode ser
prova de uma grande liberdade pelo amor e/ou por causa existenciais maiores
pelas quais se dá a vida.
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A historicização e a historicidade da vocação transcendental
Os cristãos, empenhados em responder o chamado que vem da
transcendência, terrenalizam sua vocação, de filho de Deus e irmão em Jesus,
através das concretudes na família, no trabalho, no lazer, enfim em todas as suas
relações cotidianas. É certo que alguns cristãos pensaram que ao espiritualizar
ou eclesificar esse chamado à vocação fundamental (ser filho e irmão) bastaria
para concretizar o sonho de Deus. Cristãos católicos – reconhecendo a autonomia
das realidades da terra - vão aprendendo que, através do matrimônio, da família,
do trabalho, lazer, esporte, artes etc., podem ajudar a antecipar a concretização
histórica desse chamado, por seu modo de viver. É o que pedem sempre os
cristãos, pois Jesus os ensinou a fazer isso: “Quando rezardes, dizei... venha a nós o
vosso Reino”(Lc 11, 2-4) Outros há que, mesmo sem uma religiosidade específica,
antevivem assim também. Só Deus os conhece e conhece o empenho deles por
um mundo bom, justo e fraterno.
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A vocação de ser masculino e ser feminino
O chamado transcendente se desdobra nas concretudes históricas. E passa
assim a se manifestar na vocação à vida conjugal e familiar. Tal modo de viver tem
sua história. Suas formas variaram muito na história até os modelos atuais. Tem
hoje a predominância do modelo monogâmico nuclear. Porém, a sociedade atual
conhece diferentes modos de vida no casamento e na família. De forma análoga,
as circunstâncias mudam. Elas são movidas pelas necessidades e propensões
sociais e pessoais. Permanece, porém, o caráter precípuo de dom e serviço na
construção da personalidade pessoal e da sociedade.
Porém, há uma vocação histórica fundamental nem sempre é tida em
apreço. Existe um modo peculiar de ser vivida a vocação de filho e irmão. Supôsse historicamente que ele não era algo a ser visto de modo profundo. Apesar de
ser tácito, é (era) discriminatório e perverso. A cultura histórica deu ao homem
(sexo masculino) um poder de domínio social. A sociedade contemporânea,
porém, sempre mais percebe o significado maior de ser homem e de ser mulher.
O dom da masculinidade e da feminilidade é um insubstituível serviço ao bem
comum de toda a humanidade.
Ela se descobre muito mais rica. Não se pensa composta apenas de
individualidades ou grupos sociais. O humano está em ser pessoa. Ninguém
é pessoa voltada para si mesmo. A pessoa o é por ser um “eu” que se percebe
diante de um “tu”. Ser pessoa é uma vocação dialogal. O singular de cada um é

confirmado, dado (dom), pelo outro. No estar um a serviço do outro é que o ser
humano atinge seu significado. O “chamado” é para estar diante do outro, seu
igual. O significado e centralidade de um “eu” só se confirma diante do outro. É por
causa do outro que cada “eu” pode autoidentificar-se.
É preciso perceber, porém, que somente se constrói a própria identificação
como homem ou mulher. Só se existe como homem e como mulher.1 A
sexualidade emerge na pessoa como um integrante estrutural, não apenas
factual. Ao se perguntar “quem somos?”, responde-se que se é pessoa. A pessoa
sempre e enquanto masculina ou feminina. O ser masculino ou feminino é algo
mais profundo que uma eventual identificação biológica. E ser masculino ou
feminino também é um dom, que se torna serviço à vida como um bem comum.
O fato citado inicialmente neste texto (das atrizes americanas e francesas)
não se restringem apenas a elas serem sexuadas, em sentido biológico. Pelo
contrário. É um grito em favor de uma identidade que se concretiza em um
modo de ser. Ser de um determinado modo implica em apresentar-se para um
proprium humano. A discussão delas era sobre o que atribuíram ao ser mulher. Ser
apenasmente objeto sexual (ou esposa, mãe e dona de casa) não comporta todo
o significado radical do ser mulher.
A sociedade se organizou enfatizando quase só o poder, a contribuição e a
liberdade do homem. O grito das atrizes e de milhares de mulheres atualmente
é um válido clamor. Elas, por elas serem femininas, têm uma contribuição social
maior que o que a história lhes delegou. Exatamente por serem mulheres –
chamadas à vida enquanto mulheres – elas têm atribuições na construção da
sociedade que, certamente, é preciso descobrir, reconhecer e partilhar. Enquanto
alguém é mulher torna-se fonte de enriquecimento do ser homem. E vice-versa.
Um é indispensável ao outro. Por causa do feminino, uma pessoa há de se explicitar
mais como masculino E vice versa. Não bastar usar ou usar-se. É necessário
reconhecer, a real complementação individual e socialmente que caracteriza a
constituição social e pessoal do ser masculino ou feminino. Complementação
aqui não é indicativo de carência. Antes o é identificação constitutiva.
O empenho de certas pessoas pelo empoderamento das mulheres revela
um anseio profundo pela igual dignidade e justiça humana diante da vocação
peculiar da humanidade. Acima de igualitarizaçao dos compromissos sociais, está
1

O fenômeno da transexualidade não anula a vocação humana básica do masculino e feminino.
Não se nega aqui este fato, hoje tão presente socialmente. Mas, não é objetivo do texto discutir
esta temática. (Tão pouco, quer-se, aqui, entrar na discussão do gênero, natural ou cultural.) O
objetivo do texto atém-se à vocação básica de masculino e feminino – que inclusive transparece
mesmo nas opções de vida homossexual.
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a capacidade da construção de uma sociedade de homens e mulheres livres e
fraternais.
A vocação de ser masculino e de ser feminino repropõe o sentido existencial
da pessoa e da sociedade como um todo. Ao mesmo tempo equilibra as pessoas
e a própria sociedade. A dimensão dialógica da pessoa humana – enquanto
masculina ou feminina - é sempre um dom e um serviço ao bem comum.
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Desde o ponto de vista da antropologia teológica isso vem expresso
na afirmação bíblica: “não é bom que o homem esteja só” (cf. Gen. 2, 18). Se a
afirmação bíblica de modo imediato possa parecer referida à vida conjugal, ela
bem pode expressar que a sociedade querida por Deus é constituída de homens
e mulheres, criados em igual dignidade. É vontade do Criador esta dualidade para
a realização do ser humano e para a sua completude em Deus. Não que falte algo
a um que só o outro pode conceder. Mas a complementação existe por causa
da reciprocidade de um de do outro. Como se é um “eu” somente diante de um
“tu”, assim somente um diante do outro que se confirma o ser feminino e o ser
masculino.
A equilibração social da sociedade, todavia, não é senão uma necessária
construção de todos. Cada um a seu modo. A vocação de ser masculino ou de
ser feminino, todavia, é também uma construção acima de estereótipos. E isso
sempre será um desafio humano ao qual só se pode efetivar pela atenção e
cuidado permanentes. Por isso na nova sociedade de Jesus não pode haver
discriminação por se ser mulher ou homem. Todos têm a mesma grandeza com as
peculiaridades próprias para o enriquecimento da humanidade toda, conforme o
desejo do Criador.
Vocação ao matrimônio
O Criador quis desde o início que homem e mulher, se unissem, pois eles
“são feitos um para o outro: não que Deus os tivesse feito apenas pela metade
e incompletos; criou-os para uma comunhão de pessoas, na qual cada um dos
dois pode ser ajuda para o outro, por serem, ao mesmo tempo, iguais enquanto
pessoas (osso de meus ossos) e complementares enquanto masculino e feminino”
(CIC 372).
O “chamado” à união com o sexo oposto e complementar está inscrito em
nossa dimensão propriamente humana. O “chamado” à união conjugal é um dado
tão evidente quanto a diferenciação sexual. A complementaridade dos diferentes
parece ser um elemento estrutural da realidade. Daí, a conjugalidade é uma
vocação.

Na vida humana, a união sexual se caracteriza pela pessoalidade e pelos
traços culturais que assume. Ao longo da história, a união mais ou menos
permanente entre homem e mulher assumiu diversas formas nas mais variadas
culturas. Qualquer que seja a sua forma, em toda parte ela é tida como um
componente estruturante da sociedade por sua uma vocação natural.
Embora muitas vezes o casamento tenha sido dissociado da questão do
enamoramento entre homem e mulher - sendo realizado por razões políticas,
patriarcais ou de conveniência -, a união entre homem e mulher sempre se deixou
marcar por traços como a afetividade, o romance e a ajuda mútua.. No último
século, porém, ao menos no Ocidente, a vocação matrimonial se consolidou na
decisão livre que se dá a partir do enamoramento - o que corresponde a uma
necessidade básica do coração humano.
Tal experiência vivencial está entre as experiências mais marcantes desta
vocação – o que torna mais rica a própria vida. Na base dessa experiência, como
fonte da sua força, se insinua um anseio central do coração humano – que pode
até mesmo se identificar com o desejo de salvação: a esperança de sermos aceitos,
de encontrar quem esteja incondicionalmente ao nosso lado, desvelando assim o
valor de nossa própria existência.
A vocação à vida matrimonial alcança as extremidades tanto da dimensão
pessoal quanto da social do homem e da mulher. No plano pessoal, é a experiência
mais rica de intimidade e de comunhão que o ser humano pode ter. No plano
social, é a unidade básica da constituição da sociedade, cuja decisão se torna
pública e concreta na declaração da aceitação plena e incondicional do outro e,
assim, desvela que o outro é precioso: vale a pena decidir-se definitivamente a
passar a vida com essa pessoa! O casamento revela-se, assim, uma concretização
básica e fundamental da vocação humana. É uma vocação intrínseca – mas não
obrigatória – a cada ser humano.
Na convivência cotidiana, desvelam-se mais e mais os limites e as misérias
de um aos olhos do outro – e também as qualidades. Sobre a base de um
discernimento bem conduzido essa comunhão de fragilidades se torna caminho
para o perdão e para a experiência do amor incondicional, que quando vivido
verdadeiramente, longe de infantilizar o outro ou justificar suas ofensas, gera
processos de amadurecimento e vida nova na resposta ao amor.
Para aquele que crê, o “chamado” ao rosto do outro que interpela para
a comunhão de vidas pode desvelar um chamado ulterior: ali se ouve a própria
voz de Deus, o que deseja que o ser humano não esteja só. Para a Revelação
cristã, através da qual Deus se nos mostra como unitrindade, isto é, como Amor,

117

a vocação ao matrimônio passa a ser vista como um ícone da própria vida divina,
na medida em que dá testemunho da unidade na diversidade e do amor como
realidade fundamental.
Por isso, embora não tenha desenvolvido ritos específicos para santificar a
vocação matrimonial - aceitou os usados na sociedade -, desde os seus primeiros
séculos, a Igreja considerou o casamento entre batizados como uma realidade
sacramental.. A vocação à vida comum dos esposos é sinal e instrumento do
amor salvífico de Deus. O Deus de Jesus Cristo, que ama, acolhe, acompanha e
transforma, está presente nas diversas dimensões da vida matrimonial: no projeto
de vida comum, na aceitação de um cônjuge pelo outro, no prazer do encontro
sexual, na sua abertura à vida que pode se expressar no cuidado dos necessitados
e na geração de filhos, etc. A vocação matrimonial foi sacramentalizada na Igreja.
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À luz da fé, o rosto, a presença, o afeto e a própria existência do outro são
revelados, através do discernimento, como dom de Deus. E a vida comum, com
suas alegrias e percalços, se torna também um serviço recíproco de um cônjuge ao
outro e do casal aos seus filhos, vizinhos, familiares, amigos e a toda a sociedade,
sobretudo aos que mais precisam do seu testemunho de amor.
Assim, no amor incondicional dos esposos, que se acolhem mutuamente
- mesmo no conhecimento das feridas do outro - se desvela a presença do próprio
amor de Deus. A salvação, isto é, o sermos aceitos e desejados incondicionalmente,
acontece realmente através da vocação matrimonial, tornada sacramento em que
um cônjuge “ministra” (“serve”) ao outro durante toda a vida. E essa salvação se
expande para além das paredes do lar do casal, fazendo do esposo e da esposa,
na vitalidade de seu amor, fontes de água viva para todos os que se sentem
desamparados e abandonados, isto é, não-salvos, não-preciosos, não-pessoas.
Além disso, entendido teologicamente, a vocação à conjugalidade se
torna uma realidade integrada à experiência de fé do casal, o que fortalece o seu
compromisso um com o outro, na ajuda mútua, na fidelidade e na construção de
seu projeto comum. Ao mesmo tempo, favorece a compreensão dos limites um
do outro e coloca a força para perseverar juntos não na própria fraqueza, mas na
fidelidade de um Outro, cujo nome é Amor e que é sempre fiel. Lembra, ainda,
que não é no outro que se busca a plena satisfação de todos os próprios anseios
– o que seria um peso insuportável –, mas que o coração permanece aberto para
o mais de Deus. Enfim, ser vocacionado ao matrimônio é ser chamado a uma nova
realidade que, vindo de Deus, encontra eco, sobretudo, na natureza humana. Esta
vocação é um dom e um serviço.

A paterno/maternidade
Da vocação à vida matrimônio segue, quase naturalmente, a vocação à
paternidade e â maternidade. Todavia, há muitos homens e mulheres casados que
não têm essa vocação especifica. Por outro lado há muitas pessoas solteiras que
têm real vocação para paternidade ou maternidade. Ser pai/mãe biológico ou “pai/
mãe de coração” é um dom que vem, não apenas da natureza ou da cultura; antes
é uma vocação que também vem do alto. Ser vocacionado para esta realidade
é sentir mais próximo do Deus criador e gerador de vida, para possibilitar vida
“plena” desde as experiências do amor até a construção de uma sociedade para
todos. A vocação à paterno-maternidade supõe sempre uma constante saída de
si – como é a ação criadora de Deus - e o simultâneo esvaziamento pessoal, a fim
de que os filhos possam crescer “em idade, sabedoria e graça” diante de Deus e do
mundo. A vocação paterno/maternal implica num serviço à sociedade como um
todo, pois é pela ação dos pais que a sociedade receberá novos membros (socii),
capazes de solidariedade, trabalho e amor.
Legislações de muitos países exigiram dos cidadãos a oficialização do
matrimônio e discriminaram pais solteiros, muito mais por razões morais –
quando não moralistas - , pensando em assegurar o bem estar dos filhos. Nem
todas as sociedades pensaram e pensam, como se o modelo único de família
conjugal nuclear fosse a única modalidade viável para a pater/maternidade e,
consequente, educação dos filhos. Do mesmo modo, pensou-se também que
a paterno/maternidade deve-se – por razões morais, sobretudo – ser proibida
aos que vivem sua solteirice. O pouco apreço por esse estado de vida, além
de discriminador e excludente, é um desrespeito às pessoas e a sua vocação.
O mesmo deve-se pensar em relação ao desejo e possibilidades paterno/
maternas de muitos membros da sociedade – como a legislação pública de
diversas nações tem abonado. O modelo burguês de matrimônio e de família,
por ser o mais frequente não lhe confere o direito de hegemonia. A sociedade
e as religiões, não só vão conhecendo novas (e antigas) formas de convivência
e paterno/maternidade, como descobrindo também nelas vocações até então
desconhecidas (quando não negadas ).
Significado da vocação ao trabalho e à profissão ... na história
As sociedades são sempre uma construção histórica situada. Elas precisam
e contam com a colaboração de todos. Inclinações pessoais são sempre dons
e serviços para que a obra humana se prolongue na história – mesmo que
ela comporte diversificações ao longo do tempo. O ser humano tem a inata
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propensão para criar, inventar, fazer, pesquisar e transformar. Pela dimensão
laboral, ele manifesta uma faceta fundante de sua identidade. Por ela, ele se
identifica como pessoa. Por ela, busca realizar-se. Por ela, ele se socializa. Por ela,
ele se compromete na construção da sociedade de irmãos e irmãs. Contribui na
libertação das forças brutas da natureza, colocando-as a serviço de si e do bem
comum.
A vocação ao trabalho concretiza-se nas profissões, que juntas vão
construir o tecido social. O chamado ao trabalho/profissão é um anseio brotado
no coração humano como sinal de personalização e realização pessoais. Ao
mesmo tempo é resposta à construção comum que, em termos teológicos
cristãos, continua a criação de Deus na história.
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O fato de que, na concretude da vida, o trabalho/profissão ter-se tornado
um peso não invalida o princípio vocacional querido por Deus. A degradação
humana, a exploração mútua dos irmãos, as regras dos sistemas econômicos,
etc., interferem profundamente na vida humana e cerceiam uma realização mais
profunda da sociedade como um todo. O respeito pela vocação ao trabalho e o
exercício da profissão podem bem ocasião de aquilatar o apreço que as sociedades
têm pelos seus socii (membros). Isso é gritante, sobretudo, em relação às mulheres,
aos pobres e aos excluídos de qualquer naipe. Daí, a necessidade de permanente
cultivo e interesse pelo trabalho/profissão como vivência mais profunda da
dignidade humana, pois atinge a cerne da vida dos homens e mulheres.
A vocação como serviço à humanidade através da)s religião(ões)
As religiões, mais que um fato cultural, tocam o existencial humano. Nelas,
homens e mulheres podem fazer vibrar seus anseios mais profundos capazes
de produzir um sentido radical de vida. Como fato cultural, elas podem ajudar
a organizar as sociedades ou simplesmente serem respostas situadas dos e aos
seus membros, através de encontros, ritos, ensinamentos, pessoas e refeições
sagradas, comportamentos, etc.
Ao se constituírem em comunidades ou organizações, as religiões abrem
espaços aos seus seguidores para vivenciarem, na fé, um espírito profundo que
existe no coração humano: a busca e o contato com a transcendência. Não só
comprovada pela história, mas também a própria natureza humana está voltada
para o divino como algo fora de si. A interioridade, que se manifesta em múltiplas
formas culturais, é algo que não brota de uma mera formulação cultural. O ser
humano sempre se reportou a algo ou alguém que o ultrapassa – desde os
tempos primordiais até sociedades atuais, mesmo quando essas erigem como
deuses realidades a que servem ou cultuam.

A busca pelo transcendente é uma inquietante resposta que está no coração
humano, independentemente de seu objeto ou de sua verdade. É inata. É na
interioridade profunda de cada um que o transcendente se manifesta - inclusive de
uma forma só por ele conhecida.2 “Para aquele que crê, bem dizia o papa Francisco,
sua religião é verdadeira”.
Sem dúvida, a grande maioria das religiões, no decorrer da história, mostrou
sua grandeza e sua falácia. E esgotou-se. Mas, todas elas se constituíram com
pessoas que sentiram e seguiram um dom especial, um chamado, dentro si, num
serviço mais próximo do ”altar dos deuses”. Entenderam tal chamado como um
dom e o puseram a serviço da comunidade religiosa. Assim, homens e mulheres “da
terra” quiseram crer que os “deuses dos céus” convocavam alguns de seus crentes
para servi-los de modo especial.
Em algumas delas, pessoas individualmente se disponibilizam para o serviço
religioso do grupo. Noutras, pôde predominar um serviço fraternal. Noutras ainda,
creu-se que o chamado também transcendia até junto do próprio Deus. Em algumas
dessas religiões, esses “homens e mulheres do sagrado” puderam fazer disso uma
profissão apenas, ou melhor: uma fonte de subsistência, de enriquecimento e/
ou de poder; nesse sentido, a motivação religiosa tornou-se mero instrumento
de adequação socioeconomica ou cultural. Todavia, um número significativo de
homens e mulheres responderam e corresponderam a sua vocação para servirem
ao Transcende e aos irmãos de fé.
No cristianismo, os sacerdotes e pastores creem que seu chamado provém do
próprio Deus. Seu fundamento não está numa decisão cultural, nem social; apesar
de alguns desses fatores exercerem influencia. No universo católico, a aceitação
de um vocacionado ministerial está ligada a dois elementos básicos. A aceitação
eclesial, confirmada pelo bispo e a predisposição do candidato, que cumpre uma
longa preparação. O “candidato”, em geral adolescente ou jovem, apresentase, firmado em sua predisposição e, com o desejo, alguns indicativos (semina =
sementes) que serão acompanhados e desenvolvidos cuidadosamente por um
grupo de formadores, nos semina-rios. A orientação vocacional nos seminários
atuais tem uma longa história que entremeia evangelho, doutrinação e politização.
A formação dos vocacionados conserva um modelo vindo crescentemente desde
o século IV, com atualizadas orientações pedagógicas promanadas já desde o
Concilio de Trento.
2

“O homem ouve e reconhece os ditames da lei divina por meio da consciência, que
ele deve seguir fielmente em toda a sua atividade, para chegar ao seu fim, que é Deus.
Não deve, portanto, ser forçado a agir contra a própria consciência. Nem deve também
ser impedido de atuar segundo ela, sobretudo em matéria religiosa” (Dignitatis
Humanae, 3).
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A Igreja católica nos últimos séculos privilegiou a orientação para cultivo de
um modelo de vocacional. Ela (quase) exclusivisou seu empenho na preparação
de seus quadros dirigentes. Ou seja, aplica exaustivamente suas forças e recursos
na formação do futuro clero, sem se ater as outras vocações dos jovens cristãos.
Atraiu jovens vocacionados para o modelo sacerdotal e religioso. Entretanto, já a
algumas décadas dos últimos tempos, ela se queixa da falta de “operários”.
O fato é que realmente não faltam vocações para o serviço
sacerdotal. O que acontece é que as autoridades da Igreja se
recusam a aceitar os que têm o carisma e sentem o chamado.
Homens casados ou aqueles que gostariam de se casar;
mulheres em qualquer categoria; aqueles que por qualquer
razão não querem firmar um compromisso de vida com o
ministério, mas estariam dispostos a servir por um tempo todos estes são desqualificados como candidatos. 3
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A Igreja disciplinou as “semina” de seus jovens. Formatou um modo de ser
desta vocação. E convenceu seus fiéis a entenderem o desafio de Jesus, como algo
dirigido ao estabelecimento de seus quadros. Jesus , segundo os evangelhos, bem
no início de sua pregação – quando não havia ainda seguidores – propõe “que se
pedisse ao Senhor da messe o envio de operários” (Mt. 9, 38 ). A proposta de Jesus
pode bem ser entendida que todos os seus ouvintes se tornassem seguidores,
para além do povo judeu. Muitos biblistas e historiadores afirmam que a intenção
de Jesus era a expansão do Reino de Deus, especialmente na criação de novo
modo de vida, não mais afeto à religião e à cultura judaicas, mas à universalização
de sua Boa Nova.
Todavia, a inserção da Igreja, na história, possibilitou que milhares de
homens e mulheres con-sagrassem a vocação de servir a Deus como sacerdotes
e religiosos/as. Essa vocação é compreendida como dom que vem de Deus,
confirmada na Igreja. Ao mesmo tempo, esse é um dom de vida do vocacionado
ao “Povo de Deus”. É um serviço de Deus e da Igreja, ao seu povo, pela dedicação
dos que receberam a “ordem ministerial” e dos (religiosos/as) professos que
consagraram suas vidas a partir de carismas dos fundadores. Estes cristãos
ordenados e consagrados fazem parte do único Povo de Deus, isto é, pertencem
ao Corpo de Cristo. Não podem estar sobrepostos aos demais cristãos. Eles, isto
sim, estão a serviço na Igreja, onde só Jesus é o Senhor. Os cristãos todos são
homens e mulheres que receberam dons de Deus para o serviço tanto ad intra
(dentro da comunidade eclesial) quanto ad extra (dentro do mundo).
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Robert Mickens, artigo publicado em Commonweal, 17-04-2017 (Londres).

Na história, sacerdotalizou-se e celibatarizou-se a proposta de Jesus, quase
extinguindo o sentido de sacerdócio comuns dos cristãos, para enfatizar um
ministério que se sobrepôs a outras vocações constitutivas do Povo de Deus.
S. João Paulo II bem recordou a igual dignidade sacramental do sacerdócio
ministerial e do matrimonio dos cristãos. Um e outro modo de ser são iguais em
dignidade como dom e serviço em vista de todo o Corpo - na Igreja de Jesus – a que
ultrapassa o tempo e as circunstancias terrenas até sua efetivação escatológica.
O dom e o serviço que um homem ou uma mulher desenvolve, por causa
de Deus e de sua religiosidade, é algo querido e esperado pelo próprio Deus
para marcar a presença do divino nos mistérios da história e para além dela. O
verdadeiro autor da chamada é o Senhor.
Este chamado contém uma característica própria de terrenalidade, mesmo
que fundado na dimensão escatológica. Se o seguimento de Jesus é uma proposta
para esta vida, então todos os carismas – dons de Deus – devem estar a serviço
dos homens e mulheres desta história. Por consequência, torna-se um serviço de
louvor a Deus. O seguimento de Jesus ajuda a aprofundar a vocação religiosa não
apenas para o grupo religioso, e, mas, igualmente para aquele/a que o assume.
Esta vocação – em meio às outras - é, assim bem melhor compreendida quando,
apontada para o plano salvífico de Deus, é reconhecido como caminho humano
nesta história. Nem por isso, perde sua dimensão terrena e tão pouco adquire uma
superioridade entre os crentes e demais seres humanos. A vocação religiosa se
insere como chamado de Deus, a serviço dos homens e mulheres da terra.

A modo de conclusão
A questão vocacional, no ocidente sobretudo católico, tem sido percebida
comumente como algo relativo à vocação religiosa e sacerdotal. O teólogo Chenu,
já antes do Concílio Vaticano II, havia denunciado esta ênfase de substantivar o
adjetivo e adjetivar o substantivo. Quis ele lembrar que toda vocação é sempre
um chamado, um dom de Deus, a serviço da humanidade. A vocação – entendida
como adjetiva ao substantivo sacerdotal implicou em criar, na própria Igreja, um
modelo não suficientemente evangélico, mas imperial romano vindo desde a
constantinização, passando pelos projetos feudal e medieval. Nem a vocação é
uma exclusividade do modo de viver cristão, afeta ao sacerdócio ministerial ou
vida-religiosa.
É importante recuperar, no serviço e orientação vocacional da juventude,
dimensões mais profundas. E importa perceber o significado maior da vocação.
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Ela sempre é um dom de Deus, que nos serve amando. Ela é sempre um serviço
dado aos homens e mulheres como dom para o enriquecimento de todos. Deus
“chama”, vocaciona, primeiramente à vida – esse é o dom mais original, mas
radical (de raíz). Gradativamente, o humano vivo – que é a glória de Deus - é
criado como imagem e semelhança de Deus, a ponto tal de tornar-se, por meio de
Jesus, filho de Deus e irmão universal. Essa vocação, que é transcendental, ao se
historicizar assume as dimensões complementares de ser masculino e feminino –
também vocações – que levam ais estados de vida. O chamado, a vocação divino,
continua presente ao conceder a quase todos os homens e mulheres a vocação
ao matrimônio, ao lado também da digna vocação à solteirice (essa tantas vezes
ridicularizada ou desprezada, mas que é também um dom de Deus em favor de
tantas causas). Ser pai e ser mãe não é uma vocação explicitamente necessária
decorrência, mas antes uma qualificação que Deus concede para a continuidade
de sua obra criacional e organizativa.
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A construção da sociedade está fundada também no trabalho, que
aparece pelo exercício das profissões. Buscar a realização pelo trabalho é buscar
compreender que Deus nos chama (vocaciona) e sermos, com Ele, co-criadores
do mundo em processo em expansão.
O ser humano é naturalmente vocacionado para divino e seu serviço, antes
mesmo das instituicionalizações das religiões. Desde a religiosidade das pessoas,
encontram-se aqueles que vivendo sua fé constituem o “povo de Deus”, que
necessita de algumas pessoas capazes e vocacionadas para um serviço ad intra
que os alimentem, enquanto os outros vivem sua fidelidade vocacional a Deus e
às sociedades.
A questão vocacional implica numa grande corrente com várias nuances,
que não podem ser ignoradas ao se propor a ajuda e o discernimento dos
jovens – sejam quais forem os seus sonhos. Esses pressupostos antropoteologicos
subsidiam tão o discernimento dos vocacionados quanto evidenciam critérios
que estão presentes no plano salvífico de Deus,
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Introdução
Comecemos por uma pergunta: cabe à teologia ocupar-se da religiosidade
popular? Se ela pertence ao campo teológico, qual é o seu lugar? O fato de muitas
expressões religiosas do nosso povo serem vistas com suspeita, indiferença ou até
com desprezo no campo da reflexão teológica, faz com que muitos a coloquem,
simplesmente, em relação à liturgia e à pastoral, mas não relacionada ao núcleo
da fé cristã.
Mas se Deus entrou na história encarnando-se num lugar suspeito aos
olhos das pessoas religiosas do povo de Israel («De Nazaré pode sair algo de
bom?», Jo 1,46) e o próprio Jesus dá graças ao Pai por revelar os seus mistérios aos
pequeninos (cf. Lc 10,21-22), então podemos dizer que a teologia precisa também
ser vista desde os pobres e os insignificantes, desde suas expressões religiosas e,
em consequência, desde a religiosidade popular. A religiosidade e a fé dos simples
não podem ser desprezadas pela Igreja e nem pela teologia.
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Numa homilia pronunciada em 1979, em Munique, o teólogo Joseph
Ratzinger escreveu um precioso texto em defesa da fé dos simples:
Não são os intelectuais os que dão a medida aos simples,
mas o simples os que movem os intelectuais. Não são as
explicações eruditas que dão medida à profissão de fé
batismal. Ao contrário, em sua ingênua literalidade, a profissão
de fé batismal é a medida de toda a teologia. Ao magistério
é confiada a tarefa de defender a fé dos simples contra o
poder dos intelectuais. Proteger a fé dos simples, ou seja,
dos que não escrevem livros, nem falam na televisão, nem
escrevem editoriais nos jornais: essa é a tarefa democrática do
magistério da Igreja.

O interesse acadêmico pela religiosidade popular é relativamente
recente. A expressão «religiosidade popular», chamada também de «fé popular»
ou «piedade popular», utilizada para designar as vivências ou manifestações
religiosas do povo simples, foi e ainda é considerada por muitos teólogos como
um modo secundário de expressar a fé, permanecendo à margem da fé pura.
Na América Latina, em que a religiosidade popular configurou a identidade
do catolicismo ao longo dos últimos séculos, alguns teólogos da libertação
consideraram, por algum tempo, esse tipo de manifestação da fé como um
modo de evadir o povo da luta pela libertação. Mas, pouco a pouco, a Igreja
latino-americana foi descobrindo a importância da religiosidade do seu povo,
e com isso, foi sendo enriquecida com aqueles elementos que permitem as
pessoas expressar a fé cristã genuinamente.

O presente texto busca compreender a religiosidade popular dentro
do marco da fé cristã e em diálogo com a cultura dos nossos povos. Para isso,
apresentaremos algumas características que permitirão compreender a
religiosidade popular como um dom do Espírito aos nossos povos, divididas em
quatro tópicos: o fenômeno da fé popular como ponto de encontro e diálogo
entre a fé cristã e a cultura; o itinerário latino-americano como descobrimento
das riquezas presentes na piedade popular; o lugar da religiosidade popular no
Pontificado do Papa Francisco; e, por último, alguns critérios teológico-pastorais
da piedade popular.
1. O fenômeno da religiosidade popular como ponto de encontro entre a fé
cristã e a cultura
A religiosidade popular envolve todas as expressões de religiosidade
existentes em determinada cultura, além daquelas que fazem parte do
catolicismo. Corresponderia, segundo Galilea, àquela expressão religiosa da maior
parte dos nossos povos que foi não aprofundou na fé, seja porque «não tiveram
a oportunidade de receber uma maior influência da Igreja, seja simplesmente
porque consideram suficiente o catolicismo que possuem»1.
Ainda que a religiosidade popular seja uma realidade muito complexa,
dada a sua diversidade, podemos encontrar um fio condutor que perpassa todas
as formas e expressões do universo religioso popular, ou seja, a preeminência
do devocional, que responde às necessidades legítimas das pessoas, sejam elas
psicológicas, sociais ou culturas: proteção, favores e graças, além da necessidade
de experimentar a proximidade do sagrado através de ritos, gestos e símbolos.
Nesse sentido, a fé cristã, além de ser evangélico-sacramental, é também
devocional, pois é capaz de encarnar-se na vida de nossos povos e responder às
suas aspirações mais profundas. Em nosso continente, a religiosidade popular
no catolicismo desenvolveu-se com certa autonomia frente à eclesiologia oficial,
especialmente por ser, predominantemente afetiva, intuitiva e concreta. Ela não
se rege, habitualmente pela lógica do racionalismo, mas sim pela dimensão
simbólica (bênçãos, imagens, velas, água benta, etc.) e tem um profundo sentido
de Deus, que é «ao mesmo tempo, próximo e distante, indulgente e severo»2.
Mas poderíamos nos perguntar: como a religiosidade popular faz a ponte
entre a fé e a cultura sendo ela predominantemente expressão religiosa? Se a
cultura é capaz de configurar a pessoa humana, em sua dimensão individual,
1
2

S. Galilea. Religiosidad popular y pastoral. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1979, 21.
Ibídem, 24.
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social e religiosa, então ela é campo fértil para transmitir expressões religiosas
juntamente com valores e costumes que dão identidade a determinado grupo. O
homem é religioso desde uma cultura, pois qualquer religião só pode desenvolverse dentro do marco cultural. Assim, a religiosidade pode ser considerada como o
modo de expressar a fé numa determinada cultura.
A religião, especialmente a fé cristã no Ocidente, é uma dimensão central
em nossa cultura, pois, junto com a família e outros grupos de vida, ela forma
parte das chamadas «instituições de sentido»3 para as pessoas. Se a cultura e a
religião são capazes de oferecer-nos uma rede de significados, uma visão global
e coerente do mundo que nos rodea, cabe à religiosidade popular concretizar
isso em expressões que sejam significativas na vida das pessoas. Podemos afirmar
que ela é uma forma de expressar uma cultura religiosa e, ao mesmo tempo, uma
religião inculturada.
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2. Da religiosidade popular À mística popular: o itinerário latino-americano
Embora os documentos do Concílio Vaticano II não tratem explicitamente
da religiosidade popular, no conjunto dos mesmos encontram-se elementos
significativos da piedade popular, especialmente aqueles relacionados ao
culto eclesial-litúrgico (cf. SC 9, 10-13; 59-60; 79; 81; 90; 108; 111). Isso fez com
a preocupação da Igreja do pós-Concílio estivesse voltada preferentemente na
relação entre a piedade popular e a liturgia, como é o caso da Exortação Apostólica
Marialis cultus (1974) do Papa Paulo VI.
Somente dez anos após o término do Concílio Vaticano II, com a Exortação
Apostólica Evangelii nuntiandi (1975), também de Paulo VI é que a preocupação
com a piedade popular passará a ser mais evangelizadora que litúrgica. Isso
seguirá no Magistério de João Paulo II e também nas Conferências Episcopais
do CELAM, especialmente através de alguns elementos que serão constantes
nos escritos eclesiais a respeito da religiosidade ou piedade popular: valorizar,
potencializar, purificar e evangelizar a religiosidade do povo.
Mas se queremos buscar um marco histórico de revalorização teórica e
prática da piedade popular, encontraremos nas Conferências de Medellín (1968)
e Puebla (1979), dois grandes acontecimentos da Igreja na América Latina. Em
Medellín foram apresentadas a situação em que se encontrava a religiosidade
popular, uma análise teológica e algumas recomendações pastorais (cf. DM VI,
1-15). A contribuição da América Latina ao enriquecimento da piedade popular
3

C. Boff. O livro do sentido: crise e busca de sentido hoje (parte crítico-analítica). vol. I, São Paulo:
Paulus, 2014, 214.

no Magistério universal pode ser encontrada no Sínodo dos Bispos em 1974,
dedicado à evangelização, e assumida no texto da Exortação Apostólica Evangelii
nuntiandi (1975):
Neste ponto, tocamos um aspeto da evangelização a que não
se pode ser indiferente. Queremos referir-nos àquela realidade
que com frequência vai sendo designada nos nossos dias com
os termos religiosidade popular [...] A religiosidade popular,
pode-se dizer, tem sem dúvida as suas limitações. Ela acha-se
frequentemente aberta à penetração de muitas deformações
da religião, como sejam, por exemplo, as superstições.
Depois, ela permanece com frequência apenas a um nível de
manifestações cultuais, sem expressar ou determinar uma
verdadeira adesão de fé. Ela pode, ainda, levar à formação
de seitas e pôr em perigo a verdadeira comunidade eclesial.
Se essa religiosidade popular, porém, for bem orientada,
sobretudo mediante uma pedagogia da evangelização, ela é
algo rico de valores [...] (EN 48).

Paulo VI assume explicitamente a religiosidade popular, com seus limites
e valores, como um modo de evangelização. Em 1979, com a influência do
documento de Medellín e da Exortação Evangelii nuntiandi, a Conferência do
CELAM em Puebla deu um passo a mais na reflexão da religiosidade popular,
especificamente no capítulo Evangelização e religiosidade popular (DP 444-469).
Para Puebla «a religião do povo latino-americano, em sua forma cultural mais
característica, é expressão da fé católica» (DP 444), e que, «enquanto contém
encarnada a Palavra de Deus, é uma forma ativa com que o povo se evangeliza
continuamente a si próprio» (DP 450). Reconhece a particularidade e a globalidade
do adjetivo «popular», referido ao substantivo «religião» ao mencionar que a
piedade popular é «vivida preferentemente pelos ‘pobres e simples’» (DP 447;
EN 48), mas abrange todos os setores sociais, sendo, inclusive, um dos poucos
vínculos que reúne aos homens das «nações politicamente divididas» (DP 447).
A influência de Puebla pode ser encontrada na Conferência de Santo
Domingo (1992), no Catecismo da Igreja Católica (ns. 1674-1676) e no Diretório
sobre a religiosidade popular e liturgia (2002). A Conferência de Santo Domingo
valoriza a religiosidade popular como «uma expressão privilegiada da inculturação
da fé» (SD 36), além de reafirmar o propósito de continuar os esforços para
compreender melhor e acompanhar «com atitudes pastorais as maneiras de
sentir e viver, compreender e expressar o mistério de Deus e de Cristo por parte de
nossos povos» (SD 36). Também faz um convite a purificar as limitações e desvios
para que tais expressões religiosas encontrem um lugar próprio na Igreja local e
na ação pastoral.
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Mas a grande novidade na reflexão sobre a religiosidade popular será feita
pelo CELAM no Documento de Aparecida (2007). Este é o primeiro documento da
Igreja que outorga à religiosidade popular o valor de «espiritualidade popular»
e, ainda mais, como «mística popular» (DA 262). É, sem dúvida, uma definição
que coloca a piedade popular no patamar das grandes espiritualidades cristãs,
pois, até então, a espiritualidade sempre esteve associada aos diversos santos
e aos seus discípulos que conformaram suas vidas a um determinado estilo de
seguimento de Jesus Cristo na tradição cristã4, mas não a uma forma ou expressão
religiosa adotada de modo cultural em determinado povo. Aparecida supera a
visão reduzida da religiosidade popular e convida a ver com mais profundidade o
que acontece no coração das pessoas simples quando são movidas pelo Espírito
de Deus nas diversas manifestações da fé popular.
Como o Papa Francisco lembrou aos responsáveis do CELAM em 2013, o
acontecimento de Aparecida deu-se num
ambiente de oração gerado pela partilha diária da Eucaristia
e de outros momentos litúrgicos, tendo sido sempre
acompanhados pelo Povo de Deus. Além disso, realizando-se
os trabalhos na cripta do Santuário, a “música de fundo” que
os acompanhava era constituída pelos cânticos e as orações
dos fiéis5. Sem dúvida, isso ajudou os Bispos a assumirem as
«linguagens religiosas dos sentimentos, gestos, símbolos,
ritos, palavras e cânticos numa basílica que foi uma enorme
casa de oração com a agitação do santuário e o silêncio do
mosteiro» 6.
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Além disso, a Conferência de Aparecida foi marcada por características
peculiares: foi a primeira Conferência do CELAM realizada num santuário mariano,
marcada pela presença maternal de Nossa Senhora; diferentemente das outra
assembleias, Aparecida não começou com um instrumentum laboris, mas sim com
uma síntese das contribuições das diversas conferências episcopais da América
Latina e do Caribe, tendo como ponto de partida as preocupações dos pastores,
num verdadeiro espírito sinodal; desenvolveu-se num clima de oração com os
peregrinos brasileiros através da Eucaristia diária e de outros momentos de partilha
4

5
6

Espiritualidade é um termo normalmente relacionado aos movimentos da vida consagrada
(espiritualidade franciscana, inaciana, carmelita...) e da vida laical (focolares, Legião de Maria...),
mas não à vida religiosa do povo, quase sempre reconhecida como «prática piedosa» ou «prática
devocional», como é a oração do Rosário, a peregrinação, entre outras formas devocionais.
Discurso do Papa Francisco aos responsáveis da coordenação do CELAM: <http://w2.vatican.va/
content/francesco/pt/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-celamrio.html >. Acesso em: 28 de janeiro de 2018].
C. M. Galli. «La fuerza evangelizadora de la piedad popular en la Exhortación “Evangelii
Gaudium”», Phase 321 (2014), 286.

com os fiéis e peregrinos (cf. DA 3). Tudo isso faz com que o acontecimento de
Aparecida possa ser visto como «uma imagem plástica e móvel do povo de Deus
peregrino ao santuário de Maria»7.
De forma terna e profunda, o Papa Bento XVI, no discurso aos membros da
Cúria romana, ao narrar os acontecimentos significativos do seu ministério em
2007, expressou sua própria experiência espiritual no Santuário de Aparecida nos
seguintes termos:
De modo totalmente particular comoveu-me a pequena
imagem de Nossa Senhora. [...] É a Nossa Senhora dos
pobres, tornando-se ela mesma pobre e pequena. Assim,
precisamente mediante a fé e o amor dos pobres, formou-se
em volta desta imagem o grande Santuário que, recordando,
contudo, sempre a pobreza de Deus, a humildade da Mãe,
constitui dia após dia uma casa e um refúgio para as pessoas
que rezam e esperam. Foi bom que nos reuníssemos ali e ali
elaborássemos o documento [...]8.

Aparecida aprofundou o valor da piedade popular como espaço de
encontro com Cristo (DA 258-265) e a defende contra aquelas descrições que
não fazem justiça ao «precioso tesouro da Igreja católica na América Latina» (DA
258)9, nascida da fé teologal e da ação do Espírito no coração do povo. Além disso,
defende que a piedade popular não é um «modo secundário da vida cristã»,
tampouco que seja menos espiritual que as outras manifestações do Espírito. Ela
é verdadeiramente uma «espiritualidade encarnada na cultura dos simples».
É nesse sentido que o teólogo jesuíta Jorge Seibold define a «piedade
popular» como a antessala da «mística popular», pois ambas «nos falam de
uma experiência espiritual na qual o Mistério de Deus se manifesta em suas
diferentes “presenças”» 10. Fundamentando-se no «Cântico Espiritual» (B) de São
João da Cruz, mais especificamente na canção 11, na qual diz que Deus mostra
sua «presença» na alma em três modos: por «essência», por «graça» e «por afeto
espiritual», Seibold desenvolve e aprofunda o tema da mística popular assumida
em Aparecida.
Ibídem, 287.
Discurso do papa Bento XVI aos membros da Cúria romana no dia 21 de dezembro de 2007.
<http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/speeches/2007/december/documents/hf_benxvi_spe_20071221_curia-romana.html>. Acesso em: 28 de janeiro de 2018].
9 Expressão do papa Bento XVI no Discurso inaugural dos trabalhos da V Conferência Geral do
Episcopado Latino-americano e do Caribe (DI 1).
10 J. R. Seibold, «La mística popular en la ciudad», Medellín XXXIX, 154 (junio 2013), 175. É nessa
perspectiva que o teólogo brasileiro Leonardo Boff diz que a mística «não é o saber sobre Deus,
mas o sentir a Deus» L. Boff. Etica planetaria desde el Gran Sur. Madrid: Trotta, 2001, 90.
7
8
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A «experiência espiritual», nesse sentido, é o lugar onde se manifestam
mais «plenamente» estas presenças que estão «encobertas». O primeiro, por
sua «essência», Deus se encontra em todas as coisas materiais e espirituais11. No
segundo modo, ou seja, «por sua graça», Deus se faz «presente» em todos aqueles
que livremente aceitam sua graça, reconhecendo que a salvação vem do Pai por
meio do seu Filho Jesus Cristo e por obra do Espírito Santo. De modo incipiente e
consciente, a vida mística se encontra nos crentes através do Batismo, dos demais
sacramentos, da Palavra de Deus e, inclusive, pela «piedade popular». No terceiro
modo, por «pertença e transformação» ou «afeto espiritual», os fiéis, através de
sua própria vida e do dom divino, aprofundam e enriquecem «sua consciência
de habitar no ‘Mistério de Amor’ que os constitui, os penetra por todos os poros
corporais e espirituais e os transforma em novas criaturas, onde Deus se manifesta
com todos os seus dons e os conduz de um modo pessoal, a uma Vida que, com
razão, poderíamos chamar propriamente de ‘mística’»12.
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Como mística, a piedade popular se manifesta com duas características nos
fiéis: sua vinculação com Deus de modo muito familiar e próximo, e uma profunda
sabedoria espiritual que lhes permite contemplar a Deus em suas vidas e em todas
as coisas do mundo. Isso significa que, de certa forma, nos três modos da presença
divina, a religiosidade consegue captar, ainda que inconsciente, tais presenças.
Esse sensus fidei fidelis pode ser encontrado nas diversas expressões de piedade
popular em que é possível perceber que as pessoas simples, especialmente de
nosso continente latino-americano, se sentem plenamente identificados à Cruz
de Cristo e à Virgem Maria.
Uma experiência relatada por Cerezo Barredo, «pintor da libertação»,
permite intuir o sentido de fé no povo simples: um dia, ao encontrar-se numa
igreja que tinha um mural de sua autoria com a história da salvação em Juanjuí,
Peru, entrou uma anciã.
Ela observou atenta e demoradamente todo o mural de Juanjuí
desde o início, a criação de Adão e Eva, até o outro extremo
do mural. No final – onde pintei uma viúva do povo, vestida
de negro, chorando diante do caixão branco e pequeno do
filho morto – ela parou. De tudo que ela viu dos 38 metros
11 Um exemplo dessa presença pode ser encontrado na quarta semana dos Exercícios Espirituais
de santo Inácio de Loyola, na chamada «contemplação para alcançar o amor». No segundo
ponto, o exercitante deve pedir a graça para «considerar como Deus habita nas criaturas: nos
elementos dando-lhes o ser, nas plantas o vegetar, nos animais o sentir, nos homens o entender;
e, assim, em mim dando-me ser, vida, sentidos e fazendo-me entender. E também como faz de
mim seu templo, sendo eu criado à semelhança e imagem de sua divina majestade» (EE 235).
12 J. R. Seibold, «La mística popular en la ciudad», vol. XXXIX, 176.

de extensão do mural, foi diante dessa imagem que a idosa
acendeu uma vela, ajoelhou-se, chorou e rezou13.

Mediante uma linguagem simbólica e sensível, mais que intelectiva, aquela
mulher identificou-se com um dos personagens bíblicos e expressou sua fé de
um modo muito concreto, gestual e afetivo. Podemos afirmar que essa senhora
teve uma atitude de oração contemplativa, que vai além de racionalizações ou
palavras. É nesse sentido que Leonardo Boff afirma que a «mística é aquela forma
de ser e sentir que acolhe e interioriza experiencialmente esse Mistério sem nome
e permite que toda a existência seja por ele impregnada»14.
A partir disso, podemos pensar nas peregrinações, na música, na festa,
nas danças e outras expressões culturais que estão integradas na compreensão
e vivência católica da religião. É o que Carlos Galli designa como «lógica da
Encarnação», pela qual o Verbo se fez homem15. Para esse teólogo argentino, a
fé teologal, dom de Deus, e a religião humana, expressão
de sua conatural espiritualidade, se unem sendo distintas
e distinguem ao se unirem. Elas não devem confundir-se
por uma mescla, nem se separar por uma divisão. Elas se
conjugam para que a fé se expresse religiosamente e a religião
seja inspirada teologalmente pela fé 16.

O Documento de Aparecida retoma, com isso, a mais antiga tradição da
Igreja que chamava os pobres e até mesmo os ignorantes como «verdadeiros
teólogos», porque «possuíam a sabedoria do amor e sabiam como exercitar seus
sentidos espirituais para alcançar a íntima comunhão com Deus»17. A mística
popular é mística porque não prescinde dos sentidos para chegar a Deus, mas sim
os transforma, os torna «sentidos espirituais». Aparecida recolhe esta experiência
sensível da mística popular em vários momentos: «O olhar do peregrino se
deposita sobre uma imagem» (DA 259); «um crucifixo, um rosário, uma vela que
se acende para acompanhar um filho em sua enfermidade, um Pai Nosso recitado
entre lágrimas, um olhar entranhável a uma imagem querida de Maria, um sorriso
dirigido ao Céu em meio a uma alegria singela» (DA 261); com o Cristo sofredor,
olham-no, beijam-no ou tocam seus pés machucados, como se dissessem: Este é
“o que me amou e se entregou por mim” (Gl 2,20) (DA 265).
13 A. H. P. DIAS. Memória e Libertação, São Paulo: Ave-Maria, 2014, 335.
14 L. Boff. Ética planetaria desde el Gran Sur. Madrid: Trotta, 2001, 90.
15 Esse tema aparece já em Puebla ao afirmar que a religiosidade «contém encarnada a Palavra de
Deus» (DP 450).
16 C. M. Galli, «La fuerza evangelizadora de la piedad popular», vol. 321,
17 J. R. Seibold, «La mística popular en la ciudad», vol. XXXIX, 180, cita o exemplo de Evagrio Póntico
(345-399), o primeiro em dizer que «teólogo» é o «orante» e não o «estudioso» sobre Deus.
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Como podemos perceber, nessa valorização da religiosidade popular feita
pela Igreja latino-americana, mais do que descrições motivacionais de origem
psicológicos ou análises sociológicas, encontra-se uma profunda teologia
da fé e da religião. Todo esse caminho foi uma preparação para que, de forma
amadurecida, Aparecida pudesse reconhecer que «a piedade popular é uma
maneira legítima de viver a fé, um modo de se sentir parte da Igreja e uma forma
de ser missionários, onde se recolhem as mais profundas vibrações da América
Latina» (DA 264), além de tornar efetiva a opção pelos excluídos e marginalizados,
que são expressão do rosto sofredor de Cristo em nosso continente.
3. A Religiosidade Popular a partir do Papa Francisco

134

O tema da religiosidade popular foi bastante desenvolvido pelo Papa
Francisco na sua Exortação Apostólica Evangelii Gaudium18. Ao citar a V Conferência
do CELAM, o Papa reafirma o valor da religiosidade popular como «uma verdadeira
espiritualidade encarnada na cultura dos simples» (EG 124; DA 263). Para o Papa
Bergoglio, fundamentado na teologia tomista sobre os modos do ato interior da fé:
«credere Deo, credere Deum et credere in Deum»19, a religiosidade popular acentua
mais «o credere in Deum que o credere Deum (EG 124), ou seja, mais a via simbólica
que a via da razão instrumental. Assim, a religiosidade popular seria mais um crer
em a (em direção a, rumo a) Deus que um crer em Deus. É o que constata Galli ao
afirmar que «o credere in Deum (crer em direção a Deus como fim e o sentido da
vida), sustentado no credere Deo (crer a Deus como uma adesão confiada), tem
prioridade sobre o credere Deum (crer em Deus e no conjunto revelado). O credere
in Deum se aperfeiçoa no amare Deum, no amor que une a Deus»20.
É por isso que o Papa Francisco faz um convite a ter um olhar que «não
procura julgar, mas amar» (EG 125). Este olhar compassivo, de «Bom Pastor»,
permite ver nos atos de piedade popular algo mais que uma busca natural da
divindade, pois eles são «a manifestação de uma vida teologal animada pela ação
do Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações (cf. Rm 5,5)» (EG 125).
Além disso, por ser expressão da vida teologal dos povos cristãos, o
Papa insiste na dimensão evangelizadora da piedade popular, «por ser fruto do
Evangelho inculturado» (EG 126), como Aparecida já havia afirmado ao fazer
referência aos santuários, que «é em si mesmo um gesto evangelizador pelo qual
18 Cabe ressaltar que o Papa Francisco, em 2007, ainda como cardeal Jorge M. Bergoglio, foi o
presidente redator do texto de Aparecida. É inegável sua influência na redação do Documento
final.
19 cf. Santo Tomás de Aquino. Summa Theologiae II-II, q. 2, art. 2.
20 C. M. Galli. «La fuerza evangelizadora de la piedad popular». vol. 321, 293.

o povo cristão evangeliza a si mesmo e cumpre a vocação missionária da Igreja»
(DA 264). Isso permite dar à piedade popular o status de «lugar teologal», ao
qual devemos estar atentos na tarefa evangelizadora, ainda que seja necessário
aprender a ler as expressões da piedade popular (cf. EG 126). Se queremos
compreender tudo o que significa o sensus fidelium é preciso considerar, como
afirma o teólogo Dionisio Borobio, a piedade popular como um «autêntico ‘locus
theologicus’ que anima e enriquece o ‘sistema’ da teologia e do magistério»21.
O Papa Francisco também é consciente que existem «algumas fragilidades
que precisam ainda de ser curadas pelo Evangelho» (EG 69), embora o ponto de
partida seja a própria piedade popular, ou seja, é preciso «partir do já existe» (EG
69), respeitando e potencializado a fé dos fiéis cristãos, sobretudo dos pobres. Para
o Papa, aparando-se no Documento de Puebla (cf. DP 450), «o povo se evangeliza
continuamente a si próprio» (EG 139), pela ação constante do Espírito nele. Esse
é o passo inovador e criativo da missão preparada para o povo à consciência do
povo em missão.
Portanto, a valorização da riqueza da piedade popular como um caminho
importante do ideal evangélico e da vida cristã deve ter em conta, como vimos, um
olhar respeitoso da fé dos nossos povos e, ao mesmo tempo, um discernimento
crítico. Por isso, apontaremos três atitudes pastorais que podem nos ajudar ter
uma atitude evangélica em relação às manifestações religiosas do nosso povo.
4. Atitudes pastorais: conhecer, discernir e acompanhar
A proximidade pastoral à religiosidade popular exige a atitude do «Bom
Pastor, que não procura julgar, mas amar» (EG 125). Em nosso continente, a
religiosidade popular aparece como fruto da síntese entre as culturas dos povos
originários e a fé cristã que os missionários ofereciam, configurando assim «a
alma dos povos latino-americanos» 22. Ainda que haja desvios em algumas formas
de sua expressão, não podemos fixar apenas nos elementos não-cristãos da
religiosidade popular, fazendo que «o secundário e o problemático» sejam o seu
núcleo reflexivo23.

21 D. Borobio. «Fe cristiana y cultura del pueblo», em J. A Ramos Guerreira – M. A. Pena Rodríguez –
F. Rodríguez Pascual (eds.). La religiosidad popular: riqueza, discernimiento y retos. Salamanca:
Universidad Pontificia de Salamanca, 2004, 55.
22 Discurso inaugural do Papa Bento XVI na V Conferência do CELAM.
23 cf. J. A. Ramos Guerreira. «La Religiosidad Popular y la acción», em J. A Ramos Guerreira – M. A.
Pena Rodríguez – F. Rodríguez Pascual (eds.). La religiosidad popular: riqueza, discernimiento y retos,
Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2004, 155-176, 160.
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Por isso, a primeira atitude pastoral é conhecer a religiosidade de nosso
povo, fundamentando-se nos dados de tipo histórico. Esses dados são a «base
firme para uma verdadeira devoção» 24, pois, ao apoiar-se em dados concretos,
é possível separar aqueles que são lendários. Os dados históricos referem-se: à
origem da devoção ou do santuário, a veneração da imagem, os acontecimentos
sobrenaturais, os ex-votos, as peregrinações, entre outros.
Um critério importante para conhecer é distinguir os diversos tipos de
manifestações da religiosidade popular: as pessoas sagradas (Santos, Santas,
Virgens e Cristos), os tempos sagrados (festas e celebrações) e os lugares sagrados
(santuários, ermidas, romarias, peregrinações)25. Devemos lembrar que, para
quem sabe fazer uma leitura correta dessas manifestações, elas são um lugar
teológico.
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O segundo princípio é o discernimento, que deve ser feito à luz da fé que
«acolhe, respeita, purifica e potencializa os valores e dotes culturais e simbólicos
dos povos» 26. O discernimento que é feito entre fé e cultura permite o estudo de
uma fé que se expressa e se encarna nos moldes culturais, mas não se esgotam
em tais manifestações. A Palavra de Deus é, nesse sentido, decisiva para o
discernimento, com o objetivo de dar «o autêntico sentido e conteúdo verdadeiro
às expressões de piedade do povo»27.
Ao discernimento, segue o acompanhamento. Quando isso ocorre, «a
interação é capaz dos pequenos passos do descobrimento contínuo, o amor
como instrumento de remodelação constante»28. Acompanhar significa respeitar
a fé dos fiéis cristãos, sobretudo, nas periferias pobres, e aproximar-se daqueles
que estão visivelmente afastados da instituição eclesial ou desatendidos pelas
estruturas ordinárias da vida eclesial.

CONCLUSÃO
A religiosidade popular é uma forma autêntica de expressar a fé cristã e
acompanha o cristianismo desde o seu começo. Como afirma Hoornaert, o
cristianismo não se difundiu por meio de uma «evangelização» planificada e
24 R. González Cougil. «La piedad popular: ¿cómo integrarla en un proyecto o plan de pastoral?»,
Salmanticenses 46, 1 (1999), 103.
25 cf. L. Maldonado. «Tipificaciones en la Religiosidad Popular», em J. A Ramos Guerreira – M. A. Pena
Rodríguez – F. Rodríguez Pascual (eds.). La religiosidad popular: riqueza, discernimiento y retos,
Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2004, 57-67.
26 R. González Cougil. «La piedad popular». vol. 46, 95.
27 Ibídem, 95.
28 J. A Ramos Guerreira. «La Religiosidad Popular y la acción». 169.

liderada pelos bispos, presbíteros ou diáconos, mas pela atuação constante na
base do edifício social e político da sociedade do povo simples29.
Se num primeiro momento, a religiosidade popular foi vista em relação à
liturgia, logo a Igreja descobriu seu potencial evangelizador, especialmente com
a contribuição da Igreja latino-americana. Marginá-la ou considerá-la como uma
expressão secundária da fé é ignorar seu valor evangelizador, como defende o
Magistério da Igreja desde a Evangelii nuntiandi. Além de sua relação com a liturgia
e a evangelização, a partir de Aparecida, a religiosidade popular aparece como
dimensão mística, como um verdadeiro «lugar teológico». Para isso, é preciso que
tenhamos atitudes de acolhida, discernimento e acompanhamento nas variadas
expressões de fé de nosso povo, capazes de orientá-las a uma espiritualidade
verdadeiramente de seguimento de Jesus.
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Introdução
Ao desenvolver este artigo veremos o quanto é importante a missão do
leigo – fiel membro do Povo de Deus. Povo de Deus é uma imagem cunhada
pelo Concílio Vaticano II para designar a Igreja constituída por Jesus Cristo, cujos
membros são todos os batizados, chamados de fiéis porque são sujeitos de
direitos e deveres na Igreja de Cristo e gozam da mesma igualdade e dignidade
sacramental.
Assim sendo, os leigos constituem a maior parte do único grupo dos fiéis
membros do Corpo de Cristo: os batizados. Para melhor clarificar esta ideia,
apresentaremos, ainda que de forma sucinta, o que se entende na perspectiva
canônica por Povo de Deus, fiéis e leigos.
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Esperamos com este artigo, contribuir para evidenciar e iluminar todos
os leigos na descoberta de sua verdadeira e preponderante missão de animar e
aperfeiçoar o mundo com o espírito do Evangelho.
1. Igreja – Povo de Deus
O Concílio Vaticano II, através da constituição dogmática Lumen Gentium1,
expõem a noção de Igreja como Povo de Deus:
Em qualquer época e em qualquer povo é aceito por Deus
todo aquele que o teme e pratica a justiça2. Aprouve, contudo
a Deus santificar e salvar os homens não singularmente, sem
nenhuma conexão uns com os outros, mas constituí-los num
povo, que O conhecesse na verdade e santamente O servisse. E
assim escolheu Israel para seu povo, estabeleceu com ele uma
aliança, e instrui-o passo a passo, manifestando-se a si mesmo
e os desígnios da sua vontade, na própria história do povo,
santificando-o para si. Tudo isto aconteceu como preparação e
figura daquela aliança nova e perfeita, que se estabeleceria em
Cristo, e para transmitir uma revelação mais completa através
do próprio Verbo de Deus, feito carne. “Eis que virão dias, diz
o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e a casa
de Judá uma nova aliança. [...] Gravarei a minha Lei nas suas
entranhas e escrevê-la-ei em seus corações; serei o seu Deus
e eles serão o meu povo. Todos hão de conhecer-me desde o
1

2

Cfr. Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio dogmática de Ecclesia: Lumen Gentium, n. 09,
(daqui em diante: LG) in. Acta Apostolicae Sedis (daqui em diante AAS) 57 (1965), pp. 12-14;
Compêndio do Vaticano II: Constituições, decretos e declarações, Vozes, Petrópolis, 1968, 31ª ed., pp.
48-50. Daqui em diante: Compêndio.
Cfr. At 10,35 – Bíblia de Jerusalém – Novo Testamento, Paulinas, São Paulo, 1985, 2ª ed.. Em todas as
citações se reportar a esta edição.

menor ao maior, diz o Senhor”3. Cristo estabeleceu esta nova
aliança, isto é, o Novo Testamento em seu sangue4, formando,
dos judeus e dos gentios, um povo que realizasse a sua própria
unidade, não segundo a carne mas no Espírito, e constituísse
o novo povo de Deus. Os que crêem em Cristo, renascidos de
uma semente não corruptível, mas incorruptível pela palavra do
Deus vivo5, não da carne mas da água e do Espírito Santo6, vêm
a constituir “a estirpe eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
o povo conquistado que em tempos não o era, mas agora é o
Povo de Deus”7. Este povo messiânico tem por cabeça Cristo,
“o qual foi entregue por causa dos nossos crimes e ressuscitou
para nossa justificação”8, e que, havendo recebido um nome
que está acima de todo o nome, reina já gloriosamente nos
céus. A sua condição é a da dignidade e da liberdade dos
filhos de Deus, em cujos corações habita o Espírito Santo como
num templo. Tem por lei o mandamento novo, de amar como
Cristo nos amou9; e tem por fim, o Reino de Deus, começado já
na terra pelo próprio Deus, mas que deve ser continuamente
desenvolvido até ser também por ele consumado no fim dos
tempos, quando Cristo, nossa vida, aparecer10, e toda a criação
for libertada da escravidão da corrupção, para a “liberdade da
glória dos filhos de Deus”11. Assim o povo messiânico, ainda
que não abranja atualmente os homens todos e repetidas
vezes seja mencionado como um pequeno rebanho, é para
toda a humanidade um germe fecundíssimo de unidade, de
esperança e de salvação. Constituído por Cristo em ordem
à comunhão de vida, de amor e de verdade, é, nas mãos do
mesmo Cristo, instrumento da redenção universal, e é enviado
ao mundo inteiro como luz do mundo e sal da terra12.

Segundo Hervada, o Povo de Deus que é a Igreja constitui-se pela existência
de alguns vínculos sociais entre seus membros, alguns dos quais são jurídicos e
aparecem de formas múltiplas, alguns no âmbito estritamente interno ou externo
da Igreja, outros, são comuns a ambos, destarte com distintos reflexos em cada
um deles13. De acordo com Hervada, os vínculos de unidade no elemento interno
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cfr. Jr 31,31-34.
Cfr. 1Cor 11,25.
Cfr. lPd 1,23.
Cfr. Jo 3,5-6
Cfr. lPd 2,9-10
Cfr. Rm 4,25
Cfr. Jo 13,34.
Cfr. Cl 3,4.
Cfr. Rm 8,21.
Cfr. Mt 5,13-16.
Cfr. Hervada, J., Introdución al estúdio del Derecho Canónico, Universidad de Navarra, Pamplona,
29ª ed., 2007, p. 20. Daqui em diante: Introdución.
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possuem uma de suas expressões nas relações de solidariedade conhecidas com
o nome de “comunhão dos santos” – a comunidade de bens espirituais. Assim
sendo, a comunidade de fé e os vínculos de caridade têm seu reflexo neste
elemento interno14. No que se refere aos vínculos externos, primeiramente vem
à fraternidade pela qual seus membros formam uma comunidade solidária, uma
comunidade de fé, de culto, de fins comuns e vínculos de afeição (mútua caridade)
que devem presidir as relações entre os fiéis. Em segundo lugar, o vínculo
hierárquico, pelo qual os membros do Povo de Deus se unem em relações de
autoridade com os seus legítimos pastores. A Igreja, Povo de Deus, tem, pois, uma
dimensão comunitária, ao tempo que se estrutura organicamente pelo princípio
hierárquico, com algumas funções outorgadas pelo próprio Cristo15.
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Na Lumen Gentium percebemos que este conjunto de vínculos sociais
supracitados, está presidido por três princípios. O primeiro é o da igualdade
fundamental oriunda do Batismo. Este princípio de igualdade tem um duplo
fundamento: por uma parte, a dignidade e liberdade próprias da pessoa, inerente
a sua condição de cristãos, filhos de Deus16. Por outro lado, se funda em que todo
fiel, por sua própria condição cristã, é membro vivo e ativo da Igreja, chamado
a procurar e colaborar para com o crescimento do Povo de Deus na realização
de seus fins17. Em segundo lugar, o princípio da variedade no caminho a seguir
e nas formas de obter os fins do Povo de Deus e o desenvolver de sua atividade.
Dentro desse princípio aparece a distinção de funções ou ministérios. Por esta
razão, “a Igreja santa, por vontade divina, está ordenada a reger-se com admirável
variedade” 18.
De acordo com Hervada, este princípio significa a radical e constitucional
legitimidade que não pode ser violada sem ferir ao mesmo tempo o Direito
divino da variedade de ritos, formas de vida apostólica e a necessária distinção
de funções19.
Ainda, de acordo com a Lumen Gentium, a distinção de funções está
presidida em algumas esferas determinadas de atividades e funções, pelo princípio
institucional. O Povo de Deus deve sua radical existência a uma convocação divina
e a um ato fundacional de Cristo que é sua verdadeira Cabeça20. Não obstante, a
Igreja é uma instituição cujas características fundamentais têm sido estabelecidas
14
15
16
17
18
19
20

Cfr. Hervada, J., Introdución, p. 20.
Cfr. Hervada, J., Introdución, p. 20.
Cfr. LG 9 in. AAS 57 (1965), pp. 12-14
Cfr. LG 33 in. AAS 57 (1965), p. 39.
Cfr. LG 32 in. AAS 57 (1965), pp. 38-39.
Cfr. Hervada, J., Introdución, p. 21.
Cfr. LG 9 in. AAS 57 (1965), pp. 12-14.

por seu fundador e cujo desenvolvimento depende em última instância da ação
divina, através de seus dons21.
Para Hervada, isto significa que há uma serie de atividades e funções, cujos
titulares não recebem da comunidade cristã a missão de desempenhá-las. Em
virtude deste princípio há na Igreja as funções hierárquicas. Em virtude destas
funções, que surge entre os fiéis uma distinção funcional22.
Segundo Barberini, a doutrina católica ensina que a Igreja é: a) Una: como
único corpo social constituído por batizados, com uma única fé e um único
governo; b) Santa: em consideração a sua origem e seus fins; c) Católica (Universal):
tem como missão anunciar a Palavra de Deus a todos os povos; d) Apostólica:
sua doutrina é ensinada desde sua origem pela pregação dos apóstolos e
depois por seus sucessores23. De acordo com o autor, juridicamente a Igreja,
como sociedade visível, constituída de batizados é uma sociedade organizada
e ordenada, caracterizada em particular, por três elementos fundamentais que
são fundamentados teologicamente: a pertença à Igreja como primeiro efeito do
batismo; fiéis sujeitos de direitos e deveres e uma sociedade eclesial organizada
hierarquicamente24.
Segundo Viana, “Povo de Deus” é uma expressão bíblica fundamentada
na Revelação: no Antigo Testamento, para se referir ao Povo de Israel, e no Novo
Testamento, para se referir à Igreja, como novo Povo de Deus. No povo de Israel
essa origem é Abraão, que é a cabeça desse povo, cuja origem está na carne e
no sangue. No novo Povo de Deus, essa origem está em Deus Pai, que nos gerou
pela morte e ressurreição de seu Filho, sendo Cristo a cabeça desse novo Povo.
Portanto, os laços são sobrenaturais. Sua origem se baseia em uma nova aliança
consumada em Cristo25.
De acordo com Ferreira, é devido a regeneração em Cristo que os torna
iguais no que concerne a dignidade e atuação que todos os fiéis membros
cooperam para a edificação do Corpo de Cristo, segundo a condição e função
própria de cada um26.
21 Cfr. LG 4 in. AAS 57 (1965), pp. 06-07.
22 Cfr. Hervada, J., Introdución, p. 22.
23 Cfr. Barberini, G. – Canonico, M., Elementos Essenziali dell’ordinamento canonico, Giappichelli,
Torino, 2013, p. 26. Daqui em diante: Elementos Essenziali.
24 Cfr. Barberini, G. – Canonico, M., Elementos Essenziali, p. 26.
25 Cfr. Viana, A., Organización del gobierno en la Iglesia, EUNSA, Navarra, 3ª ed., 2010, p. 75. Daqui em
diante: Organización.
26 Cfr. Ferreira, M. P., A Categoria Conciliar “Povo de Deus” e sua influência no Código de Direito
Canônico, in. Universidade Católica Portuguesa, O Direito Canônico ao serviço da Igreja: Os 25 anos do
Código de Direito Canônico (1983-2008), Lisboa, 2009, p. 96.
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2. Fiéis na Igreja
No direito canônico latino o cânon 204, §127 recolhe a noção de fiel, que
no contexto codicial, coincide com a noção de pessoa na Igreja a que se refere o
cânon 9628 do mesmo código. Portanto, de acordo com a realidade substancial
representada nos cc. 96 e 204, § l é o homem batizado na Igreja. Não há, com
efeito, contraposição nem distinção entre “ser pessoa” na Igreja (c. 96) e “ser fiel”
(c. 204, §1). Os direitos e deveres dos cristãos, isto é, dos batizados, não são outra
coisa senão os direitos e deveres dos christifideles29.
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O Catecismo da Igreja Católica apresenta-nos uma definição constitucional
de fiel como “membro do Povo de Deus, incorporado a Cristo pelo batismo e por
tanto, chamado a desempenhar cada um segundo sua própria condição, a missão
que Deus confiou a cumprir na Igreja e no mundo” 30. Portanto, de acordo com a
perspectiva do Catecismo e de Sampel, na Igreja não existe duas classes de fiéis,
mas apenas uma – aquela igualada pelo sacramento do batismo31.
O Concílio Vaticano II tem posto em relevo que pela recepção do sacramento
do batismo, todos os fiéis se encontram em uma situação básica de igualdade
e gozam, portanto, de uma condição jurídica constitucional de fiel. Por virtude
deste vínculo, todos os batizados devem tender ativamente à missão comum: a
instauração do Reino de Cristo. Este princípio de igualdade fundamental ou radical
está claramente formulado e vigorosamente posto em destaque na Constituição
Lumen gentium quando ao se referir à Igreja como o novo Povo de Deus que vive
em uma ordem hierárquica para realizar o Reino de Deus, manifesta que: “Por
vontade de Cristo, tem sido constituído doutores, dispensadores dos mistérios
e pastores dos demais. No entanto, existe uma autêntica igualdade entre todos
27 Cfr. CIC Cânon. 204 - § 1.Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo

incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac ratione muneris Christi
sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum propriam
cuiusque condicionem, ad mission emexercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in
mundo adimplendam concredidit. (Daqui em diante: CIC c.)
28 Cfr. CIC c. 96 - Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur et in eadem constituitur
persona, cum officiis et iuribus quae christianis, attenta quidem eorum condicione,
sunt propria, quatenus in ecclesiastica sunt communione et nisi obstet lata legitima
sanctio.
29 Cfr. CIC c. 208 - Inter christifideles omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione,
vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitas, qua cuncti, secundum propriam
cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi cooperantur.
30 Cfr. Catecismo da Igreja Católica, Loyola, São Paulo, 2000, nn. 871-873, pp. 250-251.
31 Cfr. Sampel, E. L., Direito Eclesial Constitucional, Subsidio usado em sala de aula pela Faculdade de
Direito Canônico São Paulo Apóstolo, São Paulo, 2017, p. 33. Daqui em diante: Direito Eclesial.

quanto a dignidade e a ação comum a todos os fiéis na ordem e edificação do
Corpo de Cristo”32.
De acordo com Hervada, nessa condição de igualdade não há diferenças,
todos estão igualmente chamados á santidade e ao apostolado. Na ordem da
santidade há caminhos diversos e espiritualidades distintas. Porém a vocação à
santidade é a mesma para todos33. Todos estão convocados ao apostolado, cada
um atuando de acordo com a sua condição, dom e carisma.
Do ponto de vista constitucional, é incorreto confundir o conceito de “fiel”
com o conceito de “leigo”. De nenhum modo deve-se considerá-los sinônimos.
Repetimos que “fiel”, designa todos os membros do Povo de Deus, de acordo com
o princípio da igualdade fundamental adquirida pelo batismo e “leigo” designa
uma porção de fiéis determinados segundo o princípio de distinção e de funções
próprias34.
3. Fiel Leigo
Segundo Sabbarese, na prática do código Pio Beneditino, o leigo era
considerado como destinatário das ações dos clérigos, com maior insistência para
aquilo que era proibido fazer na Igreja. A definição de leigo provinha de uma via
negativa35.
O novo código de 1983 propõe uma disciplina mais ampla, mas não traz
uma definição de leigo porque esta não é sua competência. No entanto os
documentos conciliares do Vaticano II oferecerão uma definição menos negativa
e mais positiva, afirmando que “leigos são todos os cristãos”36, porque antes de
um fiel se tornar membro da ordem sacra e do estado religioso aprovado na
Igreja, todos são leigos, portanto, o concílio não aboliu a via negativa. De acordo
com Sampel, ainda não se cunhou uma definição gramatical de leigo cabalmente
isenta de alguma partícula negativa, visto que ainda se lê a proposição “exceto os
membros de ordem sacra e do estado religioso na Igreja”37.
Conforme Sampel, para compreender o perfil constitucional do leigo é
indispensável evocar o cânon 225, § 2 que define a missão do leigo. De acordo
com o autor, “esta missão se caracteriza pela secularidade. O leigo é o fiel que
32 Cfr. LG 4 in. AAS 57 (1965), pp. 06-07.
33 Cfr. Hervada, J., Elementos de Derecho Constitucional Canónico, Ediciones Universidad de Navarra,
Navarra, 3ª ed., 2014, pp. 90-91. Daqui em diante: Elementos de Derecho.
34 Cfr. Hervada, J., Elementos de Derecho, p. 90.
35 Cfr. Sabbarese, L., Diritto canônico, EDB, Bologna, 2015, p. 69. Daqui em diante: Diritto.
36 Cfr. LG 31a in. AAS 57 (1965), p. 37.
37 Cfr. Sampel, E. L., Direito Eclesial, p. 35.
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está no mundo para evangelizar as realidades temporais” 38. Sabbarese, ao citar o
decreto conciliar Apostolicam actuositatem39, relata que esta ordem temporal que
cabe aos leigos compreende os bens da vida e da família, os bens econômicos, as 7
7
artes e profissões, as instituições da comunidade política, as relações internacionais,
o desenvolvimento e o progresso40. Portanto, o campo de missão do leigo é o
Jesus) nas estruturas sociais e familiares, isto, segundo Moreno, é seu direito e seu dever. Assim
mundo
e asestruturas
várias realidades
que o circundam.
Jesus) nas
sociais e familiares,
isto, segundo Moreno, é seu direito e seu dever. Assim
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temporal como tarefa própria e guiados pela luz do Evangelho, pelo ensinamento
da Igreja e movidos pela caridade cristã, operem diretamente no mundo
transformando-o num mundo melhor45.
Relata-nos Martins que o “cristão não precisa afastar-se do mundo para
santificar-se, mas todos nós, consagrados ou não, fomos chamados à vocação de
servir a Deus, dentro do mundo”46 e de modo especial, esta vocação compete aos
leigos, como versa o cânon 225, § 2:
Hoc etiam peculiari adstringuntur officio, unusquisque quidem
secundum propriam condicionem, ut rerum temporalium
ordinem spiritu evangelico imbuant atque perficiant, et
ita specialiter in iisdem rebus gerendis atque in muneribus
saecularibus exercendis Christi testimonium reddant47.

De acordo com a análise etimológica realizada por Sampel aos verbos
nucleares deste cânon: imbuant (imbuere) e perficiant (perficere), traduzidos ao
português por “animar e aperfeiçoar”, conclui-se que a missão do leigo é animar e
aperfeiçoar a ordem temporal com o espírito do Evangelho48. Em outras palavras
pode-se dizer que animar é dar ânimo, dar alma, vida, entusiasmo, vivacidade ao
mundo e aperfeiçoar é se empenhar para tornar o mundo cada vez melhor, cada
vez mais perfeito.
Numa sociedade corrupta, egoísta, violenta, em que as pessoas encontramse vitimadas, cansadas, desesperançadas, tristes e desanimadas, nossa primeira
ação, seja de consagrados ou leigos, deve ser “transmitir entusiasmo49”.
Na ótica do Papa Francisco, a missão dos esposos cristãos, portanto leigos,
consiste em pintar o cinzento do espaço público, colorindo-o de fraternidade,
sensibilidade social, defesa das pessoas frágeis, fé luminosa e esperança ativa50.
45 Cfr. Salachas, D., Titulos XI: De Laicis, in. Pinto, V., (cur.) Comento al Codice dei Canoni delle Chiese
Orientali, Studium Romanae Rotae, Corpus iuris canonici II, Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 2001, pp. 351-352.
46 Cfr. Martins da Silva, I. G., Prefácio, in. Sampel, E. L., a responsabilidade cristã na administração
pública, uma abordagem à luz do direito canônico, Paulus, 2011, p. 10. Daqui em diante: a
responsabilidade cristã.
47 Tradução em português: «Tem também [o leigo] o dever especial, cada um segundo sua própria
condição, de animar e aperfeiçoar com o espírito evangélico a ordem das realidades temporais,
e assim dar testemunho de Cristo, especialmente na gestão dessas realidades e no exercício das
atividades seculares».
48 Cfr. Sampel, E. L., a responsabilidade cristã, pp. 68-71.
49 Cfr. Entrevista com Dom Sviatoslav Schevtchuk, Arcebispo Maior da Igreja Greco- Católica
Ucraniana de rito Bizantino para a Catholic Radio ande Television Network, in. https://it.zenit.org/
articles/ucraina-la-madre-di-dio-ha-sconfitto-limpero-sovietico. Acesso em 15 de setembro de
2017.
50 Cfr. Franciscus, Adhortatio Apostolica Post-Synodalis: Amoris Laetitia, in. AAS 108 (2016), vol. CVIII,
n. 184.
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Segundo a Lumen Gentium, o comportamento santo dos fiéis torna-os
aptos a consagrar o próprio mundo a Deus51. Sampel referindo-se à constituição
dogmática citada e a Viana relata que através do trabalho e das variegadas
atividades exercidas na família, na escola, na política, na economia, na cultura,
nos meios de comunicação social, nas ciências, nas artes etc., os leigos dão
testemunho cristão, especialmente nos lugares e circunstâncias onde a Igreja, só
por meio deles, pode vir a ser sal da terra52.
Atualmente em nosso país e no mundo, o fato de muitos leigos não terem
tomado consciência da sua missão especifica nas realidades que os circundam,
não assumindo os valores cristãos na sociedade, é que está permitindo com que
o trabalho, a política, a educação, a ciência e a economia não sejam guiadas
pelos critérios do Evangelho. Principalmente, segundo Sampel, “na política,
onde há déficit notório de participação dos católicos”53 e cujo campo de atuação,
preponderantemente deve ser dos fiéis leigos.
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De acordo com Borba Ribeiro Neto, valorizar o papel da pessoa na vida
política não significa buscar salvadores messiânicos, mas compreender que
uma sociedade justa vai sendo construída aos poucos, com a contribuição de
todos. Nesse momento, é dever de todos os brasileiros dentro do espaço de
responsabilidade que lhe cabe, lutar para que estruturas e instituições sejam
transformadas, com vistas ao bem comum54.
Nesta ótica, bem se expressou a Lumen Gentium, quando afirmou que o
trabalho profissional dos leigos é um instrumento de evangelização. Trazendo ao
encontro deste pensamento, recordamos as célebres palavras de São Francisco de
Assis: “evangelize sempre, se necessário utilize palavras”. Em outra ocasião, lembranos o Romano pontífice Francisco, que São Francisco de Assis ao ser indagado
por um de seus discípulos para que o ensinasse a pregar, responde: “Quando
visitamos os enfermos, ajudamos as crianças e damos de comer aos pobres já
estamos pregando55”. Consonante à mensagem do Santo Padre, Sampel, em sua
obra cita uma afirmação de Sicari: “toda ‘pregação’ dos leigos é uma ‘ação’, e que
toda ação deles também é uma pregação, ou seja, anúncio do evangelho”56 e ao
se referir a Agar, afirma que a missão específica dos leigos não consiste somente
Cfr. LG 34b in. AAS 57 (1965) p. 40.
Cfr. Sampel, E. L., a responsabilidade cristã, p. 56.
Cfr. Sampel, E. L., Direito Eclesial, p. 34.
Cfr. Neto Ribeiro Borba, F., Reforma Política e Doutrina Social da Igreja, in. O São Paulo, Semanário da
Arquidiocese de São Paulo, ano 62, edição 3166, 13 a 19 de setembro de 2017, p. 5.
55 Mensagem do Papa Francisco aos participantes do Simpósio sobre a Catequese na Argentina
que ocorreu durante os dias 11 a 14 de julho de 2017, in. http://pt.radiovaticana.va/
news/2017/07/12. Acesso em 02/09/2017.
56 Cfr. Sampel, E. L., a responsabilidade cristã, p. 75.

51
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em ocupar-se das realidades temporais, mas sim, em santificar essas realidades,
ordenando-as segundo a vontade de Deus57.
Para Sampel, Vanzella faz uma importante advertência para quando há
omissão dos leigos. “O fato de muitos leigos não haverem tomado consciência
de sua missão específica na ordem temporal, privilegiando tarefas intraeclesiais,
faz com que o mundo deixe de ser guiado pelo Evangelho58. Sampel assevera
que “clericalizar o leigo importa malferir sua dignidade e conspurcar sua vocação
verdadeira, enviesando os desideratos de Deus” 59.
A advertência dos autores supracitados de forma alguma preconiza o
afastamento dos leigos dos serviços do altar, da liturgia, da catequese ou da
execução de outras tarefas intraeclesiais, pelo contrário, querem apenas mostrar
que esta não é a atribuição preponderante e principal da missão do leigo.
A este propósito Sampel cita que em alguns documentos emitidos pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil acerca do múnus do leigo, se enfatizaram
demasiadamente as atribuições intraeclesiais a ponto de eclipsar a sua missão
principal de serem transformadores da sociedade, de animar e aperfeiçoar a
sociedade com o espírito evangélico60.
Ao que parece, a verdadeira missão do leigo não foi devidamente
evidenciada como almejou o Concílio Vaticano II, ou não têm recebido a devida
atenção e relevância, pois ao investigar este ofuscamento da preponderante
missão do leigo citada por Sampel, constatamos que alguns autores, também ao
mencionar as diversas funções dos leigos no múnus de ensinar, santificar e reger61,
omitem ou são muito superficiais ao se referir à responsabilidade dos leigos na
transformação da sociedade como parte essencial de sua missão, destacando,
quase que exclusivamente, o papel do leigo ao lado dos ministros ordenados.
Segundo Moreno, o laicato na Igreja não é uma condição ou estado
residual, constituído por quem não foi chamado ao ministério ordenado ou a vida
consagrada. Encontra-se aqui o suporte jurídico do pluralismo e da liberdade de
opções dentro da Igreja62.
No entanto, este ano, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil procurou
evidenciar a preponderante missão do leigo, esclarecendo já no primeiro capítulo
do documento 105: “cristãos leigos e leigos na Igreja e na Sociedade” que o campo
57
58
59
60
61
62

Cfr. Sampel, E. L., a responsabilidade cristã, p. 75.
Cfr. Sampel, E. L., a responsabilidade cristã, p. 110.
Cfr. Sampel, E. L., Direito Eclesial, p. 34.
Cfr. CIC c. 225, § 2; Sampel, E. L., Direito Eclesial, p. 34.
Cfr. Sabbarese, L., Diritto, p. 74.
Cfr. Aa. Vv., Derecho Canónico, p. 180.
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específico de ação do leigo é o mundo63. Relatam os bispos que “a realidade
temporal é o campo próprio da ação evangelizadora e transformadora que
compete aos leigos” 64.
Neste documento, além dos documentos conciliares supracitados, os
bispos citam outros documentos do magistério que retomam a determinação
conciliar sobre os leigos, como a Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi: “a sua
[dos leigos] primeira e imediata tarefa não é a instituição e o desenvolvimento da
comunidade eclesial (...), mas sim, o pôr em prática todas as possibilidades cristãs
e evangélicas escondidas, mas já presentes e operantes nas coisas do mundo” 65.
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Outro documento é Redemptor Hominis, de João Paulo II, sobre a encarnação
do Filho de Deus, assumindo a condição humana neste mundo; ressaltando que é
preciso retomar este ensino que indica o mundo como “primeiro lugar da missão
evangelizadora do laicato”66. Nesta mesma linha de pensamento, os bispos citam
a exortação apostólica pós-sinodal: Ecclesia in America, assinalando que “os leigos
com seu modo peculiar de agir levam o Evangelho para dentro das estruturas
do mundo e agindo em toda parte santamente, consagram a Deus o próprio
mundo”67.
Outra seção do documento 105, que merece destaque é a seção: “a ação
dos cristãos leigos e leigas nos areópagos modernos” 68. Inspirando-se no apóstolo
Paulo, a Igreja é convidada a usar uma linguagem adaptada e compreensível
para cada ambiente. O areópago ateniense é tomado como símbolo dos novos
ambientes onde o evangelho deve ser proclamado69: na família70, na política71,
no mundo das políticas públicas72, no mundo do trabalho73, no mundo da cultura
e da educação74, no mundo das comunicações75, no cuidado com a nossa casa
comum76 e nos demais campos de ação ou areópagos modernos77.
63 Cfr. CNBB, Cristãos leigos e leigas na Igreja e na Sociedade, Sal da Terra e luz do Mundo (Mt 5, 13-14),
documentos da CNBB – 105, n. 63, p. 35. Daqui em diante: CNBB – 105.
64 Cfr. CNBB – 105, n. 63, p. 35.
65 Cfr. EN, n. 70, in. CNBB – 105, n. 63, p. 35.
66 Cfr. RH, n. 14, in. CNBB – 105, n. 64, p. 36.
67 Cfr. EAm, n. 44, in. CNBB – 105, n. 65, p. 36.
68 Cfr. CNBB – 105, p. 126.
69 Cfr. CNBB – 105, n. 250, p. 126.
70 Cfr. CNBB – 105, nn. 255-257, pp. 128-129.
71 Cfr. CNBB – 105, nn. 258-263, pp. 128-132.
72 Cfr. CNBB – 105, nn. 264-266, pp. 132-133.
73 Cfr. CNBB – 105, n. 267, p. 134-135.
74 Cfr. CNBB – 105, nn. 268-269, pp. 135-136.
75 Cfr. CNBB – 105, nn. 270-271, p. 136.
76 Cfr. CNBB – 105, n. 272, p. 137.
77 Cfr. CNBB – 105, n. 273, pp. 137-138.

Deste modo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil de 2017,
no documento 105, deixa claro que a secularidade é a nota característica e
própria do leigo e da sua espiritualidade nos vários âmbitos da vida em vista
da evangelização.
Conclusão
Ao desenvolver este artigo constatamos que após o Concílio Vaticano II,
Povo de Deus é uma imagem para a Igreja de Cristo que subsiste na Igreja Católica.
Deste povo fazem parte todos os batizados. Portanto, é o batismo que confere a
todos os membros a mesma igualdade e dignidade sacramental. Nessa condição
de igualdade e dignidade não há diferenças, todos estão igualmente chamados à
santidade e ao apostolado.
A cabeça desse Povo de Deus, que é a Igreja, é Jesus Cristo. Os batizados
constituem seus membros vivos e ativos, denominados juridicamente de fiéis
porque assumem dentro desse corpo, cada um de acordo com a sua condição
especifica de ordenados, consagrados ou leigos a missão de instaurar o Reino de
Cristo e colaborar para com o crescimento do Povo de Deus na realização de seus
fins.
Portanto, fiéis são todos os membros batizados e leigos são aqueles
fiéis, que dentro desse grupo de batizados gozam da mesma dignidade
sacramental, exercem seu múnus de santificação dentro do mundo, animando-o
e aperfeiçoando-o com o espírito do Evangelho. A secularidade é a característica
principal do leigo.
A missão principal do leigo é identificada como animar e aperfeiçoar
as várias realidades e circunstâncias que o circundam com o espírito, isto é, os
princípios, os valores e os ensinamentos do evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
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Não há dúvida de que, com a globalização, estamos passando de crenças
universais e únicas ao pluralismo e a fragmentação de tradições particulares
heterogéneas. O próprio conceito de religião se torna hoje difícil de se precisar,
já que não existe um conteúdo universal que se possa aplicar por igual a todas
as tradições que se apresentam como religiosas 1.
Temos que contentar-nos com uma aproximação à religião, definindo-a
com Wittgenstein pelo parecido de família, a partir da religião monoteísta que
conhecemos no ocidente. É inevitável que à hora de falar da religião partamos
das formas que nos são mais conhecidas e familiares, e a partir delas nos
referimos a outras mais distantes e diferentes, ainda que tenha que evitar a
tendência de assimilá-las e interpretá-las desde nossos próprios cânones.
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A filosofia atual afirma o universalismo desde os direitos humanos, que
pretendem ser transculturais, porém que têm uma inevitável particularidade
em seu conteúdo, maioritariamente estabelecido pela tradição ocidental.
Como é possível defender princípios éticos universais que, sem dívida,
surgiram numa cultura particular? Como chegar a um consenso intercultural
mínimo: abstraindo-se das culturas particulares ou assumindo uma delas
como eixo diretivo para a universalização? E, neste último caso, como evitar
que se caia no sócio etnocentrismo europeu, na linha de Hegel que fazia de
ocidente a vanguarda da humanidade e o portador do espírito absoluto?
Esta problemática se dá também hoje com as crenças religiosas. No
plano das religiões, o problema se coloca desde a tensão entre uma tradição,
que tem um conteúdo substancial particular (o monoteísmo judeu, cristão ou
muçulmano), e sua pretensão de universalidade e absoluta: a de ser a religião
válida para toda a humanidade. Esta tensão de particularidade e pretensão
universal, se agudiza pela pluralidade fática das religiões, cuja mera existência
provoca muitas questões a uma religião única e universal.
Por isso, hoje é necessária uma filosofia e teologia das religiões que
tenha em conta a pluralidade existente e explique o estatuto epistemológico
desde o que fazem as diferentes propostas. Vamos abordar as distintas
respostas que se têm dado e avaliar as tentativas de reconciliar a exigência de
validade universal com a condição fática de cada tradição particular. Veremos
1

Há mais de cinquenta definições distintas do que é religião e não se encontrou nenhuma
satisfatória que possa ser aplicada universalmente e abarque todas as religiões existentes. As
definições substancialistas tropeçam com a dificuldade de precisar o que é sagrado, divino ou
religioso e as funcionais dependem dos critérios pragmáticos e utilitaristas que se utilizam. Cfr.
J.M. Castro Cabero, “Sobre las definiciones de religión”: Ciência tomista 123 (1996), 575-84; H.
von Stietencron, “Der Begriff der Religion in der Religionswissenschaft”, em W. Kerber (ed.), Der
Begriff der Religion. Munich, 1993, 111-58.

como detrás das distintas teologias das religiões existem soluções e propostas
filosóficas.
O transfundo hegeliano e ilustrado
A primeira proposta é a tradicional. A afirmação de que uma religião é
a verdadeira e que as outras são falsas crenças. É a concepção subjacente do
conhecido postulado “extra ecclesiam nulla salus”, que num primeiro momento
se dirigia contra os hereges e cismáticos cristãos, para admoestá-los a voltar ao
seio da Igreja. Depois se converteu num principio teológico em relação às outras
religiões 2.
Foi a postura inspiradora do cristianismo em relação às religiões précolombianas e às grandes tradições religiosas asiáticas. A partir do postulado
de que o erro não tem direito a existir, combatiam-se as crenças rivais e se lhes
negava valor epistemológico e significação salvífica.
Do exclusivismo ao inclusivismo
O cristianismo não só o postulava como verdade absoluta de seu próprio
credo, mas inclusive reivindicava o monopólio de salvação. Teria a exclusividade
no acesso a Deus, o qual se legitimava com teologias que afirmavam que as
outras religiões eram inventos de Satanás para confundir à humanidade, ou
de forma mais moderada e moderna, que o cristianismo era a única religião de
salvação, enquanto que as outras religiões eram criações humanas. Inclusive se
afirmava que o cristianismo não era uma religião, quer dizer, obra humana, mas
fé, inspirada pelo próprio Deus.
Daí, a moderna contraposição entre fé e religião que se esconde, por
exemplo, no posicionamento da teologia dialética 3. São distintas formas de
estabelecer a diferença qualitativa entre o cristianismo e as outras religiões, às
quais se nega a capacidade de estabelecer a comunicação entre Deus e o homem.
Neste contexto, há uma posição particular que se erige como a única
verdadeira, por isso, a única universal possível. E isto ocorreu tanto na relação
2

3

F. Sullivan ¿Hay salvación fuera de la Iglesia?. Bilbao, 1999; H. Rikhof, “The Necessity
of Church. An Exploration”: Archivio di Filosofia 44 (1986), 481-500. Sullivan analisa o
sentido deste slogan ao longo do cristianismo. O que durante os primeiros séculos foi
considerado como uma advertência para hereges e cismáticos, se converteu depois
em uma afirmação dogmática referente aos judeus, muçulmanos e de outras religiões.

K. Barth, Kirchliche Dogmatik I/2. Zurich, 41948, 324-56.
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do cristianismo com as outras religiões, como dentro dele, dentre cada Igreja ou
confissão a respeito das demais. A assimetria entre a verdade única e os erros totais ou parciais - até o inviável não é só o dialogo entre as religiões, mas também
o ecumenismo que punha o acento no substrato comum em meio às diferenças.
Desde esta perspectiva, que durou até a primeira metade do século XX, só se
podia falar de um retorno dos cismáticos e hereges à única Igreja verdadeira, não
de um reconhecimento mútuo entre Igrejas, já que o erro não tem razão de existir.
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Em relação às outras religiões gerou-se uma política missionária proselitista,
que se integrava dentro da dinâmica expansionista colonial que marcou a
modernidade. A justificação hegeliana da expansão colonial do ocidente, com o
objetivo de levar a cultura e a civilização aos povos subdesenvolvidos, servia de
marco para legitimar a missão religiosa e a destruição das religiões e tradições
locais. Nem sequer havia um esforço por inculturar o cristianismo em outras
culturas e tradições, já que estas eram consideradas inferiores e pouco civilizadas.
Mas quanto mais se implantava o modelo eclesial e religioso das metrópoles,
mais se rechaçava qualquer tentativa de fusão entre horizontes religiosos
distintos (como ocorreu no conflito dos ritos malabares da China e da Índia) e
inclusive excluam-se os indígenas do acesso aos postos de poder nas religiões,
nos ministérios eclesiais, por considerá-los pouco capazes para isso.
Esta teologia das religiões é de clara raiz hegeliana, já que parte do
pressuposto inquestionável da superioridade da religião e cultura ocidental em
relação ao resto do mundo. A religião do Deus encarnado, que é a forma por
excelência da religião absoluta, não podia pôr-se ao mesmo nível das outras
religiões, afirmadas, no mais, como intentos do homem para comunicar-se com
Deus, mais que revelação ou inspiração deste último. A maior diferença entre a
postura hegeliana e o exclusivismo cristão está em que Hegel pode entender que
as religiões “inferiores” se integram e subsistem na “superior” (Aufhebung), desde
a síntese dialética, enquanto que o posicionamento teológico se movia mais no
marco da disjuntiva dualista (verdade e erro) que ressaltava os contrastes e as
tensões, sem que houvesse uma universalidade dialética na religião absoluta. Isto
é o que mudou no século XX.
Do exclusivismo à aceitação limitada da pluralidade
Na segunda metade do século XX chegou-se a um novo modelo. O processo
de descolonização, a partir da segunda guerra mundial, assim como a tomada
de consciência do substrato etnocentrista ocidental favoreceu a autocrítica e
a abertura ao diferente. Passou-se ter também consciência de que os conflitos

sociopolíticos e as guerras têm um componente religioso que exige uma reflexão
sobre a religião como fenômeno sociocultural, crendo-se ou não que, seja
revelação divina. A isto se acrescenta a maior mobilidade e interdependência
planetária, que hoje se reforça a partir do processo de globalização. Tudo isto
gerou um reposicionamento teológico e filosófico do exclusivismo da etapa
anterior.
O giro intersubjetivo e linguístico da filosofia, assim como a revalorização
das tradições e do mundo da vida, é a grande contribuição fenomenológica
e hermenêutica, e foram acompanhadas pelo descobrimento do outro e a
revalorização das diferenças como elementos constitutivos da própria identidade
pessoal e coletiva. O ecumenismo intra-cristão e o diálogo com as religiões se
converteram em elementos determinantes de nosso tempo.
O dado fundamental implica em passar do exclusivismo religioso (uma
crença é a que tem o monopólio do acesso a Deus) ao inclusivismo: existem
distintas religiões através das quais Deus se manifestou a toda a humanidade.
Neste sentido, todas são válidas, enquanto que nelas se possibilita a relação
entre Deus e o homem. Sem dúvida, seu grau de validade é diferente, sendo o
cristianismo o que tem a plenitude da revelação e da salvação, a religião superior
que engloba e assimila, levando à sua perfeição, as verdades parciais das outras 4.
Desta forma se passa do monopólio exclusivista ao inclusivismo, que aceita
a validade de todas e proclama a superioridade universal de uma em particular. Já
não é necessário contrapor uma religião concreta às outras como uma disjuntiva
de verdade e erro, porém se mantem a superioridade de um caminho religioso
sobre os outros, seja porque todas as crenças se orientam para o cristianismo
como caminho constitutivo por excelência da relação com Deus ou porque é a
melhor mediação por ser mais madura e plena.
Da mesma maneira que os cristãos falam da religião judia como um
caminho de preparação que culmina na revelação de Jesus, assim também se
poderia falar de grandes antigos testamentos da humanidade, que seriam as
religiões mundiais, por meio das quais é Deus mesmo quem preparou todos os
povos até que chegue a plenitude do cristianismo 5 .
4
5

P. Schineller, “Christ and the Church: a Spectrum of Views”: TS 37 (1976) 545-66;.

Tratar-se-ia de religiões legítimas, que num contexto histórico-cultural determinado
permitem acessar a Deus e estariam em seu plano de salvação. K. Rahner, “Das
Christentum und die nicht christlichen Religionen”: Schriften zur Theologie V.
Einsiedeln, 1962, 136-58; “Jesus Christus in den nicht christlichen Religionen”: Schriftez
zur Theologie XII. Einsiedeln, 1975, 370-83; Curso fundamental sobre la fe. Barcelona,
1979, 364-74.
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Desta forma, responde-se à pluralidade fática de crenças. Assume-se
que Deus não deixou os homens sem um caminho para relacionar-se com ele,
ainda que eles não conhecessem o cristianismo. Conserva-se, então, o carácter
prioritário do monoteísmo cristão sobre qualquer outra crença. Logicamente, o
pressuposto é feito desde a perspectiva cristã (a de que ela é a religião verdadeira)
e concede-se às outras o serem legítimas e parcialmente válidas, enquanto nelas
há conteúdos revelados por Deus, que não alcançariam o grau da própria tradição
religiosa de pertença.
Há aqui uma concepção assimétrica e hierárquica das religiões, que torna
possível a convivência pacífica entre todas, porém que faz do particularismo
religioso ocidental a crença universal, não por ser a única, mas por ser a melhor.
O simbolismo do calendário cristão, que divide a história em antes e depois de
Cristo, permite ver as religiões como antigos testamentos da humanidade.
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Da mesma forma que o povo judeu foi preparado por Deus para receber
a plena revelação do messias prometido, o que aconteceu com Jesus, assim
também se podem assumir tradições religiosas mundiais, sobretudo se são
anteriores cronologicamente ao cristianismo, como caminhos preparatórios
até que chegue a culminação da religião plena. Desta forma, pode-se falar de
revelações fragmentarias e outra absoluta - para os cristãos a sua, enquanto que
o Islã propõe o próprio respeito aos judeus e cristãos.
No fundo, mantem-se a tendência ocidental que faz do particular europeu,
o universal, erigindo-se em vanguarda e plenitude da humanidade, na linha do
espírito absoluto de Hegel. Incluem-se todas as religiões no plano de Deus e o
cristianismo seria o melhor, ainda que não o único. Por isso, seria a religião do
futuro, a que está chamada a integrar todas as demais, ainda, por sua vez, possa
ser enriquecida e aperfeiçoada com elementos que as demais possam trazer-lhe 6.
Por exemplo, pode-se aceitar que a não-violência de Ghandi tenha ajudado
os cristãos a redescobrir e valorizar a dimensão da paz que defendeu Jesus,
incluindo o amor ao inimigo e o rechaço à lei de talião. O que não obsta sem
dívida, para ressaltar o caráter fragmentário e parcial dessa contribuição a uma
síntese superior que seria a cristã.
É evidente que este posicionamento é questionado pelas outras religiões,
que encontram nela uma derivação mais do sociocentrismo ocidental que erige
sua própria cultura em avançada e culmem da humanidade, interpretando
as outras como subdesenvolvidas. O final seria de novo o de passar do
6

Esta é a postura que é apresentada em H. Kessler, “Pluralistische Religionstheologie und
Christologie. Thesen und Fragen”; en R. Schwager (ed.), Christus allein?. Friburgo, 1996, 158-73.

subdesenvolvimento ao desenvolvimento pleno, quer dizer, abandonar formas
mais primitivas de religião em favor da mais madura e plena, ainda que já não
se mantenha a pretensão de que as outras religiões sejam um erro global. Não
há aqui espaço para captar o carácter heterogêneo das religiões, muito menos a
possibilidade de que sejam incomensuráveis, e a impossibilidade de relegar todas
a uma particular, que seria a que hegelianamente compreenderia e assumiria
todas as outras 7.
•

Lessing e a ilustração

Este novo enfoque tem outras raízes filosóficas e teológicas. O monopólio
exclusivista torna muito difícil a convivência pacífica entre distintos credos
religiosos. Lessing intentou mitigá-lo com sua famosa teoria dos anéis dados
por um pai a cada um de seus filhos, simbolizando as três religiões do livro.
Todos pensavam ter a aliança autentica e serem falsas as dos outros irmãos.
Por sua vez, cada um dos monoteísmos bíblicos cria ter recebido de Deus
o dom precioso da revelação verdadeira, porém no tempo histórico nenhum
poderia impor-se aos outros com exclusividade, mas que deveriam conviver
pacificamente, crendo cada um ser o único verdadeiro, porém reservando
a verdade ao veredito de Deus no final da historia. Diferia-se, portanto, o
problema da verdade religiosa, remetida à escatologia, e se buscava a paz entre
as religiões no “interim” histórico desde uma tolerância e respeito mutuo, ao qual
se acrescentava o afã de manifestar a força da própria crença e sua capacidade
de gerar boas obras 8.
Este espírito pragmático de tolerância, respeito mútuo e chamada ao
testemunho coletivo responde muito bem à mentalidade ilustrada. Como
veremos é uma das dimensões fundamentais que deve se manter à hora de
propor alternativas aos monoteísmos ocidentais. Esta atitude foi também a que
seguiu o deísmo da ilustração, distinguindo entre uma religião natural universal
e as crenças positivas particulares de cada credo religioso.
Por trás da crise da teologia natural, sobretudo a partir de Hume e Kant,
surgiu o conceito ilustrado de “religião”, autônomo a respeito da positividade
do cristianismo, e começou-se a desenvolver uma teologia filosófica conhecida
7

8

A análise histórica tão pouco favoreceria essa valorização do cristianismo como
religião absoluta. As verdades contingentes da história se oporiam à pretensão de
caráter absoluto do cristianismo. Cfr.,E. Troeltsch, Oeuvres; Histoire des religions et destin
de la théologie. Ginebra, 1996, 65-68.

G. E. Lessing, Natán el sabio. Madrid, 1985, III,7, 420-560.
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como filosofia da religião, desde uma perspectiva racional e reflexiva. A ideia
de uma religião natural e universal, contraposta às positivas, tem raízes muito
antigas, já que remonta a tradições como as de Raimundo Lullo, Nicolau de Cusa
e o pietismo alemão, porém se sistematiza no século XIX sob a influência de
Kant e sua religião dentro dos limites da razão 9.
Lessing e o deísmo estão vinculados em um esforço comum. Tentavase tornar compatível a crença universal em um único Deus e se propunha a
pluralidade de tradições religiosas, às quais se relativizava e subordinava a uma
religião natural mais emparentada com o Deus dos filósofos que com o das
religiões. O grande arquiteto ou ordenador do mundo teria deixado suas marcas
na criação, pela qual se tornou possível um acesso natural a Deus desde as
experiências humanas, mais além dos canais das religiões históricas concretas.
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Modernamente, existe um eco deste posicionamento na conhecida
teologia dos cristãos anônimos. Parte-se de que exista um existencial
sobrenatural em todos os homens. Quer dizer, rechaça-se a distinção dualista
clara entre o natural e o sobrenatural, para afirmar que todos os homens se
encontram sob a ação de Deus, ainda que nem sempre o reconheçam 10. Neste
sentido haveria uma dimensão religiosa em toda pessoa humana, seja ou não
crente de uma crença particular. Reivindicar-se-ia o Deus criador com o que
todos têm contato, mais além da revelação expressa particular de cada tradição
religiosa.
Cristãos anônimos
Por outra parte, o cristianismo ofereceria os critérios últimos da
autentica revelação divina, já que seria o caminho explícito da revelação.
Todos aqueles que se comportam de uma maneira afim ao postulado cristão
de amor ao próximo, luta pela justiça, solidariedade universal, etc., seriam
“cristãos anônimos”. Ainda que não o saibam já teriam reconhecido a Deus, que
inspiraria esses comportamentos, mesmo que nunca tivessem ouvido falar do
cristianismo. Quer dizer, desde uma perspectiva teológica, não se parte de uma
Remeto ao estudo de K. Feiereis, “Die Religion -ein Hauptthema der deutschen
Aufklärung”, en G. Wieland (ed.), Religion als Gegenstand der Philosophie. Paderborn,
1997, 71-102. Também, A. Torres Queiruga, La constitución moderna de la razón religiosa.
Estella, 1992, 149-222.
10 K. Rahner, “Anonymes Christentum und Missionauftrag der Kirche”: Schriften zur
Theologie IX. Einsiedeln, 1970, 498-518; “Der Auftrag des Schriftstellers und das
christliche Dasein”: Schriften zur Tehologie VII. Einsiedeln, 1966, 386-94; “Atheismus und
implizites Christentum”:Schriften zur Tehologie VIII. Einsiedeln, 1967,187-211.
9

neutralidade epistemológica para falar de Deus, mas que se assumem tópicos
fundamentais das crenças cristãs para falar do Deus criador que se comunica a
todos os homens.
Esta proposta remonta à teologia medieval, que falava da natureza como a
segunda Bíblia e à própria teologia natural como acesso racional a Deus. Enquanto
que o Deus cristão é único e universal, põe-se o acento no natural e no racional. O
cristão confessional seria uma explicitação, potencialização e clarificação do que
já acontece no âmbito da razão. Esta é a linha de Anselmo de Canterbury, que se
propõe mostrar a racionalidade dos mistérios cristãos em sua obra fundamental
de teodiceia, “Cur Deus homo”. Esta continuidade - mas também diferenciação
entre religião explícita e crença natural e racional em Deus - seria também
integrável na compreensão de Hegel.
A “religião natural” da Ilustração é suplantada aqui por um cristianismo
difuso e cósmico que se pode legitimar recorrendo a postulados internos da
própria tradição teológica. A própria tradição cristã abriria o horizonte e favoreceria
o reconhecimento parcial de outras religiões: o logos divino manifestou-se em
Jesus; porém, existem sementes do Verbo dispersas em toda a humanidade, como
afirma o filósofo cristão Justino no século II. Ou se pode recorrer à concepção
trinitária e afirmar que o Deus espírito se dá a todos os homens, sendo a cristologia
a via explícita desde a que se pode reconhecer como atua o espírito divino fora
do cristianismo. Por isso, poder-se-iam aceitar elementos de salvação em outras
religiões, sem que necessariamente se assumisse a estas como mediações globais
salvíficas ou dar lugar a uma valorização positiva, porém sempre parcial, dessas
crenças 11.
O protesta dos membros de outras religiões, ou simplesmente dos não
crentes que rechaçariam esse parentesco inconsciente ou anônimo com o
cristianismo, se resolveria dizendo que esta é a hermenêutica cristã, privilegiada
e capaz de ver o que outros não alcançam por sua superioridade como religião
revelada que tem a plenitude da verdade. Desde o momento em que se têm as
chaves autenticas da existência humana, manifestadas por Jesus, seria possível
captar o que outros vivem e têm, ainda que eles não o reconheçam. Logicamente,
desde esta perspectiva, também outras religiões poderiam falar reciprocamente
dos cristãos como “membros anônimos”.
11 W. Hollenweger, “L’Éxperience de l’Ésprit dans l’Église et hors de l’Église”, en L’Éxperience

de Dieu et le Saint Esprit. París, 1985, 193-210; H. de Lubac, Paradoxe et mystère de l’Église.
París, 1967, 120-63; Y. Congar, Essais oecuméniques. París, 1984, 271-96; G.Thils, L’Aprés
Vatican II un nouvel Age de l’Eglise?. Lovaina, 1985, 48-65.
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Inclusive seria possível denomina-los ateus anônimos por parte dos não
crentes, ressaltando os elementos comuns a uns e outros. Impor-se-ia uma
interpretação, religiosa ou não, contra a vontade expressa daqueles que recebem
esta denominação, e manter-se-ia a unicidade da religião, combinando-a com a
aceitação de outras formas de vida. É uma solução que facilita o ecumenismo e a
paz religiosa, porém que dificilmente pode satisfazer aos que não participam das
chaves hermenêuticas cristãs que se erigiram como critérios dirimentes.
Do pluralismo a um núcleo comum
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Alguns autores há que assumiram outro ponto de partida, o teocentrismo.
Aceiram a validade e veracidade de todas as grandes tradições religiosas, que
seriam simétricas e equiparáveis. Não haveria um único caminho para chegar à
divindade, quiçá tão plural como as religiões, mas diversas vias, que correspondem
à pluralidade de povos e de tradições. Do fático passa-se a uma valorização
inicialmente positiva da pluralidade com o qual se eliminam os perigos de uma
religião fechada em si mesma, que se apresenta como a única válida rebaixando
a outra.
A vantagem desta segunda opção é que responde melhor à pluralidade
reinante e que exige uma abertura ao diferente. Possibilita também, o diálogo
entre as religiões em lugar de apontar para os fundamentalismos e sectarismos
próprios da universalidade exclusiva. Haveria unidade e pluralidade das religiões,
cada uma delas fragmentária, refletindo o contraste entre a finitude humana e a
infinitude divina.
Legitimidade e igualdade das religiões
Parte-se de uma limitação e contingência historicamente insuperáveis,
assumindo uma postura inicial de neutralidade epistemológica. Logicamente esta
postura se afasta do caminho da particularidade concreta que temos encontrado
nas posturas analisadas até agora. O pressuposto é que todas são válidas e iguais,
o que é um a priori indemonstrado que, por sua vez, remete à ideia de que
todas as religiões são homologáveis. O ponto de partida não é só a pluralidade
histórica como um fato, mas a avalição epistemológica que propõe legitimidade
e igualdade entre todas.
Não se pode fundamentar este pressuposto, nem desde um ponto de vista
teológico (já que quase nenhuma religião aceita ser igual às demais desde seus
próprios pressupostos internos), nem filosófico (já que não há um lugar neutro

e isento desde o que se possam comparar e homologar tradições diferentes em
seu conteúdo, origem, espaço e temporalidade). É uma opção previa na qual, por
um lado, se pretende uma neutralidade valorativa e, por outo, inevitavelmente,
utilizam-se critérios da própria cultura e tradição religiosa (majoritariamente a
cristã) para falar das outras.
Desde a ótica cristã assumiu-se também essa teologia plural das religiões.
Ter-se-ia que distinguir entre o teocentrismo e a mediação do judeu Jesus.
Relativizar-se-ia o horizonte histórico e concreto cristão, baseado em uma historia
particular que perderia valor normativo e prescritivo, em favor dos demais
caminhos de outras personalidades. Este modelo tem distintas concreções dentro
do cristianismo: pode-se assumir o caráter particular e relativo de Jesus, enquanto
mediação histórica finita, distinguindo-o do Cristo ressuscitado que seria símbolo
universal da comunicação divina.
Quer dizer, assume-se a historia jesuânica como experiência que leva a
Deus, porém se rechaça a interpretação dogmática posterior que estabelece o
significado absoluto e universal de sua história. O cristocentrismo da teologia das
religiões ficaria descolado por um teocentrismo que relativiza ao primeiro. Desta
forma se mantem o teocentrismo e se pressupõe que todas as religiões levam
a Deus, com o que se questiona o valor absoluto da mediação de Jesus. Jesus
revelaria a divindade, porém não esgotaria sua comunicação, com o que torna
possível outros mediadores que não têm porque subordinar-se a ele 12.
Desta forma é possível falar de sincretismo religioso e de complementariedade,
de diálogo e de enriquecimento mutuo. Aceitar-se-ia um Deus universal que,
inspiraria a personalidades de diferentes contextos socioculturais e de distintas
épocas históricas. Salva-se, assim, a realidade universal divina e a pluralidade
contingente das religiões históricas, ainda que se pague o preço de negar as
pretensões de absoluticidade e de universalidade de uma crença religiosa.
Sem dúvida, se tudo vale é porque nada vale. A aceitação incondicionada
de todas as religiões, não só como respeitáveis em si mesmas, enquanto que são
caminhos humanos para afirmar o sentido da vida e buscar a Deus, mas com o
mesmo valor a priori enquanto a verdade e validade, redunda num descrédito de
todas. Do relativismo passa-se facilmente ao ceticismo: não é que todas valham,
12 R. Bernhardt, Horizontüberschreitung. Gütersloh, 1991, 9-30; R. Panikkar, “The Jordan,

the Tiber and the Ganges: Three Kairological Moments of Christic Self Consciousnes”,
en J.Hick (ed.), The Myth of Christian Uniquesness. Nueva York, 1987, 89-116; The
Cosmotheandric Experience. Nueva York 1993; “A Christofany for our Times”. TD 39
(1992), 3-22. Panikkar defende a heterogeneidade não comensurável das diferentes
religiões, que exclui hierarquizar ou estabelecer graus entre elas.
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mas que nenhuma é verdadeira – se Deus existe ou não - já que a igualdade
entre elas é a melhor prova de que o problema religioso é insolúvel, porque
Deus não existe ou porque não é acessível.
As diferenças, contradições e lutas entre elas seria a melhor prova de
que aí não há verdade alguma, apenas mera passionalidade afetiva. Então teria
razão o ateísmo, ou pelo menos o agnosticismo, com o que seria impossível
identificar-se com credo algum (a não ser por motivos afetivos, tradicionais ou
de meras preferências subjetivas). O teocentrismo pluralista facilitaria, portanto,
a indiferença religiosa.
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Desde um ponto de vista filosófico este paradigma remete ao sentimento
de dependência de Schleiermacher. Porém, sobretudo, recorda à esquerda
wittgensteiniana que assume a pluralidade de jogos linguísticos e a validade
de todas as crenças, a condição de negar seu valor cognitivo e sua pretensão
de realidade. As religiões seriam meras metáforas simbólicas que expressam
sentimentos e intuições, porém sem nenhuma dimensão referencial, ainda que
tenham um significado compreensível, que é dado pelo uso que fazemos da
linguagem. O crer para compreender, defendido pela tradição escolástica, se
complementaria com a neutralização cognitiva da religião, reduzida a mera
confissão de fé que expressaria a intencionalidade dos quem aderem a ela.
A dimensão estética da religião supre sua pretensão de verdade. Ainda
que se lhe reconhecesse uma dimensão ética, esta deriva da intencionalidade
do crente, não da relação com Deus. Por isso, poder-se-ia assumir todas as
religiões, já que se nega o valor proposicional e assertivo de cada credo. Eliminase o conteúdo semântico das religiões e vincula-se a religião à poesia ou à arte,
enquanto formas simbólicas que tentam expressar o inexpressável (o mistério
religioso, ou o místico, segundo a expressão de Wittgenstein). As religiões
deixariam de ser interlocutores válidos enquanto que não teriam pretensões de
verdade, por isso poder-se-ia aceitar a todas por igual 13.
Pluralismo fenomenológico e unidade noumenal
A equiparação a priori entre pluralidade e igualdade gera não-verdade.
Por isso, alguns procuram legitimar a pluralidade desde outra ótica. Para isso
13 D.M. Hick, Language, persons and Belief. Nueva York, 1967; D. Z. Philips, “Fe religiosa y

juegos de lenguaje”, en B. Mitchell (ed.), Creência y racionalidad. Barcelona, 1992, 189218; Th. McPherson, “Religion as the inexpressible”, en A. Flew-A. MacIntyre (eds.), New
Essays in philosophical Theology. Londres, 1995,131-43.

recorrem à distinção kantiana entre noumeno e fenômeno, o em-si da realidade
(a que não chegamos) e o para-nós (síntese fenomenológica), combinando-a
com o recurso da teologia negativa que relativiza todas as representações de
Deus.
Desta maneira poderia ser possível falar de um noumeno divino que todos
buscam, sendo as religiões fenomenologias distintas desde que nos aproximem
da divindade. As manifestações do divino são recebidas e compreendidas
desde categorias e conceitos inevitavelmente impregnados pelas diversas
culturas. Por isso, nenhuma religião poderia defender a verdade última de sua
conceitualização, ainda que todas se refiram a Deus.
A realidade divina não pode ser encerrada em nenhuma experiência
religiosa, nem tampouco verificada em uma tradição concreta, o que permite
distinguir entre a representação religiosa, muitas vezes carregada de simbolismo
e mitologia, e a realidade última à qual tende 14. Assume-se, por anto, que todas
as religiões são caminhos válidos para chegar a Deus, porém que todas suas
representações específicas são limitadas, parciais e fragmentarias, porque não
chegam à realidade noumenal divina.
Haveria um único Deus, ao que tendem todas as religiões e uma
pluralidade de representações dele. A variedade de experiências religiosas
pode ser avaliada segundo sua capacidade para centrar-se em Deus, que é a
realidade última, e superar o próprio eu coletivo ou pessoal. O importante não é
a fenomenologia religiosa, mas sua tendência transcendente. Tem-se que avaliar
o fenomenológico de forma pragmática e em relação com os valores absolutos
que derivam do Deus das religiões. Este seria o critério dirimente para julgar as
religiões; ético e espiritual, ao mesmo tempo, segundo J. Hick. Segundo Hick, a
práxis salvífica seria o denominador comum de todas as religiões e, portanto,
uma autentica resposta à realidade divina.
Por sua veze, Knitter propugna uma espécie de teologia da libertação das
religiões, já que todas pretendem uma praxis salvífica liberadora do homem.
Haveria assim uma corresponsabilidade ecumênica na linha de uma ética
mundial, favorecida pelas religiões, que seria a dimensão fenomênica mais
14 John Hick, Problems of Religious Pluralism. Londres, 1985, 28-45; An Interpretation

of Religion. Londres, 1989, 233-98; “Jesus and the World Religions”, en J. Hick
(Ed.), The myth of God Incarnate. Filadelfia, 1977, 167-85; P. Schmidt-Leukel, “Der
Inmanenzgedanke in der Theologie der Religionen”: MthZ 41 (1990) 43-71; “Religiöse
Vielfalt als theologisches Problem”, en R. Schwager (ed.), Christus allein? Der Streit um
die pluralistische Religionstheologie. Friburgo, 1996, 11-49.
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avaliável 15. Conjuga-se a pluralidade de caminhos, a pretensão sotereológica de
todas as religiões e a importância da práxis ética, que seria a outra face da busca
da transcendência divina.
Esse critério deveria ser, evidentemente, o que fundamentaria estas
concepções, congruente com as religiões proféticas; não centrado na ética, mas,
em outro aspecto da experiência religiosa, por exemplo, a mística como ponto
alto da união entre a divindade e a humanidade, ou o conceito de salvação que
é muito mais polissêmico e mais central que a práxis ética, ou o esvaziamento
do eu próprio das tradições budistas 16. À hora estabelecer critérios pragmáticos,
avaliadores das crenças é inevitável apoiar-se no conteúdo substancial de uma
tradição concreta, com o qual, indiretamente, já estamos privilegiando uma
crença determinada.
A unidade pelo consenso
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Outra linha complementar seria a via do consenso. O diálogo religioso seria
possível a partir de um acordo convergente, não tanto em torno da concepção da
divindade quanto em relação com a práxis ética e salvífica. Ressurgiria assim no
plano teológico a teoria filosófica da verdade por consenso, como opção alternativa
à verdade por correspondência, já que se nega por principio a correlação entre
representação e realidade divina. Seria uma vertente teológica do pragmatismo
consensual, que só seria possível se todas as religiões se referissem à mesma
realidade transcendente (o que se teria de admitir a priori) e se existem pontos
comuns nas quais todas coincidem (pressupondo que são homologáveis e
comparáveis).
A partir daí poder-se-ia chegar a um acordo ecumênico sobre os critérios de
avaliação de cada crença religiosa. Poder-se-ia estabelecer um consenso mínimo
para todas, e acordos parciais de máximos para algumas, emparentadas entre si.
15 J. Hick, The Rainbow of Faiths. Londres, 1995, 76-79; P.F. Knitter, No other Name?. Nueva

York 1985; “La teología de las religiones en el pensamiento católico”. Concilium 22
(1986), 123-34; “Interreligious Dialogue and the Unity of Humanity”: Dharma 17 (1992),
282-87; One Earth, many Religions. Nueva York, 1995; Jesus and the other Names. Nueva
York 1996; “Religion und Befreiung. Soteriozentrismus als Antwort an die Kritiker”, en R.
Bernhardt (ed.), Horizontüberschreitung. Gütersloh, 1991, 203-19; R. Ficker, “In Zentrum
nicht und nicht allein. Von der Notwendigkeit einer pluralistischen Religionstheologie”,
en Horizontüberschreitung, 220-37.
16 W. Pfüller, “Zur Behebung einiger Schwierigkeiten der pluralistischen
Religionstheologie”: MthZ 49 (1998), 335-55; P. Schmidt-Leukel, “Was will die
pluralistische Religionstheologie?”: MthZ 49 (1998), 307-34.

Se realmente o amor e a compaixão, que opera a descentralização de si
em resposta à divindade, fosse um eixo vertebral de todas as religiões, ainda
que cada uma a compreendesse à sua maneira, então seria possível falar de um
consenso comum entre todas as religiões e de um critério de discernimento
enraizado na práxis religiosa. O problema, sem dúvida, é que nem todos aceitam
um denominador comum como critério universal e muito menos coincidem em
um concreto como principio de avaliação 17.
Sempre existe um círculo hermenêutico entre a aceitação das crenças
religiosas, como respostas autenticas à realidade divina e a utilização de seus
ensinamentos morais, supostamente concordantes com as doutrinas das quais
derivam, como critérios que as legitimariam. Os conteúdos práticos de cada
religião estão vinculados às suas concepções doutrinais e às diferenças teóricas
que repercutem na práxis. Por isso, o que em uma religião é uma práxis coerente e
legítima, em outra pode ser rechaçável e criticável. É o que ocorre de fato quando
se comparam as religiões hoje existentes entre si, incluídas as monoteístas.
Evidentemente, o problema permanece porque a dificuldade está na
diversidade de interpretações ou nas vias para chegar a Deus. Qual é a melhor e
com que critérios estabeleceremos a validade ou invalidade? Assumindo como
ponto de partida a validade da pluralidade de crenças existentes torna-se difícil
estabelecer critérios que permitam jerarquizar sem discriminar a priori em favor
de alguma.
É verdade que todas as crenças se apresentam como verdadeiras e que, ao
menos algumas delas, têm a pretensão de serem as únicas que têm a verdade.
Porém, desde onde podemos estabelecer a superioridade de uma sobre as outras
sem cair em uma petitio principii, quer dizer, sem partir dos critérios da religião
que consideramos como válida, para a partir deles avaliar as outras?
Se consideramos que o cristianismo é a religião verdadeira podemos
selecionar algumas crenças básicas de sua tradição (por exemplo, a regra de ouro
do amor ao inimigo ou a afirmação de um Deus misericordioso que faz das vítimas
da injustiça humana os destinatários preferidos de sua mensagem) para desde aí
avaliar outras religiões e estabelecer sua validade. Porém este posição está viciada
em sua origem, enquanto que o pressuposto (que o cristianismo deve oferecer
critérios para avaliar a diversidade de crenças religiosas) é inaceitável para o que
não professe essa religião.
17 Uma excelente crítica à teologia pluralista das religiões, e mais concretamente às posturas
de Knitter y Hick é a que oferecem G.L. Müller, “Eerkentnistheoretische Grundprobleme
einer Theologie der Religionen”: Forum Katholische Theologie 15 (1999) 161-79; G. Gäde, Viele
religionen-ein Wort Gottes. Gütersloh, 1998.
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Expressões culturais de uma mesma vivência?
Porém, sobretudo, como podemos afirmar que as distintas representações
de Deus na diversidade de religiões se referem a um mesmo e único Deus?
Melhor, teríamos a impressão de uma contraposição de deuses, que degeneraria
em politeísmo, contra a postura das religiões monoteístas. Seria uma postura afim
com o pensamento pós-moderno e sua revalorização das diferenças, contrapostas
às crenças fortes e universalistas da Ilustração. Muito mais se aceitamos que se
trata de experiências realmente diferentes e não expressões culturais plurais de
uma mesma vivência.
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Além do que, o posicionamento kantiano, referido ao conhecimento
empírico intramundano, utilizaria para referir-se a Deus, cuja realidade só se veria
desde a mesma perspectiva que as realidades empíricas, com o que cairíamos na
ontoteologia criticada por Heidegger. Assim poderíamos falar de uma realidade
objetiva noumenica divina e de síntese fenomênicas parciais, próprias de cada
religião.
O preço a pagar é a transcendência divina, tão ressaltada pela teologia
negativa, a qual enfatiza a diferença ontológica e gnoseológica ao tratar de Deus
e das realidades mundanas. Não existe uma linguagem comum para falar dos
entes intramundanos e de Deus, que não redunde em objetivação e apreensão
conceitual do segundo. É inevitável que, desta forma, se vulnere o caráter
mistérico e inefável divino que enfatiza a teologia negativa 18.
Por outro lado, se se aceita o caráter fenomênico de todas as religiões,
e com isso sua não-verdade, e se parte do fato que o caráter noumenal da
divindade impede de chegar a ela, como se pode valorizar o grau maior ou
menor de adequação ou de verdade de cada religião? A realidade divina sempre
seria desconhecida, em última instância, o que favoreceria o agnosticismo. A
pluralidade fenomenológica não poderia resolver-se em relação ao mesmo Deus,
já que sua realidade noumenal se escapa. Não se sustem tampouco a unicidade e
consistência de cada religião, já que não se mostra porque haveria que se manter
o marco referencial de uma crença religiosa, sem abandoná-lo, e abrir-se a um
diálogo com as outras sem ultrapassar, sem dúvida, o marco de compreensão de
que se parte 19.
18 Assim destacam alguns autores. Cfr., G. Gäde, Viele Religionen-ein Wort Gottes. Einspruch gegen
John Hicks pluralistische Religionstheologie. Gütersloh, 1998; “Gott und das Ding an sich. Zur
theologische Eerkenntnislehre John Hicks”: ThPh 73 (1998), 46-69; E. Arens, “Perspektiven und
Problematik pluralistischer Christologie”: MthZ 46 (19995), 329-43
19 A. Kreiner, “Die Erfahrung religiöser Vielfalt. Zur gegenwärtigen Diskussion einer

Theologie der Religionen”, en A. Kreiner (ed.), Religiöse Erfahrung und theologische

Se além do mais, ao sublinhar o caráter heterogêneo das religiões, se
acentua o caráter de incomensurabilidade de umas em relação às outras,
seguindo algumas das interpretações básicas da teoria wittgenstiniana dos jogos
linguísticos 20, então o problema se torna insolúvel. Não há um denominador
comum que possa abarcar a todas as diferenças. Tratar-se-ia de alternativas
excludentes, porque não são compatíveis.
Esta perspectiva poderia confirmar-se ao se referir à dificuldade de dar
uma definição universal de religião, que fosse válida para todas. Além do mais, se
reforçaria - desde algumas tradições religiosas, como o budismo - onde é muito
difícil encontrar uma referente similar ao de Deus, das religiões ocidentais, e
inclusive questiona se se trata de uma verdadeira crença religiosa ou não – que
é muito mais uma concepção filosófica. Não se deve esquecer, todavia, que o
mesmo cristianismo foi inicialmente qualificado como uma filosofia, rechaçando
que pertencera ao gênero de religião, pelas outras crenças do império romano.
Isto mostra a dificuldade de comparar tradições plurais e diferentes, e muito
menos de afirmar que todas se dirigem a uma divindade comum.
Tensões entre o comunitário e o universal
Cada religião pressupõe uma experiência humana de Deus, que não
é uma entidade externa e ultramundana, mas o fundamento transcendente
da imanência histórica. É a intuição, que encontramos repetidamente em uma
tradição filosófica e teológica, tem em Santo Agostinho, Nicolau de Cusa e Hegel
representantes importantes. Não se deve que buscar Deus fora do homem, mas
aprofundar no humano para busca-lo como referência última, arquétipo, fonte de
inspiração e motivação, etc.
Por isso, cada religião mostra o caminho experiencial que segue uma
coletividade e tem uma correlação entre a concepção do homem e de Deus, na
linha à que aponta o Kant do “Opus postumum” e o próprio Feuerbach. O segredo
da religião é a antropologia, não porque Deus não exista, mas porque a busca
e representação de Deus parte das experiências humanas. A afirmação de que
em Deus nos movemos e somos apela a essa realidade última, que Agostinho
apresenta como mais íntima ao homem que sua própria subjetividade pessoal,
Reflexion. Paderborn, 1986, 323-36; W. Pannenberg, “Religious Pluralism and conflicting
Truth claims”, en G.D’ Costa (ed.), Christian Uniqueness Reconsidered. Nueva York, 1996,
96-106; C.E. Braaten, “The problem of the Absoluteness of Christianity”. Interpretation
40 (1986), 341-53.
20 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen. Francfort, 1969, 18; 108;203;208.
P. Winch, Ciencia social y filosofía. Buenos Aires, 1972.
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e que leva Hegel a afirmar que não podemos relacionar-nos com Deus se já não
temos experiência imanente do Absoluto 21.
As religiões oferecem a experiência religiosa de um fundador e de seus
seguidores, com todas suas dependências históricas e socioculturais, como ponto
de partida para falar de Deus. Por isso, é inviável um sincretismo universalista
abstrato. Se eliminamos as mediações históricas e seus conteúdos substanciais
ficamos sem experiências referenciais para falar de Deus. A tensão entre
particularidade histórica e pretensão de universalidade não pode ser resolvida à
base de dissolver o conteúdo substancial das tradições.

170

Por isso, o giro pragmático e transcendental da filosofia propugnado por
Apel e Habermas é inviável para abordar a pretensão de verdade das religiões, já
que estas oferecem uma forma de vida substancial da qual não se pode abstrair
para falar de Deus. Como observou Hegel não é possível separar a ideia do bem
da justiça, contra a posição kantiana, nem diferenciar entre o essencial e acessório
de uma experiência religiosa, abstraindo de sua história concreta. Só é possível
estabelecer a hierarquização desde dentro de cada religião concreta, repetindo
assim o círculo hermenêutico e a fusão de horizontes como propõe Gadamer, ainda
que se tenha em conta a perspectiva reflexivo-crítica que representa Habermas 22.
A experiência religiosa em uma cultura concreta
Não existe uma perspectiva imparcial que avalie (o “olho de Deus”, do que
fala a tradição analítica), nem é possível distinguir o acessório do essencial de
cada religião desde uma consciência pura como pretende Husserl. A tensão entre
as pretensões universalistas da religião, que afirma um único Deus, e a diversidade
de crenças religiosas, tem como transfundo da atual discussão sociocultural e ética
entre a tradição ilustrada, que defende uma postura universalista, por exemplo,
desde o giro pragmático e procedimentalista que propugnam Apel e Habermas 23,
e os comunitaristas, como Charles Taylor, defensores dos conteúdos substanciais
de cada tradição particular como núcleo da identidade pessoal e coletiva 24.
21 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen. Francfort, 1969, 18; 108;203;208.

P. Winch, Ciencia social y filosofía. Buenos Aires, 1972.

22 Remeto à excelente visão sintética que oferece M. Cabada Castro, El Dios que da que

pensar. Madrid, 1999.

23 O conflito entre Gadamer y Habermas foi recolhido em um volume coletivo Hermeneutik

und Ideologiekritik. Francfort, 1975.

24 J. Habermas, Identidades nacionales y postnacionales. Madrid, 1989; La necesidad de

revisión de la izquierda. Madrid 1991; Escritos sobre moralidad y eticidad. Barcelona,
1991.

O procedimentalismo formalista oferece conhecimento e verdade
consensual aceitável por todos, enquanto as religiões oferecem as vítimas do
passado às quais promete verdade e justiça, e das quais não se pode abstrair 25.
Essas religiões partem do mundo da vida e remetem a ele, vendo a
verdade como algo que está por se fazer na historia, com um interesse prático e
sotereológico, ao contrário de uma pretensa verdade neutral e imparcial, assumida
por todos. Por isso, não existe um ponto de vista universal nem absoluto que possa
dirimir na pluralidade de religiões. Não existe tampouco nenhuma experiência
religiosa concreta que possa oferecer constatação empírica de que realmente se
chegou a Deus. Deus não é atingido de forma direta e imediata numa experiência
humana que se poderia impor a todos. Nenhuma experiência, por apodítica e
segura que apareça ao crente, se escapa da contingência e finitude do humano.
Sempre seria interpretação subjetiva e autorreferencial, que pode servir de
testemunho e interpelação aos outros, porém nunca seria prova irrefutável.
Os condicionamentos da historia são insuperáveis e a experiência do Deus
transcendente e absoluto, caso exista, se dá sempre humanamente, através da
mediação subjetiva pessoal e coletiva, sem que haja um em si divino à margem
da crença que assente e aceita sua presença. Tem razão Kant ao afirmar a finitude
humana, a importância da ideia de Deus e a necessidade prática de postulá-lo,
porém iso não equivale a demostrar objetivamente que Deus existe.
É o que também assinala Hegel desde uma razão onde que não se pode
abandonar o mundo do sensível para chegar ao infinito, ainda que depois derive
em uma hermenêutica na qual o homem é um momento da autoconsciência
divina. Toda experiência histórica é ambivalente e dá o que pensar, porém exige
ser avaliada e interpretada. Isto acontece em todas as religiões.
Junto à interpretação crente sempre é possível a incrédula, tanto ateia como
agnóstica. O mundo fala de Deus ao crente, lhe propõe a pregunta por seu ser e sua
constituição, e remete desde sua contingência a uma realidade fundante e original.
Por isso, as provas tradicionais da existência de Deus só são conclusivas para o crente,
porém não se impõem a quem rechaça a existência dessa realidade fontal e fundante
de sentido, a que os monoteísmos chamam Deus. E cada religião que afirma uma
comunicação direta e imediata da divindade remete a uma vivência concreta que
exige o assentimento ou a recusa, porém que não se impõe por si mesma.
25 Ch. Taylor, Fuentes del yo. Barcelona, 1996; Argumentos filosóficos. Barcelona, 1997,

293-334; La ética de la autenticidad. Barcelona 1994,11-34; 77-88. A diferença de
perspectivas entre Habermas y Taylor esta assinalada no volume coletivo, Ch. Taylor
(ed.), El multiculturalismo. México, 1993.Remeto às excelentes sugestões que oferece
J.B. Metz, Por una cultura de la memoria. Barcelona, 1999, 112-26.
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Por isso, as religiões falam de Deus como mistério e remetem às epifanias
e hierofanias, históricas e contingentes, que só podem ser sinais e indícios para
o que se encontra confrontado com elas desde fora. Todas as imagens de Deus
são construções humanas, ainda que sejam inspiradas pela divindade. O conflito
de interpretações é inevitável, ainda que isso não signifique que todas tenham o
mesmo valor, a mesma plausibilidade e mesma capacidade de persuasão.
O caminho para Deus, portanto, não é a abstração do substancial
comunitário, para obter uma visão de Deus aceitável a todas as religiões e
reduzida a um mínimo formal e transcendental. Essa síntese abstrata, apesar ser
faticamente irrealizável, dadas as diferenças fundamentais que existem entre as
religiões e a impossibilidade de uma definição que as abarque a todas, seria além
do mais inútil.
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Por sua extrema idealidade e grau de abstração não serviria para decidir
os problemas internos de cada religião Só se pode deliberar sobre eles dentro
da própria tradição concreta. Por isso o caminho da neutralidade, do consenso
ou da abstração não é válido. A universalidade só é possível desde cada tradição
substancial particular. Só desde dentro da experiência religiosa é possível
estabelecer as diferenças. Estamos encurralados por uma hermenêutica que
parte de uma tradição concreta e que não pode existir à margem dela.
Tem-se que partir, portanto, de cada crença religiosa e desde ela interpretar
as outras. É inevitável que essa hermenêutica do outro esteja condicionada
pela própria experiência. Se Deus existe e se comunica, o faz respeitando os
condicionamentos socioculturais. O cristão percebe qualquer manifestação
da divindade desde os símbolos e conceitos de sua cultura religiosa, enquanto
um muçulmano, e muito mais um induista, a interpretaria desde seus próprios
esquemas de compreensão.
Por isso, não há possibilidade de desenraizar-se da própria religião ao analisar
e compreender as outras. A verdade que possamos encontrar em outra visão
diferente tem sempre um conteúdo autorreferencial, desde o que estabelecemos
hierarquias, divergências e pontos comuns. Portanto, a teologia das religiões tem
que partir sempre das confissões concretas, não de uma abstração de todas elas.
A universalidade das religiões
Como tornar então a possíveis as pretensões de universalidade? Como
passar de uma religião particular a uma universal, que quer ser válida para todos
os homens? Desde uma tradição particular, a única universalidade possível é a

da abertura multicultural que chega a uma crença aberta e não dogmática, quer
dizer, fechada em si mesma. Pode-se reconhecer nas outras religiões caminhos de
busca de Deus desde o ser humano, que se pergunta e busca. Esta antropologia
poderia estabelecer-se como base comum para todas as religiões. Os monoteísmos
poderiam integrar nesses dados antropológicos sua própria concepção teológica
do Deus criador, sua teologia natural e sua percepção do sobrenatural como
inscrito na mesma natureza e historia.
Neste sentido se pode falar de um reconhecimento não só fático das outras
religiões, enquanto que estão aí, mas também moral. Há que se respeitar o direito
dos seres humanos, como indivíduos e coletividades, a buscar a verdade e se pode
assumir, sem menosprezo da própria tradição, que todas as religiões são caminhos
para Deus. Desde os monoteísmos se pode também admitir que haja um encontro
plural com a divindade, enquanto têm sido modos históricos de alcançá-la, ainda
que à hora de estabelecer a verdade dessas experiências coletivas, seja inevitável
o julgamento desde a referência à própria tradição. Cada crente estabelece as
possíveis concordâncias ao captar a sintonia de outras crenças com a própria.
A partir daí seria possível estabelecer círculos de parentesco e de diálogo das
grandes religiões entre si, muito mais quando touver interação e mutua influência
entre elas.
Porém tem-se que ir mais além, já que o potencial universal de uma tradição
concreta tem que mostrar-se historicamente. Se uma religião afirma ser o caminho
melhor e mais válido para encontrar-se com Deus, ainda que haja múltiplas vias
de acesso, tem que mostrá-lo por sua capacidade de se inculturar em contextos
e momentos históricos diferentes. Tem que ver sua própria identidade como algo
aberto e dinâmico, em constante evolução e interação, que lhe permite modificar
seu próprio credo a partir de outras contribuições que lhe advêm de fora.
Se uma religião diz que é a que Deus elege para toda a humanidade, e que
por isso é verdadeira e universal, tem que mostrá-lo na teoria e na prática. Quanto
mais capacidade tenha para absorber e integrar elementos estranhos, sem por
isso perder sua própria identidade, como unidade multicultural, mais testemunha
seu potencial universal. A identidade se mostra também na capacidade para
evoluir e permanecer ela mesma, apesar das mudanças.
A abertura, a capacidade de diálogo, a autocrítica, a capacidade de crescer
e de enriquecer-se são as que fazem dela particularidade aberta, que é a forma de
universalidade de cada contingência histórica. Daí, a importância do testemunho
que é o que arrastra e convence. A identidade religiosa não é algo estático, mas
antes, é processual e dinâmica.

173

Ao universalizar-se, uma religião torna-se mais capaz de assumir formas
plurais, adequadas aos distintos grupos e zonas nas que vive. A unidade de uma
tradição religiosa não vem dada pela uniformidade, mas pela comunhão na
pluralidade, que leva consigo diferenças e inclusive conflitos, que só podem ser
resolvidos desde uma afirmação aberta da própria identidade, contra a tentação
de um essencialismo atemporal, a-histórico e estático.
A evolução e a capacidade para conservar uma identidade na mudança
é um sinal de abertura, de crescimento e de universalidade. Além do mais, a
história nos recorda o potencial conflitivo e a violência desencadeada em nome
das religiões. Isto obriga a cada religião a recordar sua história, a manter aberta
a demanda de justiça das vítimas e a vigiar seu apresente e futuro para que não
ressurjam de novo os fanatismos e integrismos do passado.
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Nesses, faticamente, nega-se a universidade da religião e do Deus a quem
invocavam, já que a apelação a Deus se pagava com a aniquilação, às vezes física,
dos incréus e dissidentes do próprio credo, supostamente universalista. A práxis
particular, intolerância com os não-crentes, se contrapunha às pretensões teóricas
de testemunhar sua universalidade. A pretensão universal de uma religião deve
validar-se em sua capacidade para hacer-se cargo da liberdade dos hereges e
incréus, aos que tem que convencer com seu testemunho, ou fica desmentida na
facticidade histórica.
Cada religião que se abre ao universal se enriquece, assimila e integra as
contribuições de outras crenças, na mesma medida em que se oferece a elas
como alternativa e como convite. Nesta linha caminha a proposta de Lessing de
uma convivência pacífica entre os monoteísmos bíblicos e, ao mesmo tempo,
uma chamada ao testemunho. A fecundidade histórica de uma tradição se mostra
por sua capacidade de iluminar e potencializar âmbitos socioculturais distintos
daquele onde se originou.
Isto é o que faz que haja religiões mundiais e que outras não superem o
carácter do local ou nacional, com o que sua pretensão de verdade para todos os
homens é posta em questão por sua própria realidade histórica e sociocultural.
Por isso, o ecumenismo, o diálogo, a capacidade de interação e a contribuição
ao enriquecimento de outras religiões são marcas de crenças abertas e com
vocação planetária. No fundo é uma das dimensões e significados do conceito de
catolicidade que pretende o cristianismo.
Diante da pluralidade de crenças não existe nenhuma certeza de que
a própria é a válida. O que implica aceitar a contingência, na forma de assumir
dúvidas, perguntas e questionamentos internos e externos. Trata-se de uma

convicção de verdade que pode subsistir inclusive com problemas não resolvidos
e aporias. A dúvida aqui não seria um sinal de falta de fé, mas ao contrario,
uma mostra do carácter genuíno, aberto e não dogmático, dela. Não é possível
conhecer todas as outras tradições religiosas e muito menos avaliar seu potencial
de verdade. Basta com a convicção da validade do próprio caminho, que se
vai confirmando na práxis experiencial da vida e que se vai afiançando como
interpretação fecunda da vida que gera valor e sentido.
É conjuntural o ter nascido e crescido em um determinado contexto
sociocultural e religioso, não o é crescer em universalidade e abertura em relação
às outras religiões, sem perder a convicção de estar em um caminho verdadeiro
que leva a Deus e ilumina a vida. Também deve assumir a possível conversão à
outra religião distinta, que em um momento determinado aparece como mais
confiável, quer dizer, mais possibilitadora de experiências religiosas plausíveis e
críveis. A validade e plausibilidade do cristianismo não fundamenta em que possa
se remeter a um evento objetivo onde todos deveriam assumir e aceitar, como
seria o postulado da ressurreição, mas em uma compreensão que se baseia na
vida e morte de Jesus, e que se oferece como horizonte de sentido que pode
motivar e clarificar a todos os homens.
Deste modo, cada religião é uma hipótese global que explica o mundo,
inspira, motiva, e canaliza as buscas humanas 26. Se a própria comunidade de
pertença se torna convincente, motivadora e cada vez mais verdadeira, enquanto
que se vai afiançando a partir da práxis vital, não há motivo para abandoná-la
enquanto não se conheça outra alternativa mais válida, e ainda que haja certeza
de suas contradições, limitações e aporias. As particularidades abertas são as
formas de realizar a universalidade na contingência histórica, porém cada uma
conserva sempre sua condição de crença finita, contingente e limitada. Se a
pergunta por Deus é última e universal, as respostas são sempre penúltimas e
fragmentarias. Por isso, se empreende um caminho e se remete a confirmação ao
final da historia, na linha a qual apontam as escatologias dos monoteísmos.
Conclusão: o desafio dos direitos humanos
Não se espera que haja um progresso religioso na linha da dialética
hegeliana, nem que a evolução leve por si mesma ao superior, mas que se reflete
sobre a própria crença de forma crítica, reflexiva e histórica, aceitando as aporias,
contradições, limitações e páginas negras da religião à que se pertence.
26 Remeto às excelentes sugestões que oferece J.B. Metz, Por una cultura de la memoria. Barcelona,
1999, 112-26.
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Por isso, as dívidas e as perguntas sem resposta, ou ao menos com
soluções parciais, que deixam insatisfação, não são o sinal de uma imaturidade
religiosa, mas que podem testemunhar sua vitalidade, abertura e capacidade
de crescimento. A partir daí, é possível o diálogo, o ecumenismo, a valorização e
inclusive a aprendizagem de outras religiões. Se, pelo contrario, fosse fechada em
si mesma, incapaz de assimilar alguma coisa, de evoluir e de aprender, poder-se-ia
impugnar a pretensão de verdade universal que tenha, já que seria desmentida
pelos fatos.
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Este é o desafio dos monoteísmos, e em concreto do cristianismo, como
religião com pretensão universal e absoluta 27. Tem que interpelar as outras religiões
desde seu próprio caminho histórico e existencial, oferecer sua interpretação do
homem e do mundo e mostrar, na prática, sua fecundidade e convergência com
os direitos humanos e a dignidade pessoal. Ao mesmo tempo tem que beber nas
fontes experienciais de sua história à hora de avaliar os fenômenos religiosos,
dentro e fora dele. Isto lhe exige apego à tradição, na linha de Gadamer e dos
comunitarismos, e crítica reflexiva e seletiva dela, como afirma Habermas, desde
sua tendência à universalidade. Nunca se pode superar o círculo hermenêutico de
avaliar e autojulgar-se desde seus próprios critérios específicos, já que a dialética
de pretensões de universalidade e concreção particular é insuperável. Essa tensão
deve ser fecunda obrigando à evolução e abertura, assim como a recusar as
tentações fundamentalistas e integristas que ameaçam a todas as religiões.

27 Indico meu estudo El monoteísmo ante el reto de las religiones. Santander, 1997.
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Há um tempo, apareceu na revista eletrônica Tendencias21 um interessante
artigo de Carlos Beorlegui e Leandro Sequeiros1 no qual expunham e comentava
uma reflexão sobre as consequências das indagações que atualmente realiza uma
nova disciplina científica denominada astrobiologia.
Nele, se abordam duas questões que antes podiam parecer de ficção
científica, porém que hoje gozam de legitimidade científica inquestionável: existe
a vida fora de nosso planeta terra? Ou o que dá no mesmo: mais além de nós,
existe vida no universo? Além desta primeira questão, coloca-se outra em estreita
conexão, que se pode considerar uma especificação da anterior: fora de nós,
existe outra vida inteligente no universo?
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A astrobiologia pretende investigar cientificamente que fatos podemos
constatar e que teorias construir para responder estas perguntas. A Templeton
Foundation destinou recursos financeiros recentemente para investigar estas
questões. Porém, e além disso, depois de fazer uma síntese do estado da
investigação na astrobiologia – mencionando também autores clássicos como
Paul Davis, Christiam de Duve, Jacques Monod, François Jacob, Stephen Jay Gould,
e outros – o artigo de Beorlegui e Sequeiros introduzia importantes perguntas
que a eventual existência de seres inteligentes fora da terra deveria propor à
teologia cristã.
Sobre este último vamos, pensando neste artigo, seguir o fio das sugestões
formuladas por Beorlegui/Sequeiros em seu interessante escrito.
A projeção, com efeito, da eventual existência de seres inteligentes fora da
terra sobre a teologia cristã é facilmente compreensível, se se tem em conta os
principais conteúdos dogmáticos do cristianismo.
A criação foi empreendida pelo Deus Trino como cenário para que o homem
assuma pessoal e livremente a oferta à filiação divina. Deus aceita o mau uso da
liberdade - o pecado – e o perdoa. Esta é a decisão divina redentora personificada
no Verbo que tornou possível a criação.
Esta vontade redentora e criadora dada no tempo eterno de Deus é a que
se manifestou no tempo do mundo pela Encarnação do Verbo e pelo Mistério da
Morte e Ressurreição de Cristo. Este Mistério realiza e manifesta o eterno desígnio
divino na criação e na salvação do homem.
Um aspecto essencial da dogmática cristã é entender que o homem não
pode abrir-se a Deus desde o interior do mundo e aceitar a oferta divina de filiação
1

O autor aquí se refere ao artigo dos citados autores na Revista Iglesia Viva, número 248 [2012],
páginas 59 a 78: Hay que tender puentes entre Ciencia, Filosofía y Religión (N.T.), depois
publicado no Jornal eletrônico Tendencias 21, em julho de 2012.

senão aceitando o Mistério de Cristo. Assim, o homem não pode ter fé em Deus,
crer em Deus, se não é pela mediação cristológica universal, quer dizer: crendo
em Cristo. A aceitação de Cristo é por isso a essência necessária a toda possível
religiosidade humana.

A conciliação cristã de pretensão universal e seu ligar histórico
Estes conteúdos essenciais da dogmática cristã não deixam de colocar
problemas teológicos que se formularam desde a antiguidade e que tenham sido
de novo considerados na teologia moderna. O cristianismo afirma que a salvação
ofertada por Deus, a filiação divina, se dirige a todos os homens, é universal.
Pois bem, se o homem somente pode acessar essa salvação aceitando a
Cristo, ou seja, crendo no Mistério de Cristo, então se coloca um problema que tem
intrigado os teólogos durante séculos. Cristo nasce num momento do tempo, na
história humana. É datado historicamente. Mas, fato é que somente uma pequena
parte da humanidade teve conhecimento d`Ele.
Muitos homens viveram antes de Cristo sem conhecê-lo; somente uns
poucos tiveram acesso a sua mensagem enquanto viveu em Palestina. E, após sua
morte, a imensa maioria da humanidade tampouco conheceu sua mensagem.
Ou não a aceitou. Na atualidade a maioria dos homens continua desconhecendo
a Cristo. Então, como pode pretender o cristianismo ser uma salvação aberta
universalmente a todos, se esta salvação depende da aceitação de Cristo e o
Cristo histórico foi conhecido apenas por uma pequena parte da humanidade?
Este problema tradicional, considerado só em uma dimensão terrana,
se radicaliza pela eventual existência de seres inteligentes noutros pontos do
universo. A teologia cristã da redenção e da salvação em Cristo, a universalidade
do logos cristológico como essência da criação, foram pensadas só em relação à
espécie humana: pensou-se nela apenas relação ao homem sobre a terra.
Porém se, com efeito, resultasse que existam seres inteligentes fora da terra,
então, fariam parte do plano de salvação estabelecido por Deus para a espécie
humana, segundo as crenças cristãs? É difícil pensar que no universo criado por
Deus tivessem sido produzidos na evolução outros seres inteligentes, de condição
pessoal livre similar à humana, aos quais Deus tivesse permanecido fechado e que
não tivessem sido chamados a serem salvos através da filiação divina, tal como o
homem efetivamente foi chamado.
Caberia então pensar que a redenção universal do eterno desígnio divino,
que se realiza e manifesta na história no Mistério de Cristo, se estenderia também
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a essas outras espécies de seres inteligentes e surgidos na evolução do universo
criado por Deus? Ter-lhes-ia comunicado Deus, de alguma maneira, o sentido de
seu eterno desígnio criador em Cristo?
Além do mais, o problema do desconhecimento do Cristo histórico para a
imensa maioria dos seres humanos se estenderia agora a essas possíveis est´[ecies
de seres inteligentes extraterrestres. Se Deus lhes tivesse deixado aberto um
caminho de salvação, estaria à margem de Cristo, quer dizer, da aceitação do
logos cristológico da criação? Se sua salvação, como se afirma na dogmática cristã,
devesse estar mediada por Cristo, como seria possível neles um conhecimento de
Cristo que tornasse possível sua aceitação, tal como se postula como principio
essencial da teologia cristã?
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Como se vê, o cristocentrismo da teologia cristã (não só católica) não é
facilmente conciliável com os fatos (entendidos desde eles mesmos). A realidade
histórica (o localismo de Cristo) parece estar em contradição com o necessário
cristocentrismo (a universalidade pretendida). Esta contradição está patente já
quando se põe em consideração a história da humanidade na terra. Porém se se
radicaliza e se amplia ao considerar também a eventual existência de outros seres
extraterrestres com inteligência e condição pessoal livre similar à humana.

Estamos sós no universo?
O artigo de Beorlegui e Sequeiros começa colocando-se esta pergunta
e trata de respondê-la de acordo com as evidências das teorias científicas. Na
Astrobiologia se busca precisamente fazer reserva dos conhecimentos de que
hoje pode dispor a ciência para considerar se existe vida no universo, ou se seria
possível que existisse; e, em continuidade com esta questão, para considerar
também se existe, ou pudesse existir, vida inteligente fora da terra.
A revisão inicial que o artigo oferece chega a uma dupla conclusão:
primeiro que não haja evidências que constatem a existência de manifestações
importantes de vida fora da terra; segundo que, sem dúvida, tudo parece indicar
que a vida seria possível. O mesmo cabe afirmar da vida inteligente: primeiro que
não há evidências de que exista; porém, segundo, que tudo parece indicar que
seria com efeito possível.
Em último sentido, ainda que fora possível, o artigo apresenta o que hoje
parece ser a posição mais comum: o biogeocentrismo. Esta posição defende que o
fenômeno da vida responde a umas condições tão difíceis que se deveria qualificálas como irrepetíveis, de tal maneira que a vida sobre a terra seria resultado de um

acaso e que não seria verossímil pensar que pudesse repetir-se noutro ponto do
universo. Beorlegui/Sequeiros observam que para muitos autores esta ocorrência
ao puro azar é uma forma de querer insistir em que a vida não deve ser atribuída
a nenhum tipo de desenho que fizesse pensar em um desenhador, mas que é
devida ao puro azar.
Neste artigo não me deteria na revisão científica de Beorlegui e Sequeiros.
Por isso sugiro que, como pressuposto do quanto aqui dissermos, se reportaria
ao artigo que, segundo o que foi dito, parece concluir em que de momento tudo
aponta a que estamos sós no universo, ainda que a ciência veja hoje possibilidades
de que poderíamos descobrir a existência de vida, ou de vida de seres inteligentes,
fora da terra.
Porém, a eventual existência de inteligência exterior leva à teologia cristã
a propor uma questão teológica que já se havia enunciado desde a antiguidade
ao considerar que a maior parte da humanidade havia vivido e vivia no
desconhecimento da figura de Cristo. Continuaremos pressupondo estas ideias
neste texto.
Porém, de minha parte, aproveito só algumas linhas para antes expor minha
opinião sobre a revisão científica. É claro que, como quase todos, creio que de
momento não cabe afirmar a existência de vida inteligente extraterrestre. Porém
creio que devemos insistir em que a ciência parece avaliar hoje a possibilidade
teórica de sua existencia. Se a especulação de multiversos e a consideração dos
jogos de valores da teoria de supercordas forem verdadeiras, então, entre um
conjunto quase infinito de universos, não caberia excluir que pudesse ter-se
produzido outro com valores quase-antrópicos que tornassem possível um tipo
de vida similar ou distinta à nossa.
Numa palavra, todos os universos teriam uma unidade de origem
ontológica (em sua meta-universo de referencia) como bolhas de um metauniverso comum; e em um deles a matéria teria tornado possível já a emergência
de sensibilidade e de consciência (no nosso). Porque não noutros também? Sem
dúvida, a eventualidade de vida inteligente costuma ponderar-se não tanto no
marco dos multiversos quanto dentro de nosso universo real, o único realmente
existente com segurança.
Em relação a isto quero indicar que a ontologia da matéria e da natureza
das leis que dela derivam são as mesmas em todo nosso universo. Pois bem,
são esta ontologia e estas leis as que tornaram possível na terra a) a produção
da ordem físico e biológica que está na base mecânico-determinista da vida e
b) a emergência da sensibilidade e do conjunto da vida psíquica. O que hoje
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conhecemos como as surpreendentes propriedades antrópicas do universo (os
valores que, sem ser necessários, coincidem em tornar possível a vida e o homem)
são propriedades da matéria e das leis que regem em tudo nosso universo.
Portanto, se a matéria é a mesma em tudo o universo, porque não admitir
a possibilidade de que a evolução tivesse gerado em outros lugares a) ordem
física e biológica e b) uma ordem apropriada para que emergissem os estados
de sensibilidade/consciência que terminassem evolutivamente em sujeitos
psíquicos conscientes (não necessariamente iguais a nós).
Argumenta-se que a aparição da vida no planeta terra tem relação
com propriedades muito específicas e estranhas que coincidem de forma
surpreendente (posição no sistema planetário, eixo da terra, temperatura, etc.).
É verdade que as possibilidades intrínsecas da matéria prosperaram diante da
facilidade estranha do planeta terra (e, neste sentido, também poderíamos dizer
que o planeta terra tem surpreendentes propriedades antrópicas).
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Porém, num universo com galáxias e sistemas planetários incontáveis,
porque não conceder que fosse possível a produção de condições similares às da
terra, ou outras distintas, porém que tornassem possível a geração de sistemas
viventes que terminariam em vida inteligente?
Com isto não quero afirmar que existam vida e vida inteligente mais além
da terra. Simplesmente afirmo que não parecem existir considerações teóricas,
nem empíricas, que nos cerceiem a possibilidade de que, com efeito, existam. E
isso corrobora a oportunidade de discutir, ao menos em hipótese, que poderia
pensar a teologia cristã diante da eventualidade possível, hoje considerada por
instituições sérias, de que houvesse vida inteligente extraterrestre.

O desafio da eventual inteligência extraterrestre à teologia cristã
Beorlegui e Sequeiros sintetizaram o problema teológico nestes termos:
À hora de julgar se a possibilidade de inteligências extraterrestres
poriam ou não em questão o cristocentrismo, podem ser
consideradas três posturas:
•

considerar que essa hipótese jogaria por terra as teses
cristãs, com o que se demonstraria sua falsidade;

•

pensar que se deveria que supor a possibilidade de outra
encarnação de Deus nessas outras civilizações inteligentes,
que adotaria forma e características específicas, sem que
possamos saber quais…

•

entender que não haja dificuldade teológica em estender
a condição salvadora e mediadora única de Jesus, o Filho
de Deus, ao conjunto das outras possíveis civilizações
inteligentes do cosmos. Esta postura, na que me situo
[Beorlegui/Sequeiros], considera que tal dificuldade já se
dá à hora de entender a mediação salvífica de Jesus dentro
da própria história humana, e esse é na atualidade um dos
temas teológicos mais candentes que se suscitam no diálogo
entre as diferentes religiões.

A teologia cristã tem procurado sempre conjugar dois elementos
fundamentais: a universal vontade salvífica de Deus, que “quer que todos os
homens se salvem” (1 Tim 2,4) e a radical centralidade de Cristo, já que “não há
salvação em nenhum outro” (AT 4,12) . 2
Porém dada a dificuldade de realizar-se esta centralidade, não resta outro
remédio que situar-se em meio às duas posições extremas: diluir a universalidade
específica da revelação cristã, dada a universalidade numérica dos humanos, ou
melhor, aprofundar a centralidade de Cristo e deixar na sombra o destino salvífico
de tantos seres humanos que nunca chegaram a conhecê-lo.
Beorlegui e Sequeiros, seguindo Torres Queiruga, expõem a inevitabilidade
de que, ao existir uma revelação de Deus, esta deveria ser histórica, quer dizer,
situar-se em um tempo e lugar determinado, numa cultura necessariamente
local. porém desde aí, desde este particularismo, Cristo deveria “converter-se em
significativo para todos os homens de seu momento e do conjunto da historia,
tanto do passado como do futuro”.
O problema, dizem-nos , não está na particularidade da
encarnação de Deus, algo inevitável, mas antes que se mostre
a autentica capacidade universal. O problema que isto suscita
é o que aconteceria com os homens que não vão entrar em
contato com este salvador concreto. A dificuldade … que
sempre se fala na história da teologia, encontra-se no fato de
que muitas pessoas não conheceram nem conhecerão a Jesus,
pelo que não se torna significativo nem para os que viveram
antes d`Ele nem para os que viverão depois sem sequer ter
alguma noticia sua.

Por conseguinte, sintetizando o problema, a teologia cristã:

2

Cf. A. Torres Queiruga, Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana,
Madrid, Trotta, 2008, p. 322.
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a) assume que Cristo se revela historicamente (em circunstâncias históricas particulares que se tornam dificilmente acessíveis aos homens do
passado, do presente e do futuro);
b) a teologia cristã entende que a pessoa de Cristo, como Filho de Deus
que salva no Mistério de sua Morte e Ressurreição, deve ser aceita pela
liberdade pessoal de todo homem para relacionar-se com Deus, ser religioso e acessar à filiação divina;
c) a teologia cristã deve postular, posto que é inevitável admitir a impossibilidade de acesso histórico a Cristo pela maioria dos homens, que a
realidade de Cristo (quer dizer, o Mistério de sua Morte e Ressurreição)
deve “estar presente” na vida de todo homem, em todos os tempos e
lugares, em todas as culturas, de tal maneira que este “estar presente”
torne possível que Cristo seja, de alguma maneira, aceito ou recusado
pelo homem livre;
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d) a teologia cristã se vê obrigada a ter que explicar como e por que Cristo, mesmo que tenha se revelado em um contexto histórico, particular
tem a “capacidade universal” de “estar presente” na existência de todo
homem, de tal maneira que possa ser aceito ou rechaçado; quer dizer,
deve explicar a universalidade do cristianismo.
Este é, pois, o problema de entender a universalidade do logos cristológico.
É o problema de entender o que a teologia cristã sempre proclamou: que não há
salvação sem admitir Cristo. Quer dizer, não se pode conceber uma aceitação de
Deus e uma religiosidade natural autentica cujo logos natural não seja, no fundo,
um logos – uma racionalidade ou sentido – cristológico.
A teologia cristã prega a universalidade do logos cristológico que abarca
a toda a criação. A criação teve sentido e foi empreendida por Deus pelo logos
cristológico; por isso, o homem, desde dentro da criação, não pode acessar o
sentido de tudo em Deus sem aceitar o logos cristológico. Isto parece um jargão,
jogo de palavras esotéricas que não responde a nada. Porém, não é assim. Trata-se
de algo que tem profundo sentido humano e cósmico. Ou poderemos entender
com clareza meridiana, se continuamos lendo.
Numa Carta Apostólica do papa João Paulo II, Dominus Jesus, colocava-se
a questão da necessidade de afirmar o cristocentrismo na teologia cristã, quer
dizer, a necessidade de que Cristo seja o logos profundo de toda religião natural.
Costumava-se valorizar as religiões não cristãs por meio de uma desvalorização do
cristocentrismo. Por outro lado, a Carta reconhecia que, ainda que não saibamos

bem como explicar, sem dúvida, tinha-se que insistir na universalidade de Cristo.
A Carta, pois, reconhecia a dificuldade explicativa.
Este é, na realidade, o problema: explicar em quê Cristo se torna significativo
para toda vida humana de todos os tempos (mesmo para aqueles que não
conheceram a Cristo, e eventualmente de extraterrestres de outras civilizações
inteligentes). Quer dizer, onde se enraíza sua capacidade universal (de ultrapassar
o particularismo de um tempo e um lugar) para “estar presente”, de alguma
maneira, na condição natural de todo homem, de maneira que, como dizíamos,
pudesse ser aceito ou rechaçado.
Pense-se que a teologia cristã, com efeito, não o torna fácil: aceitar ou
rechaçar a Cristo não é qualquer coisa, pois deve entender-se como aceitar ou
rechaçar ao Deus Encarnado que realiza o Mistério de sua Morte e Ressurreição.
Como entender que um conteúdo teológico tão específico, e na aparência tão
peculiar como a história de Jesus, esteja presente diante da consciência de todo
homem para poder ser aceito ou rechaçado? - Há duas propostas que apareceram
na história da teologia e que devemos considerar.
A resposta da autenticidade moral. Propôs-se uma solução primeira que
vem dos tempos antigos e que parece óbvia quase de imediato. Todo homem
que vive uma vida honesta com autenticidade e retidão moral já é cristão; quer
dizer, aceita implicitamente Cristo (ou, em seu caso, rechaçando-o em caso de
inautenticidade moral). A obra de Hegel, catalogada em seus escritos de juventude
por Nohl, intitulada Jesus, oferece esta imagem do cristianismo identificado com
a moral natural kantiana. Esta posição é a que parece assumiu-se no artigo de
Beorlegui/Sequeiros, seguindo Torres Queiruga.
Jesus se apresenta muito mais como um universal salvador,
como um modelo de realização humana, não tanto por
extensão aos demais de um particularismo cultural, mas
como uma meta simbólica de ir se realizando como processo
emergente desde cada situação particular e cultural.
Dá-se, portanto, uma dialética entre a particularidade e
a universalidade. Isto supõe que se a teologia cristã quer
apresentar a Cristo como universal, segundo Torres Queiruga,
´tem que dar prova de sua destinação universal, mostrando
que nela se manifesta, sem exclusividade, nem privilégio,
a plenitude daquilo mesmo que todos de alguma maneira
vivem, pressentem e buscam´.
De alguma forma, no próprio evangelho (Mt. 25, 31-46), no
denominado juízo das nações, adverte Jesus que a realização
ou salvação, e, portanto o juízo positivo de Deus, não
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provem tanto de realizar uma série de práticas religiosas de
uma determinada igreja, mas de realizar a solidariedade e o
amor ao próximo necessitado, como caminho de realização
humana universalizável. E na medida em que se cumpre esse
programa, se está realizando o ideal de humanidade e o ideal
de salvação que Cristo oferece a todos.

Conforme esta maneira de entender, portanto, Cristo estaria presente em
toda vida humana como modelo de autenticidade e retidão moral. Aceitar a
Cristo equivaleria, então, a agir com retidão moral. Pois bem, é esta interpretação
moral suficiente para justificar de que maneira Cristo “está presente” em toda vida
humana, de acordo com as exigências da teologia cristã? Cremos sinceramente
que não. Por duas razões.
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a) em primeiro lugar porque hoje em dia a antropologia filosófica e a ética
fizeram o pensamento contemporâneo entender que a ordem moral
e a social nascem da natureza humana mediante o exercício da razão.
Por isso, se reconhece que a honestidade, a autenticidade e a retidão
moral do homem, que se abre solidariamente aos demais na justiça, é
possível à margem da religião e da referência a Deus. Se afirmamos que
toda retidão moral é aceitação de Cristo (com as inevitáveis conotações
religiosas que isto implicaria) rompemos então a autonomia da ordem
moral natural e parece que imporemos um teocentrismo moral, que
hoje está totalmente fora de lugar.
Noutras palavras: não parece que a retidão moral deva supor
necessariamente aceitar o “modelo Cristo”, porque a moral natural se explica
simplesmente como seguimento do ideal humano configurado pela pura razão
natural, tal como vemos na autonomia moral do homem moderno.
b) em segundo lugar, se Cristo não poderia estar presente como tal, em
seus gestos históricos, nos homens que não o conheceram, então a
Ele somente se teria acesso quando os homens por sua razão natural
perfilassem o ideal moral humano que devem seguir. Neste sentido, Cristo
só poderia estar presente como um modelo natural de moral e de retidão
humana. Noutras palavras: ter-se-ia reduzido o cristianismo a uma moral
natural (que inclusive poderia ser entendido até sem Deus). Pois bem,
isto parece estar muito longe das exigências da teologia cristã que, por
cristocentrismo, entende uma aceitação de Cristo como Deus Encarnado
que manifesta Deus no Mistério de sua Morte e Ressurreição. A aceitação
de Cristo implica um carácter religioso e não simplesmente moral.
Seja dito tudo isto em relação ao texto evangélico de Mt 25, 31-46, citado
por Beorlegui/Sequeiros conforme Torres Queiruga, que, a meu entender, não

deve interpretar-se no sentido de que Cristo reduza a salvação a um assunto de
moral natural. No conjunto da mensagem de Jesus é claro que quem está aberto
a Deus (ao amor que Deus é) realiza em sua vida este amor em suas obras, na
abertura e solidariedade com os irmãos, de tal maneira que o Juízo de Deus julga
unitariamente nossa abertura a Ele através de nossas obras.
Na moral evangélica dos que serão salvos por Deus está presente algo mais
que moral natural. Está presente um Deus que é o que, para os cristãos, move de
uma forma mais profunda à honestidade, à autenticidade e retidão moral.
A resposta do teísmo natural. Por conseguinte, a condição natural que
torna Cristo presente na vida humana, à margem de seu conhecimento histórico,
de tal maneira que o homem possa decidir-se diante d`Ele, parece que não poderia
consistir só na retidão moral. A presença de Cristo deveria estar conectada com
Deus ou com o religioso. Por isso, ao cristocentrismo que assume a teologia cristã
pode se dar uma resposta teísta. Os homens, com efeito, estão naturalmente
abertos a Deus. Quer dizer, podem aceitar ou negar a Deus em suas vidas.
Portanto, poderia postular-se que a religiosidade natural é sempre
implicitamente cristológica (de alguma maneira Cristo está presente nela). A
postura de Karl Rahner sobre os cristãos anônimos poderia ser considerada como
uma forma de postulação cristocêntrica do teísmo natural. Um teísmo natural que
por si mesmo impulsionaria a vida humana rumo a uma retidão moral que já no
seria somente uma certeza moral pura (que poderia ser como tal não religiosa),
mas a retidão moral fundada na religiosidade natural que aceita a Deus.
No artigo de Beorlegui/Sequeiros, baseado em Torres Queiruga, parece
aludir-se ao teísmo natural num breve comentário a Pannenberg. Entendese que a revelação (que se dá plenamente em Cristo) tem que ser vislumbrada
no exercício da razão humana e que por isso deve estar presente nas diversas
religiões históricas.
“Daí que o desafio ao universalismo de Cristo e do cristianismo
está na verificação e na credibilidade que transparece em
sua oferta de universalidade. Torres Queiruga, segundo W.
Pannenberg, se esforça por mostrar uma fórmula que torne
aceitável esta pretensão.
Para Pannenberg, é evidente que a revelação hoje só se torna
aceitável e universal, se pode validar-se diante da razão crítica
e da investigação histórica. Portanto, a revelação aparece
como demonstrável com certeza na historia. Com isto o que
se quer dizer é que Deus se revela de modo indireto (não
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ao estilo gnóstico), em todas as religiões, guiando aos seres
humanos a sua própria realização.
Porém, em meio às diversas religiões, o modo mais explícito
e completo se realizou em Jesus, o Cristo, no que se tem a
pretensão de que se revelou o autentico rosto de Deus e o
ideal humano (individual e social), não tanto como extensão
de um particularismo cultural ao resto dos seres humanos,
mas como expressão ideal de o que já se está gestando em
semente em todas as culturas e Religiões”.

188

Estamos de acordo em que essa presença de Cristo, que tanto quanto pode
ser descrita pela razão e se comprovar o que acontece na historia, quer dizer, nas
religiões, poderá tornar demonstrável sua oferta de universalidade. Em Cristo
ter-se-ia dado uma revelação de Deus que não deveria consistir em agregar um
novo particularismo “historicista” aos muitos existentes, no mesmo nível e em
paralelo, mas em expressar algo mais profundo, a saber, a essência universal
da religiosidade humana presente, por sua própria universalidade, em todas as
religiões.

A questão essencial
Porém voltemos de novo à questão de fundo, pois estamos, como se diz,
amolando a faca, porém sem começar a cortar.
A questão está perfeitamente definida: como e de que maneira pode a razão
natural entender que Cristo, segundo o que significa para a teologia cristã, esteja
de fato presente na vida de todo homem? Dizer, como faz o teísmo natural, que a
ideia natural de Deus deve ser implicitamente cristã, que deve ser compreensível
por nossa razão e estar presente nas religiões como um fator universal, não vai
mais além de enunciar o que devemos postular desde a fé cristã. O mesmo faz
Pannenberg. Sem dúvida, o que se trata é de rechear de conteúdo real (explicar)
o que significa realmente o postulado de cristocentrismo.
De acordo com o que - segundo Pannenberg, como recorda Torres Queiruga
- na ressurreição de Cristo se nos anuncia, a revelação se tornará plena no final da
historia. A ressurreição de Cristo é anúncio, antecipação ou prolepse da totalidade
final que, na atualidade, permanece, todavia, aberta ao futuro. Porém não se trata
de explicar o futuro, mas de explicar por qual razão é, e se tem sido, a presença
efetiva do logos cristológico na vida presente dos homens, de maneira que possa
tornar-se efetiva e inteligível a universalidade real do cristianismo.

No passado, no presente e no futuro. Temos argumentado que a pura
retidão moral natural não basta para explicá-la. Onde está, portanto, a explicação?
Se o marco explicativo de um teísmo cristão não vai mais além de amolar a faca
(postular que a religião natural deve ser cristocêntrica) porém sem começar a
cortar (explicar como e por que) continuamos nos movendo no desconcerto que
tem tido a teologia cristã durante séculos. No fundo é a posição que admite a
Carta Dominus Iesus ao insistir no cristocentrismo que impõe o kerigma cristão,
ainda que não saibamos, todavia como explicá-lo.

A razão natural diante do enigma do Deus possível
Portanto, existe alguma explicação? Creio que se existe eu a expliquei
amplamente em Hacia el nuovo Concilio3, e noutros escritos. A partir de agora
limito-me, pois, a expor minha opinião. A explicação é, portanto, acessível à razão
natural que é capaz de descrever o conhecimento que temos do universo e da
forma que o homem, orientado pela razão, permanece aberto diante do enigma
último do universo.
O que diremos em seguida é muito simples e pode ser facilmente entendido.
Mais difícil é enquadrar o que dizemos na história do pensamento filosófico e
teológico para mostrar seu verdadeiro significado e a transcendência como novo
paradigma do cristianismo (e no fundo de toda religiosidade) na modernidade.
Para entender o verdadeiro dramatismo da vida humana diante do Deus
possível e do sentido que tem a religiosidade (que aceita a Deus como existente
e religa a Ele a existência humana numa esperança de salvação), é necessário
advertir que esta abertura não supõe a evidência de Deus, seu conhecimento
como certeza absoluta ou metafísica, racionalmente inevitável, como dizia o
teocentrismo tradicional nas antropologias que afirmavam como não é possível
um humanismo sem Deus, tal como tem sido habitual até agora no paradigma
greco-romano.
Tem sido precisamente a cultura moderna, em especial a ciência da filosofia
derivada, que fez compreender Deus, como fundamento do universo, é possível
e existem argumentações que avalizem isto. Porém não é uma evidência que se
imponha pela força necessária das circunstancias da natureza objetiva. De fato, a
história moderna mostra que é possível um entendimento puramente mundano,
sem Deus do universo. A razão moderna mostra, pois, que estamos abertos a Deus;
porém não como evidência, mas como possibilidade argumentativa pela razão.
3

Cf. Javier Monserrat, Hacia el Nuevo Concilio, Madrid: San Pablo 2010
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Isto é o que mostram a ciência, a filosofia e, em geral, a cultura moderna.
Porém a intuição de que a natureza objetiva não nos impõe Deus não só é uma
consideração do grupo restrito dos intelectuais. Há razões para pensar que a mente
natural do homem de todas as épocas (inclusive daquelas onde predominava um
teocentrismo impositivo cultural na sociedade) intuiu com profundidade que o
Deus possível estava oculto: que era verossímil, porém que era um Deus que de
fato estava distante de uma realidade em que o homem estava afogado em sua
própria solidão e liberdade.
O dramatismo da religiosidade natural diante do Deus oculto e libertador
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Este enigma fático do universo (imposto pelos fatos) situa o homem em uma
embaraçosa situação que tem sua existência com uns tons dramáticos, de uma
grande incerteza e dramatismo metafísico. O drama consiste em que o homem
desejaria que Deus existisse e libertasse a humanidade, tornando possível uma
felicidade final. Porém frente a este impulso metafísico religioso, a faticidade dos
fatos impõe o enigma de um Deus possível, que, se existir, não se manifesta com
evidência, e em último termo poderia ser que não existisse, tal como parecem dar
por assentado muitos homens na cultura moderna. Por isso, todo homem vive
sua vida como um drama metafísico em que deve decidir se vive, ou não, aberto
à crença em Deus.
Não se trata tanto, em principio, da inserção em uma religião social objetiva,
quanto da posição religiosa interior, profunda, do homem diante da enigmática
dimensão metafísica do Último.
Esta vivência dramática da posição humana diante do Deus possível é vivida
por todos os homens. Ela é uma consequência dos fatores inevitáveis que pesam
sobre sua condição humana. Seres inteligentes de outros lugares do universo
fariam parte do mesmo universo, por tal razão poderiam ter entendida também
a possibilidade de que seu universo se fundaria em Deus, porém estariam de fato
instalados na mesma incerteza metafísica dos seres humanos.
O que supõe esta consciência do enigma do universo? A situação mesma
de incerteza, o fato de que Deus não seja evidente e o universo seja um enigma
metafísico, fazem com que a possível inclinação para Deus seja problemática,
quer dizer, que contenha aspectos ou perfis que a tornem obscura, não evidente
por si própria. Tais perfis negativos da possível imagem de Deus são dois.
Primero é o problema do silencio de Deus diante do conhecimento. É o
silencio divino diante do universo. É a dificuldade de aceitar que um Deus real

se tenha ocultado na realidade e o homem se encontre na molesta situação de
não saber a ciência certa se existe. Segundo é o problema do silencio de Deus
diante do sofrimento humano e o drama da história em seu conjunto. É o silencio
divino diante do sofrimento da historia: a dificuldade óbvia de que um Deus que
se postula bom tenha desenhado a criação de um universo em que a espécie
humana deve atravessar o caminho dramático do sofrimento e da morte.
O dramatismo metafísico de toda vida humana consiste, pois, em que se
deve tomar necessariamente uma posição diante do metafísico, com Deus ou
sem Deus; porém as circunstancias fáticas levam a desconfiar que fosse real o que,
no fundo, se desejaria, a saber, que Deus fosse real.
Os homens de todas as culturas que estão abertos, pelo impulso da razão
na natureza, à eventual crença em um poder (ou poderes) pessoal (pessoais) que
salva, se veem abertos para considerar que o silencio de Deus no universo e seu
silencio diante do drama da história são argumentos dissuasórios de sua crença. A
condição humana torna inevitável que assim seja em todos os homens.

O sentido ou logos da religiosidade natural
Dado que este dramatismo da abertura a Deus, desde a condição humana
de ser racional existente dentro deste universo, é antropologicamente inevitável,
resulta que ser religioso ou não sê-lo depende sempre da crença ou não-crença em
um Deus oculto e em silencio diante do enigma do universo e diante do enigma
do sofrimento da história. O homem religioso é aquele que crê na existência de
um Deus que quer salvar ou libertar a história humana, apesar de seu silencio
no universo e seu silencio no drama da história. De alguma maneira, o homem
religioso entende que existe um sentido ou um logos, uma explicação racional,
para que Deus tenha criado o universo que de fato criou.

Assim e por isso, o homem religioso dá um voto de confiança em Deus,
crendo que tem sentido crer que é real esse Deus oculto e libertador, cuja
existência, no fundo, se torna verossímil pela consideração racional da mesma
natureza.

A religiosidade natural do homem de todos os tempos e de todas as
culturas, deixam de lado sua pertença a uma ou outra das grandes religiões
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históricas. É sempre um homem que vive afetado pelo abandono do possível
Deus numa natureza que, além do mais, é cruel, inóspita e lhe impõe um duro
caminho de sofrimento.
Sem dúvida, esse homem, apesar do distanciamento do Deus posível, de
seu silencio e ocultamento no enigma do universo e no drama da historia, crê
na existência de Deus e espera que a história culmine em uma libertação final
empreendida por esse Deus, de momento oculto.
Os possíveis extraterrestres com inteligência racional deveriam ter
surgido noutros lugares dentro de um universo evolutivo, que como o nosso
seria enigmático e produtor do sofrimento, e sua possível referência a Deus
estaria também condicionada (ou mediada) por esta inevitável confiança em
um Deus oculto e em silencio, porém em cuja futura ação libertadora poderiam
esperar.
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A experiência religiosa e a apelação interior a Deus, nascida desta
disposição pessoal em crer em um Deus oculto e libertador reforçaria a
segurança subjetiva do homem religioso.
Além do mais, a vivência religiosa daria lugar ao agrupamento social dos
crentes em religiões sociais que de diversas formas expressariam sua religiosidade
constituindo tradições historicistas fundadas em experiências primordiais,
narrações, teologias, ritos e leis morais. Todas as religiões se diferenciariam no
barroquismo de sua interpretação da religiosidade, em diversificadas tradições
historicistas, porém coincidiriam sempre em ser manifestações de uma crença
religiosa nascida de homens que participam da mesma condição humana: uma
condição que lhes faz apalpar existencialmente o distanciamento e abandono
de Deus no universo e o drama do sofrimento pessoal e coletivo, porém homens
que, apesar disso, se abrem esperançosos à crença em um Deus oculto e
libertador.
Por outro lado, fica fora de questão que o homem religioso, e todas
as religiões, na abertura a um Deus oculto/libertador, se entenderiam em
fraternidade com todos os seres humanos e viveriam sua vida com uma retidão
moral à qual se sentiriam já chamados por sua pura condição humana.
Por isso se entende o texto de Mateus, citado por Torres Queiruga, quando
no Juízo de Deus se chama à salvação a que mostra sua entrega a Deus em sua
consequente entrega aos homens na retidão moral. A retidão que Deus premia
é aquela vai unida à retidão religiosa diante de Deus.

A essência cristológica da religião natural
Se a condição humana é a que temos descrito e a religiosidade natural
deve responder sempre a um logos que dá sentido à crença em um Deus oculto
e libertador, então se pode vislumbrar com facilidade o que queremos dizer ao
considerar que a religiosidade natural é sempre cristológica. Porém, por que o
dizemos? Não é difícil entende-lo.
Diz-se, com efeito, que crer em um poder pessoal divino que cria e domina
o universo é crer em um Deus que se ocultou o para constituir o que o homem
adverte, a saber, sua existência pessoal livre que deve aceitar a Deus por decisões
livres.
O homem aceita a esse Deus que quer ocultar-se e que assume o que é a
vida humana real. O homem, além do que, confia nesse Deus oculto, e entende
que o drama da história tem um sentido orientado para a libertação da historia.
Nisso vemos que a religiosidade natural supõe aceitar em essência o
desenho trinitário da criação próprio do kerigma cristão. O Deus trino se decide
pela criação assumindo a criação dum universo em que o homem estará aberto
a sua liberdade, e no qual poderá aparecer o pecado, o fechamento do homem a
Deus.
A vontade trinitária de Redenção, que assume a realidade humana tal qual é,
está personificada no Verbo, o Filho de Deus, por cuja aceitação do homem e de sua
liberdade nasce toda a criação que tem em sua vontade redentora o fundamento.
Esta decisão redentora do Verbo nascida na vontade eterna de Deus é a que o
cristianismo entende que se realiza e manifesta, em um momento do tempo do
mundo, através da Encarnação e do Mistério da Morte e Ressurreição de Cristo.
A Morte de Cristo manifesta que o desígnio eterno de Deus assumiu a kénose, o
abaixamento, o esvaziamento da Divindade diante dum mundo em que a Gloria
da Divindade estará ausente para tornar o homem pessoal e livre, pondo em suas
mãos a historia.
Igualmente a Ressurreição de Cristo manifesta que o plano de Deus para
estabelecer uma relação com a estirpe humana culminará na libertação escatológica
da historia, anticipada na ressurreição da pessoa de Cristo.
ortanto, o que o cristianismo revela em Cristo é o que constituiu a essência da
religiosidade natural. Todo homem que aceita a Deus e é religioso desde o interior da
criação o faz crendo em um Deus cujo eterno desígnio é ocultar-se no mundo para
realizar a liberação escatológica. O logos da única possível religiosidade humana é
crer no Deus oculto (a cruz) e no Deus libertador (a ressurreição).
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Toda religiosidade humana supõe, pois, aceitar o eterno desígnio de um
Deus oculto e libertador: esta crença assume de forma implícita o que manifestou
explicitamente o Mistério da Morte e da Ressurreição de Cristo. Ao aceitar o Deus
oculto e libertador está-se aceitando implicitamente o eterno desígnio divino.
O universo não pode ser entendido como criação divina se seu Autor não é um
Deus que age como Deus oculto/libertador. Por sua vez, a aceitação e a relação do
homem natural com Deus tão pouco podem existir se não estão dirigidas a esse
Deus da criação, oculto/liberador.

Religiosidade universal, cristianismo universal, igreja universal
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Estamos de acordo, pois, com a postulação que defende o artigo de
Beorlegi/Sequeiros, na esteira de Torres Queiruga, a saber, que o cristianismo não
deve ser entendido como uma religião que opõe uma particularidade a outras
particularidades. Deve ser a proclamação da verdade da condição humana
universal que torna possível ao homem relacionar-se com Deus. Somente se se faz
girar o entendimento do cristianismo em torno do universal se poderá entender a
universalidade cristocêntrica que postula a teologia cristã. Porém, como explicar
esta universalidade?
Não parece existir outra via que postular que o teísmo natural é um teísmo
cristão. Porque é assim? A verdade é que, em minha opinião, não existe outro acesso
racional à descrição dessa universalidade cristã que mostrar como o dramatismo
metafísico da vida humana, desde o interior de um universo que não é teocêntrico
mas que coloca o homem no enigma e na incerteza metafísica, conduz a que a
religiosidade – ou não-religiosidade humana – seja uma tomada de posição diante
do possível Deus oculto/liberador.
É precisamente a cultura da modernidade a que nos tirou do teocentrismo
do paradigma greco-romano e torna possível hoje uma nova hermenêutica do
cristianismo. Isto é o que eu expliquei amplamente em meu livro Hacia el nuevo
Concilio e que aqui apresentei resumido sumariamente.
O que se mostra na religiosidade universal, no cristianismo universal e na
igreja universal é, portanto, o mesmo logos ou razão do único sentido em que
é possível entender o universo como criação de Deus. Este logos é o que está
universalmente presente em toda religiosidade humana.
Este logos é o que Jesus revelou para dizermos que o eterno desígnio divino
responde a essa vontade de criar no logos cristológico. Este logos universal é o que
a igreja deve proclamar – pondo o particular e historicista de sua própria história

no lugar que lhe corresponde – sabendo que este é o caminho para encontrar a
convergência enriquecedora com o movimento religioso universal.
Esta perspectiva universal, com efeito, voltando ao tema que suscitou estas
reflexões, segundo a Beorlegui/Sequeiros, é a que nos permite entender que Cristo,
o logos cristológico da criação, está presente em todos os homens do passado, do
presente e do futuro, independentemente de terem conhecido a pessoa histórica
de Cristo.
Desde o mesmo critério pode-se também julgar a eventual extensão do
cristianismo a possíveis culturas de seres extraterrestres inteligentes. Se existirem
seres inteligentes fora da terra, noutros lugares do universo, seria impossível
avaliar o sentido de sua religiosidade e de sua possível relação com o Mistério de
Cristo, sem conhecer em que situação se encontram nem qual é o plano de Deus
para com eles.
Estariam vivendo só uma religião natural (que pelo dito seria também
implicitamente cristológica)? Deus ter-se-ia manifestado de alguma maneira
congruente ou similar com a revelação em Cristo dada em nosso planeta terra?
Seria plano de Deus que chegassem a conhecer a revelação do logos cristológico
por seu contato com o planeta terra? Tudo são especulações abertas.
Porém, em todo caso, o que se deveria pensar desde o cristianismo seria que
o logos cristológico da criação dever-se-ia estender também a todas as possíveis
linhagens inteligentes do universo.
E isto quer dizer que viveriam num universo criado para a dignidade e para
a liberdade, em que se apresentaria o silencio de Deus diante do conhecimento e
o silencio diante do sofrimento de linhagens inteligentes que também deveriam
construir-se a si mesmos pelo sofrimento evolutivo inevitável em que se acessa
à vida pela morte. Para eles também uma possível religiosidade estaria mediada
pelo logos de um Deus oculto e libertador. E, se fossem religiosos, sua religiosidade
estaria mediada pelo logos cristológico, tal como acabamos de expor.
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