


 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
                                                                                                                                             

 

A ANPTECRE, por meio da Comissão Local, tem a satisfação de colocar ao alcance 
de seu público os Anais do Congresso de 2021. São mais de duas centenas das  
quase 500 comunicações apresentadas entre os dias 28-30 de setembro de 2021. 
É o resultado do compromisso de toda comunidade científica abrangida pela 
Associação, envolvendo docentes e discentes dos programas da Área de Ciências 
da Religião e Teologia.  
O Congresso de 2021 teve como tema Religião e Teologia entre o Estado e a 
Política: uma abordagem interdisciplinar, e foi realizado de maneira virtual, sob o 
forte impacto da maior pandemia nos últimos 100 anos da história humana. 
Centenas de milhares de mortes, só no Brasil, numa situação política 
constrangedora, e num contexto mundial desafiador. O quadro mais amplo do 
Evento, assim como foi registrado no Site do Congresso, nasceu da consciência de 
que “em tempos recentes, em diferentes lugares do mundo, estados modernos 
aparecem sob influência de poderes políticos motivados religiosamente ou 
recorrendo a imaginários religiosos para se justificarem.  
Essa obra agora publicada só foi possível graças à colaboração de muitas 
pessoas. Em primeiro lugar, docentes e discentes que submeteram, apresentaram 
e enviaram os textos definitivos de suas comunicações; em seguida, as/os 
coordenadoras/es de GTs e STs, que receberam e avaliaram tanto as propostas 
quanto os textos definitivos dos respectivos GTs e STs; ao Conselho Diretor da 
ANPTECRE, ao Conselho Científico da ANPTCRE, que avaliou as propostas de STs 
e GTs e se empenhou na revisão dos textos definitivos; à Seth Comunicações, na 
gestão das submissões, na recepção dos textos definitivos e na padronização 
básica dos textos; a toda equipe do setor de eventos da PUCRS, pela infraestrutura 
e logística na apresentação das comunicações, a toda Comissão Local do 
Congresso, docentes, discentes e egressas/os dos PPGs das Faculdades EST e 
PUCRS. 

Parabéns às autoras e autores, e bom proveito. 
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Apresentação 

 

Erico João Hammes  
A ANPTECRE, por meio da Comissão Local, tem a satisfação de colocar ao 

alcance de seu público os Anais do Congresso de 2021. São mais de duas centenas 

das  quase 500 comunicações apresentadas entre os dias 28-30 de setembro de 

2021. É o resultado do compromisso de toda comunidade científica abrangida pela 

Associação, envolvendo docentes e discentes dos programas da Área de Ciências 

da Religião e Teologia. 

O Congresso de 2021 teve como tema Religião e Teologia entre o Estado e a 

Política: uma abordagem interdisciplinar, e foi realizado de maneira virtual, sob o 

forte impacto da maior pandemia nos últimos 100 anos da história humana. 

Centenas de milhares de mortes, só no Brasil, numa situação política 

constrangedora, e num contexto mundial desafiador. O quadro mais amplo do 

Evento, assim como foi registrado no Site do Congresso, nasceu da consciência de 

que “em tempos recentes, em diferentes lugares do mundo, estados modernos 

aparecem sob influência de poderes políticos motivados religiosamente ou 

recorrendo a imaginários religiosos para se justificarem. Candidatas e candidatos 

não apenas recorrem a linguagens, mas usam simbolismos e títulos religiosos como 

credenciais para seus programas eleitorais. Argumentos para justificar a 

discriminação e a desigualdade voltaram à cena e questionam o que se supunha 

serem conquistas inabaláveis da Modernidade. As instituições mais sólidas da 

convivência em todos os níveis e âmbitos, desde a escola à Universidade, passando 

pelas igrejas e religiões, desde as ciências à justiça passando pelos poderes 

constituídos, viraram alvo de críticas e revisões. Também o Brasil e a sociedade 

brasileira com suas instituições fazem parte desse contexto. Poderosas redes 

paralelas, servindo-se de canais comunicativos, sejam eles corporativos, individuais 

ou coletivos, com destaque para as mídias sociais, assumiram o papel legislativo, 

ético, religioso, executivo e judiciário da sociedade”. 

Diante do quadro assim percebido, surgiram algumas dass perguntas que 

mobilizaram e mobilizam as/os integrantes dos Programas de Pós-Graduação da 

Área, e da organização do Congresso: “Como as Ciências da Religião e a Teologia 
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são influenciadas por essa realidade? Como podem interagir com essa realidade? 

Como podem situar seu próprio papel, e com quem podem compartilhar suas 

descobertas? Como a Área identifica o papel da Reliigão e da Fé nesta hora? 

A ementa do Congresso previa como temáticas: A relação entre Religião e 

formas recentes de ideologias de Estado, de política e de governo; as teologias 

emergentes da relação entre religião e sociedade; o jogo das linguagens religiosas 

frente às exigências do bem comum (política, religião, comunicação e economia); 

aspectos históricos da relação religião, poder, Estado, regimes de governo; formas 

históricas de teologias de poder, estado, sociedade, política e regimes de governo; 

Esfera pública, Religião e Teologia; demandas éticas para a Religião e a Teologia; 

Religião, Teologia, política, saúde em contexto de pandemia e pós-pandemia. 

Foram sugeridas as palavras-chave: Religião. Teologia. Política. Pandemia. 

Bem Comum. Linguagens religiosas. 

Como objetivos foram propostos: 1) Desenhar o quadro atual da relação entre 

Religião, Teologia, Estado e Política; 2) Recuperar elementos históricos da relação 

Religião, Teologia, Estado e Política; 3) Debater teorias atuais da relação entre 

Religião, Teologia, Estado e Política; 4) Identificar linhas de discernimento para a 

relação entre Religião, Teologia, Estado e política. 

Na sua concretização, alguns temas sofreram adaptações e ajustes, dentro 

das limitações de tempo e de disponibilidade de pessoas e recursos, mas graças aos 

esforços conjugados e ao desprendimento geral em favor da pesquisa e da pós-

graduação, a mobilização geral permitiu um evento à altura da qualidade 

investigativa da Área. 

O resultado que agora chega a público é um espelho sugestivo da vida que 

circula em Ciências da Religião e Teologia no Brasil. O amplo material aqui reunido, 

é uma amostra digna de ser analisada e aprofundada. Apenas a título de exercício e 

de sugestão para pesquisa, seguem alguns indícios representativos para hipóteses 

a serem testadas.  

Estão recolhidos os textos de mais de 250 comunicações, oriundos de 11 

Grupos de Trabalho (GTs) e 15 Sessões Temáticas (STs). Embora sem rigor 
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metodológico e técnico, foi feito um levantamento superficial da frequência de 

algumas palavras, no arquivo completo das comunicações. Dentre alguns conceitos 

representativos, salta à vista a maior incidência no termo Deus (mais de 2000 

ocorrências) e, em seguida, com mais de 1500 registros, a palavra Vida. A se 

confirmar essa correlação, tem-se aqui a hipótese de uma expressão valiosa da alma 

de pesquisa em Ciências da Religião e Teologia: a vida em toda sua abrangência 

próxima da Transcendência. Um outro conceito que salta à vista, é a História (com 

mais de 1000 ocorrências), possivelmente atestando a consciência de uma pesquisa 

que leva a sério a tradição e não se restringe ao momento presente, participa do 

curso dos acontecimentos e não se refugia numa atemporalidade apática. A 

Educação, como era de se esperar, aparece mais de 800 vezes, e pode sugerir a 

relação com todo o sistema educional e a responsabilidade envolvida em favor da 

cidadania, um tema presente sob diferentes conotações. O termo Política, com 

aproximadamente 700 registros, aparece associado tanto à Teologia como às 

Ciências da Religião, e deixa supor uma interlocução reconstrutiva com recursos das 

tradições religiosas e cintíficas em geral. Pode ser aproximado de Bem Comum, com 

118 ocorrências. Temas como Estado, Esfera pública e Bem comum, podem 

avizinhar-se aqui. 

Ao lado das anotações mais gerais, vale a pena considerar algumas 

dimensões relevantes para a Área. No campo religioso, o Pentecostalismo, com 430 

ocorrências, aparece mais frequentemente do que Catolicismo, com 290 

aproximadamente, enquanto Protestantismo, se conta em quase 210 vezes. 

Ecumenismo e pluralismo, estão registrados, com bastante evidência também. No 

tocante aos aspectos de Ciências da Religião, Teologia e gênero, o termo mulher, 

com 405 registros, está próximo do de homem, 430, e de gênero com mais de 150 

menções. Aparecem com destaque a Bíblia e a Mística 

Quanto à consciência social, como tal, o tema da Libertação, pobreza e pobre, 

estão próximos do tema da vida, da saúde e da Pandemia.  
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Como ilustração, e sugestão de estudos adequados, vai aqui uma tabela de 

amostra. 

De
us: 2147 

Vida
: 1578 

Teol
ogia: 1459 

Hist
óri: 1120 

Jes
us: 885 

Ed
uca: 818 

Bí
bli: 559 

Pol
ítica: 696 

Pob
r: 470 

Pent
ec: 430 

Hom
em: 430 

Libe
rt: 420 

M
ulher: 405 

 

Ca
tol: 291 

 
Est

ado: 284 
Pan

demia: 279 
Ling

uagem: 273 
Místi

c: 255 
Ciê

ncia(s) da 
Religião 
(ões): 250 

Se
cul: 226 

Pr
otest: 208 

Sa
úde: 199 

Gên
ero: 174 

Econ
omia: 171 

Plur
alismo: 137 

Be
m Comum: 
118 

Mi
to: 79 

La
ic: 72 

 
Ec

umen: 60 
Inter

net: 52 
Esfer

a pública: 28 
Teol

ogia pública: 
15 

   

 
As abreviações visaram reunir palavras com raiz comum. 
 

Toda obra agora publicada só foi possível graças à colaboração de muitas 

pessoas. Em primeiro lugar, docentes e discentes que submeteram, apresentaram e 

enviaram os textos definitivos de suas comunicações; em seguida, as/os 

coordenadoras/es de GTs e STs, que receberam e avaliaram tanto as propostas 

quanto os textos definitivos dos respectivos GTs e STs; ao Conselho Diretor da 

ANPTECRE, ao Conselho Científico da ANPTCRE, que avaliou as propostas de STs e 

GTs e se empenhou na revisão dos textos definitivos; à Seth Comunicações, na 

gestão das submissões, na recepção dos textos definitivos e na padronização básica 

dos textos; a toda equipe do setor de eventos da PUCRS, pela infraestrutura e 

logística na apresentação das comunicações, durante o Congresso; às livrarias e 

editoras que ofereceram preços promocionais durante o Evento; a toda Comissão 

Local do Congresso, docentes, discentes e egressas/os dos PPGs das Faculdades 

EST e PUCRS; à Editora Fundação Fênix que não mediu esforços para a finalização 

deste E-book. 

Parabéns às autoras e autores, e bom proveito. 

 

Erico João Hammes. 

Pela Comissão Local.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ST 1 – RELIGIÕES E FILOSOFIAS DA ÍNDIA  



 



 

1. A FILOSOFIA DO SĀMKHYAKĀRIKĀ  

E A SOTERIOLOGIA DOS "DEUSES SEM DEUS" (PURUṢAS) 

 

THE PHILOSOPHY OF SĀMKHYAKĀRIKĀ 

AND THE SOTERIOLOGY OF "GODS WITHOUT GOD" (PURUṢAS) 

 

Augusto Simões Cunha1 
 

ST 1 – Religiões e Filosofias da Índia  
 

Resumo 
O Sāṁkhya clássico parte da constatação da existência do sofrimento. Ele é 
provocado por fatores relacionados à constituição corpórea ou mental, por fatores 
oriundos do habitat natural e por fatores provenientes das forças da natureza ou dos 
deuses, permeando toda a existência, até mesmo o relacionamento com os deuses. 
O objetivo do Sāṁkhya é fornecer meios de libertação ou erradicação sofrimento. Só 
existe um meio de atingir tal erradicação: através da discriminação intuitiva entre 
o(s) conhecedor(es) (Puruṣa(s)), o mundo manifesto (vyakta) e o não manifesto 
(avyakta). A doutrina da pluralidade de Puruṣas resulta em uma doutrina da 
pluralidade da salvação. Na história recente do Brasil, a escravidão condenou os 
negros a gradientes imensuráveis de sofrimento e os colocou diante da mística da 
ausência de Deus: “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes”. A expressão 
“deuses sem Deus” foi cunhada pelo poeta e cantor Caetano Veloso em sua música 
“Milagres do Povo”, inspirada pelo escritor baiano Jorge Amado, que se autodefinia 
como um ateu comunista que “simpatizava” com o candomblé. A cura proporcionada 
pela dança de Puruṣas sem deus, em calundus e no candomblé, revela o que há de 
bom, de belo e de verdadeiro em cada um de nossos Puruṣas. 
Palavras-chave: Sāṁkhya. Prakṛti. Puruṣa. Soteriologia. 
 
Abstract 
The classical Sāṁkhya starts from the verification of the existence of suffering. It is 
caused by factors related to bodily or mental constitution, by factors arising from the 
natural habitat and by factors arising from the forces of nature or the gods, 
permeating all existence, even the relationship with the gods. The purpose of 
Sāṁkhya is to provide a means of liberation or eradication of suffering. There is only 
one way to achieve such an eradication: through intuitive discrimination between the 
knower(s) (Puruṣa(s)), the manifest world (vyakta) and the unmanifest (avyakta). The 
doctrine of the plurality of Puruṣas results in a doctrine of the plurality of salvation. 
In Brazil’s recent history, slavery condemned blacks to immeasurable gradients of 
suffering and placed them in front of the mystique of God’s absence: “My God, my 
God, why have you abandoned me”. The expression “gods without God” was coined 
by poet and singer Caetano Veloso in his song “Milagres do Povo”, inspired by Bahian 
writer Jorge Amado, who defined himself as a communist atheist who “sympathized” 

                                                     
1 Unesp. Mestrando em Lógica, Epistemologia e Filosofia da Mente. 
 



 

26 | Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

 

with Candomblé. The cure provided by the godless Puruṣas dance, in calundus and 
in Candomblé, reveals what is good, beautiful and true in each of our Puruṣas. 
Keywords: Sāṁkhya. Prakṛti. Puruṣa. Soteriology. 

 
 

Soteriologia e Sāṁkhya 

 

 Quem deseja estudar filosofia indiana e tem a felicidade de ter seu caminho 

cruzado pelo Prof. Dr. Dilip Loundo, ouvirá em seu primeiro encontro com ele a 

palavra “soteriologia”. Quem nunca ouviu falar nesta palavra antes, vai ter que fazer 

cara de conteúdo na primeira conversa com o professor, como eu fiz, e se preparar 

melhor para a segunda. 

 Não importa qual darśana seja objeto de estudo de seus alunos do Núcleo de 

Estudos em Religiões e Filosofias da Índia (NERFI) do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Religião da UFJF, mais cedo ou mais tarde, todos dedicarão boa parte 

de seus trabalhos a esta problemática: a soteriologia ou a superação do sofrimento. 

 O Prof. Loundo parece ter ojeriza a filosofias sem propósito, perdidas em 

lirismos subjetivos travestidos de erudição e intelectualidade. De fato, a filosofia 

indiana é encantadora, mas quem se dedica ao seu estudo não se deve inebriar com 

sua sofisticação e complexidade. De alguma forma, ela deve proporcionar caminhos 

de paz e esperança aos corações que sofrem. 

 Quem estuda o darśana Sāṁkhya, não tem como escapar de reflexões 

soteriológicas. É de sua absoluta essência a constatação da existência do 

sofrimento no universo manifesto e seu maior objetivo é a erradicação deste 

sofrimento. De acordo com Larson (1979), os textos relacionados ao 

desenvolvimento histórico do Sāṃkhya podem ser organizados em quatro períodos: 

 (1) o Sāṁkhya antigo, incluindo trechos de alguns hinos védicos e dos mais 

antigos Upaniṣads, que se estende do século IX ou VIII a.C durante a ascensão do 

budismo; 

 (2) o proto-Sāṁkhya, incluindo trechos de alguns Upaniṣads do período 

compreendido entre o século IV a.C e o século I d.C;  

 (3) o Sāṃkhya clássico, incluindo o texto Sāṁkhyakārikā e seus 

comentadores, em um período que se estende entre o século I d.C e os séculos X ou 

XI d.C; e 
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 (4) o Sāṃkhya tardio ou o renascimento do Sāṁkhya, incluindo o 

Sämkhyapravacanasütra, no período entre o século XV d.C. e o século XVII d.C. 

 

A Filosofia do Sāṁkhyakārikā 

 

 De acordo com a primeira estrofe (kārikā I) do texto Sāṁkhyakārikā (1933), o 

Sāṁkhya clássico parte da constatação da existência do sofrimento. Este sofrimento 

é triplo: pessoal (ädhyätmika), externo (ädhibhqutika) e cósmico e/ou sobrenatural 

(ädhidaivika).  

O sofrimento, então, é provocado por fatores relacionados à constituição 

corpórea ou mental, por fatores oriundos do habitat natural e por fatores 

provenientes das forças da natureza ou dos deuses. Ele permeia toda a existência, 

até mesmo o relacionamento com os deuses. O objetivo do Sāṁkhya é fornecer 

meios de libertação desse imenso sofrimento.  

Se o problema é erradicar o sofrimento, a solução é prontamente dada na 

segunda estrofe (kārikā II). Só existe um meio de atingir tal erradicação: através da 

discriminação intuitiva entre o(s) conhecedor(es) (Puruṣa(s)), o mundo manifesto 

(vyakta) e o não manifesto (avyakta).2 Conhecimentos sem propósito estão eivados 

de impurezas, desigualdades, ignorâncias. No entanto, quem conhece a Prakṛti e com 

ela não se identifica, não sofre. 

Pronto. Duas estrofes resumem a ópera. Na primeira estrofe, o problema: o 

sofrimento como inerente à existência. Na segunda estrofe, a solução: “eu” não sou 

aquilo que sofre (Prakṛti). Nada é meu, nada possuo, apenas transitoriamente alguns 

troços de matérias manifestas chegam a mim, causam prazeres e desprazeres, e se 

vão. Quem se conhece como Puruṣa, unicamente como Puruṣa, apenas observa, 

apenas testemunha. Fim. 

 

 

 

                                                     
2 (Kārikā II) (Tradução Livre) “Um meio de conhecimento revelado é semelhante ao evidente, uma vez 
que também está sujeito a impurezas, destruição e desigualdades. Melhor é o (conhecimento) que 
vem da correta cognição sobre o Manifesto (vyakta), o Não Manifesto (avyakta).” 
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Prakṛti 

  

Dada a existência do sofrimento, vivemos em um mundo distópico. A distopia 

se refere a algo que esteja fora de seu lugar adequado, fora de ordem. Se almejamos 

viver em um lugar onde reine a paz, a justiça, o perdão, quiçá um lugar ordenado onde 

reine o amor e a compaixão, ter que viver em um mundo distópico significa o seu 

contrário. 

 O Sāṁkhya tem apreço pela ordem. A etimologia da palavra Sāṁkhya significa 

enumeração, análise, cálculo, discriminação e investigação das categorias da 

existência. O Sāṁkhya é um darśana dualista: Prakṛti e Puruṣa, matéria e espírito. O 

Sāṁkhyakārikā não faz outra coisa senão enumerar, analisar, discriminar e investigar 

Prakṛti e Puruṣa. 

 Se o Sāṁkhya não desperta o mesmo fervor de outros darśanas, como o Yoga 

e o Vedānta, a ciência moderna lhe é incompatível. Afinal, sua cosmologia é 

anticientífica e contraintuitiva. Nunca existiu avyakta para a ciência: tudo começou 

a partir de uma grande explosão (big bang) de uma axiomática singularidade, de 

mínima extensão e máxima densidade. Ou seja, um pontinho, quase invisível, 

continente do conteúdo chamado Tudo. 

 A partir deste minúsculo pontinho, átomos de hidrogênio e de hélio, nos 

primeiros milésimos de segundo pós big bang, originaram a totalidade do universo 

atualmente mapeado e conhecido após decorridos mais de 15 bilhões de anos. Mas 

existem dois grandes hiatos na explicação científica: como o animado surgiu a partir 

do inanimado e como o animado passou a ser dotado de consciência. Ou seja, a 

ciência não explica nem a vida, nem a consciência. 

 O Sāṁkhya preenche estes hiatos. Vida e consciência são eternas. Antes da 

singularidade infinitesimal, havia Prakṛti como avyakta, matéria virtual ou potencial. 

A diferença entre uma singularidade infinitesimal imanifesta como avyakta 

(Sāṁkhya) e uma singularidade infinitesimal manifestada como vyakta (ciência) é 

puramente axiomática, embora a ciência não se dê ao trabalho de postular a 

erradicação do sofrimento. 

 Enquanto a ciência se preocupa com dados quantitativos da matéria, o 

Sāṁkhya se preocupa em enumerar, analisar, discriminar e investigar 
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qualitativamente as categorias da existência. Deixar de sofrer é ganhar qualidade de 

vida, ao contemplar o que se vê, se ouve, se cheira, se degusta e se toca. 

Contemplamos aquilo que toca ao centro de nossos sentidos. Neste ponto central, a 

matéria não se desdobra em átomos e moléculas, mas sim em tattvas. 

 É conhecida a expressão latina fiat lux, ou “faça-se a luz” quando o livro bíblico 

do Gênesis traz o aparecimento da luz antes do aparecimento do sol: o mais sutil 

antes do mais denso. Mesmo a astrofísica moderna reconhece que energia (mais 

sutil) e matéria (mais densa) são intercambiáveis no cosmos, assim como a física 

quântica reconhece que ondas (mais sutis) e partículas (mais densas) são 

intercambiáveis no mundo subatômico.  

 No entanto, no nosso mundo terrestre, soa absurdo afirmar que o olfato 

precede o nariz, que a visão precede os olhos, que a audição precede os ouvidos, e 

assim por diante. Ora, se vários narizes experenciam um mesmo olfato, vários olhos 

a mesma visão e vários ouvidos o mesmo som, onde está a correta discriminação 

das categorias da existência: nos múltiplos narizes ou no (único) olfato? Nos 

múltiplos olhos ou na (única) visão? 

Na estrofe ou kārikā III, encontramos um breve resumo dos tattvas, no qual, 

segundo Larson, a Prakṛti é usada em dois sentidos bastante diferentes3. Primeiro 

como mūlaprakṛti (ou a raiz da Prakṛti) que anteriormente funcionava como a 

primeira de um total de oito Prakṛtis. A novidade é que mūlaprakṛti é referida como 

"não criada". As outras sete Prakṛtis são agora criadas e concebidas como produtos 

da mūlaprakṛti ou avyakta original.  

Em vez de derivar o mundo manifesto de oito princípios criativos, como era a 

doutrina comum no período proto-Sāṁkhya, o Sāṁkhya clássico deriva o mundo 

manifesto de uma natureza original ou primordial. Esta mūlaprakṛti também é 

chamada nas kārikās XI, LVII, LXVIII 4 , entre outras, de pradhāna, um termo 

                                                     
3 (Kārikā III) (Tradução Livre) “A Natureza Primal não é o efeito da evolução. O Grande (Mahat), etc., 
os sete, são as causas e efeitos da evolução. Mas, dezesseis são efeito apenas. Puruṣa não é causa 
nem efeito da evolução.” 
4(Kārikā XI) (Tradução Livre) “O Manifestado é constituído pelas três gunas, carece de discernimento, 
é um objeto de conhecimento, é de caráter comum, carece de consciência. inteligente, é 
essencialmente produtivo. Então é a primeira causa (pradhāna). Puruṣa também é o oposto disso. 
(Kārikā LVII) (Tradução Livre) “Assim como a atividade do leite, que carece de inteligência, visa a 
alimentação do bezerro, bem como a atividade da causa primeira (pradhāna) é para a liberação de 
Puruṣa. 
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originalmente usado no contexto do yoga. 

O segundo uso de Prakṛti parece ser simplesmente como "criadora", ou seja, 

buddhi, ahamkāra e os cinco tanmātras são Prakṛti porque estão envolvidos na 

criação dos sentidos funcionais, da mente, das funções motoras e dos elementais, 

relacionadas a uma teoria "vertical" da evolução, na qual os tattvas foram rastreados 

até um tattva original. 

Esta teoria vertical da evolução acompanha os desdobramentos sucessivos 

de buddhi e ahamkāra até as formas mais densas da matéria: manas, os cinco 

mahabhutas (terra, água, fogo, ar e éter), os cinco tanmatras (olfato, paladar, visão, 

tato e som), os cinco gnanendriyas (nariz, língua, olhos, pele e ouvido) e os cinco 

karmendriyas (ânus, genitais, pés, mãos e boca), que compõem vyakta ou o mundo 

manifesto.  

Na kārikā XI5, vyakta é descrita como caracterizada pelas três guṇas (triguṇa); 

não discriminada; objetiva, geral, não consciente e produtiva. Nas kārikās XII e XIV6, 

elas são descritas como: (i) sattva - felicidade e iluminação, é flutuante e brilhante; 

(ii) rajas - esforço e atuação; é estimulante e em constante movimento; e (iii) tamas 

- indiferença e morbidez.  

As guṇas são expressões qualitativas da ação da Prakṛti: uma ação não 

consciente. A consciência está em Puruṣa: uma inação consciente. Esta sabe, mas 

não age. Aquela age, mas não sabe. Aqui está o epicentro do sofrimento: onde reina 

a Prakṛti em detrimento de Puruṣa, ações inconscientes desenfreadas resultaram 

tanto nos riscos do aquecimento global, como nos riscos da subjugação da vida no 

planeta aos algoritmos da inteligência artificial. 

 

                                                     
(Kārikā LXVIII) (Tradução Livre) “Uma vez que a separação do corpo é alcançada, quando a primeira 
causa (pradhāna) deixa de agir porque seu objetivo já foi cumprido, é obtido o Estado de Suprema 
Solidão (kaivalya), que é absoluto e definitivo. 
5 (Kārikā XI) (Tradução Livre) “O Manifestado é constituído pelas três gunas, carece de discernimento, 
é um objeto de conhecimento, é de caráter comum, carece de consciência. inteligente, é 
essencialmente produtivo. Então é a primeira causa (pradhāna). Puruṣa também é o oposto disso.” 
6 (Kārikā XII) (Tradução Livre) “Os gunas têm como essência gostar, desgostar e lassidão; ter pela 
clareza do objeto, atividade e detenção; eles dominam, eles seguram, eles engendram, unem e dão 
poder uns aos outros.” 
(Kārikā XIV) (Tradução Livre) “A falta de discernimento é estabelecida a partir das características do 
que é constituído pelos três gunas; e por sua ausência em que em oposição a ela, também se 
estabelece a existência do Imanifesto, porque o atributo essencial da causa é também o do efeito.” 
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Puruṣa 

 

Ao perceber que estamos no prelúdio do aquecimento global e prestes a 

sermos subjugados pela “inteligência artificial”, parece não haver uma teodiceia que 

nos ofereça uma explicação satisfatória para o propósito de nossa existência. 

Contudo, no Sāṁkhya não há necessidade de qualquer teodiceia, pois não há um 

Deus salvador: há apenas aquele deus do primeiro kārikā, que nos traz o sofrimento 

de ordem divina.  

Puruṣa não é nem criador (mūlaprakṛti), nem criatura (vikṛti). Ou seja, Puruṣa 

não está, de qualquer forma, conectado com os outros vinte e quatro tattvas, nem 

composto pelas três guṇas. De acordo com a kārikā XIX7, como Puruṣa está separado 

de todo o mundo manifesto e não manifesto, ele é: (i) mera testemunha; (ii) possuidor 

de isolamento e liberdade; (iii) indiferente; (iv) mero espectador ou “aquele que vê”; e 

(v) inativo. 

Dada sua não participação e indiferença com relação às manifestações 

cósmicas, as razões para postular sua existência são dadas na kārikā XVII 8 : a 

consciência está presente no cosmos porque cada manifestação ocorre para o 

usufruto de alguém livre das leis naturais da matéria. Sem Puruṣa, haveria apenas 

uma massa indiferenciada (inconsciente) de seres. 

Enquanto nas antigas tradições sāṁkhya-yoga encontra-se a noção do “eu” 

individual, entendida geralmente em termos cósmicos e próxima à noção 

Upanisádica de ātman, na kārikā XVIII9 Puruṣa aparece como plural. Essa pluralidade 

se justifica: (1) pela diversidade de nascimentos e mortes; (2) por causa de ações ou 

funções que ocorrem em tempos diferentes; e (3) por causa das diferenças nas 

proporções da três guṇas (em diferentes entidades). 

                                                     
7 (Kārikā XIX) (Tradução Livre) “E a partir dessa oposição é estabelecida a condição de testemunha 
do Puruṣa, seu isolamento, seu estar no meio, sua condição de espectador, sua natureza de não 
agente. 
8 (Kārikā XVII) (Tradução Livre) “Puruṣa existe pelo fato de que um conjunto ordenado é dado como 
uma função de outro; devido à diferenciação dos três gunas: porque há um ao controle; porque existe 
um desfrutador; porque a atividade é baseada em libertação.” 
9 (Kārikā XVIII) (Tradução Livre) “A existência de uma multiplicidade de Puruṣas é demonstrada pelo 
fato de que o nascimento, a morte e os órgãos dos sentidos são determinados separadamente, um a 
um, e porque sua atividade não é cumprida simultaneamente; e também devido à oposição inerente 
para as três gunas.” 
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Larson entende que uma forma possível de caracterizar Puruṣa é sugerir que 

ele simplesmente seja o fato da consciência, que está à parte de todos os 

sentimentos, desejos, inclinações, impulsos e afetos. É o fato da experiência do 

homem que fornece a base para sua liberdade, precisamente porque não faz parte e 

nem é determinado pelo mundo.  

Referindo-se a Puruṣa como o simples fato da consciência à parte de todos os 

pensamentos e sentimentos, Puruṣa é aquilo que o torna ciente de si mesmo. O fato 

da consciência e o fato do mundo são duas realidades irredutíveis e em constante 

interação.  

 

Prakṛti e Puruṣa 

 

Ainda que não haja necessidade de uma teodiceia, o Sāṁkhya nos apresenta 

uma justificativa plausível para a criação de tudo o que é manifestado no universo: a 

interação de Prakṛti e Puruṣa, conforme explicada na kārikā 21: Puruṣa encontra 

Prakṛti para contemplar; Prakṛti encontra Puruṣa para se libertar (mokṣa). Assim 

ocorre a criação. 

Puruṣa, como um aleijado, tem o poder de contemplação, mas não de ação. 

Prakṛti, como um cego, tem o poder de ação, mas não de contemplação. O cego 

carrega o aleijado até alcançar a contemplação e a libertação: a Prakṛti, então, cessa 

de atuar após libertar Puruṣa e Puruṣa cessa de contemplar após compreender que o 

“eu” e o “meu” não são “seu”, mas sim pertencem ao reino da Prakṛti. 

Reitera-se nos comentários de Gauḍapādācārya à kārikā 64 que, pela prática 

meditativa, ou seja, por meio da discriminação entre Prakṛti e Puruṣa, chega-se ao 

conhecimento: “Eu não sou, eu não existo; nada é meu, não há ego”. Este 

conhecimento é completo e absoluto. 

A sentença “eu não sou, eu não existo” nega a ‘hipertrofia” do “Eu” moldada 

no cogito cartesiano “eu sou, eu existo”. No Sāṁkhya, Puruṣa não é o homem 

cartesiano, com conotação individualista e antropocêntrica. No Sāṁkhya tradicional, 

Puruṣa se remete ao Hino 90 da Mandala 10 do Rig Veda: “Com milhares de cabeças, 

o Homem, milhares de olhos, milhares de pés e, depois de cobrir toda a Terra, a 

supera em mais de dez dedos (...) dele nasceram os cavalos, os animais, as vacas, 
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os cordeiros (...), o sol, a lua”. 

Puruṣa é individual, mas não pessoal. O pessoal, o ego ou a autoconsciência 

no Sāṁkhya clássico estão incluídos nas noções de buddhi, ahaṃkāra e manas, que 

são os primeiros evolutos de mūlaprakṛti quando esta chega à presença de Puruṣa. 

Assim, o que comumente é considerado autoconsciência ou ego é entendido no 

Sāṁkhya clássico como sendo diferente de Puruṣa, embora sua presença seja 

necessária para estas dimensões da experiência.  

Com a doutrina da pluralidade de Puruṣas, o Sāṁkhya clássico se afastou das 

antigas doutrinas de um universo cósmico unificado. Não é mais possível derivar a 

criação de um deus na forma de uma consciência cósmica una ou espírito uno. 

Todas as manifestações do mundo fenomenal, embora dependentes da presença de 

Puruṣa, têm sua fonte ou origem dentro de mūlaprakṛti, ou seja, separada de Puruṣa.  

Por outro lado, a doutrina da pluralidade de Puruṣas resulta em uma doutrina 

da pluralidade da salvação, que sublinha a concretude do problema da salvação. 

Aqui, voltamos ao ponto original em que problema básico no Sāṁkhya clássico é o 

sofrimento; não o sofrimento abstrato de uma entidade cósmica, mas a concretude 

do sofrimento individual e coletivo. 

 

Puruṣas como “deuses sem Deus” 

 

A história é rica em exemplos de realidades onde impera o sofrimento. Aliás, é 

praticamente impossível identificar algum período histórico, seja antigo, medieval, 

moderno ou contemporâneo, onde o sofrimento humano e ambiental não tenha 

reinado. Na história recente do Brasil, por exemplo, a escravidão de negros foi o 

retrocesso humanitário que transformou seres humanos em coisas, tal e qual 

máquinas e ferramentas de produção. 

De acordo com sua obra sobre a história da escravidão e a história da saúde 

dos escravos, Pimenta e Gomes (2016) destacam a dor da mulher escrava, com foco 

nas experiências femininas de escravização, influenciadas pela vivência da 

maternidade. A instituição da escravidão não se limitou a ser um sistema baseado 

na apropriação legal do corpo e da força de trabalho, mas também foi perpassado 

pela condição de gênero.  



 

34 | Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

 

A mulher escravizada e seu corpo foram duplamente apropriados: como 

ferramenta de trabalho geradora de riquezas e como espaço de reprodução da 

escravidão. O estudo da maternidade escrava requer o enfrentamento de problemas 

complexos, como o da violência sexual, da miscigenação e da impossibilidade de tais 

mulheres de fato atuarem como mães de seus filhos. Consideradas como 

reprodutoras de seus filhos, a escravidão lhes negava o direito à maternidade, sem 

direitos de amamentar, cuidar e zelar de seus próprios filhos. 

Quando incontáveis indivíduos são subjugados a gradientes imensuráveis de 

sofrimento, estamos diante da mística da “ausência de Deus”. Ainda que haja a 

crença em alguma divindade uma, onipotente, onisciente e onipresente, há 

momentos em que esta divindade se ausenta.  

Deus nem é causa eficiente, nem permite, nem tolera o sofrimento: Ele 

simplesmente “volta as suas costas” àquele que. Neste momento, ecoam os 

clamores de Jó ao Deus que lhe abandonou, dando espaço para que as chagas 

tocassem seus ossos, bem como ecoam as palavras de Cristo na cruz: “Meu Deus, 

meu Deus, por que me abandonastes.”. 

Mas os escravos brasileiros sobreviveram à escravidão, assim como os pretos 

continuam a sobreviver à pobreza e às injustiças sociais que afligem o Brasil de 

nossos tempos. Quando seu sangue, sua carne e seus ossos são esfacelados, 

destroçados, dizimados, a força superveniente de seus Puruṣas produz verdadeiros 

milagres: o milagre da Vida.  

A expressão “deuses sem Deus” foi cunhada pelo poeta e cantor Caetano 

Veloso em sua música “Milagres do Povo”, inspirada pelo escritor baiano Jorge 

Amado, que se autodefinia como um ateu comunista que “simpatizava” com o 

candomblé: 

 

“Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem deus não cessam de 

brotar, nem cansam de esperar, e o coração, que é soberano e que é senhor, não cabe na 

escravidão, não cabe no seu não, não cabe em si de tanto sim  (...).” 

 

No capítulo intitulado “Dos tambores, cânticos, ervas... Calundus como prática 

terapêutica” (NOGUEIRA, 2016), que integra a obra organizada por Pimenta e Gomes, 
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o autor descreve Calundus como cerimônias curandeiras, com filiação quase causal 

com os candomblés, formada como uma constelação de práticas variadas sem se 

cristalizar como um rito acabado ou bem definido. A maioria dos casos de Calundus 

chegou até nós por conta de terem sido denunciados à Igreja Católica, na forma de 

denúncias de feitiçarias ao Santo Ofício. 

Os mestres e curandeiros das cerimônias de Calundus se utilizam de práticas 

ritualísticas primitivas muito parecidas com as cerimônias sagradas xamânicas com 

o uso das medicinas nativas (ayahuasca e rapé). São estas medicinas, estes ritmos 

e estes tambores que terminam por discriminar aqueles corpos calejados pelo 

persistente sofrimento de seus Puruṣas. O Puruṣa do xamã, pajé ou curandeiro se 

comunica com os Puruṣas dos demais presentes ao ritual. Neste encontro de almas, 

encarnadas ou desencarnadas, o milagre da cura acontece. 

No livro vemos testemunhos de que a angolana Luzia Pinta, de modo versátil, 

se movia dos calundus – em que usava trajes especiais e, em transe, “esfregava” 

com ervas seus clientes para livrá-los de feitiços. Em seu interrogatório, Luzia teria 

dito aos inquisidores portugueses, para se eximir de culpas mais graves, que 

“somente” administrava papas de farinha misturadas com abutua e pau-santo, na 

forma de vomitórios, para que seus clientes expelissem os feitiços. 

Também para escapar do enforcamento, as práticas curativas de Domingos 

da Silva acabaram comparadas aos domínios da medicina douta. Assim, “por ter sido 

cativo de um cirurgião”, teria (também) sido treinado por seu antigo dono na 

administração de “banhos” e “purgas” à “base de ervas” e nas possibilidades de 

associar certas doenças a feitiços, como figura em diversos tratados médicos do 

século XVIII.  

 

Conclusão 

 

Seja com as ervas utilizadas em Calundus ou com a ayahuasca xamânica, ou 

mesmo totalmente sóbrios, como curadores de nós mesmos, precisamos valorizar e 

reconhecer a noite escura da alma que nos aflige com a dor, mas que também nos 

transforma. Também precisamos estar conscientes e avaliar o grau de sofrimento 

causado pelas distopias que nos cercam. 
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Não existe glamour no sofrimento e na pobreza, nada a ser “contemplado”. 

Aqui, Puruṣa cessa de contemplar e compreende que o “eu” e o “meu” não são “seu” 

(de Puruṣa), mas sim pertencem ao reino de sofrimento da Prakṛti.  

A cura proporcionada pela dança de Puruṣas sem deus nos convida a dar 

novos significados em nossas vidas. Este tipo de cura não é apenas identificada com 

a recuperação mental, emocional ou corporal do sofrimento que nos habita, mas sim 

com a autodescoberta do que há de bom, de belo e de verdadeiro em cada um de 

nós: nossos Puruṣas. 
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2. ŚABDA-PRAMĀṆA: A PALAVRA DOS UPANIṢADS COMO MEIO DE 

CONHECIMENTO NO ADVAITA VEDĀNTA 

 

ŚABDA-PRAMĀṆA: THE WORD FROM THE UPANIṢADS AS A MEANS OF 

KNOWLEDGE IN ADVAITA VEDĀNTA 

 

Bruno do Carmo Silva1 

 
ST 1 – Religiões e Filosofias da Índia  

 
Resumo  
Desde os primórdios da tradição védica a palavra (śabda) é tida como uma força, 
uma potência, uma entidade que se manifesta fundamentalmente por meio do som 
e, por vezes, por meio da escrita. Isso é tão forte na tradição védica que podemos 
evidenciar o poder da palavra, do som, no praṇava oṃkāra, i.e., o som primordial, sem 
início e sem fim, que ecoa ad infinitum ao longo dos tempos; Oṃ! A própria força dos 
mantras, que são fundados na estrutura da gramática sânscrita, nós apresenta um 
refinamento tal como o de uma belíssima composição musical. No entanto, 
proponho aqui, uma reflexão sobre o poder da palavra segundo os Upaniṣads, que 
são textualidades constitutivas do corpus védico, correspondendo ao seu último 
nível de compreensão (vedānta). Esse último nível da Revelação védica (śruti) é 
radicalmente soteriológico, é seu próprio telos. Portanto, possibilita a libertação 
(mokṣa) daquele que a conhece. Com efeito, a palavra upaniṣádica é tida como um 
meio de conhecimento (śabda-pramāṇa) eficaz e, portanto, legítimo. Mas para isso, 
é necessária uma chave-hermenêutica para sua plena compreensão. Sendo assim, 
deve haver um encaminhamento filosófico (sādhana) para a realização da palavra 
upaniṣádica. Nesse sentido, aqui neste trabalho, dedico-me à investigação e reflexão 
dos processos envolvidos na transmissão e compreensão da palavra upaniṣádica 
segundo a filosofia do Advaita Veda ̄nta. 
Palavras-chave: Advaita Vedānta. śabda-pramāṇa. Upaniṣads. 
 

Abstract 
Since the beginnings of Vedic tradition, the word (śabda) has been seen as a force, a 
potency, an entity that manifests itself fundamentally through sound and sometimes 
through writing. This is so strong in the Vedic tradition that we can evidence the 
power of the word, of the sound, in the praṇava oṃkāra, i.e., the primordial sound, 
beginningless and endless, which echoes ad infinitum through the ages; Oṃ! The very 
strength of the mantras, which are founded on the structure of Sanskrit grammar, 
presents us with a refinement such as that of a beautiful musical composition. 
However, I propose here a reflection on the power of the word according to the 

                                                     
1 UFJF. Mestre em Ciência da Religião. E-mail: brunokarmo@hotmail.com 
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Upaniṣads, which are constitutive textualities of the Vedic corpus, corresponding to 
its last level of understanding (vedānta). This last level of Vedic Revelation (śruti) is 
radically soteriological, it is its own telos. Therefore, it makes possible the liberation 
(mokṣa) of the one who knows it. Indeed, the Upaniṣadic word is seen as an effective 
and therefore legitimate means of knowledge (śabda-pramāṇa). But for this, a 
hermeneutical key is needed for its full understanding. Therefore, there must be a 
philosophical direction (sādhana) for the realization of the Upaniṣadic word. In this 
sense, here in this work, I dedicate myself to the investigation and reflection of the 
processes involved in the transmission and understanding of the Upaniṣadic word 
according to the philosophy of Advaita Vedānta.  
Keywords: Advaita Vedānta. śabda-pramāṇa. Upaniṣads. 
 

Introdução 

 

Segundo a epistemologia tradicional indiana, existem seis principais meios 

para a obtenção de conhecimento, sendo que cada um deles possui sua própria 

característica de acesso à verdade. Sendo assim, os meios de conhecimento ou 

pramāṇas se caracterizam por suas abordagens frente a determinado tipo de 

conhecimento. Partindo do mais básico, os seis meios de conhecimento são: (i) 

percepção (pratyakṣa), (ii) inferência (anumāna), (iii) analogia (upamāna) (iv) 

silogismo (arthāpatti), (v) não-percepção (anupalabdhi), (vi) e testemunho (śabda-

prama ̄ṇa). O meio de conhecimento obtido pela palavra é o testemunho de uma fonte 

legítima e confiável, extremamente fidedigna. É justamente este o caso dos 

Upaniṣads enquanto fonte de conhecimento. Sendo assim, vejamos agora o que são 

e qual é o propósito dos Upaniṣads. 

 

A palavra dos Upaniṣads (śabda-pramāṇa) 

 

Os Upaniṣads referem-se ao segundo nível de compreensão dos Vedas, seu 

nível último, pois trata de questões fundamentais da existência, como questões 

metafísicas e ontológicas. Nesse sentido, o único propósito dos Upaniṣads é o 

conhecimento do si mesmo (ātman), assim como do fundamento da realidade 

(Brahman). Com efeito, se tratando de questões referentes ao Ser (ātman) e ao Todo 

(Brahman), os Upaniṣads são textualidades dotadas de autoridade. Portanto, a 

palavra upaniṣádica é o testemunho fiel da Verdade revelada (śruti). Os meios de 
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conhecimento utilizados para conhecer a realidade empírica não dão conta de revelar 

seu fundamento (Brahman). É justamente por isso que faz-se necessário o 

testemunho por meio da palavra. Como afirma Halbfass: 

 

Os meios mundanos de conhecimento (pramāṇas) não se aplicam à unicidade absoluta 

de Brahman. Eles estão inerentemente relacionados ao reino de “nome e forma”, isto é, a 

particularidade e pluralidade; eles funcionam adequadamente no contexto de vyavahāra, 

acompanhando e guiando atividades mundanas comuns como comer e beber. Mas, no 

caso de Brahman, não há nenhum “indício” (liṅga) que possibilite sua inferência. De fato, 

a unicidade absoluta escapa aos meios mundanos de conhecimento, visto que é 

incompatível com suas formulações. Sendo assim, os meios mundanos de conhecimento 

não podem provar nem contestar a realidade absoluta de Brahman. (HALBFASS, 1992, p. 

151). 

 

Portanto, cada meio de conhecimento (pramāṇa) corresponde a uma demanda 

específica do saber. Embora em śabda pramāṇa possa haver testemunhos de 

eventos passíveis de verificação empírica, sua principal finalidade é referir-se ao 

conhecimento meta-empírico, i.e., que é inacessível pelos meios de conhecimentos 

usuais ou mundanos. Nesse sentido, śabda-pramāṇa não possui nenhum 

compromisso com a correspondência entre significante e significado. O que 

realmente importa em śabda-pramāṇa é utilizar a palavra como forma de apontar 

para o fundamento da realidade, aquilo que não pode ser descrito (Brahman). Nesse 

sentido, Brahman não pode ser descrito de forma usual por meio da palavra, pois ele 

é, na verdade, o próprio fundamento da palavra. Sendo assim, as palavras pode 

apenas apontar, indicar, aquilo que é desde sempre auto-evidente. 

Devemos compreender que o meio de conhecimento através da palavra ocorre 

em todos os níveis possíveis da linguagem. Com efeito, a aplicação de śabda-

prama ̄ṇa envolve alegorias, narrativas míticas e fatos. O que faz dos Upaniṣads 

serem um meio de conhecimento confiável, por exemplo, é justamente o poder 

condutor de suas palavras. Portanto, a questão não é se as palavras fazem uma 

descrição empírica da realidade, mas, se elas podem conduzir a uma compreensão 

desta a partir do seu fundamento. 
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O fundamento absoluto da realidade (Brahman) 

 

A realidade invisível, intangível e não-empírica é indescritível. Brahman não 

pode ser descrito pois nenhuma palavra daria conta de descrever o fundamento da 

existência. Os fenômenos da realidade empírica podem ser descritos por palavras 

pois encontram-se no mesmo nível epistêmico, i.e., o nível descritivo característico 

dos entes, pois estes são dotados de nome e forma (nāmarūpa). Mas Brahman é o 

Ser, o logos, o fundamento da realidade, sem nome e sem forma. Portanto, Brahman 

não pode ser efetivamente descrito nem adjetivado. Quaisquer que fossem as 

palavras empregadas, estas, seriam insuficiente para descreve-lo. Mas, então, como 

podemos obter o conhecimento de Brahman? 

O conhecimento de Brahman (brahmavidyā) só pode ser revelado por meio de 

śabda-pramāṇa. Nesse caso, a palavra é meramente um meio hábil (upāya) para 

conduzir a determinado fim. Referindo-se a Śaṅkarācārya, Loundo diz que 

 

Ao definir os Upaniṣads como “conhecimento/instrução secreta” (rahasya-upadeśa), 

cuja “não-autoria” (apauruṣeya) aponta para a ausência de determinações de 

intencionalidade subjetiva e para uma aplicabilidade criteriosa no contexto de uma 

tradição de mestres e discípulos, Śaṅkarācārya dá os contornos epistemológicos de 

śabda pramaṇa enquanto disciplina racional rigorosa que é ela mesma um “estratagema 

da imaginação” (kalpita-upāya) justificável apenas em função dos resultados (mokṣa) 

(LOUNDO, 2014, p. 205). 

 

Portanto, Brahman só pode ser conhecido por meio de śabda-pramāṇa, i.e., a 

palavra dos Upaniṣads. No entanto, como já vimos, não trata-se de um conhecimento 

empiricamente descritivo, mas, de um conhecimento experiencial, onde conhecer é 

ser. Com efeito, o conhecimento sobre si mesmo, i.e., o auto-conhecimento 

(a ̄tmavidyā), resulta no conhecimento sobre o Todo (brahmavidyā), pois o ātman 

(princípio da individualidade) não é diferente de Brahman (princípio da Totalidade). 

Sendo assim, quem conhece a si mesmo também conhece Brahman, e quem 

conhece Brahman torna-se Brahman.  
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A palavra upaniṣádica segundo o Advaita Vedānta  

 

Segundo diz Śaṅkarācārya, principal expoente do Advaita Veda ̄nta, em śabda-

prama ̄ṇa a palavra não se coloca como uma linguagem representativa, pois não 

existe um referencial além da própria linguagem. No entanto, apesar disso, ela não 

vai contra o conhecimento empírico, pois sua atuação se dá em um outro nível. De 

fato, trata-se de níveis diferentes de compreensão da realidade. Não se pode rivalizar 

a linguagem representativa da realidade empírica com a linguagem indicativa da 

realidade subjacente. Como afirma Sharma: 

 

Mesmo que cem śrutis declarem em uníssono que o fogo é frio e sem luz ou que o Sol 

não brilha, não podemos aceitá-los. A razão é o único meio de conhecer a verdade e a 

falsidade. Não podemos questionar a validade do intelecto no mundo fenomênico. 

(SHARMA, 1987, p. 289). 

 

Sendo assim, śabda-pramāṇa envolve linguagens alegóricas, narrativas 

míticas e argumentos factuais, sem se preocupar com uma correspondência 

empírica. É justamente isso que podemos observar na filosofia de Śaṅkarācārya, 

onde não há incompatibilidade entre razão (tarka) e revelação (śruti), pois suas 

proposições encontram-se em níveis distintos de apreensão da realidade. Enquanto 

os níveis mundanos de conhecimento visam instaurar a verdade por meio da razão, 

śabda-pramāṇa visa a auto-evidência da verdade por meio da razão. Com efeito, a 

razão aplicada em śabda-pramāṇa não é empírica, mas sim, soteriológica. Isto é, a 

razão como instrumento para a libertação do sofrimento. Qualitativamente a razão é 

a mesma, o que ocorre, portanto, é uma diferença quantitativa na sua aplicação. 

Como afirma Loundo: 

 

[…] [śabda-pramāṇa] é caracterizado não pela atividade, mas por um estado de 

receptividade, ou seja, um estado que permite que uma entidade apareça como é. Em 

outras palavras, toda cognição válida é realmente autorizada, não por ser produzida por 

um pramāṇa, mas porque é invariavelmente abrigada em um pramāṇa. (LOUNDO, 1992, 

p. 19). 
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O emprego que Śaṅkarācārya faz de śabda-pramāṇa visa o êxito do seu 

método de instrução (upadeśa), que no geral, possui as mesmas características de 

um processo usual de reflexão. A peculiaridade do método de instrução empregado 

por Śaṅkarācārya é a utilização de conceitualizações mentais para a eliminação dos 

erros sobre a natureza da realidade. Portanto, é uma via negativa de desconstrução 

dos erros sobre a realidade. Nesse sentido, as diversas conceitualizações mentais 

empregadas por Śaṅkarācārya são radicalmente estratagemas da imaginação 

(vikalpa-upāya), que se justificam apenas por conta da sua eficácia soteriológica. 

Isto é, as palavras empregadas por Śaṅkarācārya são estritamente palavras de 

instrução e, portanto, não necessitam ter uma correspondência com a realidade 

empírica. 

 

As grandes sentenças upaniṣádicas (mahavakyas) 

 

O maior expressão de śabda-pramāṇa encontra-se nas mahāvākyas, i.e., as 

grandes sentenças upaniṣádicas. As mahāvākyas são sentenças soteriológicas que 

sintetizam a unicidade ontológica entre ātman e Brahman, i.e., o princípio da 

individualidade e o princípio da Totalidade. As quatro principais mahāvākyas são: 

 

(i) tat tvam asi (“Tu és Aquilo”), do Chāndogya Upaniṣad (6.8.7); 

(ii) aham brahmāsmi (“Eu sou Brahman”), do Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad (1.4.10); 

(iii) ayam ātmā brahman (“Este ātman é Brahman”), do Māṇḍūkya Upaniṣad (1.2);  

(iv) prajñānam brahma (“Consciência é Brahman”), do Aitareya Upaniṣad (3.3). 

 

O valor real das grandes sentenças upaniṣádicas (mahāvākyas) encontra-se 

além delas mesmas, pois, por si mesmas, são palavras vazias e carentes de 

substancialidade. No entanto, são extremamente valiosas enquanto estratagemas 

pedagógicos que apontam para o fundamental, aquilo que é invisível aos olhos 

(Brahman). Sobre isso, Loundo diz que 

 

[...] Śaṅkarācārya dá os contornos epistemológicos de śabda pramāṇa enquanto 

disciplina racional rigorosa que é ela mesma (i) um “estratagema da imaginação” 

(kalpita-upāya) (Śaṅkarācārya, 1983b, v. IV.iv.25, p. 658) justificável apenas em função 
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dos resultados (mokṣa). Isso nos leva à ideia de que o status da linguagem instrucional 

dos Upaniṣads – incluindo-se aí as chamadas “grandes sentenças” (mahāvākya) - é tão 

insubstancial quanto qualquer outra entidade fenomênica (LOUNDO, 2021, p. 347). 

 

Portanto, por meio das mahavakyas, i.e., das grandes sentenças upaniṣádicas, 

o invisível torna-se visível. Com efeito, as grandes sentenças upaniṣádicas possuem 

a virtude de recuperar a auto-evidência da verdade que subjaz por trás das 

aparências (māyā). Nesse sentido, o jogo de palavras se coloca como um meio hábil 

(upāya) para o despertar da consciência de unicidade entre ātman (princípio da 

individualidade) e Brahman (princípio da totalidade). Tudo isso é śabda-pramāṇa, o 

conhecimento por meio da palavra. 

 

Conclusão 

 

Para um leitor não iniciado na razão soteriológica, os versos dos Upaniṣads 

podem soar como incongruentes com a realidade, mas, o que de fato ocorre, é uma 

inversão propositiva da validade epistemológica. No que tange ao acesso ao 

conhecimento, os Upaniṣads expressam uma instrumentalização radicalmente 

pedagógica da linguagem (śabda-pramāṇa). Nesse sentido, quanto menor for a 

validade epistemológica de suas proposições linguísticas maior será a validade 

epistemológica de suas proposições concernentes à libertação (mokṣa). Sendo 

assim, o que parece ser falta de lógica, na verdade, é a lógica desconstrutiva, que 

busca alcançar a verdade não por proposições positivas, mas, por meio de negações 

que desconstroem todos os erros que maculam e obscurecem a Verdade (Brahman). 

Com efeito, a palavra dos Upaniṣads não objetiva o estabelecer da Verdade por meio 

da razão, mas, por meio da razão, eliminar os erros que impossibilitam o aparecer da 

Verdade. É justamente essa a essência de śabda-pramāṇa, enquanto linguagem 

soteriológica da razão upaniṣádica. 
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  3. A ACEITAÇÃO DO EVANGELHO DE JOÃO PELOS CRISTÃOS 

TOMESINOS E A REJEIÇÃO OCIDENTAL DO EVANGELHO DE TOMÉ 

 

THE ACCEPTANCE OF JOHN’S GOSPEL BY TOMESINO CHRISTIANS AND THE 

WESTERN REJECTION OF THE GOSPEL OF THOMAS 

 

Giuliano Martins Massi1 

 

ST 01 – Religiões e Filosofias da Índia 

Resumo 
Na Índia, a Igreja Católica Siro-Malabar está em comunhão com Roma e pertence ao 
Caminho de São Tomé (“Mar Thoma Margam”). “Caminho” está em Atos dos 
Apóstolos. Os cristãos tomesinos indianos seguem o exemplo apostólico iniciado 
em Antioquia (Síria) e aceitam os canônicos. O Evangelho de Tomé, embora não 
canônico, é, para eles, também uma referência, enquanto para os cristãos romanos 
esse evangelho é rejeitado. Jacques Dupuis opina que o Evangelho de João atinge o 
ápice da cristologia, e o objetivo desta comunicação é utilizar essa opinião para 
analisar um dos motivos da aceitação do Evangelho de João pelos cristãos 
tomesinos e a rejeição ocidental do Evangelho de Tomé. O método para essa análise 
consiste em rever brevemente o Evangelho de João sob a perspectiva de diálogo com 
a tradição oriental e tomesina como forma de contradita e superação do Evangelho 
de Tomé. João estabelece uma nova dimensão para o cristianismo ocidental (no 
sentido da convergência cristológica). Verifica-se, em comparação, que a 
perspectiva oriental-siríaca-indiana é de amplitude, sob uma abordagem apofática. 
Essa comparação é ilustrada por dois artefatos arqueológicos do período bizantino: 
um retratando Tomé e o significado de Jesus como “Aquele que é”; e outro retratando 
João. O resultado é uma nova proposta de entendimento para além das cristologias 
“de baixo” e “do alto”. Enquanto em João há a imersão universal (objetividade), na 
Índia se unem o lógico e o cosmológico (na subjetividade). Assim, o ápice é a visão 
una de céu e terra, enquanto caminho é discernimento diário. 
Palavras-chave: Teologia apofática. Cristianismo. Evangelho de João. Evangelho de 
Tomé. Mar Thoma Margam. 
 
Abstract 
In India, the Syro-Malabar Catholic Church is in communion with Rome and belongs 
to the Way of St. Thomas (“Mar Thoma Margam”). “Way” is in the Acts of the Apostles. 
The Indian Thomasian Christians follow the apostolic example begun in Antioch 
(Syria) and accept the canonicals. The Gospel of Thomas, although not canonical, is 
for them also a reference, while for the Roman Christians this gospel is rejected. 
Jacques Dupuis opines that the Gospel of John reaches the height of Christology, 
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and the purpose of this communication is to use this opinion to analyze one of the 
reasons for the acceptance of the Gospel of John by the Thomasian Christians and 
the Western rejection of the Gospel of Thomas. The analysis consists of briefly 
reviewing the Gospel of John from the perspective of dialogue with the Eastern and 
Thomasian traditions as a way of contradicting and overcoming the Gospel of 
Thomas. John establishes a new dimension for Western Christianity (in the sense of 
Christological convergence). It can be seen, in comparison, that the Eastern-Syriac-
Indian perspective is broad, under an apophatic approach. This comparison is 
illustrated by two archaeological artifacts from the Byzantine period: one depicting 
Thomas and the meaning of Jesus as “He who is”; and another portraying John. The 
result is a new proposal of understanding beyond the Christologies “from below” and 
“from above”. While in John there is universal immersion (objectivity), in India the 
logical and the cosmological (in subjectivity) are united. Thus, the apex is the one 
vision of heaven and earth, while the path is daily discernment. 
Keywords: Apophatic theology. Christianity. Gospel of John. Gospel of Thomas. Mar 
Thoma Margam. 

 

Introdução 

 

Pretendo analisar, aqui, a aceitação do Evangelho de João pelos cristãos 

tomesinos e a rejeição ocidental do Evangelho de Tomé, tendo por objeto de estudo 

a Igreja Siro-Malabar – que é uma das igrejas do relativamente numeroso grupo dos 

Cristãos de São Tomé, da Índia, que se uniram à Igreja Católica Apostólica Romana 

após os portugueses aportarem naquele subcontinente, em 1498. 

Os cristãos tomesinos indianos seguem a tradição de São Tomé, o apóstolo 

de Jesus que teria chegado à costa indiana do Malabar ainda no primeiro século. Por 

isso os siro-malabares seguem o “Mar Thoma Margam”, ou Caminho de São Tomé, 

e se arvoram no exemplo desse apóstolo. Em tempo, "Caminho" é um termo 

importante no livro de Atos dos Apóstolos. Para os católicos siro-malabares, o 

Evangelho de Tomé, embora não canônico, também é uma referência, enquanto para 

os católicos romanos do Ocidente este evangelho é quase desconhecido. 

Jacques Dupuis, teólogo jesuíta que viveu trinta e seis anos na Índia, opina 

que o Evangelho de João atinge “o ápice e o cume da cristologia bíblica” (Dupuis, 

2015, p. 15), enquanto pesquisadores como Elaine Pagels argumentam que este 

evangelho é uma espécie de resposta ao Evangelho de Tomé. Com base nessa 

opinião de Dupuis e na possibilidade levantada por Pagels, analisarei, a partir de 
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agora, alguns dos motivos por detrás da aceitação do Evangelho de João pelos 

católicos siro-malabares e a rejeição ocidental do Evangelho de Tomé. 

 

Revendo o Evangelho de João 

 

De acordo com Philipp Vielhauer, além de conter um “sincretismo helenista-

oriental” de aproximação com fontes do mandeísmo (do Iraque) e do maniqueísmo 

de origem persa (VIELHAUER, 2005, p. 444), o Evangelho de João exibe a inserção de 

um “segundo final” (capítulo 21) e fortes indícios de que seu texto original foi 

corrigido, modificado e ampliado (VIELHAUER, 2005, p. 455). 

Teologicamente, é Konings quem melhor sintetiza o texto joanino: “É 

comparável ao contato que o feto, no útero, tem com a mãe. Tocar o Infinito por 

dentro é o que João nos proporciona ao retratar Jesus” (KONINGS, 2005, p. 55). Esse 

mesmo autor advoga que o chamado “quarto evangelho” seja “uma chave para os 

outros escritos (não importa se são anteriores ou posteriores), abrindo o potencial 

de sentido que eles contêm” (KONINGS, 2005, p. 27). 

Quanto à maturidade evangélica, Vielhauer diz que o Evangelho de João se 

enquadra em “um estágio mais avançado da tradição” (VIELHAUER, 2005, p. 447), 

enquanto para o teólogo Jacques Dupuis “o prólogo do Evangelho de João é, 

corretamente, considerado como o ápice e o cume da cristologia bíblica” (DUPUIS, 

1994, p. 15). Trata-se, portanto, de um evangelho dito “tardio”.   

Para Elaine Pagels, o Evangelho de João foi escrito posteriormente ao 

Evangelho de Tomé como forma de refutá-lo (PAGELS, 2004, p 65). Ela os compara 

dizendo que o Evangelho de Tomé simplesmente apresenta válidos “ensinamentos 

cristãos que meramente não nos são familiares – precisamente devido à oposição 

ativa e bem-sucedida de cristãos como João” (PAGELS, 2004, p 81).  

Ocorre que, para os cristãos indianos denominados Cristãos de São Tomé, e 

em especial para os católicos siro-malabares, o Evangelho de João não “venceu” a 

ponto de dispensar os textos tomesinos. Citando James Kurikilamkatt, historiador 

indiano pertencente à Igreja Siro-Malabar, os livros “Evangelho de Tomé, Atos de 

Tomé, Livro de Tomé Atleta, Evangelho da Infância Segundo Tomé e o Apocalipse de 
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Tomé são livros da tradição literária tomesina” (KURIKILAMKATT, 2012, p. 12), hoje 

familiares aos siro-malabares. 

 

O ápice e o cume 

 

Para Dupuis, há no Evangelho de João o ápice e o auge cristológico. O ápice, 

interpretado assim, é o vértice para o qual as direções cristológicas convergem, o 

ponto de centralização de linhas de pensamento cristãs, ou seja, é o ponto final da 

convergência neotestamentária. O auge, por sua vez, significa que nada mais pode ir 

além dessa cristologia, um patamar último e insuperável. 

Dupuis coloca o Evangelho de João no ápice da cristologia bíblica por se 

enquadrar em “etapa ulterior da reflexão cristológica neotestamentária” (DUPUIS, 

1994, p. 113), se referindo a “uma ‘cristologia do alto’ que tomou como ponto de 

partida a união na divindade do Filho de Deus com o Pai” (DUPUIS, 1994, p. 113), em 

contraste com uma “cristologia de baixo” dos evangelhos sinóticos, que abordam 

Jesus em sua dimensão humana. 

É importante dizer que Dupuis alerta para “o risco de não se considerar 

suficientemente a realidade e a autenticidade da condição humana de Jesus” (id., 

ibid.) diante da preferência, tipicamente ocidental, pela “cristologia do alto”. 

Se o cristão coloca-se no alto, como se estivesse no topo e no cume de uma 

montanha, essa visão traz implícita a noção de objetividade. Quanto mais “do alto” 

for a referência de percepção, mais afastado da subjetividade o observador está, 

“numa visão única” como diz Johan Konings (2005, p. 55). 

Enquanto o Evangelho de João é lido por toda a cristandade, portanto o caráter 

de universal e mais próximo da objetividade, na Índia os siro-malabares unem o 

lógico e o cosmológico dos ensinamentos de Jesus na subjetividade, em uma visão 

mais ampla do cristianismo ao unir salvação e criação (natureza). É o que explica o 

padre siro-malabar Thomas Puthukulangara: “O conceito de catolicidade não deixa 

de fazer referência explícita ao cosmos e à humanidade. O mundo é capaz de receber 

os dons de Deus. [Porém] A salvação é um presente que envolve toda a criação e que 

inclui toda a criação” (PUTHUKULANGARA, 2012, p. 48). 
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A amplitude da perspectiva oriental-siríaca-indiana 

 

No Ocidente, o modelo salvífico é predominantemente criação-queda-

redenção, onde prevalece a doutrina da justificação, ou seja, a salvação pela 

declaração de fé e pela aceitação de Cristo. O justo, portanto, é aquele que crê.  

Na Índia, por outro lado, a abordagem é mais ampla. Os católicos siro-malabares são 

mais apofáticos e místicos: “a teologia oriental segue a abordagem mística com base 

no apofatismo, na teose, na escatologia, etc.”. (KARUKAPARAMPIL, 2012, p. 56).  

No Oriente, o padrão teológico é criação-deificação do humano, ou theosis 

(KARUKAPARAMPIL, 2012, p. 56-57). “Theosis”, ou teose, é o processo de 

transformação consciente que aproxima o humano da divindade.  

A teologia apofática é também chamada de teologia negativa. Os indianos a 

conhecem bem em sua cultura filosofia e religiosa, principalmente por causa dos 

Upaniṣads, onde se lê a expressão “não é isto, não é aquilo, etc., etc.” (neti, neti) como 

método de conhecimento. Conhecer o que não é Deus, portanto, aproxima o cristão 

siro-malabar de Deus, tanto na subjetividade quanto na objetividade. Como ensina 

Karukaparampil (2012, p. 63): “Este método explica a maneira como o homem pode 

experimentar a Divindade agora, cujo cumprimento está no futuro”. 

O professor Dilip Loundo esclarece que o encaminhamento de salvação dos 

Upaniṣads pedagogicamente se realiza em “um ‘método secreto de instrução’, uma 

‘mistagogia apofática’, a dimensão essencial dos Upaniṣads enquanto narrativa 

soteriológica (śruti)” (LOUNDO, 2011, p. 126). Mistagogia e apofatismo, portanto, são 

práticas familiares aos cristãos indianos, que vivenciam uma cultura religiosa e 

filosófica que parte do cotidiano para o alcance da espiritualidade. 

Orar na direção do nascente é um exemplo de prática mistagógica dos siro-

malabares: “A oração voltada para o Oriente simboliza nossa jornada em direção ao 

céu e nosso retorno ao glorioso Senhor. Assim, há uma catequese mistagógica no 

culto litúrgico da Igreja” (MEKKATTUKUNNEL, 2012, p. 6). 

A questão sobre a aceitação do Evangelho de João pelos cristãos tomesinos 

e a rejeição ocidental do Evangelho de Tomé, portanto, pode ser parcialmente 

respondida pelo afastamento ocidental –  seja geográfica, religiosa ou culturalmente 

falando. Essa distância ocidental se reflete na preferência do Ocidente pela 
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centralidade joanina, de teor mais objetivo, e pelo estranhamento do teor subjetivo e 

gnóstico do Evangelho de Tomé. 

Tomé e João, contudo, não se excluem intrinsecamente. A prova disso é a 

vivência cristã dos católicos siro-malabares e o fato de tanto o encaminhamento 

tomesino quanto a convergência joanina terem convivido lado a lado nos primeiros 

séculos da cristandade. 

 

Artefatos do período bizantino 

 

Para ilustrar que a perspectiva “natural” tomesina e a “objetividade” joanina 

coexistiram, vamos analisar dois artefatos arqueológicos. A imagem a seguir é de 

um relicário datado do Período Bizantino. As palavras no topo são “O HAGIOS 

TOMAS”, que significa “O São Tomé”. O braço direito tem a frase “IDOY O 'LIOS”, ou 

“Eis o Sol”, com o sol raiado embaixo. No braço esquerdo aparentemente está escrito 

“IDOY IC2 ΕΆΤH” (ἔατε), que indica ser “Eis JC (Jesus Cristo), aquele que é”. Embaixo 

da expressão “Aquele que É”, está o desenho de um arco iluminado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Corbis-EL006260. Acesso em 26 de agosto de 2014. Autor: Elio Ciol. 

 

                                                     
2 IC, Iesus Cristos, ou "IS", abreviação de Jesus. Na peça, se vê Iς (que se lê como IC). 
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Em contraste temos, na figura mais abaixo, outro relicário do mesmo período 

(contendo o mesmo tipo de grafia da letra “A”), porém retratando São João 

evangelista segurando um livro, ou seja, seu evangelho. Na parte superior está 

escrito “HOANHC”, ou “IOHANES” (“JOÃO”): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Half of a Reliquary Pendant Cross11th century”. Metropolitan Museum of Art. 

 

No período do Império Bizantino, portanto, São Tomé era retratado como 

aquele que apresentava Jesus como o Sol vindo do Oriente, enquanto São João 

Evangelista era retratado como seu livro junto ao peito. Vale lembrar que os siro-

malabares rezam até hoje na direção do sol nascente, enquanto todos os cristãos 

que leem João travam contato com um evangelho dito espiritual (pneumático). 

A partir desses artefatos e da maneira como os siro-malabares praticam o 

cristianismo, podemos notar que a perspectiva tomesina é a de Jesus relacionado 

ao dia cotidiano, mais conectado ao mundo subjetivo, enquanto que a imagem 

joanina, do artefato acima, denota clara objetividade por conter poucos símbolos e 

por remeter ao evangelho cujo conteúdo é, em si, repleto de simbologias. Vejamos, 

ainda, que os braços de João, no mesmo artefato, formam um ângulo que converge 
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ao evangelho, no centro – em outras palavras: convergência e impossibilidade de ir 

além (o “auge e o cume”, nos termos usados por Dupuis). 

 

Conclusão: para além das cristologias "de baixo" e "do alto". 

 

Até podemos questionar se alguém chega ao topo sem passar pelos caminhos 

anteriores, mas, quando se trata de cristãos que seguem quase exclusivamente a via 

paulina-joanina, tipicamente ocidental, o contato com a divindade (ou melhor, a 

inserção na divindade) pode ocorrer pela graça divina. Realmente, não podemos 

condená-los (ou condenar a nós mesmos). 

 O fato é que estão disponíveis, para todos os cristãos do mundo, duas 

cristologias, a “de baixo” e a “do alto”, e Dupuis mesmo alerta que a cristologia de 

João não pode “transformar-se em modelo absoluto e exclusivo, alijando por 

completo a cristologia anterior do querigma primitivo” (DUPUIS, 2015, p. 103), ao 

propor uma “cristologia integral”. Ora, o termo “primitivo” é, para os cristãos 

tomesinos, absolutamente sem sentido. Os siro-malabares resolveram muito bem 

essa questão, aceitando a proposta paulino-joanina sem abrir mão do caminho 

apostólico de elevação à divindade, proposta pela tradição oriental de São Tomé. 

A proposta para um novo entendimento de uma “cristologia integral”, portanto, 

está dada pelos católicos siro-malabares indianos: a de seguir o Caminho paradoxal 

da vida na terra, pois “os paradoxos (...) conduzem à profundidade teológica das 

passagens das escrituras. (...) Tradição e Natureza explicam igualmente a meta do 

homem – salvação – teose” (KARUKAPARAMPIL, 2012, p. 62). 

O sentido de ápice dá a visão una de céu e terra; já o sentido de Caminho 

implica em discernimento diário. Não obstante, a vida em uma dimensão ulterior não 

pode excluir a integralidade católica (universal), pois a terra também faz parte do céu, 

até mesmo na perspectiva joanina de elevar o cristão ao auge.  

A mensagem de um evangelho não é o texto em si, mas sim o diálogo que o 

texto promove entre o leitor e a vida. Se no Evangelho de João Deus, Jesus e os 

cristãos estão integrados como um só (KONINGS, 2005, p. 55), no Evangelho de Tomé 

compreendemos nossa humanidade a cada passo na ascensão à divindade. 

Enquanto o catolicismo ocidental prega a ação cristã como coerente ao Cristo 
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Universal, para os católicos tomesinos e indianos siro-malabares adotar a visão 

católica é abarcar o todo, sendo que o todo não pode ignorar os erros e os desvios 

que ocorrem abaixo do infinito, pois a ignorância não se coaduna ao Cristo. 
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4. ESTABELECIDOS E OUTSIDERS NO YOGA DO FINAL DO SÉCULO XIX, ÍNDIA 

 

ESTABLISHED AND OUTSIDERS IN LATE 19TH CENTURY YOGA, INDIA 

 

Gustavo Cesar Ojeda Baez1  

Maria Lucia Abaurre Gnerre2 

 

ST1 – Religiões e Filosofias da Índia 

Resumo  
Nesta comunicação refletimos sobre alguns dos processos de estigmatização social 
existentes no contexto histórico-cultural do Hatha Yoga, especialmente observado 
no final do século XIX e início do século XX. Pode-se dizer que este yoga, ora foi 
marginalizado pelos seus “pares” sociais, a saber, pelas comunidades estabelecidas 
de yoguis bramânicos, e ora, fora reconhecida, por hindus e ocidentais, como o “Yoga 
da força”, como o Yoga da identidade nacional. Para tanto, ou seja, para entender e 
encaminhar propostas de estudo e reflexão sobre estes processos sociais e culturais 
do Yoga, que aqui denominamos subalterno, analisamos alguns apontamentos 
contemporâneos de autores como Mark Singleton (2010) e David Gordon White 
(1996). Como apoio metodológico, que nos auxiliará no entendimento das relações 
de poder entre comunidades de praticantes de yoga, utilizaremos parte das 
considerações teóricas encaminhadas por Norbert Elias, presentes na celebre obra 
Os estabelecidos e outsiders,  onde o autor nos oferece caminhos de compreensão 
das relações sociais, dos jogos de poder e dos processos de formação de identidades 
e hierarquias internas, existentes entre de grupos sociais ou comunidades 
aparentemente coesas num determinado intervalo histórico.  
Palavras-chave: yoga. Hatha yoga. Subalternidade. Estabelecidos. Outsiders. 
 
Abstract 
In this communication we reflect about the processes of social stigmatization 
existing in the historical-cultural context of Hatha Yoga, especially observed in the 
late nineteenth and early twentieth centuries. It can be said that this kind of yoga, 
sometimes was marginalized by its social "peers", namely by the established 
communities of Bramanic yoguis, and sometimes, it had been recognized, by Hindus 
and Westerners, as the "Yoga of strength", as the Yoga of national identity. In order 
to understand and forward proposals for study and reflection on these social and 
cultural processes of Yoga, which we call subaltern here, we analyze some 
contemporary notes by authors such as Mark Singleton (2010) and David Gordon 
White (1996). As methodological support, which will help us in understanding the 
power relations between communities of yoga practitioners, we will use part of the 

                                                     
1 UFPB. Doutor em Ciências Sociais pela UFCG. Bolsista CAPES/PNPD. 
baezojeda.gustavo@gmail.com  
2 UFPB. Doutora em História Social pela UNICAMP. marialucia.ufpb@gmail.com  
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theoretical considerations forwarded by Norbert Elias, present in the celebrated work 
The The Established and the Outsiders, where the author offers us ways of 
understanding social relations, power games and processes of formation of internal 
identities and hierarchies, existing between social groups. 
Keywords: yoga. Hatha yoga. Subalternity. Established. Outsiders. 
 

Introdução 

 

Embora o Yoga seja uma disciplina, ou um sistema prático-filosófico 

(darśana), reconhecido pela ortodoxia bramânica, desde os tempos de Patañjali, 

podemos observar também uma série de tradições “desviantes” no âmbito deste 

vasto sistema cultural, que desde a idade média, não se enquadram nos moldes do 

chamado yoga bramânico.  

Algumas escolas relacionadas ao tantrismo medieval, sobretudo as 

comunidades religiosas dos Nathas, que dão origem e consolidam culturalmente à 

famosa tradição do Hatha Yoga, passam a se vincular a segmentos sociais 

considerados marginais, o que aqui vamos denominar de “Yoga dos subalternos”, 

isto é, se vinculam a uma série de práticas sociais, culturais e religiosas difundidas, 

principalmente, entre indivíduos das castas mais baixas, que viviam nas pequenas 

aldeias, por vezes aglomerando-se em pequenas comunidades de praticantes, ou 

ainda, vivenciando seus sadhanas, de forma mais apartada, como Sadhus 

mendicantes, que praticavam nas ruas das grandes cidades, em troca das mais 

variadas oferendas.  

Justamente esse tipo de prática, por suas características socioculturais, 

passa a ser considerada “degenerada”, subalterna pelo olhar dos colonizadores 

britânicos, que naquele período, meados do século XIX e início do século XX, 

dominavam a Índia, e faziam questão de registrar de diversas formas essa 

“degeneração” da cultura hindu, como justificativa da sua própria subalternidade.  

Assim, nesta comunicação refletimos sobre alguns dos processos de 

estigmatização social e de revalorização deste “tipo” de yoga, que, ora fora 

marginalizada pelos seus “pares” sociais – a saber, pelas comunidades 

estabelecidas de yoguis bramânicos - e ora, em momentos posteriores, fora 

reconhecida, por hindus e ocidentais, como o “Yoga da força”, como o Yoga da 
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identidade nacional  que, de alguma maneira, caracterizou e expandiu cultura indiana, 

sobretudo expandiu o yoga como “mercadoria cultural”, para o restante do mundo no 

século XX.  

Para tanto, ou seja, para entender e encaminhar propostas de estudo e 

reflexão sobre este Yoga subalterno, analisamos alguns apontamentos 

contemporâneos sobre este “yoga de rua”, encaminhados por Mark Singleton (2010) 

e David Gordon White (1996), que tem dedicado um espaço valioso de suas 

pesquisas, para a compreensão da importância destas práticas “marginais” ou 

subalternas dentro da vasta tradição do Yoga.  

Como apoio metodológico, que nos auxiliará no entendimento das relações de 

poder entre comunidades de praticantes de yoga, utilizaremos parte das 

considerações teóricas encaminhadas por Norbert Elias, na celebre obra Os 

estabelecidos e outsiders,  donde o autor nos oferece caminhos de compreensão das 

relações sociais, dos jogos de poder e dos processos de formação de identidades e 

hierarquias internas, existentes entre de grupos sociais ou comunidades 

aparentemente coesas num determinado intervalo histórico. Em nosso caso, 

observamos como as comunidades estabelecidas de adeptos do yoga bramânico, 

ora estigmatizaram, ora valorizaram determinados “tipos” de Yoga, revelando-se 

assim, as hierarquizações sociais e as mudanças nesses processos de valoração 

social do Hatha Yoga, ao longo do tempo. (ELIAS, 2000)  

 

As apropriações do Hatha Yoga 

  

O Hatha Yoga, que em algumas de suas vertentes pode ser denominado “Yoga 

dos subalternos”, com seu universo de posturas mitológicas e práticas esotéricas, 

que fundamentam a construção de um corpo “vigoroso” ou “corpo de diamante”, vem 

sendo foco de grande interesse dos ocidentais, que tomam contato com a prática 

nas primeiras décadas do século XX, e em larga escala, à partir da década de 60, 

quando estas práticas orientais passam a ser incorporadas na “nebulosa místico 

esotérica” da chamada “nova era”. 

  Ora, um dos aspectos mais curiosos deste longo processo histórico, que 

remete a Índia do primeiro milênio antes de Cristo e chega aos dias atuais, diz 
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respeito às variações nas apropriações culturais e hierarquizações realizados por 

diferentes grupos ou comunidades sociais, localizadas dentro da chamada tradição 

do Yoga.  

Se o Yoga hoje passa por um processo de “feminização” e “branqueamento”, 

que pode ser visto pelas capas de publicações da área, onde, sobretudo mulheres, 

em sua maioria brancas e bonitas, são representadas em posturas difíceis e 

vigorosas 3 , é importante dizer que tal processo está vinculado um percurso de 

abertura e chegada do Yoga ao ocidente, relacionado diretamente a identificação dos 

jovens da classe média, que aderem a contracultura desde os anos 60. Aquilo que 

podemos chamar de cultura das religiosidades orientais, como lifestyle. 

 No entanto, o cenário nas ruas da Índia, na virada do século XIX para o século 

XX era radicalmente oposto: O Hatha Yoga, por uma série de razões históricas, havia 

sido relegado a segunda plano dentro do que se considerava o verdadeiro 

“Hinduísmo”, sobretudo pelos próprios colonizadores britânicos. Logo, na linguagem 

proposta por Norbert Elias (2000), poderíamos notar de uma lado, a configuração de 

uma yoga estabelecida, a Yoga bramânica consolidando sua autoridade pela 

antiguidade de suas práticas, pelos textos sagrados e pela sofisticada ritualística, e, 

de outro, em processo de diferenciação paralelo, as  “práticas de rua”, o Yoga dos 

subalternos, outsiders, cada vez mais associada as técnicas corporais e aos sadhus 

mendicantes; homens que em sua grande maioria, viviam em pequenos grupos, ou 

perambulando pelas ruas das grandes cidades indianas, com seus potes de 

oferendas, realizando posturas ou prostrações físicas em troca de alimentos ou 

moedas.  

 

Origens tântricas do Hatha Yoga e a prática dos outsiders  

 

Para compreender as formas de yoga praticadas pelos grupos considerados 

subalternos da Índia na virada do século XIX para o XX, é importante compreender, 

primeiro, o próprio o desenvolvimento histórico desta tradição e suas conexões com 

outro sistema prático-filosófico que tem suas origens na Índia antiga: O tantrismo. 

                                                     
3 A este respeito cf. GNERRE & BAEZ, 2019 e SANCHES, 2014.  
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Justamente estas conexões culturais serão decisivas para o desenvolvimento 

de tipos particulares de Hatha Yoga, que se difundem pela população mais humilde, 

tanto nas pequenas vilas, quanto nas ruas das grandes cidades indianas daquele 

período. Nesse sentido, parece plausível afirmar que temos “linhas” variadas de 

Hatha Yoga, que representam as escolas ligadas à tradição do tantrismo, e que 

reapresentam, em nossa compreensão, um elemento cultural comum, a saber, o 

“cultivo do corpo adamantino”, alcançado a partir de uma série de práticas, 

austeridades e rituais que envolvem, justamente, um certo nível de ascetismo e as 

famosas assanas, isto é, a realização excelente de um conjunto de posturas, que 

tanto fascinam os praticantes da atualidade. 

De acordo com White (1996, p. 7), o tantrismo medieval hindu, da maneira 

como o conhecemos nas grandes escolas, foi gradualmente desaparecendo, vítima 

de seus próprios excessos, que decorreram de sua “má reputação” entre seguidores 

de outras correntes do hinduísmo, ou seja, havia uma espécie de estigma social 

proveniente de outras comunidades, que se julgam como estabelecidas nesse 

contexto histórico social. 

Entretanto, dentro das linhagens do tantra medieval hindu, temos ainda a 

famosa escola dos Nat Sidhas, que se institucionaliza através de ordens sectárias. 

Boa parte dessas ordens ou “seitas” crescem e se desenvolvem fora dos círculos 

shivaistas, mais ortodoxos da elite hindu. Justamente por isso, em função dos 

próprios anseios de seus devotos mais populares, a linhagem dos Nath Sidhas4 

continuou a oferecer um caminho concreto e relativamente acessível de 

“empoderamento” no mundo. E este caminho de empoderamento passava 

justamente pela única ferramenta que muitos homens e mulheres, das camadas 

inferiores da sociedade hindu medieval, tinham a sua disposição: o corpo.  

Assim, foi principalmente entre as populações simples dos vilarejos indianos, 

onde as técnicas dos Nath Sidhas foram mais difundidas, valorizadas e preservadas 

por mais tempo, configurando um verdadeiro repertório de “medicina da floresta”. Há 

                                                     
4 O termo “Siddha”, de acordo com White (1996, p. 57) era utilizado por um grande número de escolas, 
seitas e tradições Hindus e Budistas desde o período Gupta, e Siddha tanto pode se referir a um semi-
deus como a um “estado elevado” de existência, acessível também aos humanos, que realizam 
práticas yoguicas de forma ininterrupta. Já Nātha é termo sânscrito que significa basicamente senhor, 
ou mestre (GNERRE & BAEZ, 2018).  
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muitos relatos de jovens vaqueiros ou pescadores que realizavam milagres após 

serem iniciados na linhagem dos Nath Sidhas. Tais histórias de homens simples que 

passam a dispor de domínios surpreendentes sobre as forças da natureza e da 

doença circulam até a contemporaneidade pelas vilas indianas (WHITE, 1996, p.8). 

Por fim, devemos apresentar aqui alguns apontamentos de Mark Singleton 

(2010, p.35), que observa nesse cenário de desenvolvimento histórico da tradição, o 

surgimento de um ambiente social no qual o clima das opiniões era de muita 

desconfiança com relação ao yogue, especialmente do praticante de Hatha Yoga. 

Nesse contexto, que nos remete especialmente ao início do século XX, os praticantes 

destas linhagens tendiam a ser identificados pelos seus críticos, seja indianos ou 

europeus, muito mais com magia negra, sexualidade pervertida e impureza alimentar, 

do que com “yoga”, em qualquer sentido convencional ou espiritual do termo. Pode-

se afirmar que estudiosos do período tendiam a admirar as práticas mais 

relacionadas aos aspectos racionais, filosóficos e contemplativos da Yoga, enquanto 

condenavam o comportamento ofensivo as práticas ascéticas e estranhas próprias 

destes grupos de yoguis.   

Em nossa compreensão, esses variados processos sociais, históricos e 

culturais de acomodação, classificação e hierarquização entre comunidades de yoga 

resultou, basicamente, nesse processo mais amplo de exclusão da Hatha Yoga, e das 

escolas ou grupos relacionados, ao mundo dos yogas estabelecidos, que por sua vez 

“enquadravam” os hatha yogues, como marginais à tradição ou outsiders, como 

vimos nesta pequena abordagem. 

 

Considerações finais 

  

O que podemos observar nesses processos de estigmatização da tradição do 

Hatha Yoga, entre o fim do século XIX e início do século XX, é um momento histórico 

no qual a prática que passa a ser estritamente relacionada a grupos sociais 

inferiores, degenerados e se torna símbolo da subalternidade e degeneração de todo 

um povo.  

Em suma, pode-se concluir que grupos de Hatha Yogues eram vistos como 

subalternos, miseráveis sadhus que possuíam apenas suas tigelas, e uma vida 
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despojada que colaborava, ainda mais, para a formação desse olhar preconceituoso, 

e para este processo de estigmatização social, que se realizava dentro e fora da Índia.  
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5. AS MAHAVAKYAS, AS GRANDES SENTENÇAS DOS UPANIṢADS, COMO 

INSTRUMENTOS PARA PENSAR O POEMA CÂNTICOS  

DE CECÍLIA MEIRELES 

 

THE MAHAVAKYAS, THE GREAT UPANIṢADIC SENTENCES,  

AS INTRUMENTS TO THINK THE POEM CÂNTICOS  

OF CECÍLIA MEIRELES 

 

Marcus Vinícius da Fonseca Gomes1 

 

ST 1 – Religiões e Filosofias da Índia  

Resumo 
Há um rico diálogo entre a Índia e a poesia de Cecília Meireles, que, como 
apontaremos neste trabalho, se mostra de forma mais transparente no poema 
Cânticos. Esta comunicação propõe apresentar uma perspectiva geral sobre o tema 
que tenho desenvolvido na pesquisa de Mestrado (Ciência da Religião – UFJF), onde, 
partindo das mahavakyas, as quatro grandes sentenças dos Upaniṣads, que apontam 
para a compreensão da não diferenciação última entre ātman e brahman (o self/eu 
e a divindade/totalidade), busco demonstrar a hipótese de que os Cânticos também 
partilham desta mesma orientação soteriológica. Trata-se de ir além do que já foi 
estudado em análises literárias e promover uma leitura dos Cânticos sob a luz da 
essência da filosofia indiana, ou seja, utilizar as mahavakyas como instrumentos-
chave para pensar a poesia de Cecília e evidenciar como ela faz uso de símbolos que 
se alinham com essa mesma reflexão radical dos Upaniṣads sobre os fundamentos 
de toda ação humana. Após explorar o sentido exegético dos termos das 
mahavakyas, partimos da hipótese de que, analisados hermeneuticamente, os 
Cânticos também partilham desta mesma busca pela eliminação de nossa 
ignorância primordial e pela promoção da realização da unicidade fundamental que 
subjaz a esta dualidade aparente do mundo. A escolha de Cânticos se dá por este se 
mostrar um livro de fundamental importância para compreendermos mais 
profundamente as muitas faces da espiritualidade que iremos encontrar 
posteriormente em toda a obra da poeta. 
Palavras-Chave: Mahavakyas. Upaniṣads. Cecília Meireles. Cânticos. ātman. 
Brahman. 
 
Abstract 
There is a rich dialogue between India and the poetry of Cecília Meireles, that, as we 
shall point out in this present work, is more clearly demonstrated in the poem 
Cânticos. This presentation aims to present a general perspective on the theme I have 
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been developing in my Master Degree research in Religious Studies at UFJF, where, 
starting from the concepts of the mahavakyas, the four great Upaniṣadic sentences, 
that point to the comprehension of the ultimate non-differentiation between ātman 
and brahman (the self/“I” and God/totality), I seek to demonstrate the hypothesis that 
Cânticos also share this same soteriological orientation. We aim to go beyond what 
has been studied in literary analyses and promote a reading of Cânticos under the 
light of the essence of the Indian philosophy, i.e., to use the mahavakyas as key 
instruments to think the poetry of Cecília Meireles and evidentiate the way she uses 
symbols aligned to the same radical reflection of the Upaniṣads concerning the 
foundations of every human action. After exploring the exegetical meaning of the 
mahavakyas, we start from the hypothesis that, hermeneutically analysed, Cânticos 
also share the same objective of eliminating our primordial ignorance and promoting 
the realization of the fundamental unity that underlies the apparent duality of the 
world. The choice for Cânticos is based on a natural assumption that this book is of 
fundamental importance to further comprehend the multiple faces of spirituality 
found in the latter works of the poet. 
Keywords: Mahavakyas. Upaniṣads. Cecília Meireles. Cânticos. Ātman. Brahman. 

 

Introdução 

 

“Sê apenas uma presença. Invisível presença silenciosa.” (MEIRELES, 2001, p. 152). 

 

O estado de maravilhamento com a vida parece requisitar, inicialmente, uma 

postura interior contemplativa, que por sua vez acontece quando há um encontro 

verdadeiro e silencioso com o momento presente. É a partir desse encontro que 

aparentemente nascem os poemas de caráter mais profundo de Cecília Meireles, 

frutos de uma dimensão do sagrado que ela encontrou em sua própria experiência. 

Antes de apontar conceitos indianos que poderiam ter influenciado diretamente a 

poeta, primeiramente, deveríamos considerar que a fonte primária de sua poiesis não 

há de ser encontrada em livros orientais, mas sim no mergulho da poeta em si 

mesma. 

Desta forma, partiremos aqui de um contexto de diálogo para compreender 

como os temas mais profundos de sua poesia conversam com conceitos essenciais 

da milenar tradição filosófica indiana, e, como veremos, compartilham de um mesmo 

horizonte destinal: a eliminação da ignorância primordial humana que nos impede de 

perceber nossa conexão inseparável com a totalidade da vida. Nosso intuito aqui 

será apresentar uma perspectiva geral deste diálogo entre Oriente e Ocidente na obra 
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desta grande poeta brasileira, dentro da presente pesquisa de Mestrado em Ciência 

da Religião (UFJF) em desenvolvimento sob a orientação do Prof. Dr. Dilip Loundo.  

 

Os Cânticos e seu diálogo com os Upaniṣads 

 

A curiosidade de Cecília pelo Oriente a levou a transcender fronteiras e se 

aprofundar nas obras clássicas indianas. De fato, que ela possuía inúmeros volumes:  

 

"Segundo Dillip Loundo (que teve acesso à sua biblioteca) a autora leu desde a literatura 

sânscrita, clássica e antiga: os épicos Ramayana e Mahabharata; os textos dos Vedas e 

Upaniṣads, os Sutras, fábulas e sagas históricas. [...] Leu escritos como os de 

Ramakrishna, Vivekananda, Aurobindo Gosh, Sarojíni Naidu, Abhay Khatau." 

(MARCHIORO, 2018, p. 125). 

 

As ressonâncias de suas leituras indianas, do pensamento de Mahātma 

Gandhi à poesia mística de Rabindranath Tagore, do qual mais tarde foi tradutora, se 

deixam mostrar em seus poemas desde o seu primeiro livro, Espectros, de 1919, 

escrito quando ela tinha 18 anos, no qual podemos ver, já no terceiro poema 

intitulado “Brâmane”, uma ode ao espírito hindu que “contempla, extasiado, o 

firmamento.” (MEIRELES, 2001, p. 28). Em seu último livro, Solombra, já em uma fase 

crepuscular de sua própria vida, vemos uma busca por ultrapassar fronteiras, 

almejando uma liberação plena semelhante ao puruṣārtha mokṣa, a libertação que 

ocorre quando do reconhecimento da natureza ilusória do mundo: “Quero uma 

solidão, quero um silêncio, [...] para esquecer que vivo, libertar-me das paredes, de 

tudo que aprisiona; atravessar demoras, vencer tempos.” (MEIRELES, 2001, vol. 2, p. 

280). 

Ecos da cultura hindu permeiam toda a obra da autora, mas de forma mais 

transparente, refletindo os profundos versos dos Upaniṣads, no poema Cânticos, 

através do qual apresenta um anseio por “ser a alma infinita de tudo” (MEIRELES, 

2001, p.140) e fazer-se “sem limites no tempo.” (MEIRELES, 2001, p. 138). Apesar do 

poema Cânticos ser sua quinta produção poética, ele já demonstra uma 

profundidade e maturidade poética capaz de dialogar com a poesia mística indiana, 
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tal como a de Tagore, ainda que tenha sido composto quando ela tinha somente 26 

anos.  

No Cântico IX, vemos como esse encontro com o sagrado em si possui em 

Cecília Meireles um dos pré-requisitos em comum com os ensinamentos dos 

Upaniṣads, a atitude de silêncio, em sânscrito mauna: “Faze silêncio no teu corpo. E 

escuta-te. Há uma verdade silenciosa dentro de ti. A verdade sem palavras.” 

(MEIRELES, 2001, p. 143). Semelhantemente, o Kena Upaniṣad destaca como o 

silêncio pode ser um dos ensinamentos mais genuínos para a compreensão da 

realidade última, pois o absoluto estaria além do alcance da linguagem e 

pensamento: “que não pode ser expresso pela fala [...], que não pode ser alcançado 

pela mente”. (OLIVELLE, 1996, p. 227, nossa tradução). E na reflexão da própria poeta 

vemos também a importância deste silêncio meditativo como fonte de sua poesia: 

 

"Minha infância de menina sozinha deu-me duas coisas que parecem negativas, e foram 

sempre positivas para mim: Silêncio e Solidão. Essa foi sempre a área da minha vida. [...] 

foi nessa área que os livros se abriram, e deixaram sair suas realidades e seus sonhos 

[...]. Foi ainda nessa área que apareceram um dia os meus próprios livros, que não são 

mais do que o desenrolar natural de uma vida encantada com todas as coisas, e 

mergulhada em solidão e silêncio tanto quanto possível." (MEIRELES, 1972, p. 62). 

 

Sua história pessoal também marcada por mortes e elaborações pode ter 

aproximado ainda mais a poeta das reflexões mais essenciais dos Upaniṣads: “Esses 

lutos me deram, desde pequenina, uma tal intimidade com a Morte que docemente 

aprendi essas relações entre o Efêmero e o Eterno." (MEIRELES, 1972, p. 58). 

Um milenar ditado védico diz que para retirar uma farpa de madeira que tenha 

nos penetrado a pele precisamos usar outra farpa, contudo, após retirada, jogam-se 

ambas fora. No Cântico XIII, em uma analogia similar, Cecília diz: “Multiplica os teus 

olhos, para verem mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo. Destrói os 

olhos que tiverem visto. Cria outros, para as visões novas. Destrói os braços que 

tiverem semeado.” (MEIRELES, 2001, p. 145).   

Dilip Loundo descreve o poema Cânticos como “um poema didático e 

exortativo no qual o poeta/guru compartilha seus ensinamentos com o 

leitor/discípulo” (Loundo, 2007, p. 136), destacando sua semelhança com os tratados 
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introdutórios e didáticos da escola Vedanta em seu estilo, estrutura e objetivos. Em 

sua análise dos Cânticos, Loundo propõe três etapas que os aproximam do não-

dualismo dos Upaniṣads, onde em primeiro lugar vemos poemas que pregam o 

desapego gradual com relação aos objetos do mundo. Em segundo, trechos que 

tratam da “revelação do fundamento epistemológico do desapego enquanto 

renúncia do si-mesmo, isto é, enquanto eliminação gradual do erro sistemático de 

identificação do eu com os objetos.” (Loundo, 2007, p. 136).  Em terceiro lugar, 

Cânticos que descrevem “a vacuidade silenciosa do eu que subjaz à compreensão 

da não-diferença fundamental, isto é, da unicidade entre o si-mesmo e a totalidade 

dos objetos.” (Loundo, 2007, p. 137). 

O foco desta pesquisa será investigar esse rico diálogo entre a poética de 

Cecília Meireles e os conceitos essenciais do pensamento indiano, que estão 

sintetizados nas chamadas mahavakyas, as quatro grandes sentenças dos 

Upaniṣads: Prajnanam Brahma ("Consciência é Brahman”), Ayam Ātma Brahma 

("Esse Ātman é Brahman"), Tat Tvam Asi ("Tu és isso") e Aham Brahma Asmi ("Eu sou 

Brahman").  

 

As mahavakyas como chave de leitura dos Cânticos 

 

Dentro da pluralidade do pensamento filosófico que aflorou por todo o 

subcontinente indiano ao longo dos últimos milênios, os Upaniṣads se destacam 

como algumas das mais importantes obras da cultura e religião indiana, “tanto por 

possuir um papel fundamental no desenvolvimento das ideias religiosas da Índia, 

como também por serem valiosos como fontes de entendimento da história 

intelectual, social e religiosa da Índia antiga.” (OLIVELLE, 2014, pg. 23, tradução 

nossa). 

Adi Sankaracharya defende que, de todas as escrituras sagradas, os escritos 

voltados para o conhecimento, e não para as ações rituais, são os de maior 

importância, além de designar um destaque ainda maior para os mahavakyas: 

 

“Pois a liberação é a mensagem central dos vedas, e somente o conhecimento leva à 

liberação. Nenhuma ação pode discriminar o eu do que não é o eu, somente o 
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conhecimento pode alcançar isso, como a prata é de repente percebida como uma 

concha. Esse conhecimento libertador está indicado nas grandes sentenças 

(mahavakya) dos upanishads [...] Realizar a força existencial dessas afirmações é 

realizar-se e distinguir entre o puro ser e os fenômenos mundanos.” (FLOOD, 1996, p. 

242, tradução nossa) 

  

Podemos apontar que toda a linguagem soteriológica dos Upaniṣads parece 

construir um objetivo destinal único: A não diferenciação última entre ātman e 

brahman através das mahavakyas. Partindo então deste pressuposto de que a 

essência da filosofia hindu se expressa através destes grandes fundamentos, 

iniciaremos pela exploração do sentido exegético de cada um seus termos. 

Dentro do estudo das teorias de interpretação das mahavakyas será 

necessário analisar a repercussão de suas primeiras traduções, com suas 

interpretações hoje consideradas controversas, ainda presentes no imaginário 

ocidental, produzindo desentendimentos difundidos desde a época de Schopenhauer 

e Nietzsche. Assim, para uma melhor compreensão das mahavakyas devemos 

também explorar não somente onde essas sentenças se encontram nos textos 

clássicos, mas o sentido delas dentro do contexto da tradição com um todo, partindo 

de seus dois pressupostos principais: O primeiro que defende que Brahman é a 

verdadeira realidade e o mundo fenomênico e transiente é māyā, uma mera aparência 

plural e ilusória de brahman. O segundo que afirma que ātman, o verdadeiro self, não 

é diferente de brahman.  

Dilip Loundo descreve ātman como um conceito agregador do princípio de 

toda a experiência de subjetividade, que visa acentuar a dimensão da consciência e 

da imediaticidade. Já Brahman é apontado como um conceito agregador do princípio 

de objetividade ou do mundo em sua totalidade, que visa inculcar a ideia de 

penetrancia absoluta (LOUNDO, 2017). Buscaremos explorar a hipótese de que essa 

doutrina da não diferenciação última entre ātman e brahman também seja uma 

orientação soteriológica subjacente à poesia dos Cânticos. A partir da exegese 

desses conceitos-chave sânscritos partiremos para uma ampliação dos sentidos 

das palavras usadas pela poeta ao longo dos Cânticos, como: o si mesmo, Deus, 

silêncio, amor, morte, infinito, verdade; levando em consideração também símbolos 

comuns em sua poesia como mar, água, chuva, céu, corpo, olhos, braços, mãos etc. 
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Destacamos a concentricidade dos mahavakyas e, especificamente, dos 

conceitos de ātman e brahman, que nos fornecerão uma luz para lermos os Cânticos 

com um olhar ampliado. Contudo, avaliamos que para a construção desta 

abordagem existem outros conceitos essenciais upanishádicos que serão 

fundamentais para propor esse diálogo entre a poesia brasileira e a mística hindu. 

Para que iniciemos essa conversa entre esses dois mundos nosso vocabulário será 

muito enriquecido pelas outras grandes sentenças e também conceitos como māyā, 

que já mencionamos acima e os puruṣārthas: kāma, artha, dharma e mokṣa, os quatro 

objetivos da vida humana; a expressão neti neti (Nem isto, nem aquilo); e também 

adhyāsa, a ilusão super imposta sobre a realidade de brahman; vidyā, o 

conhecimento de nossa verdadeira identidade enquanto ātman e, por sua vez, a 

identificação última de ātman e brahman; ahaṃkāra, o si-mesmo; jivanmukti, a ideia 

de que mokṣa é alcançável ainda nesta vida; dhyāna, a contemplação e meditação; 

avidyā, a noção de ignorância fundamental; os panchakośas, os cinco corpos ou 

bainhas que aparentemente encobrem ātman; samādhi, a consciência meditativa e 

sat chit ānanda, a natureza de bem-aventurança. Essas palavras, por sua relevância 

dentro da filosofia dos Upaniṣads, agregam mais profundidade e contexto às 

mahavakyas, amplificando seus sentidos para abarcar essa visão de totalidade com 

a vida que também observamos em Cecília. Faremos uso destes conceitos como 

ferramentas para pensarmos os Cânticos e buscaremos demonstrar como as 

mahavakyas podem ser instrumentos para clarear os significados das palavras, 

símbolos e imagens usados pela autora, como também iluminar nossa reflexão sobre 

a sua poesia como um todo. 

 

Conclusão 

 

Em Cânticos, Cecília compôs uma poesia filosófica e metafísica que nasce das 

ressonâncias entre Oriente e Ocidente em seu íntimo. O estudo comparativo Brasil 

Índia em Cecília Meireles é algo de grande relevância para compreendermos a 

universalidade de sua escrita, que ultrapassou modismos das correntes de sua 

época. Ela mesma define suas palavras como “a metade de um diálogo obscuro 

continuando através de séculos impossíveis.” (MEIRELES, 1972, p. 67). 
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Com o embasamento teórico que destacamos anteriormente teremos como 

metodologia uma interpretação sistemática das mahavakyas e da exegese de seus 

termos. Tal hermenêutica será subsequentemente aplicada ao poema Cânticos, de 

forma que possamos promover uma conversa entre os dois textos, que possa talvez 

adentrar e aprofundar a nossa compreensão de ambos. Ainda que esta pesquisa 

esteja em seu início já podemos delinear uma organização dos 26 Cânticos em 

categorias temáticas. Isto irá nortear uma análise mais sistemática do livro, dos 

termos mais importantes dos poemas e suas contextualizações para que, em 

sequência, com uma metodologia comparativa, seguindo as mesmas regras de 

exegese para ambos os textos, passemos a demonstrar essa soteriologia partilhada 

entre os Cânticos e os Upaniṣads. Buscando demonstrar como, cada um à sua 

maneira, ambos buscam uma eliminação de nossa ignorância primordial e a 

promoção da realização da unicidade fundamental que subjaz a esta dualidade 

aparente do mundo. 

Dentro do universo de pesquisa que engloba a relação entre Cecília Meireles e 

a Índia, escolho o poema Cânticos partindo da hipótese de que este se mostra como 

um livro de fundamental importância para compreendermos as muitas faces da 

espiritualidade que iremos encontrar posteriormente em toda a obra poética da 

autora. Assim, da mesma forma que faremos um uso instrumental da filosofia 

indiana para pensarmos os Cânticos, subsequentemente, em pesquisas futuras 

poderemos usar também os próprios Cânticos para nortear reflexões sobre as suas 

outras obras.  
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6. PERSPECTIVAS PASTORAIS PARA UMA ECOLOGIA INTEGRAL: DA EVANGELII 

GAUDIUM À LAUDATO SI’ 

 

PASTORAL PESPECTIVES FOR AN INTEGRAL ECOLOGY: FROM EVANGELII 

GAUDIUM TO LAUDATO SI’ 

 

Abimar Oliveira de Moraes1 

 

Resumo 
Para uma melhor compreensão da proposta ecológico-integral do Papa Francisco, 
registrada na Encíclica Laudato Si’, é necessário debruçar-se sobre o documento 
programático do seu pontificado: a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. A 
presente comunicação quer confrontar os dois documentos em suas continuidades 
e complementariedades, a partir dos quatro princípios hermenêuticos apresentados 
na Evangelii Gaudium : o tempo é superior ao espaço; a unidade prevalece sobre o 
conflito; a realidade é mais importante do que a ideia; e o todo é superior à parte. Em 
seguida, quer analisar a continuidade e a complementariedade entre ambos os 
textos, no que diz respeito a algumas perspectivas teológico-pastorais de 
fundamental grandeza na atualidade: o primado da caridade; o alegre anúncio do 
evangelho da Vida; a dimensão missionária; os diálogos e a pedagogia para o 
encontro entre os diversos; o discernimento pastoral; e a visão ética fundada sobre 
a relacionalidade. A Evangelii Gaudium e a Laudato Si’ apresentam uma resenha 
profunda das patologias sociais, culturais e religiosas do contemporâneo, desafiando 
a autoreferencialidade das tradições religiosas e ilustrando a decadência de certas 
experiências religiosas e éticas, promotoras da crescente ruptura das relações do 
humano com os demais criados, do consumismo, do empobrecimento da terra, do 
desmatamento e da poluição. Para concluir delineando, desse modo, algumas 
perspectivas pastorais do pensamento do Papa Francisco, presentes na Evangelii 
Gaudium e na Laudato Sì’. 
Palavras-chaves: Teologia Pastoral. Ecologia integral. Evangelii Gaudium. Laudato 
Si’. 
 
Abstract: For a better understanding of Pope Francis' ecological-integral proposal, 
recorded in the Encyclical Laudato Si’, it is necessary to look at the programmatic 
document of his pontificate: the Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium. The 
present communication seeks to confront the two documents in their continuities and 
complementarities, based on the four hermeneutical principles presented in Evangelii 
Gaudium : time is superior to space; unity prevails over conflict; reality is more 
important than idea; and the whole is superior to the part. Then, it wants to analyze 
the continuity and complementarity between both texts, with regard to some 
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theological-pastoral perspectives of fundamental importance today: the primacy of 
charity; the joyful proclamation of the gospel of Life; the missionary dimension; 
dialogues and pedagogy for the encounter between the different; pastoral 
discernment; and the ethical vision founded on relationality. Evangelii Gaudium and 
Laudato Si' present an in-depth review of contemporary social, cultural and religious 
pathologies, challenging the self-referentiality of religious traditions and illustrating 
the decay of certain religious and ethical experiences, promoting the growing rupture 
of human relations with others created, from consumerism, from the impoverishment 
of the land, from deforestation and pollution. To conclude by outlining, in this way, 
some pastoral perspectives of the thought of Pope Francis, present in Evangelii 
Gaudium and Laudato Sì’. 
Keywords: Pastoral Theology. Integral Ecology. Evangelii Gaudium. Laudato Sì’. 
 

Introdução 

 

Movido pelo processo de preparação do VII Congresso Nacional da ANPTECRE, 

venho me interessando pela relação entre o tema da ecologia integral e suas relações 

e/ou impactos no campo da grande subárea de Teologia Pastoral, não tanto da 

disciplina. Como resultado desse interesse, publiquei o artigo intitulado: Crise 

socioambiental e Teologia Pastoral: consolidação da mudança de paradigma à luz 

da Laudato Si’ (MORAES, 2020). 

Penso que agora, dando continuidade à reflexão, para uma melhor 

compreensão da proposta ecológico-integral do Papa Francisco, registrada na 

Encíclica Laudato Si’, é necessário que nos debrucemos sobre o documento 

programático do seu pontificado: a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. 

Gostaria de tentar estabelecer um confronto entre os dois documentos em 

suas continuidades e complementariedades, a partir dos quatro princípios 

hermenêuticos apresentados na Evangelii Gaudium: o tempo é superior ao espaço 

(EG 222-225); a unidade prevalece sobre o conflito (EG 226-230); a realidade é mais 

importante do que a ideia (EG 231-233); e o todo é superior à parte (EG 234-237). Já 

tive a oportunidade de me dedicar a esses quatro princípios, num trabalho em co-

autoria com a pesquisadora Andreia Gripp, intitulado: Ações evangelizadoras numa 

cultura urbana marcada pelo digital (MORAES; GRIPP, 2020). 

Quero analisar a continuidade e a complementariedade entre ambos os textos, 

no que diz respeito a algumas perspectivas teológico-pastorais de fundamental 

grandeza na atualidade: o primado da caridade; o alegre anúncio do evangelho da 
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Vida; a dimensão missionária; os diálogos e a pedagogia para o encontro entre os 

diversos; o discernimento pastoral; e a visão ética fundada sobre a relacionalidade. 

A Evangelii Gaudium e a Laudato Si’ apresentam uma resenha profunda das 

patologias sociais, culturais e religiosas do contemporâneo, desafiando a 

autoreferencialidade das tradições religiosas e ilustrando a decadência de certas 

experiências religiosas e éticas, promotoras da crescente ruptura das relações do 

humano com os demais criados, do consumismo, do empobrecimento da terra, do 

desmatamento e da poluição. 

 

Continuidade e complementariedade entre os dois textos 

 

O Papa Francisco publica a Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, em 2013 

e a Encíclica Laudato Si’, em 2015. Ambos os textos têm como pano de fundo as 

experiências pastorais, sociais e teológicas das igrejas latino-americanas, como 

descritas nos documentos do CELAM de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo 

Domingo (1992) e Aparecida (2007), que confirmam, sucessivamente a opção 

preferencial pelos pobres e a justiça social, numa posição clara contra a pobreza e 

em favor da libertação das várias patologias sociais que afligem a vida e a dignidade 

humana. 

EG e LS indicam, de certo modo, a forma mentis do Papa Francisco, 

comunicando suas ideias com palavras concretas, simples e compreensíveis. Não 

obstante a simplicidade no modo de transmitir sua mensagem, nos dois textos, o 

Bispo de Roma, debruça-se sobre as realidades sociais recorrentes: o bem comum, 

a casa comum, o grito da terra, dos pobres, a justiça, a paz, a interdependência entre 

todos os seres. 

Em especial, a relação entre a crise ambiental e crise social forma uma base 

fundamental para compreender a continuidade e a complementariedade entre os dois 

textos que demonstram uma abertura às várias modalidades de resolver os 

problemas sociais e ambientais, sem ter a pretensão de possuir “o monopólio da 

interpretação da realidade social ou apresentação de soluções para os problemas 

contemporâneos” (EG 184). 
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Na LS, Francisco explicita alguns eixos fundamentais de suma importância ao 

longo dos seis capítulos da Encíclica (LS 16). Em nossa interpretação, o principal eixo 

é a conexão entre todas as coisas que revelam a sua convicção acerca da relação 

existente entre Deus criador, os seres humanos e as demais criaturas. 

Contudo, a expressão concreta da continuidade e complementariedade entre 

os dois textos se encontra na retomada e incorporação dos quatro princípios da EG 

na LS. Já na EG, eles foram apresentados como instrumentos para a “construção de 

um povo em paz, justiça e fraternidade, [...] relacionados com tensões bipolares 

próprias de toda a realidade social” (EG 221). 

 

Os quatro princípios de orientação 

 

O primeiro princípio formulado pelo Papa é que “o tempo é superior ao espaço” 

(EG 222-225 e LS 178). Na EG, o pontífice convida os cristãos e cristãs a não se 

preocuparem tanto com os espaços de poder, mas sim, com os tempos dos 

processos porque “dar prioridade ao tempo é ocupar-se mais com iniciar processos 

do que possuir espaços. o tempo ordena os espaços, ilumina-os e transforma-os em 

elos de uma cadeia em constante crescimento, sem retorno” (EG 223). É um convite 

a “trabalhar a longo prazo, sem a obsessão pelos resultados imediatos” (EG 223). Tal 

indicação é preciosa tanto para ação política e social, quanto para o campo pastoral, 

como pudemos investigar anteriormente. 

Na LS, a superioridade do tempo sobre o espaço é utilizada para demonstrar o 

perigo dos resultados imediatos que são fruto da avareza e da insaciável vontade de 

consumismo que busca satisfazer instantaneamente qualquer tipo de exigência 

humana. O desejo de ter tudo imediatamente atrapalhar a necessária e longa 

programação para o ambiente e para a saúde humana (LS 178). 

O segundo princípio formulado pelo Romano Pontífice é que “a unidade 

prevalece sobre o conflito” (EG 226-230; LS 198). No mundo contemporâneo, as 

ciências políticas se estruturaram substancialmente a partir do princípio norteador 

da gestão/mediação dos conflitos. Já na EG, o Papa afirma que não é possível, hoje, 

negar ou evitar os conflitos num contexto como o nosso de vasta pluralidade 

religiosa, cultural e de pensamento, mas “se ficamos encurralados nele, perdemos a 
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perspectiva, os horizontes reduzem-se e a própria realidade fica fragmentada. 

Quando paramos na conjuntura conflitual, perdemos o sentido da unidade profunda 

da realidade” (EG 226). 

Na LS, ele denuncia os conflitos provocados pela exclusiva atenção à utilidade 

econômica e aos interesses do mercado. Tal atenção traz consigo a obsessão pela 

conservação ou aumento de poder (LS 198). O papel da economia tem se tornado 

evidente no fracasso das últimas conferências internacionais sobre as mudanças 

climáticas. Não poucas vezes, o que elas produzem são acordos ambíguos sem 

grandes responsabilidades vinculantes para a salvaguarda da criação e para as 

questões correlatas, tal como: o cuidado com a casa comum; a vida; a dignidade 

humana. A COP26 em Glasgow, a última realizada, foi duramente criticada, em 

especial pelos jovens ativistas liderados pela sueca Greta Thunberg. 

No terceiro princípio, o Papa afirma que “a realidade é mais importante do que 

a ideia” (EG 231-233; LS 201). Ao afirmar o primado da realidade sobre a ideia, ele 

intenciona criticar os fenômenos culturais, midiáticos e digitais, que acabam por 

separar a política dos seus sujeitos reais e concretos, porque “a realidade 

simplesmente é, a ideia elabora-se” (EG 231). 

Todo esforço em mascarar e esconder a realidade, perdendo de vista o fato de 

que ela é precedente e superior à ideia, é, para Francisco, um perigo típico das 

diversas formas de purismos da fé, mas, também, dos relativismos e dos 

formalismos.  A ideia que se distancia do real produz gravíssimas distorções e 

idealismos de diversas naturezas. 

No que diz respeito especificamente à questão socioambiental, a LS utiliza um 

princípio que demonstra como as diversas religiões, ideologias, linguagens e 

especializações, teoricamente exprimem suas preocupações com a salvaguarda da 

criação, porém, na prática fracassam completamente no campo ações que 

combatam a crise socioambiental (LS 201) por permanecerem num plano supérfluo 

e abstrato. A realidade da crise socioambiental postula a urgência do diálogo aberto 

em todos os níveis, exigindo paciência, sacrifício e generosidade. 

O último princípio estabelece que “o todo é superior à parte” (EG 234-237; LS 

141). Afirmação da superioridade do todo sobre a parte apresenta-se como um 
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convite que o Papa nos faz a ampliarmos nossa visão para podermos perceber “um 

bem comum que verdadeiramente incorpore a todos” (EG 236). 

Isto não significa que devemos nos desinteressar das nossas raízes ou da 

nossa história. Por isso, a LS especifica a urgência do binômio: pensar globalmente 

e agir localmente. Sustenta que é preciso investir nas pequenas iniciativas pessoais 

e comuns (LS 211), pois, no mundo globalizado não podemos viver nem “num 

universalismo abstrato e globalizante [...] (nem) num museu folclórico de eremitas 

localistas” (EG 234). 

A LS sublinha a necessidade de uma ecologia econômica que possua a 

capacidade de “de induzir a considerar a realidade de forma mais ampla” (LS 141), 

fazendo-nos passar do “paradigma unidimensional” (LS 106, 107, 109, 112) da 

hegemonia da pessoa humana sobre a terra/natureza mediante o uso da 

ciência/tecnologia/economia ao “paradigma da participação”, no qual a pessoa 

humana se compreende como parte de uma comunidade. Assim, a pessoa humana 

se vê inserida numa cultura da interdependência e da complementariedade com os 

demais seres criados e com o Criador (LS 86). Tal cultura transforma as diferenças 

em sinergia/simbiose/cooperação. 

A superioridade do todo sobre a parte ajuda-nos a não sermos “demasiado 

obcecados por questões limitadas e particulares. É preciso alargar sempre o olhar 

para reconhecer um bem maior que trará benefícios a todos nós” (EG 235). Assim, a 

LS convida-nos a promovermos uma ecologia integral porque ela é maior do que a 

soma de todas as partes. 

 

Conclusão 

 

A conexão entre crise ambiental e as crises sociais formam uma base 

fundamental para compreender a continuidade e a complementaridade entre EG e LS. 

Os dois textos demostram uma abertura às várias modalidades de interpretação da 

crise socioambiental, sem ter a pretensão de possuirmos “o monopólio da 

interpretação da realidade social ou da apresentação de soluções para os problemas 

contemporâneos” (EG 184). 
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Como um manifesto programático, Evangelii Gaudium convida-nos a 

adentrarmos em “novas vias” (EG 1) a fim de iluminarmos “novos modos de se 

relacionar com Deus, com os outros e com o ambiente, e que suscite os valores 

fundamentais” (EG 74). 

Na tentativa de enfatizar a relacionalidade entre EG e LS destacamos que há 

uma proposta, em ambos os textos, de que a relação harmoniosa e complementar 

entre a pessoa humana e os demais criados é indispensável para a construção de um 

mundo melhor, pois toda criatura exprime o desígnio do amor de Deus. 

Assim, a crítica à auto-referencialidade eclesial tão presente na EG, encontra 

na LS, uma sua expressão pastoral muito tangível. Do ponto de vista pastoral, cabe 

às comunidades cristãs não tanto preocuparem-se exaustivamente com suas 

questões internas, mas sim, com problemáticas de cunho mais social: a pobreza, a 

miséria, a exclusão, a marginalização dos pobres, a iníqua e injusta distribuição dos 

recursos, a economia fundada sobre o lucro e o consumo. Trata-se, portanto, de 

assumir, no campo da pesquisa teológico-pastoral aquilo que venho chamando de 

paradigma biocêntrico, como evolução dos paradigmas clerocêntrico, 

eclesiocêntrico e antropocêntrico. 
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7. A ECOLOGIA INTEGRAL DIANTE DA METRÓPOLE DIGITAL E OS DESAFIOS PARA A 

AÇÃO EVANGELIZADORA 

 
INTEGRAL ECOLOGY IN THE FACE OF THE DIGITAL METROPOLIS AND THE 

CHALLENGES FOR EVANGELIZING ACTION 

 

Andréia Gripp1 

 

ST2 – Ecologia Integral: a teologia cristã em diálogo com outros saberes 

 
Resumo 
O cuidado com a casa comum remete à reflexão sobre o contexto urbano, hoje 
impactado pelas tecnologias da informação e da comunicação. “Tudo está 
interligado”, como ensina o Papa Francisco, na Carta Encíclica Laudato Si’. Por isso, 
uma das missões da teologia ao conceber a ecologia integral é justamente repensar 
o conceito de cidade e os impactos que a cultura digital exerce sobre ela e seus 
habitantes. A presente comunicação apresenta alguns desafios pastorais que advêm 
dessa dinâmica, que exige da Igreja uma revisão em seu agir, para enfrentar a 
mudança de época vivida. É imprescindível uma investigação interdisciplinar, para 
favorecer o desenvolvimento de uma comunicação dialógica, que invalide o 
autoritarismo e a dominação. A partir da análise bibliográfica de textos do Magistério, 
de teólogos e de pesquisadores da comunicação, chega-se à conclusão de que é 
preciso afastar a lógica instrumentalista e assumir uma postura pastoral 
fundamentada na compreensão de que as tecnologias digitais facilitem o surgimento 
de uma nova cidade. Esta possui uma cultura própria, que estende sua configuração 
para todos os aspectos da vida urbana, que, numa realidade globalizada, não se 
restringe apenas às realidades territoriais. O advento da metrópole digital, que não 
está limitada ao espaço físico, muda o entendimento acerca do que seja comunidade 
e deixa explícita a necessidade da inculturação da mensagem do Evangelho na 
cultura digital. Nesse sentido, há de se considerar, também, o avanço de uma rede de 
significados que torne possível ao indivíduo viver e promover a comunhão fraterna, 
social e universal, rompendo com o individualismo e com o narcisismo. 
Palavras-chave: Ecologia Integral. Teologia Pastoral. Cultura Digital. Metrópole 
Digital. Cultura Urbana. Comunicação. 
 
Abstract 
The care of the common house leads to reflection on the urban context, which is 
currently impacted by information and communication technologies. “Everything is 
interconnected”, as Pope Francis teaches in the Encyclical Letter Laudato Si’. 
Therefore, one of the theology's missions when conceiving integral ecology is 
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precisely to rethink the concept of the city and the impacts that a digital culture has 
on it and its inhabitants. This communication presents some pastoral challenges that 
arise from this dynamic, which requires the Church to review its actions, in order to 
face the change of the times experienced. An interdisciplinary investigation is 
essential to favor the development of a dialogical communication that invalidates 
authoritarianism and domination. Based on the bibliographical analysis of texts from 
the Magisterium, theologians and communication researchers, it is concluded that it 
is necessary to move away from the instrumentalist logic and assume a pastoral 
attitude based on the understanding that digital technologies facilitate the emergence 
of a new city. This city has the own culture, which extends its configuration to all 
aspects of urban life, which, in a globalized reality, is not restricted to territorial 
realities. The advent of the digital metropolis, which is not limited to physical space, 
changes the understanding of what community is and makes explicit the need to 
inculturate the Gospel message in digital culture. In this sense, one must also 
consider the advancement of a network of meanings that make it possible for the 
individual to live and promote a fraternal, social and universal communion, breaking 
with individualism and narcissism. 
Keywords: Integral Ecology. Pastoral Theology. Digital Culture. Digital Metropolis. 
Urban Culture. Communication. 
 

Introdução 

 

A reflexão sobre o cuidado com a casa comum está diretamente ligada ao 

contexto urbano, que, na conjuntura atual, sofre uma transformação proporcionada 

pelo desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação. Por isso, ao 

ponderar uma ecologia integral, seguindo o pensamento expresso pelo Papa 

Francisco na encíclica Laudato Si’, a teologia tem como missão rever o conceito de 

cidade e os impactos que a cultura digital desempenha no meio urbano e em relação 

aos seus habitantes. 

Muitas questões surgem dessa dinâmica. Pela brevidade do artigo, não será 

plausível enumerar todos, nem tampouco aprofundar a análise. Optou-se por elencar 

alguns desses aspectos, que se constituem desafios pastorais, exigindo das igrejas 

cristãs uma revisão em seu agir, para responder à mudança de época que se está 

vivendo. Para defender uma comunicação dialógica, este caminho foi traçado de 

forma interdisciplinar, tendo como base o texto publicado por esta autora, em 

coautoria com o professor Abimar Oliveira de Moraes e publicado na Revista 

Fronteiras, em 2020; e reflexões dos autores Manuel Castells, Muniz Sodré e Massimo 

Canevacci. 
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O contexto urbano impactado pelas novas tecnologias 

 

Manuel Castells acredita que se vive num mundo baseado na internet 

(CASTELLS, 2003, p. 9). A essa afirmação de Castells, Floridi acrescenta que se 

transita em tempo real on-life, ou seja, conectado 24h diariamente (FLORIDI, 2014, 

posição vii). Fenômeno que o autor Muniz Sodré, em sua obra Antropológica do 

Espelho, chama de midiatização: uma ordem de mediações socialmente realizadas 

no sentido da comunicação entendida como processo informacional, a reboque de 

organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de interação – a “tecno-

interação” –, caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica 

da realidade sensível, denominada médium (SODRÉ, 2012, p. 21). 

Canevacci, em sua obra Cidade Polifônica, afirma que o fenômeno das 

tecnologias digitais gera variadas e fluidas formas de comunicação, modifica o viver 

nas cidades, especialmente nas metrópoles. Segundo o autor, os anos 70 assinalam 

o início de uma importante transição que está ainda em curso: a passagem da cidade 

industrial para a cidade (metrópole) comunicacional/digital. Ainda há a passagem de 

uma vida urbana que tinha a fábrica como valor agregador central (centrada na 

produtividade, nos conflitos de classes e na dialética política) para uma 

fundamentada mais no consumo e na comunicação (com mudança de percepção 

espaço-tempo, pluralismo e pluricentrismo). Esta última traz uma “multiplicidade de 

vozes autônomas que se cruzam, se relacionam, se sobrepõem umas às outras, se 

isolam ou se contrastam, num simples fenômeno de ‘dar voz a muitas vozes’” 

(CANEVACCI, 1997, p. 17). Tarouco complementa a explanação de Canevacci com 

este argumento: 

 

Simultaneamente, moda, design, publicidade, música e, em geral, a comunicação visual, 

tornaram-se elementos determinantes para entender o viver metropolitano, que através 

da internet se difunde a todo o mundo e não se restringe ao território das cidades. A 

comunicação envolve toda sociedade e se mostra mais hegemônica para permitir o 

entendimento de processos de mutação, de conflitos, de inovações (TAROUCO, 2013, p. 

1-2). 
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A ecologia integral e a metrópole comunicacional/digital 

 

Papa Francisco prega que na Ecologia Integral tudo está intimamente 

relacionado e “os problemas atuais requerem um olhar que tenha em conta todos os 

aspectos da crise mundial” (LS 137). A Carta Encíclica Laudato Si’ propõe um estudo 

que inclua claramente as dimensões humanas e sociais. O quarto capítulo do texto 

abrange as dimensões da Ecologia ambiental, econômica e social; da Ecologia 

cultural e da Ecologia da vida cotidiana. Explica, ainda, a inseparável relação com a 

noção de bem comum, “princípio este que desempenha um papel central e unificador 

na ética social”, e com a compreensão sobre “justiça intergeneracional” (CNBB, 

2020). 

A metrópole comunicacional/digital é uma dessas dimensões, com toda a 

carga cultural que impõe à vida cotidiana. Canevacci sustenta que a lógica da cidade 

comunicacional/digital está explicitada na arquitetura, na arte e no transurbanismo, 

despontando uma cidadania transitiva e ubíqua. Cada subjetividade é marcada por 

uma mistura, uma pluralidade e uma simultaneidade, deixando de existir uma 

identidade fixa e fazendo com que a pessoa se perceba “neste lugar” e, ao mesmo 

tempo, em outro espaço da cidade (CANEVACCI, 2004, p. 110). 

O transurbanismo consiste em experimentar o viver contemporâneo 

demandando um posicionamento fluido e transitivo de subjetividades, códigos e 

identidades. Conforme explica Oliveira: “A ideia de transurbanismo enquadra o 

processo de renovação urbana, antecipando a sociedade que está emergindo e 

implementando novas tecnologias que visam reestruturar aspectos interativos da 

cidade. São espaços constituídos por um princípio de multiplicidade que não busca 

unidade nem no sujeito nem no objeto, mas nos movimentos dos fluxos das redes 

que se configuram pelos agenciamentos entre sujeitos/objetos/lugares” (OLIVEIRA, 

2010, p. 154). 

Acontece uma espécie de privatização da sociabilidade, com a reunião de 

redes ao redor de um indivíduo. Ao moldar um novo padrão da sociabilidade, a 

dinâmica na rede contribui para a consolidação do individualismo e das interações 

descompromissadas. 
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Essa realidade, no espaço urbano, coloca à disposição, além dos grandes 

centros comerciais, fixos num determinado ponto da cidade e num determinado 

formato, uma gama de serviços que estão ao alcance “dos dedos” (daí digital). Por 

conta desse panorama, trazem maior agilidade, mais facilidades e, ao mesmo tempo, 

ampliam o leque das possibilidades de consumo. As novas tecnologias criam, assim, 

uma espécie de infraestrutura fundamental para essa nova forma de viver no espaço 

cultural urbano. 

A comunicação privilegia o surgimento de uma nova noção de espaço, que vai 

gradualmente modificando outro conceito importante: a noção de comunidade. Este 

conceito, por sua vez, compromete os vínculos de integração e comunhão social 

como até então eram compreendidos pela fé cristã. Isso porque o lugar no qual o 

indivíduo vive é muito maior e mais complexo do que o espaço geográfico que é fixo. 

Na concepção de Castells, as novas tecnologias indicam um novo mundo em que as 

relações sociais são tecidas pelas redes digitais de informação e comunicação 

(CASTELLS, 2003, p. 10). 

 

Desafio pastoral e inculturação do Evangelho 

 

São inúmeros os desafios pastorais diante desse cenário. Destaca-se a 

necessidade de olhar a cidade comunicacional com todas as suas potencialidades e 

suas limitações. Na interpretação de Rodrigues, os dispositivos midiáticos que 

dispõem precisam “ser encarados como os testemunhos do processo histórico 

coletivo de constituição do mundo que as sucessivas gerações criam, herdam, 

transmitem e habitam” (RODRIGUES, 2013, p. 23). 

Na construção de processos de superação dos conflitos oriundos do 

individualismo e do narcisismo, é preciso saber construir, dentro da metrópole 

comunicacional, uma identidade cristã que supere os obstáculos e as dificuldades 

derivadas das mais diversas percepções existentes na urbe digital. 

Realizar uma pastoral capaz de propor e realizar uma autêntica comunicação, 

“que se oponha à avidez econômica, que não se perca diante do poder da fama, que 

não pactue com a exploração e o abuso das pessoas, que não se corrompa em favor 

de concessões políticas, que denuncie a corrupção e a idolatria” (MORAES; GRIPP, 
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2020, p. 164). Francisco entende que as palavras-chave que fortalecem a unidade 

são a comunhão e a solidariedade. Comunhão aqui inferida como uma experiência 

de comunicação que se oponha à autossuficiência e à separação, com a exclusão do 

outro. 

Neste contexto (ver), o sentido de comunidade deve ser constantemente 

avaliado e favorecido. A metrópole digital não está restrita ao espaço físico e muda a 

percepção do que seja comunidade. Faz-se indispensável ‘inculturar’ a mensagem 

do Evangelho na cultura digital, para que se desenvolva uma rede de significados que 

permita ao indivíduo viver e promover a comunhão fraterna, social e universal, 

acabando com o individualismo e com o narcisismo. 

Como bem definiu Nolli, resumindo o pensamento do Papa Francisco em 

Laudato Si’, a comunicação implica o outro: 

 

O homem “é”, porque “é” também com o outro. Relação que encontra o seu sentido nos 

“nós”. O “nós”, por sua vez, envolve as relações que se dão entre os homens na sociedade 

e na Casa Comum. Tudo na Casa Comum está interligado (LS 91), está, portanto, em 

comunicação. “Tudo” significando o ser humano, os animais, as plantas, os mares, o ar, 

os recursos naturais. O homem que “é” com o outro, é também parte de um organismo, 

de um corpo que só pode ser compreendido no todo e com o "tudo". A vida e a existência 

estão em comunicação com esse organismo. Romper com essa comunicação é 

comprometer a vida e a existência do homem (NOLLI, 2020). 

 

Conclusão 

 

A cultura que emerge da metrópole comunicacional/digital requer avaliação 

por todos os que se ocupam pastoralmente do ambiente urbano e que desejam 

atender à convocação do Papa Francisco para o desdobramento de uma ecologia 

integral. Para tanto, é urgente romper com a lógica instrumentalista que ainda 

domina o ambiente eclesiástico, percebendo que a autêntica comunicação do 

Evangelho não está condicionada apenas à posse de mídias e ao domínio das 

técnicas. É necessário ir além, como aponta o pontífice, na Exortação Apostólica 

Evangelii Gaudium: 
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É preciso prestar atenção à dimensão global para não cair numa mesquinha 

quotidianidade. Ao mesmo tempo convém não perder de vista o que é local, que nos faz 

caminhar com os pés por terra. As duas coisas unidas impedem de cair em algum destes 

dois extremos: o primeiro, que os cidadãos vivam num universalismo abstrato e 

globalizante, miméticos passageiros do carro de apoio, admirando os fogos de artifício 

do mundo, que é de outros, com a boca aberta e aplausos programados; o outro extremo 

é que se transformem num museu folclórico de eremitas localistas, condenados a repetir 

sempre as mesmas coisas, incapazes de se deixar interpelar pelo que é diverso e de 

apreciar a beleza que Deus espalha fora das suas fronteiras (EG, 234). 
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 8. A TRAJETÓRIA DAS BOLSISTAS DA PUC-RIO: EDUCAÇÃO SOB A 

PROPOSTA DA LAUDATO SI' 

 
THE TRAJECTORY OF PUC-RIO SCHOLARSHIP HOLDERS: EDUCATION UNDER THE 

PROPOSAL OF LAUDATO SI' 

 

Elaine de Azevedo Maria20 

 

ST2: Ecologia Integral: A Teologia Cristã em diálogo com outros saberes 

Resumo 
A crise socioambiental é, dentre tantos fatores, produto da atividade descontrolada 
do ser humano e se desvela nas desigualdades socioeconômicas e na destruição 
progressiva do planeta. A catástrofe ambiental revela a atividade descontrolada 
humana, evidenciando que os progressos científicos, se não estiverem unidos ao 
desenvolvimento social e moral, podem voltar-se contra o ser humano e a casa 
comum. No final da encíclica Laudato Si´, o papa Francisco apresenta o desafio 
educativo em promover a aliança entre a humanidade e o ambiente que se traduza 
em novos hábitos. Nesse plano educativo, a Universidade possui papel relevante na 
promoção da educação integral que reordene o equilíbrio ecológico individual, a 
cidadania ecológica do estudante e, consequentemente, de todos ao seu redor. Nesse 
sentido, a presente comunicação tem a intenção de analisar um caso concreto de 
projeto educativo: o da PUC-Rio. O programa de inclusão de estudantes de baixa 
renda na PUC-Rio se pretende um agente desse modelo de educação integral, em que 
a valorização do ser humano supera os valores econômicos. Em um recorte especial, 
quando analisamos mulheres bolsistas da PUC-Rio, numa sociedade patriarcal e 
capitalista, percebemos a importância da valorização do ser humano e toda a sua 
potencialidade em integrar – de forma respeitosa e não arrogante – todos os outros 
seres que compõem a nossa casa comum. Esta comunicação conclui analisando as 
trajetórias de mulheres bolsistas da PUC-Rio e reconhecendo as contribuições da 
educação universitária para a mudança individual na relação da estudante com a 
casa comum. 
Palavras-chave: Teologia Pastoral. Educação Integral. Ecologia Integral. 
 
Abstract 
The socio-environmental crisis is, among many factors, a product of uncontrolled 
human activity and reveals itself in socioeconomic inequalities and in the progressive 
destruction of the planet. The environmental catastrophe reveals uncontrolled human 
activity, showing that scientific progress, if not linked to social and moral 
development, can turn against human beings and the common home. At the end of 
the encyclical Laudato Si´, pope Francis presents the educational challenge of 
promoting the alliance between humanity and the environment that translates into 
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92 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 
 

new habits. In this educational plan, the University has a relevant role in promoting a 
comprehensive education that reorganizes the individual ecological balance, the 
ecological citizenship of the student and, consequently, of everyone around them. In 
this sense, this communication intends to analyze a concrete case of an educational 
project: that of PUC-Rio. The inclusion program for low-income students at PUC-Rio 
is intended as an agent of this model of integral education, in which the valuing of 
human beings surpasses economic values. In a specific perspective, when we 
analyze women scholarship holders from PUC-Rio, in a patriarchal and capitalist 
society, we realize the importance of valuing the human being and all its potential to 
integrate – in a respectful and not arrogant way – all other beings that make up our 
common home. This communication concludes by analyzing the trajectories of 
women scholarship holders at PUC-Rio and recognizing the contributions of 
university education to individual change in the student's relationship with the 
common home. 
Keywords: Pastoral Theology. Integral Education. Integral Ecology. 
 

Introdução 

 

A humanidade vive uma crise que é oriunda tanto de questões climáticas 

quanto de fatores sociais e econômicos. Uma educação solidária e humanista é 

colocada como uma proposta para a transformação da sociedade, sendo 

reconhecida como um direito universal. A proposta deste artigo é iniciar 

reconhecendo a importância  da educação como caminho para transformação social 

e, posteriormente, analisar como a PUC-Rio apresenta uma proposta inovadora de 

inclusão de estudantes de baixa renda, em especial das mulheres bolsistas. 

As instituições sociais, como família, igreja e escola, produzem os alicerces 

que criam a sociedade contemporânea, com seus atributos de gênero, raça e classe. 

A universidade, como importante instituição social, é um vultoso agente que molda 

as distinções entre seres humanos. O ensino superior no Brasil contribui para 

produzir e reproduzir o patriarcado e, quando ocorrem mudanças em seu interior, 

toda a sociedade é diretamente impactada. As políticas de bolsas universitárias para 

mulheres pobres não apenas influenciaram as trajetórias de vidas individuais e da 

própria universidade, mas também trouxeram um sopro de dignidade e esperança 

para toda a casa comum. 
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Cenário da educação superior brasileira 

 

A educação contemporânea, assim como todas as grandes instituições 

sociais, leva a marca de uma competição feroz entre grandes grupos econômicos 

que manipulam a educação, a pesquisa e a ciência. São grandes corporações que 

concentram a ciência e a tecnologia de ponta (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2013, p. 95). A 

pesquisa visa atender os anseios da indústria e do capital econômico. 

A concentração de recursos em pesquisas que atendem apenas aos 

interesses econômicos devasta o pensamento crítico, a autonomia dos povos e os 

saberes populares. Impede, ainda, que novos saberes possam atender anseios 

locais. A pesquisa, o ensino e a extensão concentrados em grandes grupos 

econômicos geram diversificados impactos principalmente no mais pobre e 

marginalizado, e a percepção dessa realidade é fundamental para se valorizar a não 

privatização da educação e a popularização do acesso ao ensino superior. 

 Uma consequência da educação destinada apenas para a classe econômica 

mais abastada e que concentra seus saberes nas pesquisas de interesse econômico 

é a falta de soberania da cultura da nação e a realização individual do indivíduo. A 

educação é um instrumento fundamental para desenvolver pessoas capazes de 

buscar a sua própria felicidade e transformar sua realidade local. Deve ser, ainda, 

instrumento de redução da pobreza e de soluções ecoeficientes para o meio 

ambiente. Por fim, uma educação integral visa não apenas a autonomia da pessoa, 

mas da sua nação e dos seus saberes locais, preservando a sua história, cultura e 

cidadania.  

Outro aspecto relevante da educação superior brasileira é que, para o 

educando não reproduzir o cenário que recebeu, ele precisa ter acesso a uma 

educação voltada para a decisão, responsabilidade social e política. A força 

instrumental da educação pode gerar um desenvolvimento puramente econômico, 

sem reformas estruturais que beneficiem não apenas verdadeiramente o educando, 

mas a própria casa comum. Conforme Paulo Freire coloca,  
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a educação para o desenvolvimento e para a democracia deve ser a que oferece ao 

educando instrumentos para resistir aos poderes do “desenraizamento” de que a 

civilização industrial a que nos estamos filiados está armada. (1967, p 89) 

 

A educação superior brasileira, por muito tempo, foi reservada a uma parcela 

da população mais favorecida cultural e socioeconomicamente. E a própria estrutura 

formal, com o sistema de seleção, corrobora a seletividade do público-alvo.  Nas 

últimas décadas, esse nível de ensino tem passado por transformações que, entre 

outros aspectos, envolvem a implementação de políticas que visam expandir e 

democratizar o acesso, permitindo uma presença expressiva de estudantes oriundos 

das camadas populares, quase sempre os primeiros em suas famílias a cursarem o 

ensino superior. O sistema de cotas para estudantes de escolas públicas, indígenas 

e negros, assim como o Programa Universidade para Todos – Prouni – e o FIES foram 

movimentos fundamentais para a mudança da conjuntura. Se esses processos não 

chegaram a apagar a feição tradicionalmente elitista da universidade brasileira, ao 

menos contribuíram para que, de alguma forma, fosse desarrumada 

a reprodução previamente demarcada e naturalizada dos lugares sociais dos 

“diferentes” jovens.  

O efeito dos recursos dos pais nas chances de sucesso e progressão 

educacional dos filhos – a desigualdade de oportunidades educacionais (DOE) – 

desempenha um papel fundamental na reprodução intergeracional das 

desigualdades nas sociedades modernas (RIBEIRO, 2011). Segundo a teoria da 

"desigualdade efetivamente mantida" (LUCAS, 2001 apud RIBEIRO, 2011), a 

estratificação dentro dos sistemas educacionais é um dos principais meios por 

intermédio dos quais a desigualdade educacional e de classe é reproduzida. Por essa 

razão, a proposta já citada de Paulo Freire é fundamental para que a educação possa 

ter novos fundamentos pautados pela diversidade de sujeitos e saberes, processos 

de educação integral e um currículo vinculado às realidades contemporâneas, que 

possa unir: diversidade e unidade, igualdade e liberdade, identidade e alteridade.   

É necessário se pensar na educação de forma a estimular o pertencimento de 

todos os seres humanos em relação à casa comum e aos outros seres vivos. 

Conforme testemunha a Laudato Si´, “a educação será ineficaz e os seus esforços 
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estéreis, se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser 

humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza” (LS n. 215). 

 

Educação para um mundo em transformação 

 

O papa Francisco iniciou um movimento denominado Pacto Educativo Global, 

um chamado para priorizar a educação solidária e humanista, com o objetivo de 

transformar a sociedade. Este chamado, que iniciou em 15 de outubro de 2020, está 

mobilizando instituições, governo e igreja para discutir e tornar o pacto algo concreto, 

tanto nas políticas públicas educacionais quanto nas instituições (ANEC, 2021a).  

O Pacto Global pela educação parte do pressuposto  do provérbio africano: 

“para educar uma criança é necessária uma aldeia inteira”, e expressa bem a 

necessidade de renovar o compromisso de toda sociedade a fim de que as futuras 

gerações sejam educadas para o diálogo e a fraternidade. Para promover o debate e 

o compromisso, a ANEC publicou uma carta-manifesto com oito compromissos 

práticos que as pessoas e instituições que comungam dos valores de uma educação 

plena, de qualidade, solidária e libertadora podem assinar. Um importante item deste 

manifesto: “Denunciar as tentativas de reduzir a educação a um produto, tão somente 

atendendo à lógica do mercado e do lucro” (ANEC, 2020b). Neste item a carta ressalta 

o perigo da instrumentalização da  educação para fins capitalistas e promove o 

atento olhar para este grave problema. 

A educação precisa ser fundamentada por uma visão antropológica holística, 

em que se reconheça a importância da alteridade, da cultura do encontro entre seres 

humanos e destes com os outros habitantes da casa comum. O ensino precisa ter 

uma contextualização crítica dos problemas sociais, estimulando o educando a se 

identificar como agente transformador da sociedade e também como construtor do 

saber. A educação também precisa ser fundamentada em uma metodologia ativa, 

observando as particularidades locais e estimulando a inserção da tecnologia. Enfim, 

a educação precisa ser o motor de transformação socioeconômico para transformar 

e humanizar o mundo globalizado contemporâneo.  

 Paulo Freire proferia que ensinar exige reconhecer que a educação é 

ideológica (1996, p. 125). Este reconhecimento é de extrema importância para o 
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educador ter consciência do seu papel na reprodução ou contestação das 

desigualdades cristalizadas na nossa sociedade. As desigualdades não devem ser 

normalizadas, mas vistas como vícios construídos socialmente. É fundamental que 

a pessoa que está educando tenha conhecimento dos valores e das concepções de 

mundo e de vida que quem busca a educação traz para o ambiente de ensino. 

Guaracira Louro indica que o ensino produz diferenças, distinções e 

desigualdades desde o início, quando se seleciona quem entra na instituição de 

ensino. A escolarização dos corpos modela todos os atores sociais que são 

impactados pela instituição. Necessário ressaltar que, historicamente, as escolas e 

universidades eram exclusivas para homens que podiam pagar pelo ensino (LOURO, 

1997, p. 57). Para se alterar uma sociedade, é fundamental que a estrutura 

educacional seja completamente revista. Quando a PUC incluiu jovens pobres, esses 

atores promoveram a modificação no perfil do corpo discente da PUC-Rio com a 

implementação da política de bolsas e “enriqueceram” a universidade. Mas não 

apenas a universidade, mas toda a sua comunidade de origem. 

 

O caso PUC-Rio21  

 

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro é uma instituição 

comunitária, ou seja, universidade cujos fins estão voltados, além da educação, aos 

serviços sociais e à comunidade. As instituições de ensino superior denominadas 

comunitárias são sem fins lucrativos, de direito privado e desenvolvem projetos de 

filantropia, voluntariado e assistência social (VEIGA, 2012, p.10). A PUC-Rio é uma 

terceira via educacional, que se contrapõe às universidades públicas e às 

particulares. 

A PUC-Rio está situada na Gávea, bairro de classe média alta do Rio de 

Janeiro. Percebe-se, na sua proposta institucional, o objetivo de ser um agente 

transformador da sociedade através da valorização do pluralismo cultural, o que é 

coerente com o “projeto educacional comum (PEC)” das universidades confiadas à 

Companhia de Jesus na América Latina. No PEC, está explícita a adoção da 

                                                     
21 Estudo mais aprofundado sobre a PUC-Rio está na dissertação da autora deste artigo, denominada: 
Trajetórias de estudantes bolsistas na PUC-Rio: permanência e mecanismos de superação. 
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pedagogia inaciana na universidade, espaço onde o jovem e o adulto se preparam 

para a inserção no mundo do trabalho, numa sociedade dominada pela ciência, pela 

técnica e pela chamada “economia do conhecimento” (IVERN, 2007, p.43). 

Coerente com essa primeira missão e virtude, o marco referencial da PUC-

Rio22 evidencia que toda a comunidade acadêmica deve contribuir para a construção 

de uma nação mais justa e livre, erradicando o analfabetismo, a miséria e a injustiça 

social. Por ser uma universidade comunitária, a PUC-Rio vem implementando uma 

política de ação afirmativa desde 1994 (SALVADOR, 2008, p.79) coordenada pela 

Vice-reitoria Comunitária (VRC), destinada aos alunos que comprovem a 

necessidade de benefícios, considerando a situação socioeconômica de seu grupo 

familiar23. 

O caso PUC-Rio de concessão de bolsa iniciado em 1994 impactou toda a 

realidade do ensino superior brasileiro e inspirou a criação do Prouni pelo Governo 

Federal em 2004. Com esse movimento, todo o acesso à universidade de um grupo 

social foi possibilitado, provocando verdadeira revolução social. 

Em especial, quando a PUC-Rio admite mulheres pobres em seu corpo 

discente, existe uma ruptura na dinâmica social que permeia diversos campos. A vida 

da mulher pobre brasileira, em especial quando negra, tem um roteiro costumeiro de 

violências, gravidez na adolescência, baixo nível educacional e salarial. A 

democratização do acesso ao nível superior permitiu o ingresso da primeira geração 

da família à universidade. Comumente, essa família não fornece uma “história de 

referência” que possibilite um “script social” – utilizando o conceito de Ganon (2006) 

– que facilite a introdução do jovem nesta nova realidade. Existe a expectativa desse 

jovem, e de sua família, que o diploma universitário funcione como um troféu e que 

transforme a realidade local.  

As atitudes vinculadas à juventude costumeiramente foram apresentadas 

como formas de desvio à estratificação social e cultural, motivo de contestação das 

                                                     
22  Disponível em: http://www.puc-rio.br/sobrepuc/marcoreferencial/principal.html Acesso em: 1 jul 
2021. 
23  A pesquisa de Salvador (2008) realiza uma análise do processo evidenciando no interior da 
universidade a participação de um conjunto de pessoas, serviços e unidades que tiveram papel 
destacado nessa fase inicial de implantação de ações afirmativas na instituição. Esse processo que 
se iniciou em 1994 teve o inegável mérito de antecipar em 15 anos o surgimento do Prouni.  
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gerações anteriores. As características da própria personalidade dos universitários 

que vivenciam diferentes processos de ruptura em suas trajetórias de vida, em 

comparação às trajetórias de vida do seu grupo familiar e grupo social de origem, são 

severamente impactadas. A universidade provoca a negociação de valores que 

afetam toda a sociedade quando há a modificação do seu corpo discente. É a 

oportunidade da missão da universidade, em especial a católica, ser aplicada, ou seja: 

formar saberes e pessoas para uma sociedade melhor. 

Para visualizarmos um perfil feminino, veremos o relato de uma estudante de 

psicologia24. Ela parou de estudar aos 11 anos, quando sua mãe a deixou sozinha, 

responsável por três irmãs menores, com supervisão esporádica de uma avó. 

Começou a trabalhar como diarista e, aos 16 anos, teve a primeira de suas duas 

filhas. Aos 32 anos, uma amiga a incentivou a concluir seus estudos cursando um 

supletivo e logo ela entrou no pré-vestibular comunitário SEJA+ da PUC-Rio. 

Trabalhando durante o dia como faxineira, necessitou de 2 anos para conseguir a 

aprovação (e bolsa filantrópica) no curso de Serviço Social na PUC-Rio, e mais 2 anos 

para, ao se acostumar com a realidade acadêmica, perceber que sua vocação era a 

psicologia. Segundo a estudante, a sua principal dificuldade “foi o tempo que fiquei 

sem estudar”. Questionada sobre o aspecto positivo de ser mais velha que a média 

da turma, a resposta foi: “O aspecto positivo é que você está mais maduro, sabe o 

que quer, porém tudo é mais difícil. Filho, trabalho, responsabilidade e ainda ter 

concentração para estudar”. O ano de 2018 foi um marco, pois a sua filha conseguiu 

ingressar na mesma instituição, no curso de Pedagogia.  

Esta trajetória é representativa, pois reflete diferentes aspectos sociais que 

interpelam a vida universitária. Podemos inferir que a sua inserção na PUC-Rio foi 

repleta de desafios e superações. A estudante necessitou superar diferenças sociais, 

econômicas e culturais para não apenas garantir a sua permanência na universidade, 

como também para alargar suas perspectivas, que permitiram até mesmo a troca de 

curso. E um dos inúmeros frutos que a futura psicóloga já colheu é ver a sua filha 

rompendo a trajetória que era traçada para todas as mulheres de sua família. 

 

                                                     
24 Este é o resumo da entrevista, registrada na íntegra na dissertação de mestrado da autora.  
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Conclusão 

 

Compreende-se que a educação universitária desempenha papel importante e 

complexo no compromisso de modificação da sociedade e por isso é fundamental 

que possa estar comprometida com as questões sociais. É fundamental o 

reconhecimento do papel da universidade para construção de uma nação livre e justa, 

que valorize a ciência e a inteligência, em especial por ser a universidade um rito de 

passagem, que permite ao jovem ingressar na fase adulta com as devidas mudanças 

na vida social, profissional e psicológica.  

A PUC-Rio, ao inovar e criar um sistema de inclusão de jovens que antes não 

tinham acesso ao campus, impactou toda a sociedade em 3 níveis: individual, local e 

comunitário. O nível individual é verificado no impacto na vida da pessoa ao ingressar 

na instituição, em especial na vida da mulher – o seu script de vida normalmente não 

a conduz para uma instituição de ensino de excelência acadêmica. O que denominei 

de nível local é a modificação da própria universidade. Com a inclusão de pessoas de 

diferentes classes sociais, a PUC-Rio ganhou muito, gerando a frase “A PUC-Rio ficou 

mais rica com a entrada dos pobres”. Os universitários bolsistas impactaram a 

estrutura da universidade, provocando a rever toda a sua organização e relação com 

a comunidade. Por fim, há o prodigioso impacto na sociedade. Mudando as pessoas, 

seus valores e atitudes, a sociedade muda, como espera o Papa Francisco com o já 

citado Pacto Educacional Global. É necessário existir uma mobilização de todos os 

agentes sociais para que possa haver uma mudança estrutural, e a universidade 

precisa tomar a dianteira nesta nova cultura e sonho de justiça, equidade e amor. 

 A crise ecológica, denunciada na Laudato Si´, é uma manifestação externa da 

crise ética, cultural e espiritual da modernidade. Para saná-la, é necessário curar as 

relações humanas fundamentais. Esta mudança precisa afetar o paradigma 

educacional, tanto no que é estudado quanto à popularização do acesso ao ensino. 
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9. POR UMA ESPIRITUALIDADE ECOLÓGICA INTEGRAL: CONTRIBUIÇÕES DA 

CATEQUESE 

 
FOR AN INTEGRAL ECOLOGICAL SPIRITUALITY: CATECHISM CONTRIBUTIONS 

 
 

Elza Ferreira da Cruz1 

 

ST2 – Ecologia Integral: a Teologia Cristã em diálogo com outros saberes 

Resumo 
O Papa Francisco na Encíclica LAUDATO SI’ convoca a comunidade cristã a colaborar 
na construção de um novo paradigma: ultrapassar a consciência autorreferencial 
egoísta para irromper a consciência ecológica integral. Para que essa transformação 
ocorra é de vital importância o cultivo de uma espiritualidade ecológica integral e a 
catequese, como âmbito educativo, tem muito a contribuir para a emergência dessa 
nova consciência, que tem como elemento fundamental o bem comum.  Objetivamos 
delinear as linhas do novo paradigma ecológico à luz da Encíclica Laudato Si; discutir 
sobre a necessidade de uma espiritualidade ecológica integral para a construção 
desse novo paradigma e apontar as possíveis contribuições da catequese nessa 
tarefa.  As mudanças de atitude em direção ao bem comum só se efetivarão com uma 
mudança interior, uma conversão ecológica, que leve o ser humano a se relacionar 
com a natureza, com o outro, consigo e com Deus na dinâmica do cuidado, do serviço 
e do amor misericordioso, pois “tudo está interligado.” Para que tal dinâmica se 
concretize, é preciso ultrapassar o entendimento de espiritualidade como uma 
instância intimista e individualista, alheia ao mundo e à vida. A compreensão de 
espiritualidade ecológica integral implica uma espiritualidade conectada com a vida, 
com a história, com o bem comum, uma espiritualidade encarnada, como Jesus 
demonstrou e viveu, o que propicia uma visão mais atenta à realidade e, por 
conseguinte, mais comprometida com a construção de um mundo mais justo.  A cada 
dia cresce a consciência da necessidade de mudança de atitude, de busca por um 
bem comum: uma maneira solidária, fraterna de viver no cuidado com a natureza, 
com os outros, principalmente com os pobres. A comunidade cristã tem muito a 
contribuir na formação de uma nova mentalidade e vivência espiritual com uma 
catequese como espaço de experiência transformadora da fé, no qual integre o 
Evangelho, liturgia e sacramentos com vivência eclesial, comunitária, que se 
desdobre num agir cristão no mundo (ético).  Sem desprezar seu lugar de 
ensinamento, a catequese é convocada a ser espaço de encontro com Cristo, de 
descoberta da espiritualidade cristã enquanto mergulhada na vida, no mundo, na 
história. Assim, a catequese pode contribuir para o cultivo de uma consciência 
valorativa do projeto criador de Deus, lançando sementes de comportamentos 
fraternos e integradores de vida que possam levar à formação de uma nova 
consciência para aos poucos superar esse ethos individualista autorreferencial e 

                                                     
1 PUC-Rio. Mestranda em Teologia. elzaferreiradacruz@gmail.com  
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encaminhar-se para um ethos solidário do bem comum. A metodologia utilizada será 
a pesquisa bibliográfica com ênfase na LAUDATO SÌ, documentos da Igreja, artigos e 
estudos sobre o tema.   
Palavras-chave: Ecologia integral. Espiritualidade. Catequese. 
 
Abstract 
Pope Francis in the Encyclical Laudato Si’ calls the Christian community to 
collaborate in the construction of a new paradigm: to go beyond the self-referential 
selfish awareness to bring about the integral ecological awareness. For this 
transformation to occur, it is vitally important to cultivate an integral ecology 
spirituality and catechesis as an educational context has much to contribute to the 
emergence of this new awareness, whose fundamental element is the common good. 
We aim to outline the new ecological paradigm in the light of the Encyclical Laudato 
Si'; discuss the need for an integral ecology spirituality for the construction of this 
new paradigm and point out the possible contributions of catechesis in this task. 
Changes in attitude towards the common good will only take place with an interior 
change, an ecological conversion, which leads the human being to relate with nature, 
with the other, with themselves, and with God in the dynamics of care, service, and 
merciful love, for "everything is connected." For such dynamics to materialize, it is 
necessary to go beyond the understanding of spirituality as an intimate and 
individualistic instance, alien to the world and to life. The understanding of integral 
ecology spirituality implies a spirituality connected with life, with history, with the 
common good, an incarnated spirituality, as Jesus demonstrated and lived, which 
provides a vision more attentive to reality and, therefore, more committed to the 
construction of a fairer world. Every day the awareness of the need to change 
attitudes, to search for a common good grows: a solidary and fraternal way of living 
in the care for nature and others, especially for the poor. The Christian community 
has a lot to contribute to the formation of a new mentality and spiritual experience 
with catechesis as a space of faith transforming experience in which the Gospel, 
liturgy, and sacraments are integrated with ecclesial, community experience, which 
unfolds into Christian action in the world (ethical). Without neglecting its place of 
teaching, catechesis is called to be a space for meeting Christ, for discovering 
Christian spirituality while immersed in life, in the world, in history. Thus, catechesis 
can contribute to the cultivation of an awareness of the value of God's creation 
project, sowing seeds of fraternal and life-integrating behavior that can lead to the 
formation of a new awareness to gradually overcome this self-referential 
individualistic ethos and move towards an ethos in solidarity with the common good. 
The methodology used will be bibliographical research with emphasis on Laudato Si', 
Church documents, articles, and studies on the subject.  
Keywords: Integral ecology. Spirituality.  Catechesis 
 

Introdução 

 

O Papa Francisco na Encíclica Laudato Sì torna público uma nova maneira de 

compreender a crise ambiental. Com um enfoque mais abrangente, a Encíclica 
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relaciona crise ambiental e social como uma crise socioambiental. Essa crise tem no 

cerne a responsabilidade humana, com um sistema econômico consumista, que 

esgota as reservas naturais, dissemina desigualdades que geram pobreza. Sofrem 

os pobres e a natureza. Para superar essa crise faz-se necessário uma abordagem 

integral que relacione os problemas sociais e os naturais num esforço conjunto para 

dirimir as injustiças sociais e cuidar da natureza. É necessária uma mudança de 

atitude e de mentalidade que só será concretizada a partir da construção de uma 

consciência ecológica integral: “...a consciência de uma origem comum, de uma 

recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos” (LS 202).  A construção desse 

novo paradigma se desenvolverá em um processo longo através de várias ações 

culturais, educativas e espirituais. Dessa forma, a catequese, como âmbito educativo 

da fé, pode contribuir para a emergência da nova consciência a partir do cultivo de 

uma espiritualidade ecológica integral.  

 

Do paradigma tecnocrático à necessidade do paradigma do bem comum 

 

“Quando na própria realidade, não se reconhece a importância de um pobre, de um 

embrião humano, de uma pessoa com deficiência – só para dar alguns exemplos--, 

dificilmente se saberá escutar os gritos da própria natureza. Tudo está interligado.” (LS 

117) 

 

Tudo está interligado. Essa frase ecoa na Encíclica Laudato Sì na qual o Papa 

Francisco conclama a humanidade a repensar o seu modo de vida e convoca a 

comunidade cristã a contribuir na formação de uma nova consciência. Não somos 

seres isolados, a pessoalidade implica relação (RÚBIO, 2001, p. 304), somos pessoas 

ao nos relacionarmos verdadeiramente com os outros, com a natureza, com Deus.   

Os cientistas vêm apontando a degradação ambiental do planeta realizada pelas 

ações humanas: a denominada crise ambiental. O Papa Francisco explicita que a 

crise não é apenas ambiental, mas socioambiental. Na sua análise da realidade, o 

papa demonstra que construímos um mundo individualista dominado pela técnica, 

com predominância antropocêntrica, que está levando ao esgotamento das reservas 

naturais e à explosão de desigualdades sociais sérias. Todo esse processo destrutivo 

acarreta graves problemas, principalmente para os mais pobres, que já sofrem, com 
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as desigualdades de um sistema econômico desumano. Esse modelo tecnocrático 

(LS 106-114), que põe o poder e a técnica acima do humano e da vida, modela o modo 

de viver, em todas as instâncias, no econômico, no político, no social, no individual, 

forma mentalidades e um estilo de vida autorreferencial e consumista, indiferente aos 

pobres, aos que sofrem, aos descartáveis, e à natureza, entendida como mais um 

recurso disponível para o ser humano.  O Papa Francisco, seguindo o pensamento da 

fé cristã, propõe a construção de um novo paradigma a partir de uma ampliação do 

conceito de “meio ambiente” e de ecologia, que relaciona as dimensões ambientais, 

econômicas e sociais. (LS 137-162) É a ecologia integral que se estrutura a partir de 

um princípio: o bem comum: “Toda a sociedade – e, nela, especialmente o Estado – 

tem a obrigação de defender e promover o bem comum.” (LS 157).  Isso implica 

pensar sobre o destino comum dos bens da terra e contemplar a imensa dignidade 

do pobre à luz das mais profundas convicções de nossa fé: “Uma visão capaz de 

articular a ideia do bem comum social com a do bem comum do ambiente, do ar, das 

águas, dos seres vivos etc.” (MORAES, 2020, p. 61).  É necessário formar uma nova 

consciência, que exigirá, dentre outras ações, o cultivo de uma espiritualidade 

ecológica integral que propicie o desabrochar de um novo estilo de vida.  

 

Uma espiritualidade ecológica integral 

 

A Laudato Sì aponta um caminho de esperança no movimento do Espírito:  

 

“Não há sistemas que anulem, por completo, a abertura ao bem, à verdade e à beleza, nem 

a capacidade de reagir que Deus continua a animar no mais fundo dos nossos corações.” 

(LS 205)    

 

Esse é o papel do Espírito, é ele quem anima, quem nos impele a agir e a realizar 

as transformações; a espiritualidade cristã é deixar ser movido pelo Espírito: “a 

espiritualidade cristã implica um deixar-se conduzir pelo Espírito, na integralidade 

pessoal.” (PEDROSA-PÁDUA, 2014, p. 73). Ao longo da história da Igreja, por conta de 

uma visão dualista que ingressa no cristianismo e no pensamento ocidental, 

separaram-se espírito e matéria:  
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“Trata-se de uma visão de homem que estabelece forte dicotomia entre espírito e matéria 

(e, consequentemente, entre fé e vida cotidiana, entre fé e política, entre o divino e o 

humano, entre teoria e práxis etc.), desenvolvendo entre estas realidades uma relação de 

oposição-exclusão com acentuada tendência reducionista.” (RÚBIO, 2001, p. 96)  

 

 Esqueceu-se o sentido encarnatório contido no termo espiritualidade, o que 

também contribuiu para que se desprezasse, em certa medida, as realidades do 

mundo e da natureza, como se viver aqui na terra fosse apenas uma espera para o 

reino futuro. Foi preciso uma volta às fontes, no fim do século XIX e início do século 

XX, e após o Concílio Vaticano II, para se começar a redescobrir a dimensão 

encarnatória do termo espiritualidade que Jesus Cristo nos traz. A separação entre 

encarnação e espiritualidade leva a uma espiritualidade intimista, individualista, 

cheia de abstrações.  Lúcia Pedrosa (2014) observa, no entanto, que na história 

judaico-cristã desde a criação, o Espírito é uma força impulsionadora de vida, não se 

contrapõe à matéria, tanto que nas descrições bíblicas, desde Gn 1,2, o Espírito é a 

ruah, o sopro, o ar, o vento, é o mesmo que se encontra na história, impulsionando os 

profetas a lutar por justiça, e não se separa de Jesus, está imerso na vida de Jesus. 

(PEDROSA-PÁDUA, 2014, p.68-69). O Novo Testamento afirma o Espírito como 

presença avassaladora na experiência das comunidades, é a vida no Espírito 

(MESTERS, 2007, p.23). Portanto, a noção de espiritualidade cristã, a vida no Espírito, 

não pode separar-se da lógica encarnatória, a espiritualidade cristã não é 

desintegradora, ela integra as várias dimensões de vida: 

 

“Temos de reconhecer que nós, cristãos, nem sempre recolhemos e fizemos frutificar as 

riquezas dadas por Deus à Igreja, nas quais a espiritualidade não está desligada do 

próprio corpo nem da natureza ou das relações deste mundo, mas vive com elas e nelas, 

em comunhão com tudo que nos rodeia.” (LS 216)     

 

Assim, para vivenciar uma espiritualidade integral é preciso fazer “uma 

conversão ecológica”, ou seja, deixar que apareça na cotidianidade da vida humana 

e das relações as consequências da experiência do encontro com Jesus Cristo. O 

papa Francisco nos traz um modelo de encontro com Cristo, o de São Francisco de 

Assis: “... como dimensão da conversão integral da pessoa” que exige o 
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reconhecimento dos próprios erros e uma mudança a partir de dentro (LS 218). Mudar 

a partir de dentro para poder transformar o estilo de vida em todas as instâncias, para 

poder reconhecer que ofendemos a criação. A espiritualidade cristã nos ensina a 

conviver na alegria, na liberdade, na sobriedade, a ampliar as fronteiras de nossa 

compreensão para vivermos uma cultura do cuidado.  Essa mudança interior, essa 

conversão ecológica, precisa de um processo educativo impulsionador e aqui cabe à 

catequese contribuir no cultivo de uma espiritualidade ecológica integral. Como a 

catequese pode contribuir para essa mudança? 

 

A catequese como dimensão transformadora  

 

A catequese, como pastoral de educação, de ensinamento da fé, ao longo da 

história passou por modificações a fim de transmitir a cada geração, com a 

linguagem e os processos de transmissão de cada época, o tesouro da fé cristã. A 

catequese hoje insere-se no dinamismo da evangelização como missão essencial da 

Igreja ((MORAES, 2014, p. 273) e, nesse processo, é convocada a ser espaço de 

experiência transformadora ao integrar as várias dimensões da vivência da fé cristã: 

aprofunda o anúncio, que é o principal, o primeiro, no sentido qualitativo e ao qual 

sempre é preciso retornar (EG 164) e por sua dimensão mistagógica,  

 

...integra o conhecimento (aspectos doutrinários) do mistério com a celebração (liturgia) 

da fé, em vista de uma experiência comunitária (vivência eclesial) e do exercício do 

empenho (ética) cristão no mundo. (MORAES, 2014, p.271) 

 

 Uma catequese integradora e transformadora leva à percepção do Mistério, por 

meio da imersão no Evangelho, por meio do entendimento do sentido espiritual dos 

sinais litúrgicos, mostrando como a natureza está presente em cada celebração 

litúrgica (água, pão, vinho, óleo), reunindo vida e celebração, o que resulta num 

compromisso com o pós-celebrativo (DC 98). O Evangelho desvela a dimensão 

trinitária de comunhão, de amor, de cuidado, de relação, que se expressam na liturgia 

e nos sacramentos, entendidos como vivências de uma espiritualidade cristã, a partir 

da qual se deixa transparecer ao mundo a figura de Cristo. A catequese, sem 
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desprezar seu lugar de ensinamento de fé, precisa abrir-se para ser espaço de 

experiência de uma espiritualidade mergulhada na vida e no mundo a partir do 

encontro com Cristo. Pode, assim, contribuir para o cultivo de uma consciência 

valorativa do projeto criador de Deus, no qual todos os seres vivos importam, ao 

formar orantes que vivam como orem, que tenham a ideia do bem de todos, assim 

como Cristo, acima das individualidades egoístas, que olhem para o próximo e se 

tornem próximos daqueles que precisam, que sejam profetas ao não aceitar 

injustiças, que cuidem da natureza e de todos os viventes, que tenham consciência 

de que espiritualidade é ser movido na força renovadora do bem que o Espírito nos 

traz.  

 

Conclusão 

 

Jesus Cristo nos desvela um Deus amoroso e fraterno impulsionador de vida e 

a espiritualidade cristã, impregnada do sopro do Espírito de Jesus, nos leva a 

entender a necessidade de sentir amorosamente que estamos em comunhão com 

todos os seres do universo, pois somos comunidade universal fraterna e o interesse 

comum deve estar à frente do interesse de pequenos grupos.   É preciso redescobrir 

o papel de uma espiritualidade integrada, que não foge da vida, dos problemas do 

mundo, para que se possa aflorar uma conversão ecológica. A catequese é uma 

instância educativa-formadora e transformadora, ela transmite o que recebeu da 

Tradição da Igreja, mas dialoga com o presente, atenta às necessidades de 

transmissão de fé de cada época. Hoje a catequese não pode mais ser apenas um 

espaço no qual o catequista transmite um ensinamento, o catequizando aprende e 

depois, num determinado momento, recebe o sacramento. A catequese precisa estar 

compromissada com o viver do cristão, no mundo, como modelo de uma nova forma 

de se relacionar; uma catequese que suscite, que ajude a realizar essa mudança 

interior para que se possa compreender que não cuidamos da criação de Deus como 

deveríamos, que precisamos de uma visão de mundo mais terna e carinhosa com os 

pobres, os excluídos; que não podemos nos calar diante de injustiças, enfim, 

compreender a paz, além da ausência de guerra, como o cuidar da ecologia e do bem 

comum no qual se insere amar o próximo, tornando-nos próximos.  Uma catequese 
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orientada a lançar sementes de comportamentos mais fraternos e integradores da 

vida em todas as suas dimensões e assim poder contribuir para o cultivo de uma 

espiritualidade ecológica integral e para a formação de uma nova consciência que 

aos poucos possa superar esse ethos individualista autorreferencial e encaminhar-

se para um ethos solidário do bem comum.  
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10. LAUDATO SI' E O DIÁLOGO COM A ESPIRITUALIDADE FRANCISCANA 

 

LAUDATO SI' AND THE DIALOGUE WITH FRANCISCAN SPIRITUALITY 

 

Luiz Fernando Lima Rangel1 

 

ST2 – Ecologia Integral: a Teologia Cristã em diálogo com outros saberes 

 
Resumo 
A Encíclica Laudato Si’ desperta em nós a busca por uma espiritualidade ecológica e 
nos faz aprofundar temas importantes a sociedade. Assim, esta comunicação tem 
como proposta descrever a Teologia da Criação e a espiritualidade ecológica 
presentes nesta Encíclica. O Papa Francisco destaca algumas ideias importantes 
contidas no texto da Encíclica LS, correlacionando estas ideias à espiritualidade 
franciscana. A respeito da influência do Cântico das Criaturas de São Francisco, 
escrito no ano de 1225, período este de maior enfermidade e perto de sua morte, 
temos como título a própria Encíclica “Louvado sejas, meu Senhor”.  Assim, a citação 
deste Cântico das Criaturas na Encíclica, traz o mesmo desejo de São Francisco em 
cuidar da “Casa Comum”. Desta forma, o Papa Francisco analisa como São Francisco 
contempla a Criação e deseja cuidar do homem e a natureza. E, consequentemente, 
esta espiritualidade provocada por São Francisco apresenta novas propostas à 
contemplação ecológica e ao desejo de equilíbrio entre todas as dimensões 
humanas. Portanto, ao refletir sobre esta espiritualidade é possível motivar a 
sociedade hodierna diante do consumo e da destruição do ecossistema, gerando 
uma nova consciência e um alerta para as diversas formas de degradação humana.  
Palavras-chave: Laudato Si’. Teologia da Criação. São Francisco de Assis. Cântico 
das Criaturas.  
 
Abstract 
The Encyclical Laudato Si’ wakes us up to a search of ecological spirituality and 
makes us deepen important issues in society. Thus, this communication aims to 
describe the Theology of Creation and ecological spirituality in this Encyclical. Pope 
Francis highlights some important ideas contained in the text correlating these ideas 
to Franciscan spirituality and the influence of the Canticle of the Creatures of St. 
Francis, in the year of 1225; his period of greatest illness and close to his death, titled 
“All Praise be yours, my Lord”. Therefore, the quotation of this Canticle of the 
Creatures in the encyclical has the same yearning of St. Francis: taking care of the 
“Common House”. In this way, Pope Francis analyzes how Saint Francis 
contemplates Creation and wants to take care of man and nature. Consequently, this 
spirituality brought about by St. Francis shows new proposals for ecological 
contemplation and the desire for balance in all human dimensions. Therefore, by 
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verifying this spirituality, it is possible to motivate today's society, regarding 
consumption and destruction of the ecosystem, a new awareness of the various 
forms of human degradation. 
Keywords: Laudato Si’. Theology of Creation. St. Francis of Assisi. Canticle of 
Creatures. 

 

Introdução 

 

A Teologia da Criação, presente no capítulo II da LS e compreendida à luz da 

fé torna viável vislumbrar possíveis soluções para os problemas da crise ambiental. 

A Encíclica, então, nos permite assumir um papel de responsabilidade e motiva a 

humanidade a “dedicar-se ao cuidado da criação inteira” (VIEIRA, 2021, p. 135), com 

compromissos responsáveis em defesa da vida e a valorização da “Casa Comum”. 

Portanto, a teologia presente na LS descreve a realidade social e ecológica, trazendo 

claros benefícios para que esta reflexão nos permita assumir o cuidado com a 

Criação e a conversão ecológica, visando a obtenção de frutos importantes para a 

espiritualidade cristã.   

A inspiração vem de São Francisco de Assis, vista no início do texto da LS e 

tendo em consideração as fontes de seu importante texto para a atual urgência 

ecológica – Cântico das Criaturas. São Francisco nos apresenta a relação 

antropológica entre Deus e as criaturas, e como isto influenciava na sua mística e 

encontro com Deus. Por isso, a proposta desta comunicação é relacionar a LS e a 

inspiração mística, refletindo sobre as conclusões espirituais a partir dessa 

correlação.  

 

Laudato Si’ e uma nova proposta teológica 

 

A Encíclica LS nos brinda com reflexões importantes para “reconhecer a fé” 

(FRANCISCO, Papa, 2015, p. 17), com vistas a uma postura consciente frente aos 

problemas ecológicos que permeiam a humanidade, permitindo “reconhecer que as 

soluções não podem vir de única maneira de interpretar e transformar a realidade” 

(FRANCISCO, Papa, 2015, p. 51), devido à complexidade da crise ecológica. Desta 

maneira, a Teologia da Criação deve ser novamente revista para fomentar, à luz da fé, 
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respostas a esta demanda em uma adequada espiritualidade ecológica. Além de 

convidar urgentemente a renovar o diálogo da humanidade na construção do futuro 

do planeta.  

O Papa Francisco observa os diversos problemas ecológicos presentes na 

“Casa Comum” e, embora hajam dificuldades, tem se a necessidade do diálogo para 

o cuidado nas diversas esferas sociais e culturais, e “nós, crentes, conhecemos 

melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções” 

(FRANCISCO Papa, 2015, p. 52). Por isso, o pontífice sente as urgências temáticas 

sobre a crise ambiental, tais como: clima, água, bens econômicos, indústrias 

tecnológicas etc. E, desta maneira, alerta que é preciso ter consciência da harmonia 

entre a obra da Criação e da humanidade com o Cosmo, enfatizando que tendo 

ocorrido “ruptura da harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação, estas 

foram destruídas por termos pretendido ocupar o lugar de Deus” (FRANCISCO, Papa, 

2015, p. 54). 

A contribuição teológica da LS sobre a relação do homem e da natureza visa 

sempre estimular o cuidado e uma espiritualidade ecológica integral, chamando a 

humanidade a reconhecer que os outros seres vivos têm valor próprio diante de Deus. 

Esta compreensão de igualdade perante a criação desafia a humanidade e conduz ao 

entendimento de que “o homem não se cria a si mesmo. Ele é espírito e vontade, mas 

também natureza” (FRANCISCO, Papa, 2015, p. 7). “Por isso, a Igreja, com sua ação, 

procura não só lembrar o dever de cuidar da natureza, mas também e, “sobretudo 

proteger o homem da destruição de si mesmo”. (FRANCISCO, Papa, 2015, p. 65). 

O teólogo França Miranda analisa o texto da LS sobre o viés antropológico. E 

afirma que há na Encíclica uma íntima relação entre a dimensão ambiental e a 

dimensão social. No texto da Encíclica estas dimensões, abordadas pelo autor, estão 

fortemente ligadas à contemplação do Sagrado.  

Desta forma, a temática antropológica na LS está em vistas à descoberta pela 

Criação na pessoa de Cristo e sua espiritualidade pregada e vivida, pois, ao serem 

descritos os problemas e as opções que visam às soluções para as crises ecológicas, 

somos motivados a restaurar a Criação, resultante da contemplação a pessoa do 

Cristo e de sua obra salvífica. E diante dessa experiência pessoal com Cristo, a 
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humanidade é restaurada pelo Criador em Cristo, levando à comunhão e à 

fraternidade ecológica.  

 

Espiritualidade Franciscana 

 

A Encíclica LS apresenta forte inspiração da espiritualidade franciscana. 

Destacam-se temas como: “ecologia integral”, “o diálogo com outras religiões”, 

“olhar para os pobres e abandonados”, “a alegria evangélica”, “simplicidade”, 

“dedicação generosa” (FRANCISCO, Papa, 2015, p. 10). Estas mesmas ideias são 

percebidas na vida e na obra de São Francisco. 

São Francisco era “místico e peregrino”; vivia a simplicidade e harmonia com 

Deus. E a partir da experiência que teve com sua conversão, “manifestou uma 

atenção particular pela Criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados” 

(FRANCISCO, Papa, 2015, p. 10). Desse modo denota-se que seu testemunho pessoal 

era irradiado pela alegria e o cuidado com a Criação, “sua reação à natureza 

ultrapassa a uma avaliação científica ou econômica, pois, para ele, qualquer criatura 

era uma irmã, unida a ele por laços de carinho” (FRANCISCO, Papa, 2015, p. 10), e “se 

sentia chamado a cuidar de tudo que existe” (FRANCISCO, Papa, 2015, p. 10), por 

amor, carinho e ternura.  

No Cântico das Criaturas, cuja redação foi concluída em 1225, após receber os 

estigmas e formular a Regra dos Frades Menores, o santo debilitado tinha o olhar 

contemplativo e inspirador da Criação, escrevendo como poesia o sentimento de fé e 

cuidado com rochas, flores, pássaros, água, vento... chamando todos de irmão ou 

irmãos. Manteve este sentimento até mesmo quando, com a saúde debilitada, 

transformou as dores e os sofrimentos de sua enfermidade no encontro com a 

divindade de Deus cuidando da Criação.  

A espiritualidade da Criação observada por São Francisco, tem como 

contemplação a natureza, dando-lhe compreensão humana, recusando a 

passividade frente aos problemas sociais e políticos de sua época, observando a 

pobreza social e a falta de cuidados pelos doentes. Por isso, ao ser tocado por esta 

espiritualidade, São Francisco reconheceu que é preciso agir e testemunhar a 

Palavra, seguindo como regra de vida o Evangelho.  
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A inspiração de São Francisco nasce na identificação dos movimentos 

mendicantes de Assis na Idade Média, que viviam de forma ascética e, na 

compreensão do afastamento de bens, na pobreza econômica. Na Regra Franciscana 

temos a intenção de São Francisco em transformar a verdade do Evangelho na Regra 

de vida aos frades, para viverem a pobreza, no estilo de uma vida simples e focada 

no louvor à Criação, em vistas a uma missão eclesiológica no tempo histórico e 

também nos séculos posteriores. Portanto, os frades menores contribuem com a 

Igreja e desenvolvem a consciência para o cuidado com a Criação, havendo uma 

conversão dos valores hodiernos de desperdícios e destruição para uma ecologia 

integral, a partir de uma vida simples e equilibrada, como fora o desejo de São 

Francisco. 

Ainda a respeito desse tema, no artigo “A Doutrina Social da Igreja e o cuidado 

misericordioso com os mais frágeis”, Rosana Manzini apresenta-nos uma urgência 

em efetivar uma leitura da realidade, partindo da ideia de ética e saindo de uma visão 

simplista da realidade, para uma busca de sentido. Assim, se faz necessário, segundo 

a autora, sair da visão limitada e perceber a realidade que nos cerca, como 

demonstram a LS e a vida de São Francisco.  

Diante dessa realidade, apropriando-se da espiritualidade ecológica e na 

inspiração de São Francisco, a sociedade, e os cristãos, devem fazer um movimento 

de transformação diante das diversas urgências, sendo possível identificar a função 

da moral social cristã, e refletir sobre essas dimensões nos documentos Pontifícios 

que abordam sobre tais questões, sendo esta, principalmente, a tarefa da Doutrina 

Social da Igreja, trabalho indispensável para a fomentação de uma consciência de 

mudança.  

O Papa Francisco, em seus textos, apresenta-se constantemente em defesa 

dos pobres, em todas as dimensões que envolvem a integralidade física e espiritual, 

exortando toda a Igreja a realizar algo em prol do cuidado para com eles e, ainda, 

dialogando com os diversos credos e líderes dos países ricos que podem ser agentes 

de transformação. O desejo de estar junto aos pobres é uma característica evangélica 

e também da Igreja, práxis espiritual, como importante contribuição à conversão e à 

santidade. Nesse sentido, ao observar a espiritualidade do cuidado com a Criação, 
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temos as motivações para a conversão a uma ecologia integral, na qual integram-se 

a Humanidade e todos os seres desta Terra.   

 

Conclusão 

 

Esta comunicação apresenta a importância da Encíclica Laudato Si’ na 

construção do pensamento teológico. E apresentando um dos aspectos importantes 

deste documento, a urgência ecológica do cuidado e a experiência de uma 

espiritualidade, onde coopere com a sociedade. Portanto, se constata a 

espiritualidade franciscana como legado de uma história eclesiológica, favorecendo 

reflexões acerca do texto feita por Papa Francisco. Assim, a relevância deste texto é 

apresentar a necessidade de uma preocupação pela criação e a relação da 

humanidade com a responsabilidade em cuidar melhor desses bens recebidos de 

Deus.  
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11. VISADA ECUMÊNICA NA BUSCA DE UMA ECOLOGIA INTEGRAL 
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Resumo 
A pesquisa tem inspiração na encíclica Laudato Si’, sobre a ecologia integral, e tem 
em vista uma arquitetura do cuidado ecumênico. Tal temática cresce em urgência no 
contexto da pandemia, dada no antropoceno. Destacam-se, nesta comunicação: a 
importância de cuidado da vida e do respeito ao luto, considerando que existe 
diversidade de crenças e ritos – aludindo-se, especialmente, no referido artigo, aos 
ritos dos cristãos e aos de diferentes etnias indígenas; e, consequentemente, a 
necessidade de um diálogo inter-religioso, sobre questões da vida e da morte, como 
também do ambiente, das responsabilidades, do cuidado para com todos os povos e 
também todos os demais habitantes do planeta. Considera-se que uma noção 
apropriada de casa comum implicaria em adequada utilização e cuidado dos bens 
comuns. Pergunta-se pelo diálogo na teologia cristã e destas com os saberes, e por 
uma perspectiva mais dialogal também com a natureza; e propõe-se que isso poderia 
favorecer viver em inter-relações e responsabilidades na participação de uma casa 
comum, que não identifica, mas que acolhe a todos, sendo que a todos se haveria de 
dar lugar no conviver. Resulta, como visada amplamente ecumênica, por um lado, o 
imperativo da solidariedade para com as diversas etnias e culturas, e nesta reflexão 
se destacam as etnias indígenas, na intenção de se expressar especialmente a 
solidariedade. Uma visada amplamente ecumênica buscaria o planeta como oikos. 
Em tempos de antropoceno, com pandemia, e onde acontecem exclusões de muitos 
ou de alguns, isso importaria aprofundar, seja na teologia cristã de caráter 
ecumênico, em uma forma de ecoteologia, seja para o diálogo de todos os saberes. 
Palavras-chave: Ecologia integral. Casa comum. Eumenismo. Diálogo inter-religioso. 
Pandemia. Antropoceno 
 
Abstract 
This research finds its inspiration in the encyclical, Laudato Si’, concerning integral 
ecology, and has in view an architecture of ecumenical care. This theme grows in 
urgency in the context of the pandemic, in the Anthropocene Era. It intends to point 
out some exigencies in the perspective of an ecumenical target. It will consider the 
importance of care of life, and of respect for grieving, considering that there exist a 
diversity of beliefs and rituals, alluding especially, in the article mentioned, to the rites 
of Christians and those of different indigenous peoples; and, consequently, the 
necessity of an inter-religious dialogue, about questions of life and of death, but also 
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of the environment, of responsibilities, of care for all peoples, as well as for all the 
other inhabitants of the planet. It will consider that a suitable notion of a common 
home would entail an adequate utilization and care of the goods shared in common. 
It asks for dialogue in Christian theology and of those with knowledge, and for a more 
dialogical perspective in regard to nature; and proposes that this would foster living 
in inter-relationships and responsibilities in the participation in one common home, 
that does not identify, but which welcomes all, since all would need to give place in 
order to live. It results, as a largely ecumenical target, on one side, in the imperative 
of solidarity towards diverse ethnicities and cultures, and in this reflection indigenous 
peoples are highlighted, with the intention that they express themselves especially 
about solidarity. On the other hand, a largely ecumenical target would seek the planet 
as oikos. In the Anthropocene Era, with a pandemic, and where exclusion of many or 
of some, this needs to be considered in some depth, whether in Christian ecumenical 
theology, in a type of eco-theology, and dialogue among all knowledge.   
Keywords: Integral ecology. Common home. Ecumenism. Interreligious dialogue. 
Pandemic. Anthropocene Era. 

 

Introdução 

 

Na linha desta pesquisa, o conceito de casa comum é mais um ideal a construir 

do que uma realidade já dada, e dependeria de cuidados a empreender, tendo como 

como pauta um espírito aberto, de acolhimento e responsabilidade, traduzindo-se em 

expressões concretas de apoio e solidariedade; de uns aos outros, e com todos os 

terranos e a própria terra, para uma desejada casa comum; para que se tenha o 

comum como bem para todos os habitantes e se aprenda uma solidariedade efetiva, 

solidariedade inspirada no conjunto da natureza, a qual é soberba em indicações de 

correlações e mútuos dons, que compõem as condições para a vida, mas que sofre 

no momento uma situação destratada, tendo se tornado o processo da vida tão 

abalado e disruptivo. Na contraposição sobre a vida e a morte, na continuidade da 

pesquisa, prosseguimos na escuta de louvores e clamores, como apresentado na 

SOTER 2021, assim como retomamos e fazemos prosseguir a reflexão de nosso 

artigo “O que há de casa comum? Políticas do luto e Diálogo inter-religioso” 

(ESTELLITA-LINS; CARDOSO, 2020). 
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Guardando a escuta de clamores e louvores – para uma visada ecumênica 

 

A comunicação apresentada no congresso da SOTER2021, em fórum temático 

intitulado Progressos Ecoteológicos, avançava na perspectiva da escuta dos 

clamores e dos louvores das criaturas, fazendo referência à Laudato Si’, que levava a 

sério os clamores – da terra e dos pobres – e propunha protegermos cada ser 

existente, como voz de louvor, seja sendo uma criatura de maior porte aos nossos 

olhos, ou seja aparentemente pequena, ínfima, que também seria uma voz com 

significação.  

Pelo Sl 148, no qual todas as criaturas estariam chamadas a participar de um 

grande coro de louvor, o que corresponde a um tema axial da Laudato Si’, dado que, 

na linha de Francisco de Assis, pode ser reproposto o Cântico das Criaturas, cujas 

primeiras palavras são tomadas para constituir o próprio título da encíclica. 

Destacávamos, assim, um acolhimento, no espírito da Laudato Si’, de toda a 

diversidade da criação, e revalorizarmos uma proteção, um cuidado, para com cada 

um dos seres existentes e, especialmente, para com os mais frágeis; uma atenção 

sempre mais urgente para com os que se vão tornando mais e mais fragilizados. 

Emerge em tudo isso uma responsabilidade ecumênica, de abertura a todos os 

habitantes da casa comum, ou de um contexto de oikoumene, conjunto da terra 

habitada, para considerar seus habitantes e as mútuas relações deles entre si – na 

grande diversidade (mas lamentavelmente hoje já bem menor diversidade) dos seres 

terranos – e de todos com a própria terra. Se o Sl 148 conclamava céus e terra, águas 

de toda parte, ventos, relâmpagos, e seres de tantas espécies, vegetais, como relvas 

e árvores, a exemplo dos cedros do Líbano e de árvores frutíferas, ou animais de todo 

tipo, entre domésticos e silvestres, e também dos seres humanos nas várias 

condições, como crianças e idosos, moços e moças, do povo ou dos que o conduzem, 

afinal de modo a compreender todo o universo de terra e céu, suas forças e seus 

habitantes, assim de modo diverso e unificado, a terem lugar e voz. Assim vale 

repropor ao diálogo ecumênico uma partilha da vocação, existência, vida, bênção.  

Bem ao contrário da escuta dos louvores e da associação proposta no Sl 148, 

encontramos uma situação sofrida para os habitantes de Gaia e para a própria 

relação com Gaia, entendida como mãe terra ou nas perplexidades do antropoceno, 
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com drástica mudança climática. Entretanto, nos saberes das diversas culturas, 

como na Bíblia, haveria que encontrar tesouros de sabedoria que correspondem às 

vozes ou ao significado das criaturas. 

De novo com a Laudato Si’, de modo especial e urgente, aparece o clamor pelo 

cuidado, especialmente para os fragilizados e para com os que estão em risco de ser 

eliminados. Trata-se de trabalhar para reconhecer-lhes o lugar e para reconduzir os 

processos em linha mais restauradora da criação ou da terra como um todo, e mais 

propícia para o respeito e a integração ou reintegração de cada qual na chamada 

casa comum. A ideia é buscar que se possa melhor viver, não em formas equivocadas 

de qualidade de vida, mas que se possa viver bem, ou que de novo se possa viver. 

 

No contexto do antropoceno, na pandemia, na questão do luto 

 

Hoje, no contexto da pandemia, a questão do louvor, do clamor, da morte, da 

vida, suscita reflexões. Falta ainda retomar os processos pela vida e por uma ecologia 

integral, de caráter socioambiental. Para isso, consideração seja dada a todos os 

habitantes da casa. Igualmente e como condição, sejam respeitados, sejam 

dignamente considerados as culturas, as crenças, cosmovisões, ritos, luto e 

esperanças. O antropoceno desenvolveu as zoonoses; favoreceu a pandemia da 

Covid19. Ampliou o fato das enfermidades, do sofrimento e da morte. Nesse contexto 

levanta-se a questão dos ritos de luto, que não podem ser descartados. 

Preocupou-nos, em nossa pesquisa, constatar que para alguns grupos 

culturais, fragilizados, como os indígenas, a pandemia, além de ser uma ameaça 

contra a vida foi também motivo de grande sofrimento em relação com suas práticas 

de luto. O tema do luto nos envolve a todos, posto que em todas as famílias e 

sociedades as pessoas morrem. Conforme as culturas e crenças, organizam-se ritos 

funerários e formas de viver o luto e, juntamente, de estruturar a vida. Torna-se 

imperativo respeitar tudo isso. É respeitar as pessoas, pelo respeito aos vivos e pelo 

respeito aos mortos. Isso implica em respeitar as crenças, as cosmovisões, e os ritos 

e costumes de acordo com cada cultura e concepção de vida e morte, passagens e 

esperanças. 
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Com a pandemia, alastra-se a experiência de luto de modo contundente. Todas 

as nossas comunidades, nossas famílias, círculos de amizades ou de trabalhos, 

ficaram mais acentuadamente enlutados. Perderam-se pessoas vítimas da Covid19 

ou, como muitos dizem, das complicações da doença; e de outras enfermidades que 

tiveram menos trato; são muitos os tiveram sequelas não raro graves, tornando mais 

presente o sofrimento e o caráter precário da existência. Não seria inadequado dizer 

que mundo está todo enlutado. A falta de consciência do luto é uma inadequação em 

relação ao problema. 

Porém, é importante não deixar de desperceber que existe um agravamento da 

questão quando se observa que o luto não está podendo ser vivido de modo tal que 

se elabore em acordo com as culturas. Ao mesmo tempo, ainda não se colocaram 

caminhos de diálogo para construir melhor, sempre no respeito, o cuidado da vida e 

a construção da casa comum, como um modo adequado para que, em acordo com 

as culturas, tanto as ocupações do viver como os ritos pelo luto, sejam melhor 

tratados, de modo que a própria vida, as crenças e as esperanças sejam respeitadas. 

Formar uma casa comum que se deseja para todos, significa acolher as 

culturas com crenças e ritos, bem como respeitar a dignidade dos vivos e dos mortos. 

Se a pandemia colheu a tantos de surpresa, a despeito de que já se antecipava uma 

crise do antropoceno, importa no momento aprofundar a pesquisa e intensificar 

diálogos (como aliás propõe a Laudato Si’) para levar em conta as demandas atuais 

em favor da casa e seus habitantes. Significa também a recondução dos processos 

e a proteção dos frágeis e das culturas, dos direitos de crença, de ritos, e de buscar 

reconduções e adaptações de modo participativo seja nas políticas do cuidado da 

vida seja nas políticas do luto. E uma coisa não se faz sem a outra.  

Pensar a vida não exclui pensar a morte. Pensar a morte pode ajudar a 

aprofundar o significado da vida. Pensar processos de superação da condição atual 

é também integrar valores e ações, não numa uniformidade, mas reconhecendo o 

direito do respeito para com cada qual para no respeito dar lugar às decisões e ações. 
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O clamor indígena pelo diálogo inter-religioso no luto da pandemia 

 

Destaque seja dado ao clamor indígena por um diálogo inter-religioso, no 

contexto da pandemia, que foi um dos tópicos do artigo “O que há de casa comum? 

Políticas do luto e diálogo inter-religioso”. Ali mostrávamos como “a casa comum, 

encaminhamento central da LS, defronta-se com a enfermidade, o sofrimento e a 

morte”, principalmente pela pandemia, que trouxe uma gama de dificuldades para o 

tratamento dos enfermos, para lidar com o sofrimento, e alargou a experiência do 

luto. Junto com as dificuldades das restrições, assumindo que medidas preventivas 

são necessárias, ainda não houve suficiente atenção para tratar as questões mais 

em acordo com a fé, as crenças, os costumes, as culturas. 

Assim, no âmbito do luto, destacamos na pesquisa o clamor de indígenas pelo 

fato de que tem tido os seus ritos desconsiderados. Daí veio um clamor com apelo 

por um diálogo inter-religioso que buscasse soluções no respeito para com sua 

cultura. O nosso artigo nomeou, entre outros grupos amazônicos, os indígenas da 

etnia Yanomami, que, com a pandemia, e imposição de medidas que pretendiam 

biossegurança, tiveram sepultamento fora dos ritos e sem diálogo com a família e a 

comunidade. O clamor indígena reclamava o respeito pela sua cultura e pelas suas 

pessoas, respeito pelos vivos e pelos mortos. No artigo citamos Dario Kopenawa, 

mostrando que os rituais não podiam ser abolidos ou modificados sem um diálogo 

inter-religioso e uma adaptação em acordo com a cultura e a família. Sem esse 

diálogo, tal prática tornava-se desrespeitosa e ofensiva.  

Bruce Albert explica que: “De acordo com os costumes Yanomami, os defuntos 

devem ser cremados e chorados coletivamente por suas comunidades e as cinzas de 

seus ossos conservadas para serem sepultadas ao longo de várias festas coletivas 

de aliança reahu). O propósito desses rituais é “colocar no olvido” as cinzas do morto, 

o que deve garantir a viagem sem retorno de sua alma (pore) até “as coisas do céu” 

onde viverá nova vida sem mal” (ALBERT, 2020). 

Devem-se ter em conta as crenças, as cosmovisões, os costumes próprios da 

cultura no seu modo de celebrar o luto, honrar os mortos e dar-lhes encaminhamento 

para as passagens rumo a seu destino. Desconsiderar isso, portanto, torna-se 

ofensivo para a cultura e para as pessoas, e as expectativas de suas crenças ficam 
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impedidas, além da perda dos familiares. Para os Yanomami, as epidemias são 

consideradas dentro da classificação ampla de xawara, doenças exógenas e 

devastadoras, e as interpretações do vírus era como de um espírito da floresta, um 

xapiri dotado de flechinhas; e os brancos seriam os vetores, portadores do mal. 

Sofrem assim pela vinda das epidemias introduzidas pelos que se pretendem 

apresentar como civilizados.  

No espírito de uma ecologia integral, de caráter socioambiental, é 

imprescindível escutar tais clamores, e solidarizar-se com seu direito de ter crença e 

segui-la, de ter ritos e realizá-los, e, quando se trata de uma necessidade de saúde e 

da necessidade de conter uma pandemia com protocolos novos, cumpre aprofundar 

os modos como isso possa ser conduzido. Contar as ajudas possíveis da parte da 

ciência; também não podem faltar as políticas de saúde e gestão responsável de 

medidas mais amplas e efetivas; mas ainda não deixar de considerar a participação 

das famílias, comunidades e líderes envolvidos, a partir de sua cultura, e com direito 

igual para fazer o diálogo, para se buscar junto os modos de adaptação e de 

colaboração, a fim de achar caminhos e de conter pandemias que o antropoceno 

favoreceu. 

 

Conclusão 

 

Seja lembrado, no contexto dos diálogos inter-religiosos e interculturais, que 

aproveitar da solidariedade e das culturas vale para todos os lados, dado que pode 

propiciar uma redescoberta de valores da sabedoria e uma troca de apoio e ajudas 

importantes. Seja lembrado que, para a discussão da ecologia integral. A Laudato Si’ 

(LS 146) mencionou que os povos indígenas são “principais interlocutores” quando 

se trata de lidar com o ambiente e preservá-lo. E que isso se aplica especialmente 

aos seus territórios, ao invés de se pensar em tomar territórios para outros fins de 

sistemas econômicos desligados de sabedoria. Trata-se de diálogo de culturas, e de 

valores da criação, toda chamada ao louvor segundo a convicção cristã, e nem por 

isso destituída de valores significativos nos outros saberes. Também nessa direção 

haverá ainda espaços nas pesquisas para reforçar a importância de uma visada 

ecumênica. 
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É necessário tomar medidas pela proteção da vida. Ao mesmo tempo, o luto 

coloca as pessoas diante de um dado definitivo. Pensar o luto, promover que possa 

ser tratado segundo as crenças e culturas, pode ser um caminho de lidar com a vida, 

perceber seu caráter passageiro, e ainda seu valor sagrado. O luto tem em conta as 

perdas bem como crenças e esperanças, que se devem respeitar. 

Pode-se repropor que o diálogo da teologia cristã com os outros saberes 

passa pelo respeito das diversidades das culturas. Posto que o antropocentrismo e 

etnocentrismo se revelaram insucessos para a vida e para o enfrentamento da morte, 

cumpre adotar uma perspectiva amplamente ecumênica, traduzida em palavras, 

gestos, cuidados, diálogos, pesquisas, ações. 

 

Referências 

 

ALBERT, B. Yanomami: mortos sem sepultura. Pandemia Crítica. N-1 Edições. 
Disponível em:<https://www.n-1edicoes.org/textos/60>. Acesso em: 31 ago 2020. 
 
ESTELLITA-LINS, C.; CARDOSO, M.T. O que há de casa comum? Políticas do luto e 
Diálogo inter-religioso. Atualidade Teológica, v.24, n.66, p.817-848, set/dez2020. 
 
FRANCISCO, PP. Carta encíclica Laudato Si’. São Paulo: Loyola, 2015. 
 

 

 

 

https://www.n-1edicoes.org/textos/60


 

 12. USOS DE VANA (FLORESTA) NA ESPIRITUALIDADE HINDU SEGUNDO O 

ARAṆYAKĀṆḌA, DO RĀMĀYAṆA DE VĀLMĪKI 

 

USES OF VANA (FOREST) IN HINDU SPIRITUALITY ACCORDING TO ARAṆYAKĀṆḌA, 

FROM THE RĀMĀYAṆA OF VĀLMĪKI 

 

Matheus Landau de Carvalho1 

 

ST 2: Ecologia Integral: a teologia cristã em diálogo com outros saberes 

Resumo 
O Rāmāyaṇa de Vālmīki é uma expressão cultural narrativa das tradições hindus que 
se constitui num épico sobre as vicissitudes pelas quais passou Rāma durante seu 
percurso neste mundo enquanto um avatāra de Viṣṇu. Um dos objetivos doutrinários 
do Rāmāyaṇa de Vālmīki é uma exposição propedêutica dos preceitos do dharma 
hindu, um conjunto de deveres éticos e ritualísticos com vistas à obtenção de objetos 
transcendentes de fruição numa outra vida, que pode ser um paraíso (svarga) 
propriamente dito ou um renascimento numa condição humana superior segundo as 
doutrinas do karma e do saṃsāra. O terceiro dos sete livros (kāṇḍas) que compõem 
o Rāmāyaṇa de Vālmīki é o Araṇyakāṇḍa, o kāṇḍa das florestas e das matas, no qual 
é possível identificar nitidamente vários trechos sobre o eremitismo hindu da floresta 
(vānaprastha). 
A partir da análise dos usos semânticos que o Araṇyakāṇḍa faz de um dos termos 
sânscritos que designam a mata, a floresta indiana, i.e. vana, o objetivo desta 
Comunicação é apresentar as maneiras pelas quais a espiritualidade hindu se 
relaciona com a natureza através do eremitismo hindu da floresta (vānaprastha) no 
kāṇḍa supracitado. Por natureza compreender-se-á todos aqueles elementos 
naturais e formas de vida que prescindem de qualquer cálculo ou intervenção 
humana para existirem como tais. Na condição de um modus vivendi refratário às 
realidades socialmente calculadas da cidade (pura) e da aldeia (grāma) hindus, o 
vānaprastha constitui-se numa religiosidade védica profundamente sintonizada 
não apenas com as diretrizes do dharma hindu, mas também com a natureza. 

Palavras-chave: Rāmāyaṇa de Vālmīki. Dharma. Natureza. Floresta. eremitismo 
hindu (vānaprastha). 

 

Abstract 
The Rāmāyaṇa of Vālmīki is a cultural narrative expression of Hindu traditions that 
constitutes an epic about the vicissitudes that Rāma went through during his journey 
in this world as an avatāra of Viṣṇu. One of the doctrinal aims of the Rāmāyaṇa of 
Vālmīki is a propaedeutic exposition of the precepts of the Hindu dharma, a set of 
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ethical and ritualistic duties aimed at obtaining transcendent objects of fruition in 
another life, which may be a paradise (svarga) itself or a rebirth into a superior human 
condition according to the doctrines of karma and saṃsāra. The third of the seven 
books (kāṇḍas) that make up the Rāmāyaṇa of Vālmīki is Araṇyakāṇḍa, the kāṇḍa of 
forests and woods, in which it is possible to clearly identify various passages on 
Hindu hermitism of the forest (vānaprastha). 
From the analysis of the semantic uses that Araṇyakāṇḍa makes of one of the 
Sanskrit terms that designate the woods, the Indian forest, i.e. vana, the aim of this 
Communication is to present the ways in which Hindu spirituality relates to nature 
through Hindu forest hermitism (vānaprastha) in the aforementioned kāṇḍa. Nature 
is understood here as all those natural elements and forms of life that do not require 
any calculation or human intervention to exist as such. As a modus vivendi refractory 
to the socially calculated realities of the Hindu city (pura) and village (grāma), 
vānaprastha constitutes a Vedic religiosity deeply attuned not only to the guidelines 
of Hindu dharma but also to nature. 
Keywords: The Rāmāyaṇa of Vālmīki. Dharma. Nature. Forest. Hindu hermitism 
(vānaprastha). 

 

Introdução 

 

O Rāmāyaṇa de Vālmīki é uma expressão cultural narrativa das tradições 

hindus. No contexto semântico do termo sânscrito composto Rāmāyaṇa, Rāma é um 

dos avatāras de Viṣṇu, uma divindade védica (deva), e o herói protagonista da 

narrativa, ao passo que ayaṇa pode designar tanto o ato de prosseguir, mover-se, 

andar, assim como o próprio caminho, o percurso, a estrada em si (cf. APTE, 1970, p. 

48c; MONIER-WILLIAMS, 1899, 84b). Portanto, por Rāmāyaṇa entende-se as 

vicissitudes pelas quais passou Rāma durante seu percurso neste mundo enquanto 

um avatāra de Viṣṇu. 

Um dos objetivos doutrinários e estilísticos do Rāmāyaṇa de Vālmīki é 

justamente uma exposição propedêutica, pedagógica dos preceitos do dharma hindu, 

seu tema por excelência. Segundo as tradições hindus, dharma referia-se, 

inicialmente, ao estabelecimento pelos deuses da ordem cósmica ao se separar (vi-

dhṛ-) e consequentemente sustentar (dhṛ) o céu e a terra (Horsch, 2010, p. 19). Ao 

propor a recorrência dos atos cosmogônicos dos devas nas cerimônias rituais, 

autoridades religiosas hindus, ao longo do tempo, transpuseram o conceito de 

dharma para as dimensões ética, social, familiar e ritual, nas quais representa uma 

adequação da ação comportamental cujo pressuposto pragmático é o desejo 
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individual pela obtenção de objetos transcendentes de fruição numa outra vida, que 

pode ser um paraíso (svarga) propriamente dito ou um renascimento numa condição 

humana superior. Estas concepções cósmicas, morais e ritualísticas tornaram-se 

leis gerais a cujas verdades eternas todo hindu deveria se conformar enquanto 

participante deste mesmo cosmos sustentado e ordenado pelo dharma. Esta fruição 

transcendente futura, a posteriori, fundamenta-se na doutrina da transmigração da 

alma (saṃsāra), baseada num ciclo de repetidos nascimentos e mortes de um ser, 

numa pluralidade de estágios transmigratórios que se interrelacionam através de um 

princípio de causa e efeito (karma) fundado em ações produzidas em existências 

anteriores pelo indivíduo, que também podem produzir consequências para 

existências vindouras de sua respectiva alma. A própria natureza é utilizada como 

ilustração desta dinâmica soteriológica no Araṇyakāṇḍa: 

 

Inevitavelmente, com o passar do tempo, o indivíduo colhe o fruto amargo de sua atitude 

vil, assim como as árvores florescem com o passar das estações. (ArKā XXVIII,8) 

 

Dentro dos objetivos doutrinários encerrados pelo dharma, o Rāmāyaṇa de 

Vālmīki acaba englobando uma série de temas culturais pertinentes à cultura hindu, 

inclusive a natureza. Por natureza, serão considerados aqui, preferencialmente, todos 

aqueles elementos naturais e formas de vida que prescindem de qualquer cálculo ou 

intervenção humana para existirem como tais, seja na esfera animal, na esfera 

vegetal ou na esfera mineral. Ainda que relações de interação empírica de mútua 

interferência entre ser humano e natureza estejam envolvidas nas abordagens 

circunscritas às relações entre cultura hindu e natureza, esta última será encarada 

aqui como tal a partir do momento em que não dependeu irrevogavelmente da 

existência humana para se manifestar sob suas várias formas de vida, ainda que as 

mesmas formas possam ser percebidas por nossa espécie, seja do ponto de vista 

lógico-racional, seja da perspectiva linguístico-semântica, seja pelo viés neuro-

psicológico. 
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Os usos de vana (floresta) no Araṇyakāṇḍa 

 

Há três termos no sânscrito para designar a mata, a floresta, os bosques que 

se afastam do contexto urbano, socialmente calculado da cidade (pura) e da aldeia 

(grāma) indianas: vana, araṇya e kānana. 

No sânscrito, vana pode designar uma floresta, um bosque, um matagal; ou 

uma casa, uma morada; ou ainda, uma cascata, uma fonte; e até, especificamente, 

madeira ou uma determinada quantidade de lótus ou outras plantas crescendo em 

um denso leito (cf. WILSON, 1819, p. 770a; MONIER-WILLIAMS, 1899, p. 917; APTE, 

1970, p. 490a), sendo frequentemente usado no sentido de uma floresta cultivada 

(AMIRTHALINGAM, 2013, pp. 11.39). No terceiro livro do Rāmāyaṇa de Vālmīki, o 

Araṇyakāṇḍa, vana é descrito como um local de variados acidentes geográficos, 

como cavernas, lagos e montanhas: 

 

Não se desespere, meu valioso e bem armado irmão. Juntos nós tentaremos de novo. Há 

muitas cavernas adoráveis nesta floresta (vana). 

[Sītā] ama perambular pela mata e está encantada com a floresta (vana). Provavelmente 

ela entrou na floresta (vana) ou foi até o florido lago de lótus. 

[...] 

Se você, majestoso [Rāma], nos deixar tentar, de uma vez, buscar [Sītā] e explorar a 

floresta (vana) toda: com certeza ela deve estar lá. Apenas não deixe a tristeza tomar 

conta de tua mente. (ArKā LIX,13-14.16) 

Continuem sua jornada através daquelas adoráveis regiões, de montanha em montanha, 

de floresta em floresta (vana), poderosos príncipes, e vocês chegarão ao lago coberto por 

lótus, conhecido como Pampā. (ArKā LXIX,5) 

 

No contexto específico do Rāmāyaṇa de Vālmīki, vana é, inevitavelmente, 

identificado como local de exílio, no caso dos irmãos Rāma, Lakṣmaṇa e da esposa 

de Rāma, Sītā, num contexto distanciado, bem paralelo à realidade socialmente 

calculada da cidade (pura) ou da aldeia (grāma) hindu. Segundo a narrativa, para que 

as palavras penhoradas de seu pai, o rei Daśaratha, não perdessem nem a autoridade 

paterna conferida pelo dharma hindu nem a eficácia de sua decisão, Rāma não se 

furta ao ostracismo de quatorze anos que lhe foram impingidos por seu progenitor 

segundo algumas intrigas palacianas advindas de sua madrasta, Kaikeyī: 
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Quando o virtuoso príncipe viu como Kaikeyī ludibriou seu pai, ele aceitou  o exílio na 

floresta (vana) para preservar a veracidade das palavras de seu pai. 

Para agradar Kaikeyī e seu pai, Daśaratha, ele abandonou o luxo do reinado e adentrou a 

floresta (vana) Daṇḍaka. (ArKā XXXV,10-11) 

 

Os aspectos negativos circunscritos a vana não se resumem a isto. A vivência 

na mata também é vista como uma experiência de resiliência, de resignação às 

vicissitudes inerentes a várias circunstâncias, como, por exemplo, a permanência de 

criaturas demoníacas (rākṣasas) em suas entranhas mais profundas, ou até mesmo 

a presença ameaçadora de alguns animais: 

 

Pois [Sītā] é muito delicada, e a tristeza nunca pesou sobre ela antes. Mas, movida pelo 

afeto a seu esposo, ela veio para a floresta (vana), onde abundam os problemas. 

Você deve fazer tudo o que puder para assegurar o conforto de Sītā aqui, Rāma, uma vez 

que, ao te acompanhar na floresta (vana), ela fez algo muito difícil. (ArKā XII,3-4) 

 

Os rākṣasas se deleitam em causar problemas, [Sītā], eles fazem todos os tipos de barulho 

na floresta (vana) profunda. (ArKā XLIII,18) 

 

[Rāma] é um tolo, abandonou seu reino e aqueles que amam sob as ordens de uma mulher 

para vir e viver nesta floresta (vana), o assombro dos animais selvagens. (ArKā XLVII,14) 

 

Ao abordar Sītā, sozinha no ashram onde ela se encontrava, Rāvaṇa, líder das 

criaturas demoníacas (rākṣasas), disfarçado de asceta mendicante (bhikṣu), acaba 

descrevendo vana com tintas carregadas de hostilidade – através de algumas formas 

de existência que nela habitam – para certos padrões civilizacionais de cultura 

urbana: 

Aqui há macacos, leões, panteras e tigres, símios, hienas e pássaros carnívoros. Como 

você não lhes temeria? 

E os temidos elefantes que correm descontroladamente, enlouquecidos no cio – como 

você não os temeria, adorável dama, completamente sozinha na floresta (vana) profunda? 

(ArKā XLIV,28-29) 

 

Outros atributos negativos que vana carrega na narrativa do Rāmāyaṇa de 

Vālmīki dizem respeito aos impactos mentais e sensoriais que desperta nos seres 
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humanos, trazendo consigo as expectativas adversas que o inóspito e o caótico 

provocam na cabeça humana no sentido de ser, em determinadas circunstâncias, 

uma floresta desolada (vijane vane), medonha, sem rastros: 

 

Por ordem de nosso pai nós adentramos a floresta (vana) medonha. Todos nós 

desejamos ver [Agastya]. Por gentileza, informe-o. (ArKā XI,4) 

 

Mas então o irmão mais velho de Lakṣmaṇa começou a repreendê-lo por vir e deixar Sītā 

sozinha na floresta desolada (vijane vane) assombrada por rākṣasas. (ArKā LV,14) 

 

Meu irmão, que tem poderes de um deva, estava vivendo na floresta desolada (vijane 

vane) quando um rākṣasa levou sua esposa. Foi em busca dela que viemos por este 

caminho. (ArKā LXVI,11) 

 

Conclusão 

 

Para além desses sentidos que a mata indiana, sob o nome de vana, pode 

assumir na cultura hindu, há também sua importância para a religiosidade védica. A 

mata é um local privilegiado para o exercício do eremitismo védico – ou eremitismo 

hindu da floresta (vānaprastha) –, um dos modos de vida (āśramas) estabelecidos 

segundo diretrizes ortodoxas e ortopráxicas da cultura védica através dos séculos 

no subcontinente indiano. Este modus vivendi dos  vānaprasthins em geral adquire 

duas dimensões principais baseadas no gradativo desapego dos modos 

estabelecidos de convívio social da aldeia: eles podem valer-se da mendicância por 

esmolas (bhikṣās), com a condição de precisar se dirigir à aldeia, ou, por outro lado, 

seus hábitos alimentares devem não só rejeitar alimentos advindos do padrão de 

consumo das famílias aldeãs, como também basear-se na consecução acidental, 

casual, de gêneros que se lhes apresentem no dia-a-dia no âmbito da floresta. 

Observa-se com relação às austeridades prescritas aos eremitas hindus a existência 

de duas vias de alcance da perfeição espiritual, quais sejam, a privação do usufruto 

de bens materiais e do deleite dos sentidos através da gradativa exaustão dos meios 

de subsistência e cuidado com o próprio corpo, inclusive desapegando-se 

igualmente dos padrões de beleza que venham a se estabelecer no cotidiano aldeão 
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hindu. O locus preferencial de vivência do eremitismo hindu é a mata, a floresta, os 

bosques que se afastam do contexto urbano, socialmente calculado da cidade (pura) 

e da aldeia (grāma) indianas. 

No Rāmāyaṇa de Vālmīki, vana pode ser um local dotado de uma certa aura de 

santidade védica pelos eremitérios hindus que constituem seu cotidiano, podendo 

receber, no sânscrito, a qualificação de tapovanāni, “florestas de austeridades”, lugar 

par excellence, dentre outros, de sábios hindus (ātmajñas) a recitar os mantras 

védicos: 

 

E em seu caminho [Rāma] viu, nas profundezas da floresta (vana) sombria com suas 

várias árvores floridas e frutificantes, um eremitério (ashram) coroado com vestes de 

casca de árvore. (ArKā VI,4) 

 

Então o grande Rāma falou com sua amada Sītā, filha do rei de Mithilā. Em seguida, 

armado com seu arco e na companhia de Lakṣmaṇa, ele percorreu as florestas de 

austeridades (tapovanāni). (ArKā IX, 21) 

 

E, por estes mesmos poderes, eu [Rāma] descobri o verdadeiro desejo de teu coração, 

apesar de você ter prometido viver comigo aqui nesta floresta de austeridades 

(tapovanāni). (ArKā XII,16) 

 

E ali, no coração da floresta (vana) – assim como o pico de uma montanha envolto por 

nuvens negras –, eleva-se a coluna de fumaça dos fogos [rituais] dos eremitérios 

(ashrams). (ArKā X,49) 

 

Aqui, príncipe esplêndido, é onde aqueles puros sábios (ātmajñas), meus gurus, 

prestavam reverência ao santuário à beira do lago com mantras e ofereciam sacrifício 

como acompanhamento dos hinos. (ArKā LXX,17-18) 
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 13. CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA INTEGRAL: CAMINHO DA TEOLOGIA 

PASTORAL JUNTO ÀS JUVENTUDES 

 
INTEGRAL ECOLOGICAL AWARENESS: THE PASTORAL THEOLOGY PATH AMONG 

THE YOUNGSTERS 

 
 

Natasha Pinheiro Magalhães Ribeiro1  

 

ST 2 – Ecologia integral: a teologia cristã em diálogo com outros saberes 

 
Resumo 
Embora atingindo a todos, a atual crise socioambiental tem impactos maiores nas 
novas gerações. Podemos afirmar que os jovens são os maiores interessados na 
mudança desse cenário trágico. A presente comunicação objetiva refletir como a 
pastoral pode ajudá-los a se verem como sujeitos de transformação da atual 
realidade e de superação do pecado ecosocial. Partirá do princípio de que, para uma 
evangelização mais eficaz, é preciso instruí-los a assumir uma ótica integradora em 
todos os níveis das relações sociais. Em seguida, aborda a relação que deve existir 
entre Teologia Pastoral e Eclesiologia. Um projeto pastoral ecológico integral chama 
em causa uma igreja atenta e compromissada com os acontecimentos globais e suas 
transformações. Em diálogo com a Teologia da Criação, Teologia Pastoral e 
Eclesiologia são chamadas a compreender que as pessoas humanas estão 
interligadas aos demais seres e não superiores aos biomas.  Por fim, propõe a 
atenção à vocação especial dos jovens a cuidar da Terra e denunciar todas as formas 
de exploração que geram o desequilíbrio da natureza e contribuem para o aumento 
da desigualdade social. A comunicação ressaltará a importância e urgência da 
construção de uma consciência ecológica integral entre os jovens diante da atual 
crise, que seja capaz de ajudá-los a exercer o seu papel específico na casa-comum. 
Toda a comunicação tomará como referência a Exortação Christus Vivit e a Encíclica 
Laudato Si’. Concluirá afirmando que os jovens, além de transformar o presente, 
serão a esperança para as futuras gerações se assumirem a sua vocação 
socioambiental. 
Palavras-chaves: Teologia Pastoral. Ecologia Integral. Juventudes. Christus Vivit. 
Laudato Si’. 
 
Abstract 
Although attaining to everyone, the current socio-environmental crisis has major 
impacts on new generations. We can state that the youngsters are the most 
interested in changing this tragic scenario. The Present notice aims to reflect on how 
pastoral can help them see themselves as subjects of transforming the current reality 
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and of overcoming eco-social sin. It will start from the principle that, in order to 
achieve a more effective evangelization, it is necessary to instruct them to assume 
an integrative perspective at all levels of social relations. Afterward, it addresses the 
relationship that must exist between Pastoral Theology and Ecclesiology. An integral 
ecological pastoral project calls into question a church that needs to be attentive and 
committed to global events and their transformations. In dialogue with the Theology 
of Creation, Pastoral Theology and Ecclesiology are called to understand that human 
beings are interconnected to other beings and are not superior to biomes. Lastly, it 
proposes attention to the youngsters’ special vocation to care for the Earth 
and denounce all forms of exploitation that generate the imbalance of nature and 
contribute to the social inequality growth. The notice will highlight the importance 
and urgency of building an integral ecological awareness among the youngsters in 
the face of the current crisis, which will be able to help them exercise their specific 
hole in the common house. The entire notice will refer to the Exhortation Christus Vivit 
and the Encyclical Laudato Si’. It will conclude by saying that the youngsters, in 
addition to transforming the present, will be the hope for future generations if they 
assume their socio-environmental vocation. 
Keywords: Pastoral Theology. Integral Ecology. Youth. Christus Vivit. Laudato Si’. 
 

Introdução  

 

Embora atingindo a todos, a atual crise socioambiental tem impactos maiores 

nas novas gerações. Em especial, os jovens encontram-se, atualmente, entre os que 

mais serão prejudicados pelo futuro que se descortina. Em certo sentido, podemos 

afirmar que eles são os maiores interessados na mudança desse cenário trágico. 

Partimos do princípio de que, para uma evangelização mais eficaz, é preciso 

ajudá-los a assumir uma ótica integradora em todos os níveis das relações sociais 

que empreendem: econômicas, educativas, políticas, religiosas.  Em seguida, 

teceremos considerações acerca da relação estreita que deve existir entre Teologia 

Pastoral e Eclesiologia. 

 

A relação integral com a Casa Comum  

 

É de grande importância e urgência a construção de uma consciência 

ecológica integral entre os jovens diante da atual crise socioambiental, que seja 

capaz de ajudá-los a exercer o seu papel específico na casa-comum entendendo que 

a natureza se encontra em estado vulnerável devido as explorações, o descuido e a 

falta de responsabilidade do uso dos recursos naturais (MORAES, 2020, p. 53). 
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A Laudato Si’ afirma que tudo está interligado (FRANCISCO, 2015, 16, 91, 117, 

138, 240), nesse contexto compreendemos a impossibilidade de desvincular o social 

do ambiental ao refletirmos sobre a atual crise. Os jovens, independente de suas 

configurações, serão bastante afetados caso não haja uma considerável mudança 

de conjuntura, por isso são neles em quem mais podemos depositar confiança, pois 

o futuro o qual almejamos transformação é aquele em que eles estarão inseridos 

ainda com vitalidade, consequentemente, se interessam ou deveriam se interessar 

em participar da construção de um novo tempo. 

 

Assistimos, assim, a um importante movimento que tem levado a Teologia Pastoral a 

compreender que o autêntico “cuidado das almas” deve ser capaz de integrar-se num 

verdadeiro e autêntico cuidado com o ambiente. A pessoa humana – por sua própria 

natureza relacionada com os outros e com o seu “território” – recebe sustento, abertura, 

conteúdo vital e motivações para construir sua realização própria da “espacialidade” na 

qual o seu ser encontrasse, isto é, do seu contexto socioambiental (MORAES, 2020, p. 52). 

 

Propagar essa interligação permite ao jovem se pôr como colaborador da obra 

da criação ao invés de assumir uma postura dominadora se entendendo como 

autossuficiente e superior diante dos outros seres e elementos naturais (FRANCISCO, 

2015, 117). E essa cooperação se estende a todos os níveis. É incoerente uma 

preocupação exacerbada com o meio ambiente e ao mesmo tempo uma 

desvalorização com as causas das nossas irmãs e irmãos (FRANCISCO, 2015, 91).  

E, portanto, a Laudato Si’ nos ensina e, principalmente, aos jovens o pensar em 

alternativas sustentáveis e de mudança de hábitos sem se esquecerem do olhar 

central para os empobrecidos. Partindo da ótica integradora é preciso conciliar a 

segurança econômica com a preservação dos recursos naturais, buscando novas 

formas de consumos com menos exploração e desperdício, gerando laços 

emancipadores e equitativos, promovendo sempre ações eco solidárias (MORAES, 

2020, p. 54). 

 

O caminhar junto e as linhas de atuação 

 

A Teologia Pastoral   tem  a   missão   de  estar  junto  aos  jovens  fazendo  se  
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sentirem sujeitos de transformação da atual realidade e de superação do pecado eco 

social. Para isso, é necessária uma atenta reflexão que englobe todos os âmbitos 

estabelecendo um diálogo interdisciplinar. Instruindo-os na relação com Deus, com 

o próximo e com o meio ambiente que proporcione um estilo de vida mais sustentável 

superando o consumismo e injustiças (MORAES, 2020, p. 50-51, 57). Essa nova 

consciência se constrói baseada na Teologia da Criação, em que aprendemos essa 

dinâmica de comunhão com os demais seres. 

Uma evangelização que busca de fato ser efetiva e eficaz não deve procurar 

homogeneizar as identidades juvenis. As particularidades dos jovens precisam ser 

reconhecidas e nós que precisamos adequar nossas linguagens e atividades 

conforme os contextos de vida deles. A tentativa de uniformização corrobora para 

“uma destruição cultural, que é tão grave quanto o desaparecimento de espécies 

animais e vegetais” (FRANCISCO, 2019,186).  

Muitos deles esperam uma igreja que esteja verdadeiramente engajada, que 

dê a devida importância para as questões sociais e ambientais (FRANCISCO, 

2015,13), além da superação de uma hermenêutica bíblica fundamentalista, a partir 

disso o Evangelho propagado se torna mais credível a eles. Por isso, precisamos 

continuar com os trabalhos pastorais que permitem o jovem a exercer seu 

protagonismo e pôr em prática suas ideias, trabalhar suas inquietudes e evangelizar 

outros jovens.  

 

A Teologia Pastoral pode contribuir para o desenvolvimento de ações pastorais pensadas 

não mais a partir de uma perspectiva clerocêntrica e/ ou eclesiocêntrica. Tampouco a 

partir de uma perspectiva antropocêntrica dominadora que violenta a natureza e a 

humanidade, especialmente, os mais pobres. Mas, sim, a Teologia Pastoral pode ajudar a 

comunidade cristã (e não só) a mover-se a partir de um novo paradigma cultural, ou seja, 

um novo modo de organizar todas as relações dos seres humanos entre si, com os outros 

criados, tendo em conta as exigências da salvaguarda do criado, o bem comum 

socioambiental, numa perspectiva que chamamos de biocêntrica (MORAES, 2020, p. 55-

56). 

 

Na Laudato Si’ vemos as recomendações como a redução de consumo de 

água, do uso do papel e do plástico, economizar luz (FRANCISCO, 2015, 211) são 
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pequenas ações que possibilitam uma mudança gradual do meio em que se vive e 

promove o mais importante que é um novo paradigma de estilo de vida. Dentre tantas 

iniciativas existentes na igreja destaco a Geração Laudato Si’, uma vertente do 

Movimento Católico Global pelo Clima, que inspirados pela encíclica de Francisco 

trabalham a conversão ecológica integral, as injustiças para com os pobres de hoje 

e as futuras gerações e o papel do jovem católico.  

 

Conclusão 

 

É inadiável a atenção à vocação especial dos jovens a cuidar da Terra e 

denunciar todas as formas de exploração que geram o desequilíbrio da natureza e 

contribuem para o aumento da desigualdade social.  

Diante do Governo brasileiro atual (2021) em que os que lutam pelo meio 

ambiente e pelos menos favorecidos são ridicularizados, pois a prioridade é o ganho 

imediato prevalecendo o regime capitalista, nossos jovens precisam, cada vez mais, 

ter convicção do que precisam enfrentar, não só nas pequenas ações diárias em suas 

casas, em seus bairros, em suas cidades, mas também buscando serem ouvidos e 

dando voz a outros jovens assumindo lideranças seja em instituições religiosas ou 

sociais, como também se filiando a partidos políticos. 

Um projeto pastoral ecológico integral chama em causa uma igreja atenta e 

compromissada com os acontecimentos globais e suas necessárias 

transformações.  Em diálogo com a Teologia da Criação, Teologia Pastoral e 

Eclesiologia são chamadas a compreender que as pessoas humanas estão 

interligadas aos demais seres, não sendo superiores aos biomas.  Concluímos 

afirmando que os jovens, além de transformar o presente, serão a esperança para as 

futuras gerações se assumirem sua vocação socioambiental. 
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 14. MISTAGOGIA E O CAMINHO NA FÉ 

 

MYSTAGOGY AND THE PATH OF FAITH  
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ST 2 – Ecologia integral: a teologia cristã em diálogo com outros saberes  

 
Resumo 
Introdução: Esse trabalho reflete sobre a experiência de iniciação à fé cristã a partir 
das fontes mais antigas e primeiras da tradição eclesiástica. Discute sobre o 
caminho da experiência mistagógica e os desafios atuais da evangelização. 
Objetivos: Investigar a experiência mistagógica em consonância com o processo 
catecumenal da Igreja nascente e discutir o processo de iniciação cristã como 
caminho na fé e de experiência mistagógica. Método: Pesquisa bibliográfica de 
abordagem qualitativa do tipo exploratória, com interpretação e abordagem reflexiva 
dos dados. Resultados: Refletir sobre a experiência mistagógica pela via dos 
Sacramentos é uma arte de conduzir os fiéis para dentro do mistério celebrado, 
revelando-o através das palavras, ritos e gestos. O caminho da iniciação cristã é um 
processo dinâmico de introdução à experiência com Cristo, pelo Espírito. A 
experiência com Cristo leva o iniciado à fé aprofundar, compreender e interpretar a 
presença da graça divina na história e no coração humano. Conclusão: A mistagogia 
torna-se um caminho a ser conhecido e trilhado pelo cristão. O seguimento de Jesus 
consiste numa adesão vital a sua Pessoa e a sua mensagem. Partindo do próprio 
Jesus existe uma mística, uma prática e uma espiritualidade que inspira o cristão em 
suas ações e atitudes. É fundamental o resgate da experiência mistagógica pois essa 
é fonte e dinâmica da evangelização atual constituindo-se, assim, um processo de 
transformação e inculturação da fé. 
Palavras-chave: Mistagogia. Evangelização. Fé no Cristo.  
 
Abstract  
Introduction: This work reflects on the experience of Christian faith initiation from the 
earliest sources of the ecclesiastical tradition. It discusses the path of mystagogical 
experience and the current challenges of evangelization.  Objectives: Investigate the 
mystagogical experience in consonance with the catechumenal process of the 
nascent Church and discuss the process of Christian initiation as path of faith and 
mystagogical experience. Method: bibliographic research with qualitative approach 
of an explanatory type, approaching data reflectively. Results: Reflect on the 
mystagogical experience through the Sacraments is an art of leading the faithful 
inward the celebrated mystery, revealing it through the words, rites and gestures. The 
path of Christian initiation is a dynamic process of introduction to the experience with 
Christ through the Spirit.  The experience with Christ leads the initiated to Faith to 
deepen, understand and interpret the presence of the divine Grace in the human 
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history and heart. Conclusion: The mystagogy becomes a way to be known and 
trodden by the Christian. Following Christ consists on a vital adherence to his Person 
and message. Beginning from Jesus himself, there is a mystic, a practice and a 
spirituality that inspires the Christian in its actions and attitudes. Redeem the 
mystagogical experience is essential, as this is the source and dynamic of the current 
evangelization establishing, in such a way, a process of transformation and 
inculturation of faith.  
Keywords: Mystagogy. Evangelization. Faith in Christ. 
 

Introdução 

 

No catecumenato primitivo a mistagogia era considerada como um tempo 

forte e determinante para o conhecimento e para a adesão à fé e privilegiava o 

trabalho de iniciação à vida cristã. “A catequese mistagógica orientava-se à 

instrução dos neófitos, como um percurso de introdução à fé, incluindo o 

catecumenato e a instrução batismal” (DGC, 2003, 88). É importante, todavia, 

observar que, para os Padres da Igreja, na categoria de neófitos estão não apenas os 

recém batizados, mas todos os fiéis. “Esta abrangência tem por base a compreensão 

de que a graça da fé e a conversão pessoal ao seguimento de Jesus pertencem a uma 

dinâmica que percorre toda a vida, o que faz com que durante toda a vida sejamos 

neófitos” (TABORDA, 2001, p. 26). 

Na esteira do caminho percorrido pela catequese e os desafios atuais da 

evangelização, o Papa Francisco na Exortação Apostólica Evangelli Gaudium dedica 

vários números (167-173) sobre uma catequese kerigmática e mistagógica. Além 

disso, elenca vários desafios e, de modo especial, para o processo de iniciação à fé: 

“a economia da exclusão, idolatria do dinheiro, desigualdade social [...], cultura do 

provisório, [...] fragilidade dos vínculos familiares, perda do sentido do sagrado” (EG, 

2013, 52-75). Esses desafios estimulam trilhar novos caminhos “que o Pai, pelo 

Espírito Santo, inspira a Igreja para chegar ao coração das pessoas”. Urge propor o 

querigma no mundo contemporâneo de maneira a cativar mais as pessoas a um 

encontro com o Messias (Jo 1, 35-51), para que possam fazer a experiência da 

verdadeira adesão a Jesus Cristo (CNBB, 2017, 107, 54). 
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Nesse sentido, a catequese proposta no Concílio Vaticano II e atualizada, 

sobretudo, no magistério do Papa Francisco, é compreendida como uma “Igreja em 

saída missionária” (EG, 2013, 20).  

O Novo Diretório para a Catequese (2020) enfatiza que as ações 

evangelizadoras de iniciação e orientação à vida cristã vem sendo objeto de atenção, 

de estudos e de avaliação pela Igreja. Realça a importância da Igreja, inspira-se na 

pedagogia de iniciação proposta no itinerário catecumental para responder “com 

sabedoria pastoral à pluralidade de situações” (DC, 2020, 65). O itinerário pedagógico 

oferecido à comunidade eclesial deve levar ao encontro pessoal com Jesus Cristo 

por meio da Palavra de Deus, da ação litúrgica e da caridade. Portanto a mistagogia, 

deve “guiar os fiéis à alegre descoberta da Palavra e da morte e Ressurreição de seu 

Senhor Jesus, a que o Espírito do Pai lhes introduziu” (DC, 2020, 291). Cabe ressaltar 

que a Palavra de Deus é essência a Iniciação à Vida Cristã.  

 

Jesus Cristo, Primeiro Mistagogo 

 

Apresentar Jesus mestre, educador e mistagogo, é caminhar com Ele fazendo 

a experiência que ensinou aos seus discípulos, as pessoas que encontrou pelo 

caminho anunciando o reino de Deus. Jesus tinha um modo especial de ensinar, 

utilizava-se dos recursos do momento e lugar: na montanha, na beira do mar, na 

planície, nas casas, com as crianças, à beira do poço, natureza, na agricultura, com 

os camponeses, escrevendo na areia. Jesus ouvia, olhava, sentia e caminhava com 

seus discípulos. A pedagogia de Jesus é marcada pela proximidade, pelo encontro 

pessoal e pelo conhecimento do contexto em que a pessoa está inserida.  

A exortação apostólica Evangelii Nuntiandi exorta que o anúncio de Jesus, a 

proclamação do Reino não se realiza apenas por palavras, mas também com sinais:  

 

Ele realiza igualmente esta proclamação com sinais inumeráveis que provocam a 

estupefação das multidões e, ao mesmo tempo, as arrastam para junto dele, para o ver, 

para o escutar e para se deixarem transformar por ele [...] Assim, aperfeiçoou ele a sua 

revelação, completando-a e confirmando-a com toda a manifestação da sua pessoa, com 

palavras e obras, com sinais e milagres, e sobretudo com a sua morte e com a sua 

ressurreição e com o envio do Espírito de verdade (EN, 1975, 12). 
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Assim, seguindo os passos de Jesus na explicação dos seus mistérios, “a 

catequese para tornar inteligível a mensagem cristã, precisa valorizar a experiência 

humana, que continua como mediação prioritária no acesso à verdade da Revelação” 

(DC, 2020,  200).  

Aos seus discípulos, Jesus dedicou maior atenção a sua formação, 

apresentando-se a eles como único mestre, mas também como amigo fiel e paciente 

(Jo 15,15; Mc 9,33-37; 10,41-45). Ele ensinou a verdade ao longo de toda a sua vida, 

“Jesus sabe acolher e, ao mesmo tempo, provocar a mulher Samaritana em um 

caminho de gradual acolhimento da graça e da disponibilidade à conversão” (DC, 

2020, 160). Para a experiência dos discípulos foram fundamentais também as 

aparições de Jesus depois da sua morte. O motivo da aparição de Jesus 

ressuscitado, na ordem da fé, é mais do que um acontecimento histórico: “é um 

acontecimento pelo qual Deus mergulha na história humana, um acontecimento no 

qual Jesus de Nazaré é transformado pelo Espírito de Deus e levado para a própria 

vida de Deus” (DORÉ, 2020, p. 701).  

Costa (2014, p. 142), em relação à dimensão mística da experiência religiosa, 

afirma que Jesus Cristo, o Filho Unigênito do Pai, é aquele que melhor compreendeu 

e viveu e, por isso mesmo, nos revelou o rosto do Pai e seu projeto de amor.  Assim, 

também, aprender com Jesus o tempo necessário para que a experiência mística seja 

interiorizada, vivida profundamente, respeitando traços pessoais, história, cultura e 

linguagem, é aprender a maestria da Revelação divina e conhecer seu projeto de amor 

para cada um de nós.  Esse caminho vai projetando um novo homem, uma nova 

mulher.  

 

Catequista Mistagogo 

 

Com a renovação dos métodos catequéticos, a catequese de inspiração 

catecumenal, trouxe um novo perfil de catequista. O catequista mestre e mistagogo, 

aquele que é chamado a introduzir no mistério de Deus, revelado na Páscoa de Cristo; 

 

enquanto ícone de Jesus Mestre, o catequista tem a dupla missão de transmitir o 

conteúdo da fé e de conduzir ao mistério da mesma fé. O catequista é chamado a se abrir 
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à verdade sobre a pessoa humana e sobre a sua vocação última, comunicando o 

conhecimento de Cristo e, ao mesmo tempo, [...]  revelando os mistérios da salvação 

contidos no depósito da fé e atualizados na liturgia da Igreja (DC, 2020, 113b). 

 

Conforme Lima (2016), a mistagogia ou catequese mistagógica pode alargar 

seu “sentido também para toda exposição da fé cristã por intermédio dos sinais, 

símbolos, das artes, sobretudo da pintura e da música” (LIMA, 2016, p.262).   

 

A Pedagogia do Acompanhamento  

 

No contexto de uma sociedade cada vez mais urbana e ferida, o Papa 

Francisco (EG, 2013, n. 169), assevera que a Igreja tem a necessidade de um olhar 

solidário para contemplar, comover-se e parar diante do outro quantas vezes forem 

necessárias. Continuando, ainda, a Igreja deverá iniciar os seus membros na “arte do 

acompanhamento”, para que todos aprendam a descalçar sempre as sandálias 

diante da terra sagrada do outro (Ex 3,5).  

Vejamos o que o Diretório para a Catequese diz,  

 

o catequista é um especialista na arte do acompanhamento (EG, 169-173), facilita o 

amadurecimento do ato de fé e a internalização das virtudes cristãs, [...]  ajudando os 

irmãos a amadurecer na vida cristã e a caminhar em direção a Deus. O catequista, [...]  

conhece as alegrias e as esperanças de cada pessoa, suas tristezas e angústias (GS, 1) e 

sabe colocá-las em relação com o Evangelho de Jesus (DC, 2020, 113c). 

 

Segundo Costa (2014, p. 141), o termo “mistagogo” sugere à Igreja, de ontem 

e de hoje, conduzir pela mão o catecúmeno para que ele descubra sua forma pessoal 

de seguir o Senhor. Esse acompanhamento mistagógico ocorre não apenas no 

campo dos encontros específicos da catequese, mas também em caráter 

comunitário, na Igreja e como Igreja. No catecumenato primitivo, o candidato era 

acompanhado pela família, mas em especial por um padrinho da fé. O intuito do 

acompanhamento espiritual não era de criar dependência, mas sim criar disposição 

para oferecer ao candidato o tempo necessário para que fizesse sua opção com 

liberdade.  Consciente dessa perspectiva mística, “o catequista pressupõe respeito à 
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liberdade de Deus e da pessoa a quem acompanha e que vai orientar e auxiliar o 

iniciado a perceber os sinais da presença de Deus em sua experiência vital” (COSTA, 

2014, p. 142). Dessa forma, oportuniza-se a passagem da fé recebida para a fé 

decidida.  

 

Mistagogia e os Desafios da Atualidade 

 

A mistagogia é um caminho que conduz ao encontro com Deus e que parte de 

uma existência que caminhe até a centralidade da pessoa, no seu mais profundo 

íntimo e, nesta experiência, “leva ao encontro com a mais radical alteridade, a 

presença de Deus” (COSTA, 2014, p. 714). Esta experiência leva a pessoa a superar a 

dupla tentação de desistir, perder a esperança de encontrar o sentido da vida ou de 

se realizar por si mesma, e ajuda a conduzi-la à abertura ao mistério que se oferece 

e que a faz ser.  

Dessa forma, as ações pastorais e pedagógicas são espaços de orientação e 

formação e não fins em si mesmos. São momento privilegiados e fundamentais; 

enquanto mediações precisam estar atentos e abertos à escuta na dinâmica da 

revelação na experiência pessoal e comunitária, nos textos sagrados, nos sinais 

presentes na história e nas interrogações indagadas pela sociedade.  

 

Conclusão 

 

Refletir sobre a experiência mistagógica pela via dos Sacramentos é uma arte 

de conduzir os fiéis para dentro do mistério celebrado, revelando-o através das 

palavras, ritos e gestos. O caminho da iniciação cristã é um processo dinâmico de 

introdução à experiência com Cristo, pelo Espírito. A experiência com Cristo leva o 

iniciado à fé aprofundar, compreender e interpretar a presença da graça divina na 

história e no coração humano. O Diretório Geral para a Catequese (DGC, 2003) 

contribuiu significativamente na condução deste processo, reforçando a necessidade 

da formação não só do catequista, mas também de toda comunidade envolvida.   
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A mistagogia torna-se um caminho a ser conhecido e trilhado pelo cristão. O 

seguimento de Jesus consiste numa adesão vital a sua Pessoa e a sua mensagem.  

Partindo do próprio Jesus existe uma mística, uma prática e uma 

espiritualidade que inspira o cristão em suas ações e atitudes. É fundamental o 

resgate da experiência mistagógica, pois essa é fonte e dinâmica da evangelização 

atual constituindo-se, assim, um processo de transformação e inculturação da fé. 
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15.  FORMAÇÃO E A MISSÃO DO EDUCADOR EM EDITH STEIN 

 

THE FORMATION AND THE MISSION OF THE EDUCATOR IN EDITH STEIN  

 
Valdirlei Augusto Chiquito1 

 

ST 2 – Ecologia integral:  a teologia cristã em diálogo com outros saberes  

 

Resumo 
O conceito de formação está no coração da obra pedagógica de Edith Stein. Ela busca 
responder à pergunta: como o ser humano é formado? Mas tal pergunta necessita de 
uma resposta sobre quem é o ser humano. Para Edith Stein, uma formação humana 
autêntica leva o ser humano a uma formação integral. A finalidade dessa formação é 
conduzir o ser humano à plena realização de si mesmo. Antes de falar da formação 
do ser humano, deve-se saber quem ele é. Objetivos: Objetiva-se investigar a partir 
da obra A Estrutura da pessoa humana, os conceitos antropológico-filosóficos e 
teológicos de formação para uma análise do conceito de pessoa humana em Edith 
Stein. Método: Pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa do tipo explicativa 
com interpretação e abordagem reflexiva dos temas. Resultados: O tema da 
formação e missão do educador em Edith Stein fundamenta-se na perspectiva 
fenomenológica, na visão aristotélico-tomista e na doutrina católica. Essa 
abordagem leva a sustentar que o ser humano é um ser que possui uma unidade 
indivisível de corpo, psique e espírito, que tem um potencial a desenvolver, podendo 
chegar à sua plena realização ou não, segundo a sua formação. Conclusão: A 
formação conduz a pessoa humana a vivenciar o seu “télos”, integrado na experiência 
de fé e na vivência comunitária. No processo da formação humana, a Eucaristia é o 
ato pedagógico por excelência, pois viver eucaristicamente consiste em deixar que 
as verdades eucarísticas atuem eficazmente na alma humana, transformando-a. 
Palavras-chave: Edith Stein. Ser humano. Formação. Educador. 
 
Abstract 
The concept of formation is at the heart of Edith Stein's pedagogical work. She seeks 
to answer the question: how is the human being formed? However, such a question 
needs an answer about who the human being is. For Edith Stein, an authentic human 
formation leads the human being to an integral formation. The purpose of this 
formation is to lead the human being to the full realization of himself. Before speaking 
of the formation of the human being, one must know who he is. Objectives: It is aimed 
to investigate from work The Structure of the human person, the anthropological-
philosophical and theological concepts of formation for an analysis of the concept of 
the human person in Edith Stein. Method: Bibliographical research of the explanatory 
type qualitative approach with interpretation and reflective approach to the themes. 
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Results: The theme of the formation and mission of the educator in Edith Stein is 
based on the phenomenological perspective, the Aristotelian-Thomistic view and 
Catholic doctrine. This approach leads us to sustain that the human being is a being 
that possesses an indivisible unity of body, psyche, and spirit, that has a potential to 
develop and can reach its full realization or not, according to its formation. 
Conclusion: Formation leads the human person to experience his "telos", integrated 
into the experience of faith and community life. In the process of human formation, 
the Eucharist is the pedagogical act par excellence, since to live eucharistically 
consists in allowing eucharistic truths to act effectively in the human soul, 
transforming it. 
Keywords: Edith Stein. Human being. Formation. Educator. 

 

Introdução 

 

As obras pedagógicas de Edith Stein são ricas no conceito de formação.  de 

fato, o conceito de formação está no coração da obra pedagógica de Edith Stein. 

Quando ela busca compreender como o ser humano é formado, ela busca responder 

como o ser humano é formado. Tal pergunta necessita de uma resposta sobre quem 

é o ser humano. Para isso, Edith Stein apoia-se na fenomenologia de Husserl, na 

visão aristotélico-tomista e na doutrina católica.  

A autora percorre um caminho filosófico, psicológico, antropológico, 

pedagógico e teológico para aclarar essas questões, chegando a conceber o ser 

humano como uma unidade indivisível de corpo, psique e espírito, que tem em si um 

potencial a desenvolver, podendo chegar à sua plena realização ou não, segundo a 

sua formação. Stein questiona, na sua época, uma educação que não levava em 

consideração o ser humano completo integral, uma educação preocupada 

simplesmente com o desenvolvimento intelectual. Segundo Edith Stein, 

 

A formação e a educação devem contemplar o homem por inteiro, tanto o seu corpo como 

a sua alma, é importante para o educador conhecer a estrutura, as funções e as lei 

evolutivas do corpo humano. Somente assim se poderá saber que pode promover seu 

desenvolvimento natural (2003, p. 580).  

 

Compreende-se que Stein propõe uma formação e uma educação que 

contemple o homem inteiro e não somente a questão meramente biológica. Na 

opinião dela, o ser humano deve ser contemplado como um todo: corpo, alma e 
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espírito, visto que ele possui uma unidade. Para Stein, segundo Zilles, quando se fala 

de ser humano, “não nos referimos a um simples objeto empírico, mas a alguém que 

é uma unidade corpóreo-espiritual, com autonomia e capacidade dinâmica de 

desenvolver-se livremente” (2017, p. 393). 

 

A unidade da pessoa como fundamento do ato educativo 

 

O desenvolvimento da humanidade do ser humano realiza-se somente na 

concreta unidade da pessoa individual. Sujeito do processo formativo é a pessoa na 

sua totalidade, mas na forma específica da sua individualidade. Stein mostra-nos em 

seus escritos pedagógicos que não é possível traçar um quadro geral da 

individualidade, mas, é necessária uma atenção especial sobre a individualidade de 

cada indivíduo, porque é aí que se fundam as raízes do itinerário pessoal do 

desenvolvimento.  

 

A antropologia que pedimos como fundamento da pedagogia será uma antropologia 

filosófica que estude [...] a estrutura do homem e sua inserção nas distintas modalidades 

e territórios de ser a que ele pertence [...] A teoria geral do ser não deve ser limitada ao ser 

criado, mas deve estudar a diferença e a relação entre o ser criado e o não criado. 

Portanto, uma antropologia que não levasse em conta a relação do homem com Deus, 

não seria completa, nem poderia servir de base para uma pedagogia. (STEIN, 2003, p. 

587-588).  

 

De tal modo, “é preciso levar em conta as […] as peculiaridades do ser, […]” 

enquanto um ser “finito” (STEIN, 2003, p. 742). 

Ales Bello2, filósofa contemporânea, renomada estudiosa de Edith Stein, diz-

nos que é a questão ética presente nos escritos steinianos que nos permite 

compreender a passagem “do estudo dos filósofos3 mais fortemente influenciados 

pelo cristianismo” (2018, p. 33). Para Ales Bello, Edith Stein desenvolve uma 

antropologia filosófica capaz de reconhecer a individualidade singular e irrepetível do 

                                                     
2 Professora Emérita de História da Filosofia Contemporânea na Universidade Lateranse de Roma 
Onde coordena o Centro Italiano de Pesquisas Fenomenológicas. 
3 Husserl, Santo Tomás de Aquino, Kant, Descartes, Jacques Maritain, Etiene Gilson e outros (ALES 
BELLO, 2018, p. 33-36). 
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ser humano frente a todo o universo criado. Para Stein, o ser humano é mais do que 

corpo e matéria.  

 

A antropologia naturalista também fracassou em outro ponto: não nos proporcionou 

nenhum critério para determinar que importância possui no trabalho educativo das 

estruturas supra individuais, como a raça e a humanidade [...] é tarefa das ciências do 

espírito estudar o modo de ser próprio das raças, tribos e povos desde o ponto de vista 

espiritual (STEIN, 2003, p. 586).  

 

Assim, a antropologia deve levar em consideração a dimensão integral do ser 

humano e não simplesmente os aspectos biológicos e científicos, como defendiam 

as escolas científicas de sua época.  

 

O ser humano como sujeito da própria formação 

 

O ponto mais original do conceito de formação para Edith Stein, é o 

direcionamento da formação ao núcleo da pessoa. A compreensão do ser humano, 

em sua complexidade, exige um conhecimento para além do mundo físico e de suas 

inúmeras manifestações. Para Stein, a ciência e os conhecimentos humanos naturais 

possuem suas carências precisando, assim, de uma fundamentação na metafísica 

cristã.  

O ser humano é o centro e o sujeito da formação. Edith Stein possuía um dom 

natural e peculiar para a vocação de docente. Segundo Sberga, “Stein foi uma 

educadora engajada em seu tempo e questionou criticamente as propostas 

pedagógicas que, segundo sua compreensão sobre o meio e fim último da formação, 

apresentam erros pelas suas limitadas interpretações” (2014, p. 179).  

Edith Stein, pelas suas características, tinha uma vocação nata para a 

docência. Ales Bello diz que “sua personalidade multiforme nos permite inseri-la na 

história das Ciências Humanas e da Pedagogia” (2018, p. 19). Uma formação só pode 

ser considerada madura e equilibrada se ela corresponde à forma interior do 

formando. Sberga (2014, p.15), baseada na teoria steiniana, afirma: “Para formar, […] 

é preciso atingir a alma do educando ou o seu núcleo central, a fim de ajudá-lo a viver 

a partir da sua interioridade. 
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O papel da formação e do formador 

 

A formação sempre é acompanhada de grandes desafios dentre os quais 

destacam-se os limites da natureza humana. Assim, o papel do educador não 

consiste somente em transmitir conhecimentos, mas, propor com método e com 

inteligência um caminho de compreensão e de reelaboração crítica as experiências 

de vida. Logo, na educação é essencial tanto deixar-se educar quanto educar-se; a 

educação e a autoformação caminham juntas, devem levar uma síntese 

antropológica, ou seja, devem possibilitar uma integração harmoniosa das diversas 

dimensões humanas: inteligência, razão, desejos, afetividade e liberdade.  

Para Edith Stein, “todo formador deve estar consciente de que sua atividade 

tem limites [...] pela natureza do educando [...] ou pela falta de habilidades e de 

competências especificas” (2003, p. 574). É fundamental, portanto, que o educador 

aperfeiçoe a arte de educar e adquira um conhecimento aprofundado da 

antropologia.  

Edith Stein diz que: “por mais que se tente, o formador nunca poderá 

compreender perfeitamente a natureza do educando e conhecer o caráter misterioso 

da individualidade” (STEIN, 2003, p. 574). O formador é corresponsável pela formação 

do outro. Cabe a ele compreender a individualidade humana e orientar o desejo de 

transcendência que está em cada pessoa. 

 

A empatia no processo de formação humana 

 

A empatia é a capacidade de o ser humano captar a vivência do outro e o que 

o outro está sentindo. Pela empatia, o ser humano consegue perceber o diferente que 

está no outro e que está em si mesmo, abrindo caminho para compreender que a vida 

é feita de sentidos e percepções. Nas vivências, o ser humano descobre que não é 

único, que não está sozinho que possui na sua essência a necessidade de relacionar-

se.  

Vivemos em uma sociedade líquida, isto é, numa sociedade onde as relações 

são fragmentadas e passageiras que conduz o ser humano a solidão e, às vezes, sem 

rumo e direção. A vida é materializada, desenraizada do sagrado, o outro é o 
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“desconhecido”, o “inimigo”, o “estranho” que precisa ser eliminado. Muitas são as 

patologias que afetam o ser humano. Trata-se de romper as barreiras de um 

solipsismo (só existe o eu, e suas sensações, o indivíduo solitário) para ir ao encontro 

do outro semelhante a mim. 

 

A eternidade como o “télos” da formação 

 

O “télos”, é a finalidade à qual o homem está destinado. Segundo Stein, “o 

homem é livre, está chamado à perfeição e é um membro da cadeia formada por todo 

o gênero humano que se aproxima progressivamente ao ideal de perfeição (2003, p. 

563). Por isso que para a teóloga, “a busca de Deus, pertence ao ser do homem” 

(STEIN, 2003, p. 594). O ser humano é possuidor de uma interioridade que anseia pela 

transcendência que só alcança, transcendendo-se a si mesmo e progredindo no ato 

de se formar e autoformar-se. A perfeição e a plenitude do ser dá-se mediante o 

processo de uma formação contínua.  

O “télos” do ser humano é ser pleno e ser feliz. E, para se alcançar essa 

plenitude e felicidade, deve-se trilhar um árduo e longo caminho começando por 

querer e desejar esse fim. 

 

A Eucaristia como ato pedagógico na educação da fé 

 

O Concílio Vaticano II, na Constituição dogmática sobre a Igreja Lumen 

Gentium, número 11, afirmou que o sacrifício eucarístico é “fonte e centro de toda a 

vida cristã”.  A Eucaristia sendo, portanto, o sacramento por excelência do mistério 

pascal, “está colocada no centro da vida eclesial” (EE, n. 1), e a Igreja vive desse Jesus 

Eucarístico, é nutrida e iluminada por Ele.  

Desse modo, a Eucaristia cumpre um papel importante na formação integral 

da pessoa humana quando essa se alimenta do corpo e sangue de Cristo. Sendo 

assim,  

 

É ao redor da Mesa Eucarística que a comunidade cristã se edifica, dá testemunho da 

verdade, ‘cria comunhão e educa para a comunhão’ (EE, 2003, n. 40). Na escola de Maria, 
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‘mulher eucarística na totalidade da sua vida” a Igreja e cada discípulo de Cristo é 

chamado a imitá-la também na relação com este mistério santíssimo (EE, n. 53).  
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16. A EDUCAÇÃO ECOLÓGICA DA LAUDATO SI’ E SUA RELAÇÃO COM OS OUTROS 

SABERES  

 
LAUDATO SI’S ECOLOGICAL EDUCATION AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER 

KNOWLEDGE 

 

Wagner Francisco de Sousa Carvalho1 

Resumo 
O presente artigo tem como objetivo desenvolver o que é a educação ecológica à luz 
da Carta Encíclica Laudato Si’. Inicialmente, traça um itinerário educativo da 
Gravissimum educationis, passando pelos principais documentos do Pontificado de 
Papa Francisco para, enfim, delinear um mapa constitutivo com definição, elementos 
e âmbitos desta prática ecologicamente educativa. A proposta inspiradora é a 
necessidade de reconhecer novos agires sobre o atual estilo de vida escolhido pela 
sociedade, fazendo refletir que precisa superar a ambígua compreensão de como se 
houvessem duas crises separadas, a do homem e a ecológica, enquanto que na 
verdade existe uma única e complexa crise sócio-ambiental. O resultado é identificar 
a educação ecológica como novo paradigma da vida e sua relação com os outros 
saberes.  
Palavras-chaves: Educação. Ecologia. Crise. Humanidade. Conversão.  
 
Abstract 
This article aims to develop what ecological education is in the light of the Encyclical 
Letter Laudato Si’. Initially, it traces an educational itinerary of Gravissimum 
educationis, going through the main documents of the Pontificate of Pope Francis, 
and finally, outlining a constitutive map with definition, elements and scope of this 
ecologically educational practice.  The inspiring proposal is the need to recognize new 
actions on the current lifestyle chosen by society, making us reflect that it needs to 
overcome the ambiguous understanding of as if there were two separate crises, 
man's and ecological, while in fact there is only one and a complex socio-
environmental crisis. The result is to identify ecological education as a new paradigm 
of life and its relationship with other knowledge in the process of religious teaching. 
Keywords: Education. Ecology. Crisis. Humanity. Conversion. 
 

Introdução  

 

É possível falar de uma educação ecológica a partir da Laudato Sì’? Quais 

elementos e metodologia a ser aplicada para que a mesma possa “criar novos estilos 
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de vida e uma nova aliança da humanidade com o meio ambiente (cf. LS 202-221)? 

Para compreendermos esta proposta precisamos dar um passo atrás e entendermos 

o que é a educação para o Papa Francisco e, mais: se faz obrigatório dar um passo 

ainda mais atrás ao Concílio Vaticano II, quando, pela primeira vez na história da 

Igreja houve um Concílio que além de se ater a realidade eclesial, preocupou-se com 

a dimensão social e política, bem como, se interessou diretamente pela educação, 

das suas repercussões na pessoa e na sociedade, convidando e colocando no centro 

o homem na sua integralidade, sem inúteis separações entre espiritual e material, 

natural e sobrenatural.  

A Gravissimum Educationis, declaração que fala sobre a Educação Cristã, fruto 

deste Concílio, no número um descreve o direito inalienável de todos os homens de 

receberem uma educação, e no número seguinte que todos os cristãos, uma vez 

feitos nova criatura mediante a regeneração pela água e pelo Espírito Santo, se 

chamam e são de fato filhos de Deus, têm direito à educação cristã. Continua ainda 

no número três, na orientação da missão dos pais, instruindo-os no dever de criar um 

ambiente de tal modo animado pelo amor e pela piedade para com Deus e para com 

os homens que favoreça a completa educação pessoal e social dos filhos.  

Este Espírito educativo na família é retomado pelo Papa Francisco quando 

menciona a “tarefa dos pais [de] incluí uma educação da vontade e um 

desenvolvimento de hábitos bons e tendências afetivas para o bem. Isto implica, 

segundo o pontífice, que se apresentem como desejáveis os comportamentos a 

aprender e as tendências a fazer maturar um diálogo educativo que integre a 

sensibilidade” (AL 277). Conclui: “é necessária a educação da emotividade e do 

instinto e, para isso, às vezes torna-se indispensável impormo-nos algum limite” (AL 

148). Por essa razão “torna-se necessária uma evangelização que ilumine os novos 

modos de se relacionar com Deus, com os outros e com o ambiente, e que suscite os 

valores fundamentais” (EG 74).  

Aqui apresentaremos a contribuição da educação ecológica no âmbito da 

Educação Religiosa Escolar, propondo uma reflexão interdisciplinar e holística. 

Passamos agora ao conceito que, imediatamente é sucedido pelos seus elementos 

e, finalmente os lugares mencionados.  
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Educar para uma ecologia integral 

 

Antes de tudo convém ratificar que a ecologia integral proposta por Francisco 

na LS corresponde a nossa ação holística na relação com Deus, com o outro e com o 

meio ambiente, a casa comum. É uma ecologia, portanto, integrativa e conexa com a 

realidade. A educação ecológica, por sua vez, é um instrumento que conscientiza 

sobre o dever de cuidar da criação e dos outros tendo como ponto de partida as 

pequenas ações diárias, que uma vez, motivadas e repetidas dão formas a um novo 

estilo de vida. Diz o Documento que ela é:  

 

A atitude basilar de se autotranscender, rompendo com a consciência isolada e a 

autoreferencialidade, é a raiz que possibilita todo o cuidado dos outros e do meio 

ambiente; e faz brotar a reação moral de ter em conta o impacto que possa 

provocar cada ação e decisão pessoal fora de si mesmo. Quando somos capazes 

de superar o individualismo, pode-se realmente desenvolver um estilo de vida 

alternativo e torna-se possível uma mudança relevante na sociedade (LS 208). 

 

Uma verdadeira educação ecológica possibilita ao homem, portanto, a 

compreender e integrar suas ações pondo-as numa direção de cooperação e 

complementariedade. Tais termos iluminam um percurso que pode ser encontrado a 

partir dos quatro elementos evidenciados na LS como partes desta proposta.  

 

Novo estilo de vida 

 

A educação ecológica não é uma educação puramente intelectual, acadêmica, 

é uma ação pessoal e consciente, como estilo de vida, que nasce do seu confronto 

com a realidade pessoal, social e ambiental. É um pensar global, mas com um agir 

local, causando também as mudanças globais e repercutindo sobre a vida pessoal e 

social, tornando a pessoa membro de uma cidadania ecológica na qual é possível 

habilitar uma sólida e desinteressada virtude e um empenho constante nas pequenas 

ações cotidianas, isto é, contribuir para desenvolver a sua afinidade e sentimento 

pelo meio ambiente como uma extensão de sua moradia.  
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Neste caso, a educação teria como destinatário a pessoa, que uma vez 

consciente das gravidades presentes, e recebida adequada formação, tornaria ela, 

uma formadora da consciência social proporcionando uma interiorização do próprio 

agir e suas próprias consequências.  

 

A dimensão interdisciplinar da educação ecológica  

 

Juntos à necessidade de criar novos estilos de vida, precisa-se educar o 

homem para esta nova aliança entre a humanidade e o ambiente como pontos deste 

projeto educativo ecológico. Segundo Francisco, tal projeto deve levar a uma 

consistência pacífica e um equilíbrio ecológico nos seus diferentes níveis a fim de 

recuperar a interioridade do homem em si mesmo, o mundo solidário, isto é, com o 

outro, o natural com os outros seres viventes e com Deus, o nível espiritual (cf. LS 

210).  

Esta inclusão de novas interpretações da realidade põe a educação ecológica, 

portanto, numa dimensão interdisciplinar capaz de articular-se também num 

percurso polo dimensional, como via de recuperação e integração dos equilíbrios 

ecológicos entre a humanidade e o meio ambiente.  

Neste sentido, o primeiro passo antes de tudo, seria ajudar a restabelecer a 

ligação interrompida do homem com o mundo natural, iniciada a partir da visão 

dualista entre ele e o resto da criação. Restabelecer esta aliança seria propor uma 

educação adequada para maturar novos hábitos do homem e não simplesmente 

limitar em dar-lhe mais informações. É, pois na pessoa, com ela e por ela que a 

educação se inicia, se desenvolve e alcança seu fim.  

 

Da conversão ecológica à mudança de mentalidade 

 

A proposta da conversão ecológica possui a finalidade de recompor o itinerário 

espiritual a partir “das convicções da nossa fé e das consequências daquilo que o 

Evangelho nos ensina a pensar, sentir e viver” (LS 216). Não se trata tanto de ideias 

ou retiros a partir da criação, mas motivar-nos a partir do criado, essa paixão pelo 

cuidado do mundo. Ela supõe então, a nossa capacidade de reconhecermos que 
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somos seres relacionais, ao ponto que, enquanto fazemos uma experiência de 

relação interior consigo mesmo, é ao mesmo tempo, uma relação intersubjetiva, 

comunitária, social e cósmica.  

Esta compreensão holística que tudo é relação e todos os seres são 

interligados (cf. LS 92, 115, 120) faz entender que a conversão ecológica é sobretudo 

a nível pessoal, mas que instiga também uma conversão comunitária como forma de 

unir as forças para manter a mesma unidade no agir diante das problemáticas sociais 

e ecológicas.  

 

Amor civil e político   

 

O quarto e último elemento da educação ecológica que gostaríamos de 

destacar é o amor civil e político manifestado por meio de ações comunitárias e 

marcado pela sensibilidade à fragilidade do outro e da criação. Trata-se, pois de uma 

fraternidade universal, que se expressa na responsabilidade para com os outros e o 

mundo, em atitudes de bondade e honestidade, sendo, pois, um paradoxo daquilo que 

a cultura hodierna prega como sendo valores. Este tempo é o momento oportuno para 

reconhecê-los como insignificantes na educação permanente e valiosa do homem 

contemporâneo e, deste modo, repropor que o egoísmo pode ser substituído pelo 

cuidado, o individualismo pela fraternidade e o descartável pelo insubstituível preço 

que as criaturas possuem em si mesmas. Portanto, como afirma (Figueira, 2012, 20) 

uma educação que se pretenda verdadeiramente ser educação - isto é, 

verdadeiramente orientada para a construção de pessoas humanas cuja identidade 

seja assumida em responsabilidade por si e pelos outros - dificilmente se poderá 

contentar com um paradigma patriarcal. Por isso, é que vão surgindo os contornos 

de um novo paradigma, não propriamente novo, mas com características que o 

tornam urgente na cultura contemporânea: é o paradigma que poderíamos 

denominar de alteridade.  

 

 

 



 

160 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

A educação ecológica como novo programa de vida e sua relação com os outros 

saberes 

 

Como aplicar uma educação ecológica tendo como lugares e âmbitos 

educativos a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese, e outros (LS 

213)? Uma possibilidade se faz a partir da passagem de uma ética subjetiva a uma 

objetiva, ou seja, se antes tinha como pressuposto que “o que tinha relevância ética 

era a relação direta do homem com o homem, incluindo a relação consigo mesmo” 

(J. JONAS, 1995, p. 29). Hoje, se compreende tal relação com o mundo externo, não 

apenas entendida como dominação, no sentido de técnica e sim como dimensão 

protetiva das vulnerabilidades.  

Essa constatação remete a uma compreensão, necessidade e proposta de 

uma educação integral ofertada pela escola, capaz de auxiliar o homem e a mulher 

do nosso tempo a pensar com o coração aberto e agir com a consciência purificada. 

No fundo, essa situação configura a jornada educativa religiosa imprescindível: dar 

unidade ao humano divido pelas experiências advindas dos amores feridos e da 

sensação de autonomia de Deus, enquanto essa se manifesta fragilizada, doentia, 

infantil e recompensada por espiritualidades vazias de uma verdadeira alteridade.   

Já do ponto de vista da família aprende-se a pedir licença sem servilismo, a 

dizer ‘obrigado’ como expressão duma sentida avaliação das coisas que recebemos, 

a dominar a agressividade ou a ganância, e a pedir desculpa quando fazemos algo 

de mal. Estes pequenos gestos de sincera cortesia ajudam a construir uma cultura 

da vida compartilhada e do respeito pelo que nos rodeia (Cf. LS, 213).  

A comunicação vista pela LS se pressupõe aquela dinamicidade que tudo está 

interligado. E é aqui que a própria encíclica vem em nosso socorro. Ao criticar o 

antropocentrismo, ou o seu contrário, o biocentrismo, Francisco diz esperar “o 

desenvolvimento de uma nova síntese, que ultrapasse as falsas dialéticas dos 

últimos séculos” (LS 121). Cremos que outra falsa dialética é a que propõe uma 

divisão radical entre o humano e o tecnológico, como âmbitos opostos. Sendo um 

processo comunicacional, a cultura também deve ser entendida "especialmente no 

seu sentido vivo, dinâmico e participativo” (LS 143), envolvendo diversos agentes – 

humanos, sociais, tecnológicos, simbólicos – em uma ambiência complexa. 
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Por último, é interessante também assinalar como a dimensão catequética 

está ligada diretamente à questão da educação ecológica. No Brasil várias 

Campanhas da fraternidade têm abordado temas relacionados com o meio ambiente. 

Em 2017, por exemplo, o tema foi Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida’ 

e o lema 'Cultivar e guardar a criação'. O seu texto base reflete, na segunda parte, 

sobre o conteúdo das catequeses de Jesus contendo os elementos da criação. 

Afirmam os Bispos: “Em suas parábolas, Jesus faz perceber que a criação contém 

em si explicações do agir de Deus (Mc 4, 39) e de realidades relativas ao Reino dos 

Céus. [...] Na sua catequese, Jesus utiliza elementos da criação” (CNBB, 2017, nn. 73-

89). Isso nos ajuda a entender como a catequese pode contribuir para uma cidadania 

ecológica e consequentemente, para salvar o nosso planeta.  

 

Conclusão 

 

Vimos, pois que a proposta da educação ecológica, longe de ser um modismo, 

constitui um estilo de vida que deve ser assumido por todos. Portanto, se 

concentrarmos nossa reflexão sobre ela apenas como uma maneira de dar respostas 

urgentes aos desafios atuais da contemporânea crise ecológica, estaríamos 

reduzindo ao máximo a proposta da LS, e consequentemente, eliminando o seu 

espírito holístico do qual a mesma é impregnada.   

Neste sentido, Moltamann quando se perguntou sobre um estilo ecológico de 

vida no quadro de uma ética da terra, chegou à conclusão da necessidade de adotar 

um novo estilo alternativo de vida, porque o precedente vivido na sociedade industrial 

e capitalista foi a causa determinante da catástrofe ecológica. Segundo ele, uma nova 

cultura da moderação requer este comportamento honesto, um estilo simples de 

vida, autêntico e livre das propagandas persuasivas dos meios de comunicação e dos 

setores da economia (2011, p. 189).  

O Papa Francisco na Fratelli Tutti resume bem esta necessidade de novos 

comportamentos quando ele questiona: “que sucede quando não há a fraternidade 

conscientemente cultivada, quando não há uma vontade política de fraternidade, 

traduzida numa educação para a fraternidade, o diálogo, a descoberta da 

reciprocidade e enriquecimento mútuo como valores? Sucede que a liberdade se 
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atenua, predominando assim uma condição de solidão, de pura autonomia para 

pertencer a alguém ou a alguma coisa, ou apenas para possuir e desfrutar”. (FT 103).  

A educação ecológica é então este instrumento conscientizador que oferece o 

novo caminho para o homem enquanto ser ontológico capaz de leva-lo a reconhecer 

sua relação com o outro, com Deus e com a terra, a fim de restabelecer a ligação e a 

unidade interrompida do mesmo com o mundo natural, iniciada, a partir da visão 

dualista entre ele e o resto da criação.  
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17. PAZ E JUSTIÇA NA LITERATURA CRISTÃ ANTIGA, COMO CAMINHO PARA A 

CONSTRUÇÃO DO BEM COMUM 

 

PEACE AND JUSTICE IN ANCIENT CHRISTIAN LITERATURE, AS WAY TO BUILD THE 

COMMON GOOD 

Waldecir Gonzaga1 

 

ST 2 – Ecologia integral: a teologia cristã em diálogo com outros saberes 

 

Resumo  
Os Padres da Igreja, mais que desenvolver uma doutrina sobre a paz, fizeram 
reflexões sobre a paz na vida comunitária (Clemente Romano); Cristo como autor da 
paz (Orígenes); discursos aos monges para o retorno à unidade (Gregório 
Nazianzeno); comentário sobre uma vida pacífica (João Crisóstomo); a paz que deve 
reinar na Cidade de Deus (Agostinho) e o abraço entre justiça e paz, na meditação ao 
Sl 84(85),11. Ademais, a Patrística vai se apoiar nas fontes bíblicas para falar da paz 
e da justiça. O AT coloca a paz como um dom de Deus ao mundo dos homens, que 
se identifica com a ordem da salvação, uma vez que conduz ao bem-estar do povo e 
não se identifica apenas com a ausência de guerra. O NT coloca o Cristo como aquele 
que veio trazer “a paz na terra” (Lc 2,14), vai insistir para que seus discípulos vivam 
a paz e sejam pacificadores (Mt 5,9). O escopo deste ensaio é analisar a temática do 
encontro da paz com a justiça como fonte de reconciliação da humanidade e de 
construção de uma sociedade nova, como nos pede o Cristo e como insiste 
Francisco, especialmente, na Laudato Si’ e na Fratelli Tutti. O que está em jogo é o 
futuro da humanidade, o qual passa pela construção da paz e da justiça, que devem 
caminhar juntas. A conclusão não poderia ser outra senão que os cristãos devem 
continuar trabalhando para que este encontro se realize de verdade, a fim de que a 
paz e a justiça possam se “oscular”, fazendo surgir uma nova sociedade que supere 
tantas situações de ausência de paz e de justiça, como aquelas que a cultura da 
morte tem engendrado em nosso meio. Com isso, os cristãos continuariam 
auxiliando na edificação de um caminho de construção do bem comum.  
Palavras Chaves: Paz. Justiça. Patrística. Literatura. Igreja. Mundo.  
 
Abstract 
The Fathers of the Church, more than developing a doctrine on peace, reflected on 
peace in community life (Clement Romanus); Christ as the author of peace (Origen); 
speeches to monks for the return to unity (Gregory Nazianzen); commentary on a 
peaceful life (John Chrysostom); the peace that must reign in the City of God 
(Augustine) and the embrace between justice and peace, in the meditation on Psalm 
84(85),11. Furthermore, Patristics will rely on biblical sources to speak of peace and 
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justice. The OT places peace as a gift from God to the world of men, which is identified 
with the order of salvation, since it leads to the well-being of the people and is not 
only identified with the absence of war. The NT places Christ as the one who came to 
bring “peace on earth” (Lk 2,14), and insists that his disciples live peace and be 
peacemakers (Mt 5,9). The scope of this essay is to analyze the theme of finding 
peace and justice as a source of reconciliation for humanity and the construction of 
a new society, as Christ asks of us and as Francis insists, especially in Laudato Si' 
and in Fratelli Tutti. What is at stake is the future of humanity, which involves building 
peace and justice, which must walk together. The conclusion could not be other than 
that Christians must continue to work so that this meeting can actually take place, so 
that peace and justice can be “osculated”, giving rise to a new society that overcomes 
so many situations of absence of peace. and justice, like those that the culture of 
death has engendered in our midst. With this, Christians would continue helping to 
build a path for building the common good. 
Keywords: Peace. Justice. Patristic. Literature. Church. World. 
  

Introdução 

 

A paz sempre foi um dos maiores anseios da humanidade. O ser humano 

sempre lutou por viver a paz, embora nem sempre tenha conseguido. Inclusive já 

vivenciou várias lutas e guerras tentando construir a paz, por mais antagônico que 

isso possa parecer. A paz, como sabemos, não é mera ausência de guerra, pois ela 

comporta vários outros pontos que o ser humano precisa obter para vivê-la 

plenamente. Do contrário, será sempre e tão somente um projeto apenas iniciado. 

Muitos, antes de nós, lutaram arduamente por conquistá-la, a exemplo dos Padres 

da Igreja, entre os quais sempre possível encontrar vários textos sobre esta temática. 

A paz, por exemplo, entre os irmãos na vida comunitária, com Clemente 

Romano; na vida religiosa conventual monástica, com Gregório Nazianzeno; 

Agostinho que reclama a paz que deve ser construída na Cidade de Deus e no “abraço 

entre justiça e paz” (Sl 85(84),11). Aliás, a temática paz-justiça presente nos Padres 

da Igreja é preponderantemente bíblica, seja a partir do AT seja do NT, como temos 

em Orígenes (†254), que afirma que Cristo é autor da paz; João Crisóstomo (†407), 

interpretando o texto de 1Tm 2,2-4, defende que os cristãos todos devem levar uma 

vida pacífica, piedosa e honesta, sempre ajudando a construir o Reino.  

Neste ensaio, analisa-se a temática paz-justiça em alguns textos da Literatura 

Cristã Antiga (VIELHAUER, 2015), que servem como exemplo, vista a amplitude de 

Padres da Igreja e as diferentes situações em que a temática foi evocada, como 
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podemos conferir em Dicionários Patrísticos (BERARDINO; FEDALTO; SIMONETTI, 

2011) e até mesmo em Lecionários Patrísticos (BONDON, 2013). Sem dúvida, o 

binômio paz-justiça na Patrística pode nos ajudar e muito a vivenciar estas duas 

realidades em nossos tempos, também conturbados, como foram os do período da 

Igreja Nascente e séculos posteriores. Mais ainda, podem auxiliar na edificação de 

um caminho de construção do bem da “casa comum” e da “fraternidade universal”, 

como tem insistido Francisco (Laudato Si’ e Fratelli Tutti). 

Em meio a tantos conflitos hodiernos, é uma oportunidade para revisitar as 

experiências da Patrística, pensando na paz e na justiça que hoje estão cada vez mais 

ameaçadas por tantas guerras e injustiças, inimagináveis antes. É bom recordar 

também que o Papa Francisco, nas Encíclicas Laudato Sí (2015) e Fratelli Tutti, tem 

dedicado vários números ao tema da justiça e da paz, como algo inseparável, a 

exemplo de sua afirmação de que é preciso “semear a paz e a amizade” (LS 230), 

regadas pela justiça social e pela defesa de toda a Obra da Criação; e em sua súplica 

pela paz e pela justiça: “Senhor e Pai da humanidade, [...] Inspirai-nos o sonho de um 

novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz” (FT, 287). 

 

O binômio paz-justiça na Literatura Cristã Antiga 

 

Tendo presente a proposta deste ensaio, que deverá ser desenvolvida em 

formato de artigo, em uma futura publicação, apresenta-se agora a temática em 

alguns Padres da Igreja que podem ilustrar como o binômio paz-justiça era vivido 

entre os cristãos da Patrística e como eles buscaram sua base em textos das 

Sagradas Escrituras da tradição judaico-cristã. Estes exemplos podem nos dar uma 

ideia de sua riqueza, como ajuda para enfrentarmos os desafios no caminho de 

construção da paz e da justiça nos tempos atuais, em vista do bem comum. 

 

Clemente Romano (†100) e a paz na vida comunitária 

 

Na Epístola aos Coríntios, números 19-20, Clemente Romano exorta os 

cristãos a viverem em paz. Para ele, a paz faz parte do projeto inicial de Deus e os 

seres humanos devem correr atrás desta meta a ser alcançada o quanto antes: 
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“corramos para a meta de paz que nos foi proposta desde o início” paz (CLEMENTE 

ROMANO, 1984, p. 33).  

Para Clemente, a base encontra-se nos grandes homens da história de Israel, 

como Moisés, os Profetas, o rei Davi etc., que colaboraram na construção da paz, 

segundo o projeto original de Deus. Além disso, para ele, o grande parâmetro é a paz 

que se encontra no Universo criado por Deus. Convida os Coríntios a olharem para a 

harmonia que existe no Universo e, a partir de então, a viverem em paz entre si, 

seguindo o exemplo de todos os seres criados por Deus, visto que “até os mais 

pequeninos dentre os animais fazem suas reuniões em harmonia e paz” paz 

(CLEMENTE ROMANO, 1984, p. 34).  

Se não bastasse isso, convicto de que a paz tem sua origem divina, olhando 

para toda a obra da Criação e de sua harmonia, Clemente convida o ser humano a 

inserir-se neste movimento e plano divinos, visto que “todas as coisas, o grande 

Criador e Senhor de tudo as ordenou para existirem em paz e concórdia” (CLEMENTE 

ROMANO, 1984, p. 34). Deseja que ser humano seja construtor de paz entre si e se 

insira no movimento da paz do Universo, ajudando na construção da paz aqui na 

terra, “casa comum” dos homens, e trabalhando pela “fraternidade e a amizade 

social” como nos pede hoje Francisco, nas Encíclicas Laudato Sí e Fratelli Tutti. 

 

Orígenes (†254): Cristo, o autor da Paz e da Justiça  

 

Em sua obra Contra Celso, no Livro II, 30, Orígenes defende que todo o sistema 

da Pax Romana (WENGST, 1991), reinante no Império, facilitou a propagação do 

Evangelho de Cristo, ajudando a espalhar a Pax Christi pelo Orbe terrestre. Segundo 

ele, foi no período do Império Romano “que a mensagem ‘em seus dias floresceu a 

justiça e muita paz’ (Sl 71,7) começou a se realizar desde seu nascimento” 

(ORÍGENES, 2004, p. 154). Para ele, foi Deus quem conduziu a situação do Império, 

mantendo-o unido e não dividido em vários impérios, para receber o nascimento de 

Cristo (ORÍGENES, 2004, p. 154).  

Aliás, esta ideia de Orígenes é quase que totalmente retomada por Eusébio de 

Cesaréia (†339), em sua obra História Eclesiástica, Livro IV, 26,7, que defende que o 
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cristianismo foi honrado e defendido ao lado de outras religiões diante do Império 

(EUSÉBIO DE CESARÉIA, 2008, p. 213). 

Um texto significativo na obra de Orígenes Contra Celso, Livro VIII, 14, é seu 

comentário a Jo 14,27, que diz: “Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu a dou 

não como o mundo vô-la dá. Não se perturbe o vosso coração nem se atemorize”, em 

que ele afirma que “Jesus não é chefe de grupo, mas o autor de toda paz” (ORÍGENES, 

2004, p. 154). Logo em seguida, sabendo que o mundo está em constantes guerras, 

sustenta que a fé não assegura tranquilidade no corpo ou não enfrentamento de 

tribulações, mas sim confiança naquele que é o “autor da paz”, Cristo Jesus 

(ORÍGENES, 2004, p. 154). 

Avançando em sua reflexão e em seu raciocíno, no Livro VIII, 44, Orígines fala 

do poder da alma dos que tem fé, ou seja, o quanto os crentes podem destruir os 

demônios que tramam e confabulam em destruir a paz que reina entre os homens no 

mundo (ORÍGENES, 2004, p. 154). Em seguida, no Livro VIII, 70, discorre sobre o poder 

da oração na construção da paz e afirmar que “nossa coragem repousa em sua 

vitória” (ORÍGENES, 2004, p. 154, p 677-678), coisa que reforça ainda mais, no Livro 

VIII, 73, ao dizer que os cristãos ajudam muito mais o Imperador com suas súplicas 

e preces do que nas filas de combate e guerras (ORÍGENES, 2004, p. 154, p 681-682).  

 

Gregório Nazianzeno (†390) e seu Primeiro Discurso sobre a paz para o retorno dos 

monges à unidade 

 

No passado, como hoje, a convivência entre os cristãos, divididos entre os 

vários grupos e espiritualidades, sempre foi algo que exigiu bastante empenho na 

construção da paz interna da Igreja. Haja vista que o Cristianismo, desde a Igreja 

Primitiva, sempre teve momentos conflitantes, como é o caso do Incidente 

Antioqueno, entre Pedro e Paulo (Gl 2,11-14), ou entre os cristãos judaizantes e os 

gentio-cristãos, culminando com o evento da Assembleia de Jerusalém (At 15,1-35) 

(GONZAGA, 2015a; GONZAGA, 2015b).  

No que diz respeito à reconstrução da paz na vida interna da comunidade 

cristã, encontra-se o testemunho de Gregório Nazianzeno, em seus Discursos 6-12 

(NAZIANZE, 1993, p. 225-249). Ele viveu e enfrenou um período de divisões e lutas 
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entre os monges no que diz respeito à comunidade de vida monástica. Gregório 

oferece um discurso sobre o tema da paz, visto que ela estava ameaçada entre os 

monges, convidando-os a retomar a fé confirmada no Concílio de Niceia (325 d.C.). A 

paz interna na Igreja tinha sido abalada pelo Arianismo, que fora condenado pelo 

Sínodo de Alexandria (321). Gregório afirma que “os membros da comunidade se 

rebelaram” (NAZIANZE, 1993, p. 228) e que o maligno aproveitou desse racha e 

divisão entre os cristãos para realizar a sua obra e dividir ainda mais “a túnica de 

Cristo”, que antes não tinha conseguido. Ainda mais, ele diz que o maligno “tinha se 

apropriado e realizado com a nossa ajuda aquilo que não teve a força de realizar com 

a ajuda dos crucificadores de Cristo” (NAZIANZE, 1993, p. 232). 

Diante da realidade das divisões entre os próprios membros da comunidade 

monástica, Gregório afirma que isso aconteceu porque entre eles “houve mentira 

recíproca e exercício no ódio”. Se não bastasse isso, diz que “faltou defesa da Pedra 

angular”. Seu conselho é: “sejamos mansos e pacíficos, visto que formamos um só 

corpo, pacífico e compacto”. Diz aos monges que todos “se tornaram um só em 

Cristo”, mas que “foram seduzidos e violentados pelo maligno” (NAZIANZE, 1993, p. 

235).  

Tendo em vista o bem da paz, Gregório recorda aos monges que o muro da 

separação foi derrubado por Cristo e que os eles conheceram o bem da paz e que um 

membro da comunidade não pode desprezar o outro, como “a mão não despreza o 

olho nem o olho despreza a mão, a cabeção não se revolta contra os pés e nem os 

pés se tornam hostis à cabeça” (NAZIANZE, 1993, p. 236). Não nega que os 

desacordos possam existir, mas que o sejam para a defesa da verdadeira fé, pois “é 

preferível um desacordo para defender a reta fé a uma concórdia não sana” 

(NAZIANZE, 1993, p. 236). 

 

João Crisóstomo (†407) e o comentário de 1Tm 2,2-4, com uma vida pacífica, 

piedosa e honesta 

 

Em seu comentário às Cartas de Paulo, quando se vota para o texto de 1Tm 

2,2-4, o qual afirma que “Pelos reis e por todos os que tem autoridade, para que 

levemos a vida calma e tranquila em toda piedade e respeitabilidade. Isso é bom e 
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aceitável diante de nosso Deus Salvador, o qual quer que todas as pessoas sejam 

salvas e cheguem ao conhecimento da verdade”, em sua sétima homilia, João 

Crisóstomo fala do valor de os cristãos levarem uma vida pacífica, piedosa e honesta, 

colaborando para a construção do bem comum (CRISÓSTOMO, 2013, p. 61-68). 

Segundo João Crisóstomo, a paz se conquista a partir de uma vida intensa de 

oração, amor, misericórdia, da prática do bem etc., sempre procurando levar uma vida 

justa e honesta, não obstante o mundo estar constantemente declarando guerras 

“muito graves”, matando o corpo e a alma (CRISÓSTOMO, 2013, p. 61). Para ele, as 

guerras não trazem nenhum proveito. Pelo contrário, destroem a vida humana e os 

bens prometidos por Deus. A paz se deve buscar sempre, começando do interior, 

pessoal e entre todos, pois não existe paz se esta não redundar em uma paz comum 

(CRISÓSTOMO, 2013, p. 62). Deve ser buscada com toda piedade e dignidade, levando 

uma vida calma e serena. Isso é possível se buscada e vivenciada plenamente, com 

irmãos e irmãs, de forma pacífica, justa e honesta. 

Ao encontrar-se com o texto de 1Tm 2,2-4, João Crisóstomo não exita em ver 

na exortação paulina o caminho a construção do bem comum. Para ele, só é possível 

chamar o outro de irmão se realmente se ama a Deus pelos “atos concretos” (Tt 1,16) 

e não apenas com discursos. Se alguém o faz diversamente, renega o próprio Deus e 

não apenas os irmãos, devendo ser considerado como “incrédulo” (1Tm 5,8). Ou seja, 

trazer “o nome de irmão” (1Cor 5,11), só é possível quando não se desonra a Deus no 

próximo e quando não se odeia o irmão (1Jo 2,9). Por isso, insiste ele, quem é 

intemperante e irascível, desonesto e ambicioso de dinheiro, não pode ser pacífico e 

honesto, e muito menos conseguirá ter vida fraterna e solidária (CRISÓSTOMO, 2013, 

p. 63) 

 

Agostinho (†439), a paz que deve reinar na Cidade de Deus  

 

A clássica obra de Agostinho, A Cidade de Deus, é um belo exemplo de Teologia 

da História, que traça um paralelo entre a Cidade de Deus e a Cidade dos homens, 

refletindo sobre a temática a partir de personagens e temas do AT e do NT: da criação 

até os Patriarcas, da Aliança entre Deus e Israel, dos Profetas até Jesus Cristo e, 

deste, até o juízo final. Nela, segundo Agostinho, a Teologia da História é que deve 
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iluminar a política na construção da Cidade de Deus. Por várias vezes, ele vai falar 

sobre a paz, sobretudo na segunda parte de sua obra, que vai do Livro XI ao XXII.  

Agostinho desenvolve seu raciocínio sobre o bem que o ser humano conquista 

em seguir o plano de Deus e em construir não a sua, mas sim a Cidade de Deus. Em 

meio a esse raciocínio sobre a duas Cidades, pela primeira vez, Agostinho introduz o 

tema da paz no Livro XV,4, intitulado “A paz e a guerra na cidade terrena” 

(AGOSTINHO, 2012b, p. 211-212). Este texto deixa claro que nem tudo na cidade dos 

homens é mau ou está perdido. Pelo contrário, ele insiste que a paz é plenamente 

possível, desde que os homens queiram construi-la. Infelizmente, muitas vezes ela é 

perseguida pela guerra e alcançada com a vitória de um grupo sobre o outro. Mas 

também é verdadeiro que esta paz nem sempre é duradoura e soberana, pois essa 

ainda é imperfeita. Para ele, a paz perfeita é aquela que se alcança somente na Cidade 

do Alto, a paz eterna. Mas, a paz deve ser construída já, aqui e agora, ainda que 

imperfeita, e almejada e alcançada na paz eterna. 

Porém, o grande discurso de Agostinho sobre a paz encontra-se no Livro 

XIX,11,12,13,26 e 27, onde o autor tece todo o seu discurso sobre a “felicidade da paz 

eterna, verdadeira perfeição e fim dos santos” (XIX,11), a “paz, suprema aspiração 

dos seres” (XIX,12), a “paz universal e sua indefectibilidade” (XIX,13), a “paz do povo 

separado de Deus e uso que dela faz, em sua peregrinação, o povo de Deus” (XIX,26), 

e, por fim, sobre “a paz dos adoradores de Deus” (XIX,27). Aliás, a riqueza maior de 

seu discurso sobre a paz encontrar-se no Livro XIX,13, onde ele procura dar os 

acentos da teoria da paz e sobre cada realidade da vida do ser humano.  

 

O abraço Justiça e Paz no Salmo 84(85),11. 

 

Chegamos ao texto ápice de Agostinho sobre o abraço paz-justiça, como duas 

irmãs inseparáveis para a construção de uma sociedade justa e fraterna, como 

caminho para a construção do bem comum. Em seu Comentário aos Salmos, 

Agostinho traz suas reflexões sobre o Sl 84(85),11, que vale a pena conhecê-las, 

inclusive na íntegra (AGOSTINHO, 2008, p. 835-836), pois aqui não é possível reportar 

todo o texto, tendo em vista o espaço deste ensaio. Comecemos por conhecer o texto 



 
Waldecir Gonzaga |171                                                                           

 

bíblico: “A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se abraçaram” 

(v.11.) 

O Sl 84(85), em sua parte introdutória (vv.1-4), coloca uma ação de graças. 

Neste invitatório já se percebem os itens de súplica que se encontram em seguida 

(vv.5-8), com vários imperativos e elementos de retórica bíblica. Em seguida, tem-se 

a parte que anuncia a salvação que se aproxima (vv.9-14) (ALONSO SCHOKEL, L.; 

CARNITI, 1998, p. 1078-1087.), e o v.9 faz o anúncio da passagem da ação de graças 

e de súplica para o oráculo de salvação.  

O cenário é pintando em alto estilo onde a salvação se aproxima, a glória se 

assenta, a paz e a justiça se encontram, abraçam-se e se beijam etc. como que numa 

marcha festiva e de paz triunfante, como algo esperado e desejado há muito tempo, 

com superlativa beleza e ternura. O clima é realmente de muita festa sob a abóboda 

do céu, aqui na terra dos filhos de IHWH. Deus age com lealdade e misericórdia, e 

Israel responde praticando o binômio paz-justiça.  

Os vv.11-14 dão o ponto forte do desenvolvimento da mensagem divina. Deus 

não age com ira e sim anuncia a paz. Mas é no v.11 que temos o ápice, visto que a 

justiça e a paz se abraçam e se osculam, sinal da alegria da renovação da Aliança e 

de plena adesão à voluntas Dei. Estão abarcados aqui os âmbitos das relações entre 

a Humanidade e Deus (amor, salvação, fidelidade e glória) e da relação entre todos 

os homens (amor, justiça e paz). O salmista anuncia a salvação como que saindo de 

um tribunal e sendo coroada com o abraço e o beijo entre a paz e a justiça, que se 

osculam e celebram, como que acompanhando solenemente o cortejo restaurador e 

salvador. Deste oscular-se entre a paz e a justiça é que se abre o novo caminho a 

viver, aqui e agora, entre os filhos e filhas de Israel, o projeto de justiça e de paz do 

próprio Deus, como caminho para a construção do bem comum.  

 

Conclusão 

 

Embora a Patrística não desenvolva uma doutrina sobre a paz, é possível 

afirmar que os vários textos, discursos e reflexões sobre a temática paz-justiça na 

Patrística nos permitam falar sobre a mesma nos Padres da Igreja com muita 

propriedade, inclusive esquematizando um estudo sobre esse binômio, 
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especialmente se tomados os Padres da Igreja aqui lembrados, com suas 

colaborações, sendo cada um importante em seu contexto histórico e em sua 

produção teológica, dentre outros tantos. 

Uma grande colaboração vem de Agostinho, em seu Livro A Cidade de Deus. 

Aqui é possível até falar da ontologia do binômio paz-justiça, nascido do próprio 

Deus, como sua fonte e cume, visto ser dom de Deus e participação no próprio ser de 

Deus em Cristo Jesus, que é o Príncipe da Paz. Talvez hoje seja o momento oportuno 

para se falar dos bons e belos frutos da paz-justiça, desabrochando em uma Mística 

da paz-justiça, e em cultura e ecologia da paz-justiça, como forma de se conduzir o 

mundo, a “casa comum” (Ludato Si’), e na construção da “fraternidade universal” e 

da “amizade social” (Fratelli Tutti), como caminhos de construção do bem comum, 

pensando sobretudo aos mais fragilizados.  

Vale a pena lembrar que a ideia e a temática da paz e da justiça causam união 

e percorrem disciplinas afins, e mesmo em campos bastante diferentes ou distantes, 

como das ciências exatas e das humanas. Mais ainda, é preciso que todos sejam 

capazes de dar as mãos e lutar por um ideal comum, na construção de caminhos de 

paz e justiça.  

Parece que hoje o momento se torna, inclusive, propício para se falar de uma 

cosmologia da paz-justiça, entendendo sua origem e evolução, com ciências como a 

antropologia, com objetivos éticos, com trajetória histórica etc., sempre tentando 

produzir um esboço de um ideário de paz-justiça a ser perseguido por todos, algo a 

ser estudado e praticado diariamente. E nisto a Patrística ajuda bastante, pois tem 

muito a nos ensinar sobre como os primeiros cristãos viveram a proposta de Cristo 

sobre o binômio paz-justiça nas várias dimensões: pessoal, comunitária e universal. 

Enfim, poder percorrer alguns dos textos de Padres da Igreja, que beberam das 

fontes bíblicas, tanto do AT como do NT, é uma oportunidade para mergulhar nas 

fontes do cristianismo e ver como os primeiros cristãos enfrentaram suas 

dificuldades e como foram encontrando possíveis respostas, entre erros e acertos na 

construção de um caminho que ajudasse na edificação do bem comum. 
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ORORUBÁ E O CRUZO DA IGREJA CATÓLICA 

 

INDIGENOUS MISSIONARY COUNCIL: THE FORWARD OF THE XUKURU PEOPLE OF 

ORORUBÁ AND THE CROSS OF THE CATHOLIC CHURCH 

 

Yuri Magalhães Silva1 

 

ST 2 – Ecologia integral: a teologia cristã em diálogo com outros saberes 

 

Resumo 
O movimento e organização de diversos povos tradicionais no Brasil, incluindo os 
povos indígenas que se organizam e lutam pela garantia e manutenção dos direitos 
humanos e legais da demarcação de suas terras é constante na história. A busca do 
saber decolonial e tradições indígenas surge com o intercâmbio cultural entre os 
povos de diversas regiões do Brasil, considerado como um caminho para resistir e 
resgatar os elementos ancestrais das práticas e ritos sagrados. O povo Xukuru do 
Ororubá foi considerado o maior povo indígena em habitantes no Nordeste em 2013. 
O Conselho Indigenista Missionário - CIMI Nordeste foi um dos principais 
incentivadores na mobilização do povo Xukuru do Ororubá para participação do 
processo da Assembleia Nacional Constituinte na década de 1980. De lá em diante o 
processo de avante da demarcação de suas terras, o cruzo das práticas católicas nos 
ritos sagrados indígena e a vitória eleitoral do Cacique Marcos para a Prefeitura do 
Munícipio de Pesqueira – PE tem mudado a história do povo Xukuru da serra do 
Ororubá. A pesquisa busca analisar o papel do CIMI no processo do avante do povo 
Xukuru da Serra do Ororubá na demarcação de suas terras de 1988 a 2020 e 
consequentemente, analisar o cruzo da igreja católica e as práticas sagradas 
indígenas dos Xukuru. A pesquisa tem caráter documental e qualitativa, utilizando de 
pesquisas de antropólogos, cientistas da religião e documentos do próprio CIMI. 
Palavras-chave: Indígena. Xukuru. CIMI. Igreja Católica. 
 
Abstract 
The movement and organization of various traditional peoples in Brazil, including 
indigenous peoples who organize and fight for the guarantee and maintenance of 
human and legal rights for the demarcation of their lands is constant in history. The 
search for decolonial knowledge and indigenous traditions arises from the cultural 
exchange between peoples from different regions in Brazil, considered as a way to 
resist and rescue the ancestral elements of sacred practices and ritual. The Xukuru 
people of Ororubá was considered the largest indigenous people in the Northeast in 
2013. The Indigenous Missionary Council - CIMI Northeast was one of the main 
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promoters in mobilizing the Xukuru people to participate in the National Constituent 
Assembly process in the 1980s. From then onwards, the process of advancing the 
demarcation of their lands, the crossing of Catholic practices in sacred indigenous 
rites and the electoral victory of Leader chief Marcos for the city of Pesqueira – PE 
has changed the history of the Xukuru people. The research seeks to analyze the role 
of CIMI in the process of the advance of the Xukuru people in the demarcation of their 
lands from 1988 to 2020 and, consequently, to analyze the cross between the Catholic 
Church and the sacred practices of the Xukuru indigenous. The research has a 
documentary and qualitative character, using research by anthropologists, religious 
scientists and documents from the CIMI. 
Keywords: Indigenous. Xukuru. CIMI. Catholic church. 

 

XUKURU DO ORORUBÁ 

 

O Conselho Indigenista Missionários - CIMI, da regional Nordeste foi um dos 

principais incentivadores na mobilização do povo Xukuru para participarem do 

processo da Assembleia Nacional Constituinte na década de 1980 (SILVA, 2008). 

O líder do povo Xukuru nessa época era o Cacique Xicão que lutava indo para 

Recife, Brasília e dialogando com outros povos indígenas do Brasil todo, 

principalmente do Nordeste. 

Diante de muita articulação e movimentação, os fazendeiros da região que na 

década de 1990 ocupavam as terras, fizeram um consórcio entre eles para que não 

avançassem com a retomada das terras. O resultado foi o assassinato do Xicão de 

forma brutal. Para o povo Xukuru, o Cacique Xicão não foi morto e enterrado, mas sim 

plantado para que outros guerreiros nascessem. E assim foi feito, a revolta foi maior 

do que esperavam, levando a expulsão de todos os fazendeiros da região na virada 

para o século XXI. A retomada que teve a concessão da terra demarcada ao povo 

Xukuru aconteceu com forte apoio de antropólogos e o CIMI, justificando e baseando 

em memórias de seus antepassados que tiveram como recompensas essa terra, pois 

participaram da Guerra do Paraguai. 

O povo Xukuru da Serra do Ororubá, em 2013 foi considerado a maior 

população indígena de Pernambuco, nordeste brasileiro, habitando em terras 

demarcadas a região do município de Pesqueira e Poção, com uma estimativa de 

12.139 habitantes, considerados aldeados e desaldeados, com uma estrutura de 24 

aldeias. Cada aldeia tem uma liderança que dialoga com outras aldeias, essa 
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liderança é responsável pela gestão da terra conquistada, porém a estrutura 

organizacional política do povo Xukuru do Ororubá é composta por Cacique, vice 

cacique e um pajé (EVANGELISTA; POLLYANA, 2018). 

O atual cacique é filho do falecido Xicão, Cacique Marcos Luidson Araújo, 

conhecido como Cacique Marquinhos que vem demonstrando preocupação quanto 

a manutenção e fortalecimento da cultura indígena de seu povo diante de 

adversidades colocadas ao longo da história e nas políticas do governo federal atual. 

Há cerca de duas décadas, o povo Xukuru do Ororubá se organiza através das 

diretrizes discutidas na Assembleia Xukuru, um encontro anual marcado por três dias 

que finaliza com a descida do povo Xukuru do território demarcado para o centro de 

Pesqueira no mesmo dia em que o Xicão foi assassinado. O objetivo da Assembleia 

está cada vez voltada para a formação política, sobre perspectivas e cenários de que 

crianças e jovens continuem da luta pela resistência e existência. Marcada como uma 

das maiores assembleias indígenas do Brasil, desde 2020, por conta da pandemia do 

COVID-19, segue em formato virtual. 

O marco da colonização portuguesa na região, no antigo aldeamento 

missionário criado pelos Oratorianos em 1671, na chamada vila de Cimbres, hoje 

Ororubá, foi considerado um espaço sagrado de memórias, referências e encontros 

para as festas religiosas do calendário católico romano, mas seguidas e repensadas 

a partir de uma visão indígena do povo Xukuru. As festividades principais na região 

ocorrem nos meses de junho e julho, pelo nordeste todo. Para além de novenas, 

promesseiros que viajam para Juazeiro do Norte – Ceará, para celebrar as 

festividades de Padre Cicero. O povo Xukuru, não é diferente, o calendário festivo 

religioso de São João, chamado pelo povo Xukuru de Caô e Nossa Senhora das 

Montanhas, chamada de Mãe Tamain em julho, além de São Miguel em setembro 

atrai muitos fiéis de Pernambuco como um todo (SILVA, 2008). 

A festa de Mãe Tamain tem uma participação mais ativa do povo Xukuru que 

segue uma tradição que perpassa a procissão da bandeira, a prática do Toré vestido 

com o Tacó (vestimenta de palha tradicional Xukuru) em frente a Igreja Católica. 

Apenas o povo Xukuru tem o direito de carregar e tocar na imagem santa. Logo após 

a procissão, os Xukuru adentram a igreja carregando a imagem, gritando “Viva 

Tamain, Pai Tupã e o Cacique Xicão’’. Dentro da igreja, as pessoas ficam de pé, 
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próximas do altar. Ao terminar a missa os não-indígenas retiram-se, em 

reconhecimento e respeito aos indígenas, deixando o espaço para dançarem o Toré, 

retirando os bancos para as laterais. 

Para os Xukuru, Nossa Senhora das Montanhas/ Mãe Tamain pertence a eles, 

pois está no espaço sagrado deles. Até hoje, ainda contam que quando os indígenas 

encontraram com a imagem, levaram até a igreja e os padres católicos colocaram no 

altar. Na madrugada seguinte, os sinos da igreja badalavam e todos correram para 

ver o que estava acontecendo naquela hora da noite. Os padres anunciaram que a 

imagem havia sumido. No outro dia, na madrugada novamente os sinos badalavam 

e todos os indígenas correm para ver o que aconteceu. Os padres anunciam que a 

imagem de Nossa Senhora das Montanhas voltou para ficar, e acrescentam que as 

vestes da santa estavam molhadas pois Ela teriam voltado a nado de Portugal, pois 

pertencia a aquele povo. 

No São João, a “busca da lenha’’ é o momento em que os Xukuru saem para 

buscar madeiras e gravetos para formar uma grande fogueira na frente da Igreja 

Nossa Senhora das Montanhas/ Mãe Tamain. Dentro do território indígena Xukuru 

não são aceitas outras instituições religiosas, para além do catolicismo (SILVA, 

2008). 

Em 2019 começa-se uma forte campanha eleitoral trazendo de um lado, o 

Cacique Marcos Xukuru para as eleições municipais de Pesqueira. A vitória se 

consolida nas urnas e a cidade de Pesqueira vive uma festa, uma vitória indígena, 

inédita no Brasil. Mas a luta indígena é constante e o político adversário tentou achar 

brechas na constituição e junto com o TSE barrou a posse do Cacique Marquinhos 

que segue esperando julgamento. Marcos utiliza do gabinete, executa seu 

planejamento de governo, porém quem assina é seu melhor amigo presidente da 

câmara dos vereadores de Pesqueira. A brecha para barrar a posse oficial do Cacique 

Marquinhos é uma verdadeira armadilha política sem fundamento que inverte o papel 

de um processo na qual tentaram matá-lo há alguns anos e o processo espera em 

julgamento. O adversário político apresentou um argumento sem provas que foi uma 

tentativa de morte articulada pelo próprio cacique como manobra política e 

vitimismo. 
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CIMI 

 

O CIMI é uma estrutura vinculada à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil), que á a atuação missionária da igreja Católica junto aos povos indígenas 

criada em 1972. O CIMI está localizado em 11 regionais e no Nordeste está presente 

na capital Recife – PE e no Maranhão, mas atuando em todos os estados brasileiros. 

A organização do CIMI disponibiliza conteúdo nas redes sociais e no próprio 

site que atualiza com a estrutura, notícias, programa, publicações, direitos indígenas, 

cosmovisões de desenvolvimento, bem viver, processo de demarcação de terra, um 

campo para apoiar o CIMI e o observatório de violência com relatórios de ano e ano 

desde 2003. 

Em carta aberta ao povo lida na Assembleia Indígena Xukuru do Ororubá em 

2014, o CIMI é classificado como um aliado do povo, assim como outras instituições, 

mas a única relacionada a religião. 

Em objetivos gerais, o CIMI busca testemunhar e anunciar profeticamente a 

Boa-Nova do Reino, a serviço dos projetos de vida dos povos indígenas, denunciando 

as estruturas de dominação, violência e injustiça, praticando o diálogo intercultural, 

inter-religioso e ecumênico, apoiando as alianças desses povos entre si e com os 

setores populares para a construção de um mundo para todos, igualitário, 

democrático, pluricultural e em harmonia com a natureza, a caminho do Reino 

definitivo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Podemos afirmar que a presença da organização feita pelo CIMI de 

impulsionar os povos indígenas, especificamente o povo Xukuru do Ororubá nos anos 

80 foi importante para o contexto do nordeste, não somente pela quantidade dos 

habitantes indígenas, mas pela localidade e consistência na luta, na rede e na rua do 

povo Xukuru do Ororubá. 

Como uma instituição de peso no Brasil, o CIMI ganha espaço na demarcação 

de terra na virada do século XXI, na vitória do Cacique Marcos para a prefeitura de 

Pesqueira- PE e para o maior movimento indígena na luta contra o marco temporal 
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em agosto de 2021 em Brasília, junto com a Associação dos Povos Indígenas do 

Brasil – APIB. 

Como os povos indígenas foram catequizados pela igreja católica a partir de 

1500, a relação entre povos indígenas e o catolicismo é antiga e por ser apenas uma 

frente poderosa e religiosa nessa relação a organização e consistência de ação é 

mais rápida e duradoura, diferentemente da Missão Novas Tribos – MNT que é uma 

frente que busca evangelizar povos indígenas e tem apoio de todas as religiões que 

chamamos popularmente no Brasil de evangélicos. 
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19. O POSICIONAMENTO HUMANIZADOR DE JESUS EM Mt 20,20-28  

À LUZ DA TEOLOGIA DA MISSÃO INTEGRAL 

 

THE HUMANIZING POSITION OF JESUS IN Mt 20,20-28 IN THE LIGHT OF THE 

INTEGRAL MISSION THEOLOGY 

 

Cláudio Araújo Machado1 
 

ST 3 – Bíblia, Ética e Política 

Resumo 
Esta proposta de comunicação analisa a perícope Mt 20,20-28, que trata do pedido 
de uma mãe, que se interpõem entre seus dois filhos e Jesus, a fim de garantir uma 
posição hierárquica aos filhos. Nesse sentido, abre-se, por um lado, a oportunidade 
de se aprofundar no panorama sociocultural do mundo de Jesus e de seus discípulos. 
Por outro, as categorias sociais, tais como: as mulheres, servidores e escravos eram 
excluídas de direitos básicos. Disso decorrem dois desdobramentos a respeito do 
posicionamento humanizador de Jesus na sociedade a serem desenvolvidos 
posteriormente no resumo expandido. Primeiro, explicitar a abordagem das 
categorias sociais por Jesus na narrativa e o que cada uma representava no ambiente 
de Mt 20,20-28. Segundo, investigar alguns ensaios sobre a ótica de Jesus e o 
paradigma das posições sociais para seus discípulos. A análise da visão de Jesus 
em face dos excluídos pode trazer luzes na aplicabilidade da teologia da missão 
integral. A partir deste cenário, tal reflexão deseja trazer luzes no debate a ser 
realizado na ST 3 Bíblia, ética e política; bem como ir ao encontro da temática do 
Congresso Religião e Teologia entre o Estado e a Política. 
Palavras-chave: Posicionamento de Jesus. Mulheres. Servidores. Escravos. Missão 
integral. 
 
Abstract 
This communication proposal analyses the pericope Mt 20,20-28, which deals with 
the request of a mother, who interpose themselves between her two children and 
Jesus, to guarantee a hierarchical position to her children. In this sense, it opens, on 
the one hand, the opportunity to delve into the sociocultural panorama of the world of 
Jesus and his disciples. On the other hand, social categories such as: women, 
servants and slaves were excluded form basic rights. This leads to two developments 
regarding the humanizing position of Jesus in society to be developed later in the 
expanded summary. First, explain Jesus’ approach to social categories in the 
narrative and what each represented in the context of Mt 20,20-28. Second, 
investigate some essays on the perspective of Jesus and the paradigm of social 
positions for his disciples. The analysis of Jesus’ vision in the face of the excluded 
can shed light on the applicability of integral mission theology. From this scenario, 
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such reflection wishes to shed light on the debate to be held in ST 3 Bible, ethics and 
politics; as well as meeting the theme of the Congress Religion and Theology between 
State and Politics. 
Keywords: Positioning of Jesus. Women. Servers. Slaves. Integral mission. 
 

Introdução 

 

A figura de Jesus de Nazaré é uma presença marcante no tempo atual, bem 

como no primeiro século na Palestina. Por essa razão, esta comunicação aborda a 

perícope Mt 20,20-28, particularmente o posicionamento de Jesus a respeito de 

como os governos pagãos-tiranos exerciam o domínio (Palestina era um exemplo), 

com violência, opressão e abusos de diversas maneiras contra as categorias sociais, 

a saber, mulheres, servidores e escravos. 

Nesse sentido, busca-se, primeiro, explicitar a abordagem das categorias 

sociais por Jesus na narrativa e o que cada uma representava no ambiente de Mt 

20,20-28. Segundo, investigar alguns ensaios sobre a ótica de Jesus e o paradigma 

das posições sociais para seus discípulos. Tal análise da visão de Jesus em face dos 

excluídos pode trazer luzes na aplicabilidade da teologia da missão integral.  

 

A abordagem das categorias sociais por Jesus na narrativa e o que cada uma 

representava no ambiente de Mt 20,20-28 

 

Ao se mencionar da questão da Palestina, os pontos importantes a serem 

analisados são as categorias sociais: mulheres, servidores e escravos. O primeiro 

ponto é a figura da mulher e no caso uma mulher casada. Poderia uma mulher casada 

conversar com um homem estranho publicamente? 

No Oriente, a mulher não participa da vida pública; o mesmo acontecia no 

judaísmo do tempo de Jesus. Quando a mulher saia de casa, trazia o rosto escondido 

por um manto, peça de pano dividida em duas   partes, uma cobrindo-lhe a cabeça 

(espécie de couffieh de hoje), e a outra, cingindo a fronte e caindo até o queixo, tipo 

de rede com cordões e nós. Desta forma, “não se podia reconhecer os traços de seu 

rosto” (JEREMIAS, 1983, p. 473). 
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A mulher que saia de casa sem ter a cabeça coberta, quer dizer, sem o véu que 

ocultava o seu rosto, faltava de tal modo aos bons costumes que o marido tinha o 

direito, até mais, tinha o dever de despedi-la sem ser obrigado a pagar a garantia que, 

no caso do divórcio, pertencia a esposa, em virtude do contrato matrimonial, as 

mulheres, em público, deviam passar despercebidas. 

Num segundo ponto, aparece a expressão diákonos v.26, em sua forma 

gramatical se apresenta como substantivo, é utilizada quatorze vezes no NT, é 

traduzida e utilizada nos Evangelhos como servo, de forma que exprime a ideia de 

posição hierárquica no exercício do serviço (cf. Mt 23,11; Mc 9,35; 10,43; Jo 12,26) já 

nas epístolas é utilizada como uma condição administrativa (Rm 13,4b; Gl 2,17; Ef 

3,7; 6,21; Cl 1,7.23.25; 1Tm 4,6). 

Rusconi comenta que, nesta perícope, “o diákonos é aquele que está a serviço 

de alguém” (2003, p.124). Nos tempos helenistas veio, também a representar certos 

oficiais do culto ou do templo. No Novo Testamento, o termo nunca perdeu 

inteiramente sua conexão com o suprimento de necessidades e de serviços materiais 

(cf. Rm 15,25; 2Co 8,4). Nessa luz é que se pode compreender a insistência de Jesus, 

de que viera a fim de servir (Mc 10,45), significativamente, conforme Douglas, “essa 

afirmação está encravada em (Lc 22,26), em um contexto que fala em servir mesas. 

Jesus é, portanto, o Diácono por excelência, aquele que serve a mesa de seu povo” 

(2005, p.418). 

Por fim, o terceiro ponto corresponde aos escravos, pagãos e ou judeus. 

Muitos papiros confirmam o comércio de escravos na Palestina do século III antes 

desta era; o estrado de pedra para a venda pública dos escravos é uma prova para a 

Jerusalém no tempo de Jesus. Os escravos não representavam grande papel na 

economia rural; é o que se deduz das informações rabínicas do período da Palestina 

no primeiro século. Jeremias diz que: “encontram-se escravos sobretudo na cidade, 

como domésticos, mesmo aí não são muito numerosos” (1983, p.157). É importante 

observar que o Antigo Testamento leva em consideração a escravidão dos judeus de 

nascença, que a literatura rabínica do período da Palestina nos tempos de Jesus, fala 

frequentemente de escravos judeus e delimita sua situação jurídica em relação à dos 

escravos pagãos.  
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Malina e Rohrbaugh (2018) apontam que os escravos pagãos não 

desempenhavam papel relevante na economia rural, já que se encontravam 

principalmente nas cidades, a serviço das casas ricas, e, ainda assim, seu número, 

fora da corte de Herodes, era muito reduzido. As leis judaicas na tratativa com os 

escravos pagãos excediam em crueldade e ausência de perspectivas as leis 

romanas. Segundo o direito romano um escravo tinha a oportunidade de resgatar-se 

com recursos próprios.  

Pode-se compreender a situação social dos escravos pagãos por saber que 

eram propriedade total de seu senhor. O escravo não podia possuir bem algum, o amo 

era o dono da renda do seu trabalho, e do que ele encontra, do que lhe dão, do que 

recebe sob forma de indenização por ferimento ou por humilhação sofrida, em suma, 

tudo o que é seu (até os próprios filhos) pertencem ao seu senhor. Como qualquer 

objeto “pode ser vendido, dado, entregue como penhor e constitui parte de herança” 

(JEREMIAS, 1983, p.458). 

Bem ao contrário do que ocorria com os escravos pagãos, os judeus 

preocupavam-se em humanizar a condição de escravo, quando ela incidia sobre 

gente do seu próprio povo. Assim, no tempo de Jesus, a escravidão estava vedada a 

filhos menores e as esposas; só os israelitas adultos e filhas com menos de 12 anos 

podiam ser escravizadas por judeus.  

Com o decorrer dos tempos o escravo judeu foi adquirindo alguns direitos, os 

quais encontram-se registrados tanto no Antigo Testamento, como nos escritos 

rabínicos do período da Palestina nos tempos de Jesus, e que podiam, por vezes, 

tornar a sua vida prática bem menos difícil do que representava seu status social (cf. 

Lv 25,39.40). Na mesma direção vai também a prescrição segundo a qual o tempo de 

escravidão não podia exceder aos 6 anos (cf. Dt 15,12). Esta prescrição não tinha 

caráter absoluto, o escravo judeu tinha o direito de comprar sua liberdade a qualquer 

hora, desde que por parte dele próprio ou de seus familiares houvesse recursos 

necessários para isto (WEGNER, 1988). 
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Alguns ensaios sobre a ótica de Jesus e o paradigma das posições sociais para seus 

discípulos 

 

O “Reino de Deus”, de acordo com a tradição mateana, resume “a boa nova” 

que Jesus proclama, no anúncio da aproximação do “reinado ou reino de Deus”, 

ambas as expressões designam uma nova realidade, a sociedade alternativa. A 

primeira “o reinado de Deus” e a segunda, “o reino de Deus” denotam, para Camacho 

e Mateos, “a consequência desta ação divina, uma sociedade digna do homem” 

(2018, p. 56). 

O anúncio pressupõe uma corresponsabilidade do cristão em toda atmosfera 

da criação, seja ecológica e política, seja social e espiritual, de maneira a apresentar 

a perspectiva do Reino como “Já” e “Ainda não”. Conforme Camacho e Mateos, 

insinuam-se, assim, os dois aspectos da nova realidade: “A mudança pessoal 

(aspecto individual) e a mudança das relações humanas (aspecto social). Isto 

significa que não haverá nova sociedade se não existir homem novo” (2018, p. 56).  

O objetivo do ministério de Jesus, de sua prática e pregação foi perceber e 

fazer com que outros percebessem a presença do Reino de Deus. Horsley declara, 

em termos bem concretos, que “o Reino de Deus veio e está no meio do povo, 

disponível para ser reconhecido, recebido e para entrar nele” (2010, p.158). O ensino 

ético de Jesus estava “designado somente para o breve intervalo antes da vinda do 

fim (ética do interim), não para a vida comum dos homens da sociedade” (LADD, 

1997, p.56). 

As formulações acerca do tema “Reino de Deus”, apresenta a mensagem 

central de Jesus (reino de Deus, reino dos céus), é um fator que está em contraste 

com o número relativamente pequeno de exemplos no judaísmo pré-cristão, também 

no judaísmo contemporâneo do tempo de Jesus e no restante do Novo Testamento. 

Jeremias sugere uma “escatologia em processo de realização, de maneira a 

interpretar o ministério de Jesus como um todo, semelhante a um evento no qual o 

Reino é realizado” (2004, p. 161) 

O “reinado de Deus” não é um conceito espacial nem estático, mas um 

conceito dinâmico, de forma a significar a soberania real de Deus em ação, 

primeiramente como aposta à soberania real humana, mas também a seguir como 
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oposta a toda soberania no céu e na terra. Jeremias realça que a “marca principal é 

que Deus está a realizar o ideal da justiça real, sempre ansiado, mas nunca cumprido 

na terra” (2004, p.162). 

No centro desta narrativa existe um pedido, que é feito com a lógica de poder, 

com a perspectiva da mãe em ter os filhos honrados acima do restante do grupo 

central. Jesus afirma que somente Deus é o Patrono capaz de conceder tal 

patronagem, Jesus “é o mediador para o Reino, não o patrono” (MALINA; 

ROHRBAUGH, 2018, p.119).  Obviamente, ao ter como pano de fundo toda a estrutura 

opressora do império romano, Jesus desqualifica o modelo perverso de poder (v. 25, 

26). 

Pode-se entender, que existe um axioma com a tentativa de demonstrar que o 

cristianismo rompeu com a prática do judaísmo, que afastava as mulheres dos 

assuntos religiosos, e justificar a participação das mulheres no “convívio” com Jesus 

e até mesmo em dar um aporte a sua missão (cf. Lc 8,1-3). Com isso, “Jesus dá 

seguimento a sua prática libertadora” (STORNIOLO, 2004, p.84).  

A legislação religiosa judaica equiparava as mulheres com os escravos 

(pagãos) e com as crianças (menores). Jesus conversa não somente com a mulher 

de Zebedeu em público, também com uma samaritana (cf. Jo 4,27) e, por fim, deixa-

se tocar pela mulher com hemorragia que a tornava impura cerimonialmente (cf. Mt 

9,20-22). Isso não somente subverte, mas principalmente da visibilidade e inclusão 

as mulheres. 

O tema da inversão, tão típico de Jesus, contrasta os menos honrados com os 

mais honrados, os últimos, com os primeiros. A imagem começa com uma visão 

contrastante do mundo real fora da casa de Israel (os governos pagãos tiranos e os 

grandes) com a maneira pela qual as coisas deveriam ser no “Israel renovado” (o 

seguimento de Jesus). No “‘Israel renovado’ os grandes são os que servem como 

‘servos’ diákonoi” (MALINA; ROHRBAUGH, 2018, p. 120). 

Os primeiros são os que detêm a condição de escravos (doulos). Esta 

expressão, na forma gramatical como está, aparece na tradição mateana, quando 

existe a convocação e o envio ao cumprimento da missão dos doze apóstolos (10,24-

25), na parábola do credor  incompassivo  (18,26-28),  na  parábola  dos  dois  servos 
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(24,45-46), sempre a utilizar o substantivo doulos.2  

À medida em que se analisa algumas narrativas nos evangelhos, que apontam 

para o tema da escravidão, sinaliza-se que Jesus tinha conhecimento tanto de 

escravos da cidade, como escravos do campo. Em Mt 18,23-25; 22,3-10, há 

referências a escravos da corte de reis, evidentemente em cidades. Flávio Josefo, 

refere-se explicitamente a Dóris, uma das esposas de Heródes, o Grande, que possuía 

escravas (2021, p.788). Segundo Wegner, talvez seja preciso dizer até um pouco 

mais: “Pode-se pensar em virtude da cena da lavagem dos pés dos discípulos (cf Jo 

13,1s)” (1988, p.59).  

 

Conclusão 

 

Ao se analisar crítica e de maneira detalhada a narrativa de Mt 20,20-28, 

percebe-se que não somente o aspecto do poder é apresentado. A perspectiva da 

mãe, juntamente com os seus dois filhos, com o intuito de possivelmente garantir 

posição e poder, ao ter em mente governos tiranos-opressores, é desconstruída pela 

nova lógica de “Reino” ensinada por Jesus, não há espaço para tirania e opressão 

aos cidadãos que compõe e irão compor o “Reino de Deus”. 

 A reflexão teológica, por intermédio da Missão Integral, deve assumir as lições 

extraídas e anunciar um “Evangelho Total” às pessoas para levar em consideração a 

firmeza no ensinamento de Jesus apresentado aos seus seguidores. Ademais, dar 

visibilidade e lançar luz a toda a gente que, por conta das estruturas sociorreligiosas, 

não está a fazer parte da mesa do Senhor. Isso é prerrogativa da mensagem 

evangélica, de forma a ouvir o clamor da gente que geme a partir dos seus dramas. 
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 20. A MANIPULAÇÃO DA LEI E A EXCLUSÃO DOS POBRES NA CONCEPÇÃO 

PROFÉTICA 

 
THE MANIPULATION OF THE LAW AND THE EXCLUSION OF THE POOR IN THE 

PROPHETIC DESIGN 

Isidoro Mazzarolo1 

 

ST 3 – Bíblia, Ética e Política 

Resumo 
O objetivo do estudo é um olhar para as críticas proféticas em torno da manipulação 
das Leis e a exclusão dos pobres a fim de lançar luzes em torno dos paradigmas 
excludentes que envolvem grande parte das nações de hoje. A percepção profética 
condenava a perfídia dos ricos e governantes diante da situação dos pobres, viúvas, 
estrangeiros e órfãos. Nesse quadro social e político, algumas vezes vemos o 
envolvimento da religião contribuindo negativamente. A metodologia segue os 
parâmetros da exegese bíblica de investigação, inicialmente com passadas pelo 
método histórico crítica, a diacronia e, por fim, algumas pistas hermenêuticas. Diante 
de realidades paradoxais com a ética e a justiça que se levantaram as vozes 
proféticas clamando ao Deus da justiça uma intervenção para mudar o coração e a 
cabeça das pessoas, especialmente de seus líderes políticos e legisladores. A 
pobreza e a miséria, raramente, são frutos exclusivos da responsabilidade pessoal. 
Via de regra, os elementos geradores das exclusões e sofrimentos de grandes 
parcelas da humanidade são construções projetadas e calculadas da parte de quem 
domina a sociedade. A vocação profética é a consciência do assumir as durezas e 
agruras dos que não têm voz e nem vez, enfrentando perseguições e sofrimentos, 
não raro, pagando com a própria vida na defesa da vida, da justiça, dos direitos 
humanos. Os profetas e profetizas sempre atuaram e continuam atuando iluminados 
pela revelação divina e guiados pelos princípios da verdade e da fé. Nesse contexto, 
o papel dos líderes religiosos é colocar alicerces sólidos nas relações humanas a fim 
de que a religião seja um instrumento na construção da hospitalidade, solidariedade 
e amor fraterno. 
Palavras chave: Profecia. Justiça social. Direitos humanos. Religião. 

 
Abstract 
The aim of the study is to look at the prophetic criticisms surrounding the 
manipulation of the Laws and the exclusion of the poor in order to shed light on the 
exclusionary paradigms that involve a large part of the nations of today. Prophetic 
insight condemned the treachery of the rich and rulers in the face of the plight of the 
poor, widows, foreigners and orphans. In this social and political framework, we 
sometimes see the involvement of religion contributing negatively. 
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The methodology follows the parameters of biblical exegesis of investigation, initially 
passing through the critical historical method, diachrony and, finally, some 
hermeneutic clues. Faced with paradoxical realities with ethics and justice, prophetic 
voices were raised calling on the God of justice to intervene to change the hearts and 
minds of people, especially their political leaders and legislators. Poverty and misery 
are rarely the exclusive result of personal responsibility. As a rule, the elements that 
generate the exclusions and sufferings of large portions of humanity are projected 
and calculated constructions on the part of those who dominates society. 
The prophetic vocation is the awareness of assuming the hardships and hardships of 
those who have no voice and no time, facing persecution and suffering, often, paying 
with their own lives in defense of life, justice and human rights. The prophets and 
prophetesses have always acted and continue to act, enlightened by divine revelation 
and guided by the principles of truth and faith. In this context, the role of religious 
leaders is to lay solid foundations in human relationships so that religion can be an 
instrument in the construction of hospitality, solidarity and fraternal love. 
Keywords: Prophecy. Social justice. Human rights. Religion. 

 

Introdução 

 

A compreensão da profecia passa por uma relação muito íntima com a 

sociologia, a política e a religião. O primeiro pilar da convivência humana é a justiça 

social. Ainda que para muitos o conceito de justiça social possa variar dentro das 

diferentes culturas, um aspecto é inequívoco: se o outro está ferido ou machucado, 

ali, também justiça ficou ferida. É a exigência feita por Jesus no tocante à 

legitimidade de oferecer sacrifícios religiosos, pois onde há injustiças, Deus não 

aceita a oferenda (Mt 5,21-26). Jesus coloca como pilar da Nova Lei a justiça (Mt 

5,20). 

A etimologia hebraica é insegura visto que as discussões continuam abertas. 

A palavra tem uma proveniência de quatro fontes: a. da raiz árabe nabî’ anunciar, ser 

porta-voz); b. do hebraico nâbâ’ (borbulhar, extravasar palavras); 3. Do acádico nabû 

(chamar, aquele que é chamado “por Deus”); d. De uma raiz semita desconhecida, na 

qual podemos interpretar sob os diferentes conceitos, acima. Cada uma dessas 

correntes interpretativas possui defensores (CULVER, 1998, p. 905). Da etimologia 

grega pró+phêmi (falar diante de, em lugar de, proferir sentenças, revelar coisas 

obscuras, etc.), mas, nunca, adivinhar ou predizer (BOUDART, 2013, p. 1097). 

O profeta é um comissionado por Deus para instruir, advertir, admoestar, 

anunciar, consolar e outras coisas, especialmente onde há falsos profetas e, nesses 
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casos, ele deve vaticinar, partindo das revelações e inspirações recebidas (ZORREL, 

1968, p. 491).  

Pode-se afirmar que todos os vaticínios proféticos tomam como paradigma a 

justiça divina decretada inviolável em favor dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos 

estrangeiros (Ex 22,22; 10,18; 14,29; 16,11; Is 1,17; Zc 7,10). Jó 24,3 escreve: do órfão 

tomam o jumento e da viúva tomam o boi como penhora. O pobre aparece mais de 

100 vezes como paradigma do necessitado, explorado ou excluido (Ex 22,25; 23,3.6; 

Dt 15,4). É dentro desse contexto que, mais recentemente, foi estigmatizado o lexema 

empobrecido, ou seja, foi reduzido à pobreza, à indigência e à escravidão por 

esquemas opressores e perversos. 

 

A promulgação de leis e os pobres 

 

O Decálogo protege a dignidade da vida em qualquer situação: Honra teu pai e 

tua mãe; não matarás, não adulterarás, não roubarás, não apresentarás testemunho 

falso e não cobiçarás o que é do teu próximo (Ex 20,12-17). No Sermão da Montanha, 

Jesus afirma que não veio abolir nem a lei e nem os profetas (Mt 5,17-20), afirmando 

que a essência da Lei seria o respeito ao próximo e a Deus. Deus estabeleceu também 

condições: o parceiro dessa Aliança teria que obedecer a sua voz e observar suas 

prescrições, caso contrário, cairiam sobre Israel as maldições divinas (Ex 23,21; Lv 

26,14-45; Dt 28,15-68), (VOIGT, 1984, p. 515).  

Nos tempos antigos, em Israel, não havia uma distinção entre a Lei civil e a Lei 

religiosa. Toda Lei é encarada como um dever religioso e impõe uma obrigação 

sagrada. Não importa quem aplica a Lei, em última análise, é Iahweh quem 

recompensa ou castiga por sua violação. Quando as coletâneas de Leis eram 

promulgadas, como as que foram por Josias (2Rs 22,23) e Esdras (9,5ss), o eram 

como a vontade revelada de Iahweh (LINDNEZ, 1983, p. 541). 

A concepção da Lei como vontade revelada de Deus não encontra paralelo em 

outras coleções do Antigo Oriente Médio. Tanto Hamurabi quanto Lipit-Ishtar 

recebem dos deuses a autoridade necessária para promulgar as Leis e a sabedoria 

requerida para formulá-las. Neste caso, as Leis são resultantes de sua própria obra, 

de sua obra pessoal. Por conseguinte, a concepção da Lei como uma obrigação 
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sagrada decorrente das Alianças é única em Israel, pelo menos até onde é possível 

conhecê-la, e é fundamental na concepção do AT. A sociedade é considerada como 

organismo governado pela vontade de Deus, e a história, como sucessão de eventos 

determinados pela atitude do homem em face da Lei (LINDNEZ, 1983, p. 541). 

 

O profeta transforma o grito do empobrecido em apelo a Deus 

 

A palavra ‘pobre’ encontra-se, pela primeira vez, no código das Alianças (Ex 

22,24). Não é uma palavra neutra. O seu sentido básico é empobrecido, explorado, 

roubado, desterrado, migrante ou expulso de seu habitat. O Código das Alianças (Ex 

20,22 a 23,19) é um reflexo da situação crítica daquela época e revela a tendência que 

levou o povo a querer a monarquia (1Sm 8,1-9). A presença do pobre ou empobrecido 

no meio do povo era uma prova de que a Aliança estava sendo quebrada e o povo 

estava se desligando da sua raiz, infiel a ela. Na época de Salomão, a mudança já 

tinha sido completa e o pobre estava de volta, empobrecido pelos trabalhos forçados 

impostos pelo rei.  

Ora, os Profetas percebiam a perfídia dos dominadores e a hipocrisia dos seus 

argumentos (Is 10,1-2), captavam o grito abafado do pobre e o retornavam à nação 

em forma de denúncia contra os poderosos e mentirosos. O que, na Teologia da 

Libertação, se chamou de opção preferencial pelos pobres, era, naquele tempo, o 

paradigma da ação dos Profetas e, na teologia de Lucas, os poemas da misericórdia 

de Deus e a libertação dos oprimidos (Lc 1,46-56; 67-79), (MAZZAROLO, 2013, p. 50-

60). Sem medo, os Profetas entravam no mundo concreto do governo (Jr 21,11-14; 

22,13-19), do comércio (Am 8,4-8), do tribunal e da justiça (Mq 3,9-12), do trabalho 

(Hab 2,9-12), do Sacerdote e do culto (Os 4,4-14), apontavam as várias formas de 

transgressão das Alianças, desmascaravam os engodos, denunciavam os 

responsáveis e buscavam a proteção dos pobres: Sim! Existe um fruto para o justo! 

De fato! Existe um Deus que faz justiça sobre a Terra (Sl 58,12).  

Os pobres e os humildes encontram alegria em Iahweh (Is 29,9), ouvem a sua 

boa nova (Is 61,1). Iahweh é o salvador dos necessitados (Jr 20,13). Os termos para 

designar pobre e necessitado são aplicados aos injustiçados Israel (Is 49,13) e Sião 

(Is 51,21; 54,11). Essas passagens indicam que o judaísmo pós-exílico identificava a 
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piedade com a pobreza e a humildade. Não há dúvida de que a comunidade pós-

exílica da Palestina era efetivamente de pobres, pelo menos no início da sua história. 

Também, é provável que essas designações reflitam a história catastrófica da queda 

na monarquia israelita, que deixou os judeus sujeitos aos poderosos impérios 

babilônico e persa. Assim, se compreende por que a luxúria e a nobreza são 

frequentemente tão vergastadas pelos Profetas pré-exílicos. 

 

As manipulações da Lei e a profecia 

 

O livro de Isaías é como o mar, que repete suas ondas sem se esgotar. 

Parecendo que acabou, um problema tratado ressurge com força ameaçadora. Isso 

é o que ocorre com a seção 9,7-10,19. O livro do Emanuel descreveu as lutas entre o 

Norte e o Sul, e Deus condenava a ambos: “Ele será pedra de tropeço e rocha de 

precipício para as duas casas de Israel, será laços e armadilha para os habitantes de 

Jerusalém” (8,14). No entanto, o poema 8,23b-9,6 pressupunha o fim dessa atitude, 

a libertação e a paz (Sicre, 1990, p. 308). 

Essa seção, segundo Lack, estrutura-se a partir de um tríplice “envia” (shlh: 

9,7; 10,6.16). Deus envia sua palavra (9,7), envia à Assíria (10,6); envia enfermidade 

(10,16). O pecado de Israel é denunciado no poema com o refrão (9,7-20) e no “ai” 

(10,1-4a), que será destacado para uma análise pormenorizada. Nesta seção só 

encontraremos um aspecto da crítica social, mas é muito importante por sua 

afirmação e pela função que desempenha (Sicre, 1990, p. 308).  

 

1Ai dos que promulgam Leis iníquas, dos que elaboram rescritos de opressão 

2para desapossarem os fracos do seu direito e privar da sua justiça os pobres do 

meu povo, para despojar as viúvas e saquear os órfãos. 3Pois bem, que fareis no 

dia da visitação, quando a ruína vier de longe? A quem correreis em busca de 

socorro, onde deixareis as vossas riquezas, 4para não terdes de vos arrastar 

humildemente entre os prisioneiros, para não caírem entre os cadáveres? Com 

tudo isso, a sua ira não se amainou, e a sua mão continua estendida (Is 10,1-4a).  

 

Observa-se que o Profeta fala da ação (v. 1) e da intenção (v. 2). A primeira 

consiste em “redigir com entusiasmo” não o código de Leis (mispatîm), mas uma 
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série de disposições complementares (heq, miktab), que não suprimem a letra da Lei 

em vigor, mas servem para distorcê-las e dela se aproveitarem. De certa forma, a Lei 

recebe no AT diversas designações: ‘ensinamento’ (Torá), ‘testemunho, preceito, 

mandamento, decisão’ (ou juízo, julgamento), ‘palavra vontade, caminho de Deus’ 

(VOIGHT, 1984, p. 515).  

Estas pessoas podem estar investidas de toda autoridade, mas Isaías diz que 

seus decretos são iníquos e vexatórios, orientados contra os fracos (dallîm), contra 

os pobres (onîyîm ou anawin), contra os órfãos e contra as viúvas. Em princípio, a 

condenação profética aos magistrados perversos, sublinha quatro atitudes:  

 

 Excluir os dallîm da comunidade jurídica; 

 Roubar dos pobres toda a possibilidade de reivindicação justa; 

 Escravizar as viúvas; 

 Apropriar-se da propriedade dos órfãos. 

O destino das viúvas e dos órfãos é uma consequência direta das manipulações 

jurídicas e o resultado do roubo dos direitos dos pobres (WILSON, 1993, p. 70).  

 

No séc. VIII a. C., um grupo da elite rica de Judá conseguiu, especialmente 

através de procedimentos legais manipulados, aumentar a sua influência às custas 

dos mais fracos (Is 5,8s); com toda probabilidade, trata-se de jurisprudência oficial 

(monárquica), de instituição de direito escrito; a consequência mais expressiva disso 

é que os fracos e os pobres, órfãos e viúvas são impedidos das possibilidades legais 

de obter a justiça. É neste ambiente de caos social, ético e espiritual que surgem as 

expectativas de um Messias justo-juiz (Is 11,1-5).  

Esse conceito tornou-se importante na literatura dos Profetas, dos sábios e 

dos ‘anawim. O rei futuro terá um espírito profundamente religioso, estará 

intimamente unido a Iahweh e poderá desempenhar uma função de mediador 

religioso, como Abraão (Gn 20,1) e Moisés (cf. Ex 20,20), (BALARINI, 1977, p. 150).  

A ideia de que os fracos e sem recursos também tinham que ser socorridos 

por parte dos soberanos estava espalhada por todo Oriente, mas foi só a intervenção 

profética que a relacionou definitivamente com Iahweh. Ele também é o Deus dos 

economicamente fracos. Já em virtudes de antiquíssimas tradições tribais, ele está 
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ligado aos pobres como auxiliador confiável e salvador comprovado. Ele escuta as 

queixas: Tu não te esqueces dos pobres (Sl 10,12); Bom e justo é Iahweh; mostra aos 

pecadores o caminho (Sl 25,8ss). Os pobres se consideravam como pertencentes a 

Deus não por causa de seus méritos, mas da benevolência que ele sente para com 

eles (BAUER, 2000, p. 444). 

 

Conclusões hermenêuticas 

 

As falácias religiosas e jurídicas se repetem, hoje, e para impor determinadas 

regras existe a arte de manipulação de Deus. Manipular Deus é o mesmo que utilizá-

lo em benefício próprio. As grandes mentiras, muitas vezes, utilizam os caminhos 

jurídicos para apresentar-se como verdadeiras (Jr 8,8). 

Hoje, diante de tantos fenômenos tristes que a história nos reserva, observa-

se a utilização de Deus e símbolos religiosos para sustentar campanhas políticas, 

para condenar grandes populações ao exílio, para apossar-se das terras dos outros 

através de grilagens, violência, pistoleiros e homens e mulheres nos altos escalões 

da vida pública.  

A corrupção não é um fenômeno isolado ou patrimônio de um povo, mas é a 

arte de enriquecer-se através dos esquemas de cartel, organizações criminosas e 

conluios de grandes corporações que envolvem pessoas das mais diferentes esferas.  

A indústria das armas, das guerras, das armas químicas e nucleares não 

devolvem benefícios às populações, ao contrário, deixam atrás de si miséria, 

sofrimento, mutilados, inválidos e desnutridos, como exemplo: O Vietnam, Laos, 

Camboja, Afeganistão, Iraque, Líbia e muitos outros, sem contar as cruéis 

experiências na América Latina, nos tempos das ditaduras militares. 

A exemplo dos mártires da profecia de ontem, poder-se-ia elencar os milhares 

de mártires de hoje, que derramaram seu sangue na defesa dos negros, indígenas, 

sem teto, sem terra e sem identidade. Assim como D. Oscar Romero, Martin de Porres, 

Dorothy Stang, Chico Mendes, muitos outros assumiram a vocação profética em 

defesa dos direitos dos mais fracos.  

É diante do grande fenômeno das migrações forçadas e de tantos prófugos 

que se faz imperativa a vocação profética. Os que possuem consciência e 
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discernimento não podem se calar, pois se eles se calarem, as pedras gritarão (Lc 

19,40).  

O Papa Francisco, em seus escritos e homilias (especialmente a LAUDATO SI 

e a FRATELLI TUTTI), surge como uma voz forte, questionadora e inquietante para 

um mundo dilacerado por grandes potências, cujo deus é o capital, posses, lucros e 

ídolos em paraísos fiscais. Torna-se fundamental fazer coro a esses apelos e 

trabalhar em conjunto para uma civilização do amor. 
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21. UMA TEOLOGIA DIANTE DOS PODERES E INJUSTIÇAS: DENOMINAÇÕES 

CRISTÃS E ESTADO BRASILEIRO 

 

A THEOLOGY BEFORE POWERS AND INJUSTICES: CHRISTIAN DESIGNATIONS AND 

THE BRAZILIAN STATE 

Itamar Marques da Silva1 

 

ST 3 – Bíblia, Ética e Política 

Resumo 
Esse trabalho proclama a Teologia do reino diante da realidade brasileira, do 
fundamentalismo religioso pautado em uma pseudomoral que justifica um governo 
de injustiças, discrimina, exclui, segrega e elimina pessoas em nome de Deus. Assim 
questiona-se: Qual é o papel da Teologia diante dos poderes e injustiças: 
denominações cristãs e Estado brasileiro? Tal pergunta pareça fácil, ora a Teologia 
deve ser a voz profética para denunciar as injustiças e poderes opressores. No 
entanto, quando as injustiças e opressões são respaldados por uma Teologia de 
dominação a resposta carece de: Apontar qual Teologia está a serviço do reino. Para 
isso o trabalho quer: Descrever o papel da Teologia a serviço do reino; Analisar o 
papel da Teologia do reino e a Teologia a serviço do poder; Enumerar alguns desafios 
para a Teologia do reino. Assim a proposta abordará a questão a partir das 
constatações e reflexões advindas dessa realidade, usando a metodologia dedutiva, 
qualitativa e de revisão bibliográfica. Acredita-se que a Teologia não pode ficar 
indiferente diante das injustiças e estruturas de poder, pois a fonte que a sacia, é a 
mesma que embebeda a autêntica religião, o amor (Tg 1,27), seu compromisso deve 
estar distante das estruturas de dominação ao passo que se aproxima das “faces de 
Cristo” desvelados nos que sofrem as injustiças da fome, os preconceitos por serem 
estrangeiros, as prisões injustas, os doentes e tantos outros (Mt 25,34-36) que em 
um Brasil desigual revelam a face de Cristo em seu rostos vulneráveis. 
Palavra-chave: Teologia. Políticas públicas. Injustiças. Estruturas de poder. 

 
Abstract 
This work proclaims the Theology of the Kingdom in face of the Brazilian reality, of 
religious fundamentalism based on a pseudo-morality that justifies a government of 
injustices, discriminates, excludes, segregates and eliminates people in the name of 
God. Thus, the question is: What is the role of Theology in the face of powers and 
injustices: Christian denominations and the Brazilian State? Such a question seems 
easy, now Theology must be the prophetic voice to denounce injustices and 
oppressive powers. However, when injustices and oppressions are supported by a 
theology of domination, the answer lacks: To point out which theology is at the service 
of the kingdom. For this, the work wants to: Describe the role of Theology in the 
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service of the kingdom; Analyze the role of Kingdom Theology and Theology in the 
service of power; List some challenges for kingdom theology. Thus, the proposal will 
address the issue from the findings and reflections arising from this reality, using the 
deductive, qualitative and bibliographic review methodology. It is believed that 
Theology cannot remain indifferent to injustices and power structures, as the source 
that satisfies it is the same source that imbues authentic religion, love (James 1.27), 
its commitment must be far from the structures of domination while approaching the 
“faces of Christ” unveiled in those who suffer the injustices of hunger, prejudices for 
being foreigners, unfair prisons, the sick and so many others (Matthew 25.34-36) that 
in an unequal Brazil reveal the face of Christ in their vulnerable faces. 
Keyword: Theology. Public politics. Injustices. Power structures. 

 

Introdução 

 

Diante do atual cenário brasileiro, onde bíblia e arma trocam de mão como 

sinônimos, onde um pseudomoralismo alinhado as estruturas de poder, é enaltecido, 

mesmo que em detrimento da justiça. Há aparentemente duas grandes Teologias, 

uma a serviço do Reino e outra a serviço das estruturas de poder. 

Em relação a Teologia que respalda as injustiças, Essa Teologia que está a 

serviço da opressão parece cumprir bem o seu papel no ambiente das comunidades 

de fé, pois parecem trazerem uma espécie de satisfação para seus adeptos com 

respostas simplistas e promessas de sucesso na vida. No entanto, se falando de 

Brasil, há evidências dessa Teologia agindo em defesa das estruturas do poder 

político de extrema direita. Ficando nítido que toda narrativa homofóbica construída 

nas eleições de 2018 tinham um propósito bem definido, uma Teologia a serviço da 

política de extrema direita. Não foi estranho e nem incongruente para os membros o 

apoio armamentista dentro de templos. 

Frente a isso, esse trabalho proclama a Teologia do reino diante da realidade 

brasileira, do fundamentalismo religioso pautado em uma pseudomoral que justifica 

um governo de injustiças, discrimina, exclui, segrega e elimina pessoas em nome de 

Deus. 

Essa Teologia que exerce uma espécie de domínio parece estar em ascensão 

desde 1986, antes da Assembleia Constituinte de 1988, alinhada com o poder político 

conservador, pois nesse ano o discurso pseudomoralista elegeu doze 

neopentecostais como representantes no Congresso Federal, que alinhados com 
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católicos conservadores, uniram-se em oposição às demandas progressivas e ao 

movimento feminista (CARRANZA; CUNHA, 2018, 493). 

Assim questiona-se: Qual é o papel da Teologia diante dos poderes e 

injustiças: denominações cristãs e Estado brasileiro? Tal pergunta pareça fácil, ora a 

Teologia deve ser a voz profética para denunciar as injustiças e poderes opressores. 

No entanto, quando as injustiças e opressões são respaldados por uma Teologia de 

dominação a respostas carece de: Apontar qual Teologia está a serviço do reino. 

Desde então, essa Teologia que respalda a opressão tem crescido no Brasil, 

sendo procurada por militantes e líderes políticos extremistas para justificar seus 

preconceitos em nome de uma suposta moral cristã. Sobre os riscos que essa 

Teologia à serviço da dominação impõe, Freston alerta: 

 

Em torno dos candidatos evangélicos há líderes e membros da igreja com uma 

expectativa “messiânica” de que aquele candidato evangélico canalizará 

automaticamente as bênçãos de Deus sobre o Brasil, resolvendo todos os problemas que 

nos afligem. Esse messianismo é muito perigoso, para o país e para a Igreja. Ao contrário 

do que muitas vezes se afirma, a última parte do homem a se converter não é o bolso, é 

o fascínio pelo poder (FRESTON, 2006, p. 10-11).  

 

Esse fascínio pelo poder faz com que não somente políticos evangélicos 

carreguem esse messianismo. A realidade brasileira parece evidenciar manobras de 

líderes que passaram por um rebatizado em denominações evangélicas para ganhar 

o apoio dos evangélicos. No entanto, há que se observar que nessa estratégia não há 

nada de compromisso com o evangelho que propaga a justiça, o comprometimento 

nessa estratégia evidencia a astúcia por um projeto de poder. 

Quando as injustiças e opressões são respaldados por uma Teologia de 

dominação a resposta carece de: Apontar qual Teologia está a serviço do reino. Para 

isso o trabalho quer: Descrever o papel da Teologia a serviço do reino; Analisar o 

papel da Teologia do reino e a Teologia a serviço do poder; Enumerar alguns desafios 

para a Teologia do reino. 

Outra evidencia dessas articulações de poder e ausência da justiça social, se 

mostra no discurso moralista que parece ser capaz de encobrir todo o desastre social 

e ainda reforçar uma narrativa insustentável de honestidade para manutenção do 



 

204 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

poder. Certamente essa Teologia não é a que esse paper utiliza para encontrar 

relações com a bioética, pois além de caminhar em oposição ao Evangelho, não tem 

compromisso com as vidas humanas que sofrem em um Brasil decadente. 

Assim a proposta abordará a questão a partir das constatações e reflexões 

advindas dessa realidade, usando a metodologia dedutiva, qualitativa e de revisão 

bibliográfica. Acredita-se que a Teologia não pode ficar indiferente diante das 

injustiças e estruturas de poder, pois a fonte que a sacia, é a mesma que embebeda 

a autêntica religião, o amor (Tg 1,27), seu compromisso deve estar distante das 

estruturas de dominação ao passo que se aproxima das “faces de Cristo” desvelados 

nos que sofrem as injustiças da fome, os preconceitos por serem estrangeiros, as 

prisões injustas, os doentes e tantos outros (Mt 25,34-36) que em um Brasil desigual 

revelam a face de Cristo em seu rostos vulneráveis. 

 

As duas Teologias e suas consequências 

 

Infelizmente o poder, a dominação e a injustiça parecem respaldarem-se em 

uma Teologia. Não é estranho que muitos foram enganados pela 'verdade' do 

capítulo 8 do evangelista João. Sim, a verdade do Messias libertador foi manipulada 

para justificar a eleição presidencial de 2018. Sim, o texto do evangelista João é 

utilizado há tempos por líderes políticos, já foi utilizado, inclusive pelo próprio Hitler. 

Segundo Py:  

 

Hitler utilizava jargões cristãos como chaves de seus discursos tais como o próprio 

“Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” (João 8,32), e “criou Deus, o homem à 

sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher criou” – para defender a família 

tradicional cristã alemã (Solle, 1970). Hitler também fez conferências em reuniões cristãs 

(luteranas, católicas e confessantes), relacionou-se com pastores e padres – entre os 

luteranos se destacam os pastores Walter Hoff, Rudolf Kittel, Prospt Ernst Szymanowski, 

que criaram o que o regime imperial chamava de “cristianismo positivo”. (PY, 2020, p. 28). 

 

Outro fator é que não é estranho a espiritualização dos problemas sociais com 

um véu que esconde uma realidade. O pseudomoralismo que desabrocha dessa 

Teologia parece ser típico do modelo capitalista de produção. Ora, o sujeito faz e não 
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questiona. Assim se comportam as grandes corporações evangélicas sobre seus 

fiéis. Daí urge a problemática de discutirmos, principalmente com os biblistas esses 

problema, ora: “...é preciso ser enfático: não colocar a teologia em pauta é perder de 

vista o poder existente em sua utilização política pela via do fundamentalismo cristão 

das grandes corporações” (PY, 2020, p.4). 

O conjunto de regras, impostos pelas corporações, a ser obedecido, mantém o 

povo alienado as propostas institucionais. Essas características parecem 

permearem a principal razão para essas corporações se alinharem com as políticas 

de extrema direita. Esse modelo de teologia é visto por Py como:  

 

...filha do fundamentalismo evangélico que se monetariza em prol das grandes 

corporações, como a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Universal do Reino de 

Deus, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo e tantas outras em moldes próximos. 

Portanto, a governabilidade de Bolsonaro se estrutura prioritariamente a partir das pautas 

cristãs presentes no cotidiano dos contextos populares, mas moldada por um corte 

fundamentalista, alimentada pelas grandes corporações evangélicas e suas influências 

orgânicas no atual governo (PY, 2020, p.5) 

 

 Sendo a Teologia uma ciência hermenêutica, é evidente que muitos fazem uso 

dessa para seus propósitos individualistas e não a usam a serviço do Reino. Não é 

estranho tantas operações da Polícia Federal envolvendo denominações religiosas 

e/ou seus líderes.  

O grande problema que inquieta a autêntica Teologia é a forma nada ética 

dessas corporações utilizarem uma hermenêutica bíblica para justificarem o poder a 

opressão e a injustiça. Quase sempre os adeptos de uma Teologia do Reino são 

vistos como problemas dentro dos templos e denominações que se venderam para 

as estruturas de poder. 

 

A voz profética que denuncia mesmo na opressão 

 

Os profetas parecem terem vividos uma vida de perseguições, mas mesmo 

assim profetizavam, denunciavam as injustiças cometidas aos mais vulneráveis. No 

entanto o que chama atenção, é que os conhecedores dessas histórias, insistiram em 
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perseguir na atualidade. Um exemplo disso foi o pastor presbiteriano João Dias de 

Araújo, que por se colocar ao lado dos oprimidos, foi expulso e denunciado de 

comunismo ao regime militar por sua própria comunidade de fé. 

João Dias não deixou de seguir a Teologia do Reino, denunciando os absurdos, 

os pecados sociais que infelizmente os próprios cristãos não reconheciam e se 

alinhavam com a ditadura militar brasileira. Confrontando a ditadura militar brasileira, 

João Dias de Araújo, se colocou a serviço do Reino convocando os cristãos a 

resistência, de modo que não se conformassem com as injustiças desse Brasil, mas 

questionassem:  

 

1 - Que estou fazendo se sou cristão, | Se Cristo deu-me o seu perdão? | Há muitos pobres 

sem lar, sem pão, | Há muitas vidas sem salvação. |, Mas Cristo veio para nos remir, | O 

homem todo, sem dividir: | Não só a alma do mal salvar, | Também o corpo ressuscitar.2 

- Há muita fome no meu país, | Há tanta gente que é infeliz, | Há criancinhas que vão 

morrer, | Há tantos velhos a padecer. | Milhões não sabem como escrever, | Milhões de 

pobres não sabem ler: | Nas trevas vivem sem perceber | Que são escravos de um outro 

ser.3- Que estou fazendo se sou cristão, | Se Cristo deu-me o seu perdão?Há muitos 

pobres sem lar, sem pão, | Há muitas vidas sem salvação. | Aos poderosos eu vou pregar, 

| Aos homens ricos vou proclamar | Que a injustiça é contra Deus | E a vil miséria insulta 

os céus.  (ARAÚJO. In HCC. 1991, p.552) 

 

Tal reflexão poética de João Dias de Araújo aflora na atualidade como um 

chamado para a prática cristã. 

Os apontamentos dessa música parecem reverberar a denúncia de Amós 8. 4-

18 quando denunciava a forma injusta como eram tratados os necessitados. A 

música também parece carregar nas entrelinhas e em consonância com Amós 5. 21-

23, que  a Teologia que está a serviço do poder, de igual modo, está longe de Deus. 

Pois, o desejo e propósito de Deus residem na Justiça (Am 5,24). Portanto, a autêntica 

Teologia deve se impor e questionar as distorções hermenêuticas feitas com 

intenções individualistas, portanto longe da ética cristã, ainda que sigam um 

legalismo como os fariseus. 
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Conclusão 

 

A proposta desse paper é um aceno, mas há essa discussão que vai muito 

além das breves provocações trazidas aqui. Portanto, os objetivos em partes foram 

atingidos, mas a parte práxis e outras discussões carecem de um aprofundamento 

maior que em partes o professor Fábio Py já vem exercendo em seus ensaios e 

apontamentos. 

Como resposta à pergunta norteadora, observa-se que a Teologia autêntica 

deve impor-se sobre as mais variadas hermenêuticas individualistas que estão a 

serviço da opressão. Logo o compromisso ético, coletivo, deve prevalecer em prol 

dos vulneráveis e em detrimento de qualquer forma de injustiça e opressão. 

A relação entre estruturas de poder e cristianismo são antagônicas. O 

cristianismo é libertador descompromissado com qualquer forma de injustiça. As 

primeiras comunidades cristãs tinham essa característica. Já as estruturas de poder 

e opressão, vivem em detrimento dos mais vulneráveis, uma afronta ao Cristo da cruz. 

Compreende-se que o Brasil vive tempos sóbrios, onde o poder e a religião 

voltaram-se em uma relação opressora. Da mesma forma que esse modelo existia 

em Jerusalém, existiu na idade média, volta a insurgir em um dos países mais cristão 

do mundo. 
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22. RELIGIÃO E POLÍTICA NO ISRAEL DO SÉCULO IX: A JUSTIFICATIVA RELIGIOSA 

DA REVOLTA DE JEÚ 

 

RELIGION AND POLITICS IN ISRAEL (9TH CENTURY B.C.): THE RELIGIOUS 

JUSTIFICATION OF THE JEHU’S UPRISING 

 

Maria de Lourdes Corrêa Lima1 
 

ST 3 – Bíblia, Ética e Política 

Resumo 
A revolta de Jeú contra a dinastia Amrida durante o reinado de Acab (séc. IX a.C) é 
ligada, na Escritura, a Elias e Eliseu (cf. 1Rs 19,15-18; 2Rs 9,1-10). Vários problemas 
históricos estão envoltos neste episódio, particularmente em relação à política anti-
assíria da dinastia amrida e o enfrentamento de grupos filo-assírios (no tempo de 
Salmanassar III). Outra questão consiste no modo como a inscrição do “obelisco 
negro” menciona Jeú: como “filho de Amri”. De outra parte, põe-se a questão se os 
dois profetas do século IX teriam influenciado também uma revolta em Damasco, de 
Hazael contra Ben-Hadad III. O texto bíblico de 2Rs 9,1-10, contudo, justifica a 
derrocada da dinastia de Amri a partir de uma concepção religiosa: a luta do javismo 
contra o baalismo e a purificação do culto israelita. Com isso, faz emergir a questão 
da relação entre poder estatal e religião (representada pela figura profética), 
especialmente no uso desta última como base para ações políticas. O presente 
trabalho pretende apresentar, a partir de estudos recentes, os dados históricos 
relativos ao evento e, a seguir, analisar os dados bíblicos, descortinando seu 
interesse religioso. Emergirá daí uma reflexão sobre o tema da relação entre religião 
e política na época do texto, com possibilidade de analogias com outras situações 
em outras épocas. 
Palavras-chave: Profeta Eliseu. Profetismo e política. Monarquia em Israel. 
 
Abstract 
Jehu's revolt against the Amrida dynasty during the reign of Ahab (9th century BC) is 
linked, in Scripture, to Elijah and Elisha (cf. 1Ki 19:15-18; 2Ki 9:1-10). Several 
historical problems are involved in this episode, particularly concerning the anti-
Assyrian policy of the Amrida dynasty and the confrontation of philo-Assyrian groups 
(in the time of Shalmaneser III). Another question is how the inscription on the "black 
obelisk" mentions Jehu: as "son of Amri." On the other hand, the question arises 
whether the two ninth-century prophets would also have influenced an uprising in 
Damascus by Hazael against Ben-Hadad III. The biblical text of 2 Kings 9:1-10, 
however, justifies the downfall of the Amri dynasty based on a religious conception: 
the struggle of Javism against Baalism and the purification of the Israelite cult. Thus, 
the question of the relationship between state power and religion (represented by the 
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prophetic figure) emerges, especially in the use of the latter as a basis for political 
actions. The present work intends to present, from recent studies, the historical data 
related to the event and, then, to analyze the biblical data, revealing its religious 
interest. From this, a reflection on the theme of the relationship between religion and 
politics at the time of the text will emerge, with the possibility of analogies with other 
situations in other times. 
Keywords: Prophet Elisha. Prophetism and politics. Monarchy in Israel. 
 

Introdução 

 

Por ser religiosamente justificado pelo profeta Eliseu, o golpe de Jeú, narrado 

em 2Rs 9–10 exemplifica a relação entre religião e política não só no Israel do século 

IX a.C. mas na mentalidade geral espelhada na Escritura. Como entender que um 

profeta do Senhor tenha tal influência em questões políticas de modo a fundamentar 

uma revolução que deu fim a uma dinastia? Para uma mais adequada consideração 

do tema, será apresentada primeiramente uma possível reconstrução dos fatos e se 

procurará identificar a figura de Jeú, que aparece no texto bíblico como chefe militar 

sem maiores precisões, mas com um patronímico que chama a atenção. A seguir, 

será considerada a inter-relação entre dimensão política e religiosa na sociedade 

israelita do tempo veterotestamentário e, sobre este cenário, será tematizada a ação 

de Eliseu frente à situação política de sua época e, assim, ao golpe de Jeú. Chegar-

se-á então a uma reflexão sobre o tema que considere, embora de modo sumário, seu 

desenvolvimento tal como se pode depreender dos dados escriturísticos. 

 

A revolta de Jeú 

 

A questão da historicidade 

 

A revolta de Jeú contra a casa de Amri é posta em relação, na Escritura, com a 

atividade dos profetas Elias e Eliseu. Em 1Rs 19,15-18, no contexto da teofania do 

Horeb (vv. 9-18), Elias recebe a ordem divina de ungir Hazael como rei da Síria (v. 15) 

e Jeú como rei de Israel (v. 16), além de Eliseu como profeta (v. 16). Em 2Rs 9, Eliseu 

envia a Ramot de Galaad, para ungir Jeú, um dos “filhos dos profetas” (vv. 1-3), que 

o unge explicitando sua missão de exterminar a casa de Acab (vv. 7-10); logo em 
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seguida, os chefes aclamam Jeú como rei (vv. 11-13). Na sequência, Jeú vai a Izreel 

e lá mata o rei Jorão, de Israel (vv. 17-26), e o rei Ocozias, de Judá (vv. 27-28), 

enquanto este fugia para Judá. Além disso, elimina toda a casa real, incluindo Jezabel 

(vv. 30-37; 10,1-17). Toma o palácio de Izreel e, para dominar Samaria e deles obter 

submissão, dá a seus habitantes a ordem de que lhe enviassem os “chefes” (רֺאׁש) 

amridas. Interpretado o termo רֺאׁש em seu significado básico de “cabeça”, são 

exterminados os setenta príncipes da casa de Amri. Por fim, Jeú mata os cultores de 

Baal e profana-lhes o santuário (10,18-28), unindo explicitamente sua atuação 

política ao aspecto religioso. 

Tal descrição não deixa de apresentar questões de índole histórica, sobretudo 

quanto ao fato de colocar Elias e Eliseu ligados a Hazael, o qual, porém, mais tarde se 

oporá ao reino de Israel (SOGGIN, 2002, p. 280). Hazael lutou muitas vezes contra a 

Assíria, opondo-se, como a dinastia de Amri, a ela. Entende-se então que Jeú e Hazael 

se tivessem aliado, de início, contra a Assíria e que Eliseu tivesse apoiado Hazael 

porque este se opunha aos amridas (LIVERANI, 2008, pp. 148.157). Porém, mais 

tarde, a disputa de territórios na Transjordânia marcou a oposição entre Jeú e Hazael 

(2Rs 10,32-33; 11; 1218-19). Apesar desta dificuldade, todavia, e mesmo contando 

com as reelaborações religiosas dos dados, é possível admitir nos textos bíblicos um 

núcleo histórico, que reporta um real confronto político-religioso entre círculos 

proféticos e a monarquia. De fato, sem isso não se entenderia a futura atuação do 

profeta Oseias e dos autores deuteronomistas contra a religião cananeia (ALBERTZ, 

1999, p. 281). 

Para uma mais exata reconstrução dos dados, a inscrição aramaica de Tel Dan 

oferece alguns elementos. Nela, em diferença a 2Rs 8,28-29; 9,17-28, é indicado que 

foi Hazael quem venceu e matou Jorão e Ocozias. Segundo Liverani, tal dado indicaria 

que Jeú seria de fato submisso a Hazael e teria sido entronizado por ele ou ao menos 

se teria aproveitado das circunstâncias para isso (LIVERANI, 2008, p. 151). Na’aman 

não entende que tal notícia se deveu ao fato de Aram e Israel estarem em aliança 

nesta época, de modo que o feito de um seria naturalmente atribuído a outro. Pensa, 

ao contrário, que a nota é verídica e que Jeú, vendo subjugados os reis de Israel e 

Judá por Hazael, ter-se-ia utilizado disso para eliminar os amridas e impor-se como 
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rei. Com a chegada de Salmanassar III à região, Jeú se teria aliado a ele pagando-lhe 

tributo, conforme testemunha o obelisco negro, afastando-se, por conseguinte, de 

Aram, de Tiro e de Judá. Tal hipótese explicaria também a eliminação de Jezabel e 

do culto cananeu (NA’AMAN, 2007, pp. 403-405). 

A figura de Jeú 

Segundo os dados bíblicos, Jeú, diferentemente de dois outros usurpadores 

anteriores (Zimri e Amri: 1Rs16,6.9), possui grande proximidade com a parentela do 

rei que pretende destituir. Com efeito, parece conhecer em detalhes os pertencentes 

à casa de Amri e tem livre acesso a ela (2Rs 9,20.22.30.31). De outro lado, sua revolta, 

que eliminou totalmente a casa real, é apresentada como sendo bem mais violenta 

do que os golpes de Baasa e Zimri (1Rs15,27-29; 16,11-12). Além disso, no texto 

bíblico, o golpe é apresentado não como dirigido contra a dinastia de Amri, mas sim 

contra a “casa de Acab” (2Rs 9,8.10.11). Chama a atenção ainda como foi tratada a 

questão de Atalia. Esta é denominada de duas maneiras, como filha de Acab (2Rs 

8,18) e filha de Amri (2Rs 8,26). A questão não é clara (KLEIN, 2014, pp. 11-20). Se 

Atalia fosse filha de Acab, deveria ter sido eliminada como os outros, mas não o foi; 

antes, somente seu filho Ocozias é morto (2Rs 9,27). Nesse caso, seria provável que 

Atalia de fato não fosse filha de Acab, mas sim “filha de Amri” e, portanto, irmã de 

Acab (SCHNEIDER, 1996, pp. 101-102). De outro lado, em três inscrições assírias (de 

meados do século IX) e no “obelisco negro” (cerca de 841) Jeú denominado “filho de 

Amri”. Se, conforme os dados bíblicos, Jeú foi um usurpador, chama a atenção que 

ele, nos textos assírios, não seja indicado como tal. Com efeito, Hazael, que destituiu 

Ben-Hadad, é referido como “filho de ninguém”, exatamente por não ser legítimo 

sucessor (SOGGIN, 2002, p. 280); Jeú, no entanto, é mencionado em referência a um 

rei anterior. 

Esses dados levantam a suspeita de que Jeú fosse realmente descendente de 

Amri, cujo clã era numeroso (segundo os dados bíblicos), o que também explicaria 

por que ele é referido não somente com o nome do pai, mas ainda de seu avô (“Jeú, 

filho de Josafá, filho de Namsi”: 2Rs 9,2.14), como modo de distingui-lo dentre outros 

membros de uma dinastia muito numerosa (SCHNEIDER, 1996, p. 106). 
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O profetismo de Eliseu e sua intervenção na política 

 

Profetas frente à monarquia 

 

Os tempos iniciais da monarquia testemunham a presença de grupos 

extáticos de profetas (1Sm 10,5-6.10-12; 19,18-24) e alguns poucos profetas da 

corte (1Sm 22,5; 2Sm 7,1-4; 12,1; 24,11). Tais figuras tinham por função manter a 

estabilidade social e política. É nos textos bíblicos que trazem tradições referentes 

ao século IX que pela primeira vez aparecem figuras individuais, independentes da 

corte. O desenvolvimento econômico e social, com maior especialização das funções 

sociais são fatores que possibilitaram tal mudança. 

Em Israel, como nas antigas sociedades do Antigo Oriente Próximo, as 

decisões eram tomadas por consulta a grupos do povo e/ou a divindades, estas 

últimas a partir especialmente de figuras proféticas, as quais adquiriam, com isso, 

relevo também político. Tal dimensão religiosa era particularmente significativa em 

Israel, que se autocompreendia como nação e estado baseados não numa cultura ou 

pacto puramente humano, mas nas tradições relativas ao “Deus dos pais”, cujos 

pontos fortes estavam na libertação do Egito e na aliança com sua dimensão ética. 

Que Israel se defina a partir de uma concepção religiosa implica dois elementos: - a 

ideia teocrática de estado, pelo que a figura monárquica era dessacralizada; - a 

religião como base para as ações políticas e critério de julgamento de sua 

plausibilidade. Trata-se, assim, da íntima conexão entre religião e política, com 

subordinação (ao menos teórica) da política à religião. Nesse sentido, os profetas, 

porta-vozes das tradições, tinham o papel de avaliadores das ações de rei e classes 

dominantes (JOSSA, 1994, pp. 1174-1177).  

 

A atuação religiosa e política de Eliseu 

 

Neste cenário, explica-se a atuação de Elias e Eliseu em seu conflito com a 

dinastia amrida e sua oposição à classe dirigente e a suas pretensões. Ilustra esse 

dado o episódio da vinha de Nabot (2Rs 21,1-20), que opõe Elias a Acab em defesa 
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dos direitos tradicionais da população e contra o despotismo da monarquia 

(ALBERTZ, 1999, pp. 282-283). 

Igualmente a intervenção de Eliseu entende-se no contexto religioso israelita, 

além de encontrar no reinado de Jorão (850—845) a situação política propícia. Com 

efeito, a debilidade deste último sob o ponto de vista político e econômico2 permitiu 

o crescimento do profetismo que se opunha à monarquia, o qual se aliou também a 

grupos de javismo tradicional, como os recabitas (2Rs 10,15-17.23)3 e a estratos do 

exército (2Rs 9,1-13) (ALBERTZ, 1999, p. 291). O envio de um mensageiro a Jeú 

aproveita o momento em que Jorão se recupera de um ferimento sofrido numa 

batalha4. A ação do mensageiro, por ordem de Eliseu, legitima a ação de Jeú. A 

revolta, nesse sentido, deveu-se a motivações políticas e religiosas: a destruição do 

templo de Baal em Samaria (2Rs 10,18-27) confirma a dimensão religiosa do golpe5. 

Tratar-se-ia de uma forte oposição ao baalismo, o qual ganhara força no reinado de 

Acab (1Rs 16,32). De outro lado, supõe também o apoio popular (2Rs 9,1–10,27) ou 

então das elites6 e se aproveitaria do descontentamento com os amridas (ALBERTZ, 

1999, p. 293), devido ao menos aos fracassos de Jorão. Chega, porém, a extrema 

intolerância, com traços de crueldade na morte de Jorão, Jezabel e da casa real (2Rs 

9,17-26. 30-37; 10,1-7). 

 

Reflexões conclusivas 

 

Tradições antigas em torno da monarquia de Israel demonstram a estreita 

relação entre religião e política. Deriva daí a possibilidade de ingerência de figuras 

proféticas nas decisões dos destinos da nação, justificada religiosamente na 

                                                     
2 Na época de Jorão, Israel perde o território de Moab (cf. a estela de Mesha, cerca de 850) e Hazael 
de Aram investe frequentemente contra a Transjordância (cf. 2Rs 8,28; 9,14; 10,21-22) (ALBERTZ, 
1999, p. 291; SOGGIN, 2002, p. 283). 
3 Segundo 2Rs 10,15, Jeú era a liado dos recabitas, grupo ultra ortodoxo (cf. Jr 35), cujos membros 
não cultivavam a terra por verem nisso um traço da cultura cananeia e de sua religião; por isso eram 
nômades pastores e artesãos. Com essas características, era possível que se aliassem a tentativas 
de fidelidade ao javismo (SOGGIN, 2002, p. 281). 
4 2Rs 8,28-29 indica que Jorão foi ferido em luta contra Hazael em Ramot de Galaad. 
5 Segundo 2Rs 10,16, Jeú age pelo “zelo de YHWH” contra a religião cananeia (2Rs 9,22). 
6 Os chefes responsáveis pela matança dos príncipes da casa de Amri (2Rs 10,1-7) permitem supor 
que houvesse uma camada dirigente variada, um grupo de elite, que se distingue do restante do povo 
(KESSLER, 2009, p. 126). 
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Escritura. O episódio da revolta de Jeú expressa de modo paradigmático tal íntima 

relação entre instâncias religiosas e políticas em Israel no século IX a.C. Justificada 

pelas concepções tradicionais de Israel como povo teocrático, tal conexão, no 

entanto, não deixou de ser objeto de crítica mesmo por parte de figuras proféticas, 

como já se depreende de tradições que remontam ao profeta Oseias, que atuou 

igualmente em Israel, cerca de um século após os eventos narrados em 2Rs 9 – 10 

(Os 1,4-5), e que põe duramente sob juízo o conluio entre a classe sacerdotal e os 

dirigentes (Os 7,3-7). A tendência de os estratos religiosos se submeterem à 

influência política é testemunhado também em séculos posteriores (Jr 28; Mq 3,9-

11). 

O perigo aparecia na possibilidade de manipulação da religião (classe 

sacerdotal/profética) pelas classes dirigentes, de um lado, e de manipulação das 

classes dirigentes por classes religiosas, de outro. Com o esfacelamento da 

monarquia de Israel, com a queda de Samaria, e da monarquia de Judá, com o exílio 

babilônico, surgiu sempre mais nitidamente a necessidade de revisão do paradigma 

tradicional. Pouco a pouco, se vai tematizando a necessidade de se distinguir as duas 

instâncias, distinção, todavia, que foi apresentada para uma época idealizada no 

futuro. Assim é que, na restauração escatológica de Jerusalém, templo e palácio 

separam-se (Ez 40–44; 45,1-8) e, no pós-exílio, desenvolve-se a concepção de dois 

“ungidos”, sacerdote e monarca (Zc 4,14; 6,11-13) (JOSSA, 1994, pp. 1178-1179). 

Também na literatura sapiencial desenvolver-se-á a crítica ao rei e à prepotência de 

que pode ser facilmente presa (Qo 10,16; Pr 30,29-31; Sb 1,1). Assim, sobre a base 

da ideia teocrática de estado, que impede a divinização do rei e o coloca em 

subordinação ao Senhor (2Rs 11,12), manter-se-á o princípio da ética nas relações 

sociais, mas com autonomia daqueles que mais diretamente são por ela 

responsáveis, sacerdotes e profetas. De outro lado, com a perda da monarquia em 

Judá, a influência das classes religiosas no poder político perdeu seu ponto de apoio. 

A mensagem do Novo Testamento, por fim, desvinculará o nexo íntimo entre 

religião e política, de um lado (marcando assim a “laicidade” do estado), e afirmará a 

importância da ética religiosa como critério mais amplo para a ação política (Mt 

22,21). 
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23. PERSPECTIVAS DE DIÁLOGO ENTRE O MUNDO DA ARTE E A IGREJA DA 

AMÉRICA LATINA 

 

PERSPECTIVES FOR DIALOGUE BETWEEN THE ART WORLD AND THE LATIN 

AMERICAN CHURCH 

 

Alexandre Douglas Crispim1 

 

ST 4 – Eclesiologias Latino-Americanas: de Medellín ao contexto da Assembleia 

Eclesial da América Latina 

Resumo 
A arte é um meio excelente para comunicar ideias e sentimentos, a Igreja sempre a 
utilizou para evangelizar, como testemunho da beleza da criação. A arte tem a 
capacidade de captar e transmitir os diversos aspectos de uma mensagem, 
traduzindo em formas, cores, sons, que estimulam a intuição de quem a vê ou ouve, 
incluindo na obra o caráter transcendente que a mesma mensagem pode ter. A Igreja 
necessita da arte e, ao fazer uso dela, interpreta, explica e expõe a revelação divina. 
Queremos então apresentar a arte como meio de evangelização e a recepção do 
Vaticano II no mundo artístico a partir da obra do pe. Giulio Liverani, feita na igreja de 
Nossa Senhora das Graças, em Vargem Grande Paulista (SP), que, em meio ao clima 
de repressão da ditadura, o padre criou uma via-sacra nas paredes da nave da igreja 
denunciando os males da época, levando em conta também a perspectiva que o papa 
Francisco apresenta sobre o mundo da arte. Além disso faremos uma reflexão sobre 
o apelo que a Igreja faz aos artistas por uma reaproximação, desde o discurso de 
Paulo VI na conclusão do Concílio Vaticano II aos artistas de 1965, para buscar 
caminhos de cooperação através do diálogo com a Igreja na América Latina. 
Palavras-chave: Arte. Evangelização. Recepção. Vaticano II. 
 
Abstract  
Art is an excellent way for communicating ideas and feelings, the Church has always 
used it to evangelize, as a witness to the beauty of creation. Art has the ability to 
capture and transmit the various aspects of a message, translating it into shapes, 
colors, sounds, which stimulate the intuition of those who see or hear it, including in 
the work the transcendent character that the same message can have. The Church 
needs art and by using it, She interprets, explains, and exposes the divine revelation. 
Wanting to present art as a way of evangelization and the reception of Vatican II in 
the art world from the work of Father Giulio Liverani, made in the church of Nossa 
Senhora das Graças in Vargem Grande Paulista (SP), which, in the midst of the climate 
of repression of the dictatorship the priest created a way of the cross on the walls of 
the nave of the church denouncing the evils of the time, also taking into account the 

                                                     
1 PUC-SP. Pós-graduando em Teologia. adc2099@hotmail.com 
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perspective that Pope Francis presents about the world of art. Furthermore, we will 
reflect on the appeal that the Church makes to artists for a rapprochement, since the 
speech of Paul VI at the conclusion of the Second Vatican Council to artists in 1965, 
to seek ways of cooperation through dialogue with the Church in Latin America. 
Keywords: Art. Evangelization. Reception. Vatican II. 
 

Introdução 

 

A Igreja nasce a partir da pregação do Evangelho, anunciando a salvação do 

mundo em Cristo, e, a partir dessa premissa faz uso dos meios mais eficazes 

possíveis para a evangelização. A arte e os artistas sempre têm ajudado a Igreja “a 

traduzir a sua divina mensagem na linguagem das formas e das figuras, a tornar 

perceptível o mundo invisível” (PAULO VI, 1965). Afinal, a Igreja não fica alheia ao 

campo de desenvolvimento da arte, pois, desde os grandes mosteiros antigos até as 

pequenas igrejas construídas, vemos especial desenvolvimento artístico durante a 

história. 

A Igreja tem, em sua história, uma amizade bastante profunda com a arte, que 

costuma representar com a sua intuição o que ultrapassa a capacidade dos sentidos, 

fazendo uso da interpretação dos mistérios da fé, o que é extremamente favorável 

para a pregação do Evangelho, que em si ultrapassa os sentidos humanos, pois o 

Evangelho é o próprio Cristo, que se fez carne e habitou entre nós (cf. Jo 1, 14).  

A palavra arte é um termo que vem do latim, ars, que significa “técnica ou 

habilidade”. Há uma certa dificuldade em definir a arte, pois a definição varia de 

acordo com a época e a cultura (cf. PASTRO, 2010). Hoje em dia, o termo arte é usado 

como a atividade artística ou o produto da atividade artística. A arte é uma criação 

humana com valores estéticos, como beleza, equilíbrio, harmonia, que representam 

um conjunto de procedimentos utilizados para realizar obras que tornam sensíveis 

que não está acessível. Sendo a arte uma linguagem universal do homem (PASTRO, 

2002), dá à Igreja a possibilidade de se tornar também religiosa, comunicando os 

mistérios de Deus ao ser humano, se tornando um ato de pregar o Evangelho, quando 

se torna porta e ponte para o mistério divino (cf. JOÃO PAULO II, 1999, nº 6). 
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A Arte e a Beleza  

 

A beleza é o caráter do ser ou da coisa que desperta um sentimento de 

admiração ou prazer através dos sentidos, que é capaz de cativar o observador, não 

sendo só uma propriedade física, mas também está relacionada com a bondade (cf. 

WOHLMUTH, 1993). Belo é aquilo cujo conhecimento satisfaz e que Deus como autor 

da beleza, a faz resplandecer em todas as coisas, que se tornam belas (cf. SALES, 

2016). 

A beleza não é produto do ser humano, e sua existência não depende dele. A 

beleza atrai o ser humano, chama a sua atenção e ele não pode viver sem ela, não se 

trata neste caso de uma fuga do pensamento racional, mas sim de uma busca de 

algo que atrai para o alto, a uma nostalgia, ao desejo de conhecer, de amar, de ir para 

além de si mesmo.  

Os dias em que vivemos hoje, marcados por processos negativos tanto no 

nível social como no econômico, nos leva a uma falta de esperança e desconfiança, 

fazendo crescer a indiferença, a agressividade e a brutalidade. Diante disso se pode 

perguntar o que poderia encorajar o ser humano a voltar para o caminho do bem, a 

resposta ideal a essa pergunta seria a experiência da beleza (cf. BENTO XVI, 2009).  

 

A Arte e a Igreja 

 

A Igreja nasce em meio à arte do mundo clássico, que tem seu patrimônio e 

valores próprios que não permitiam aos cristãos a aceitação automática destes 

princípios ditos pagãos. Por isso a arte cristã começa “silenciosa”, sem chamar a 

atenção, elaborando sinais para representar a fé com base na Escritura. Com uma 

forte influência judaica, a Igreja primitiva pensava e se comportava em relação à arte 

com certo receio de cometer erros ao produzir objetos artísticos. 

A liberdade de se exprimir pela arte surge em meio aos cristãos depois do édito 

de Constantino, quando se torna um meio especialmente visado para a manifestação 

da fé cristã. 

A arte encontra grande desenvolvimento na Igreja na idade média. No Oriente 

pela arte dos ícones, e no Ocidente nos diferentes tipos de arte, ambos admirados 
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pela riqueza e diversidade dos seus estilos. O renascimento apresenta os grandes 

gênios da arte, como Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Rafael, entre outros, cujos 

trabalhos marcaram a história como verdadeiras obras-primas. 

Na idade moderna, apesar da aparente indiferença à fé que a sociedade 

demonstra, a arte não deixou de se desenvolver, nesta época a Igreja já começa a 

perceber a necessidade do diálogo entre a fé e a arte, pois o clima social era de 

ausência de Deus ou de oposição a Ele, o que deixou um abismo entre a arte e a fé, 

fazendo com que os artistas perdessem em grande parte o interesse nos temas 

religiosos. Mesmo assim a arte não deixou de ser um tipo de ponte que leva à 

experiência religiosa, um apelo ao Mistério, daí brota o interesse especial da Igreja 

pelo diálogo com a arte e o desejo de realizar uma nova aliança com os artistas. 

Podemos dizer que foram criados caminhos para o diálogo entre a Igreja e a 

cultura, a partir do Concílio Vaticano II, caminhos que levam ao diálogo com reflexos 

imediatos no mundo da arte, a partir de uma relação de amizade e de abertura com 

os artistas.  

 

Desde há muito que a Igreja se aliou convosco. Vós tendes edificado e decorado os seus 

templos, celebrado os seus dogmas, enriquecido a sua Liturgia. Tendes ajudado a Igreja 

a traduzir a sua divina mensagem na linguagem das formas e das figuras, a tornar 

perceptível o mundo invisível. (PAULO VI, 1965) 

 

O Concílio Vaticano II dá uma direção aos artistas de como a arte pode ser 

apresentada nas igrejas, aconselhando o retorno às raízes, ao início, retomando a 

arte como forma de evangelização, que leva para o Mistério, refletindo sobre a arte 

nos primeiros séculos da Igreja. 

 

A Igreja necessita da arte 

 

Para evangelizar da forma mais eficaz possível, a Igreja faz uso da arte e tem 

necessidade dela. Pois a arte tem a capacidade de colocar em formas, cores e sons 

o que é inefável, captando os diversos aspectos da mensagem e estimulando os 
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sentidos daquele que vê e ouve, sem retirar da mensagem seu valor mistérico e 

transcendente. 

Os artistas têm a liberdade de fazer uso de figuras e imagens nas suas 

valências simbólicas, que são o ponto de partida, pois o próprio Cristo fez um uso 

amplo das figuras em sua pregação.  

A Igreja precisa dos artistas, nas diferentes áreas: dos arquitetos, para elaborar 

os espaços onde os fiéis vão celebrar os mistérios da salvação; dos músicos, para 

manifestar com alegria os sentimentos que são alimentados pela sua fé nas melodias 

nascidas do coração; enfim, dos artistas abertos ao diálogo proposto e ao vínculo de 

amizade que não pode ser perdido, sendo este tão fecundo. 

 

Giulio Liverani, um padre artista. 

 

Giulio Liverani nasceu em 1935 em Modigliana, uma comuna italiana da região 

da Emilia-Romagna. Ingressou no seminário em 1944 e foi ordenado sacerdote em 

1958. Depois do Concílio Vaticano II tem uma importante experiência com o 

Movimento dos Focolares, que o estimulou ainda mais. Em 1975, é encaminhado para 

a missão na América Latina, inicialmente para a Argentina e para o Brasil no ano 

seguinte, quando se tornou pároco na cidade de Vargem Grande Paulista (STACCOLI, 

2013). 

Pe. Giulio é marcado profundamente pela cultura da América Latina em 

sentido humano e artístico. A partir daí surge o desejo de pôr em prática seus dotes 

artísticos a serviço da evangelização. Iniciando um ciclo pictórico, criando uma 

espécie de bíblia dos pobres pelo caminho da cruz que leva à esperança na glória de 

Maria. Em 1980, criou painéis de cerâmica com as imagens da via-sacra para decorar 

as paredes da nave da igreja e um grande painel onde se vê Nossa Senhora das 

Graças, padroeira da paróquia, que esmaga a cabeça da serpente e de seus 

veneradores, com imagens de políticos da época, símbolos do capital selvagem das 

multinacionais, policiais e outras imagens bastante interessantes.   

Liverani parece querer dar perenidade aos seus valores e ideais, apresentando 

um interesse especial pelos pobres e marginalizados, através da denúncia das 

injustiças. A sua via-sacra relata o sofrimento do povo em sua época, uma marca 
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autêntica de amor pelos desfavorecidos em sua arte e em sua vida (STACCOLI, 2013). 

A arte de pe. Giulio não é somente manifestação da beleza, mas veículo de catequese 

viva, enxertada na tradição da Igreja, em perspectiva à figura da santidade 

compreensível a todos. 

 

A ideia de arte de Francisco 

 

Para o Papa Francisco, a arte, além de ser um testemunho da beleza e da 

criação, é também um instrumento de evangelização, ela existe na Igreja para 

evangelizar, onde explica e interpreta a revelação divina. Quando as pessoas não 

sabiam ler, o catecismo era feito através da arte, na escultura de pedra, nas pinturas, 

na arquitetura, lá onde se podia observar e aprender através da arte.   

A arte para o papa deve ser um veículo extraordinário para dizer à humanidade, 

com simplicidade a boa-nova do Reino de Deus que se fez homem por nós, porque 

nos ama. As obras de arte não devem ser coleções empoeiradas ou coisas do 

passado fechadas em museus as quais poucos privilegiados têm acesso, mas que 

sejam instrumento de diálogo entre a cultura e as religiões, um instrumento de paz.  

A partir do exemplo que Francisco dá, ao abrir as portas dos Museus Vaticanos em 

2015 a 150 moradores de rua da cidade de Roma, faz pensar que a Igreja é a casa de 

todos, e as suas portas devem estar sempre abertas a todos e que a arte na Igreja é 

também para todos, afinal os pobres estão no centro do Evangelho, e não se pode 

esquecer disso (LUPI, 2015, p.10). A arte é também para os pobres e excluídos. 

Francisco pensa a arte partindo do princípio da vinda do Filho do Homem, onde 

nada é perdido, nem descartado, mas tudo tem um sentido dentro da obra de Deus, 

nem mesmo as pessoas mais pobres ou mais fracas e frágeis, que são muitas vezes 

descartadas pela sociedade consumista que costuma jogar fora as coisas depois de 

usá-las ou quando não servem mais, colocando junto com o descarte os sonhos e 

ilusões das pessoas, tendo como centro o dinheiro e o lucro e não o ser humano, que 

se não produz é descartado. Francisco apoia então uma arte em que faz uso do que 

possa ter sido descartado e possa ser aproveitado, pensando especialmente na 

pessoa humana como um todo. 
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Diante do descarte dos excluídos da sociedade, Francisco apoia a arte que 

trabalha com pessoas que foram descartadas, como meninos de rua e sem-teto, para 

que se possa fazer as pessoas enxergarem a beleza de Deus nos rejeitados. Inclusive, 

o papa adicionou duas novas obras de arte feitas com rejeitos de ferro pelo artista 

argentino Alejando Marmo nos Jardins do Vaticano, uma imagem da cruz e uma 

imagem da Virgem Maria. 

 

Conclusão 

 

A Igreja busca o retorno àquela amizade que sempre existiu com a arte e os 

artistas, uma amizade que a Igreja sabe que dá muitos frutos que contribuem para a 

melhora da sociedade, anulando a desigualdade e unindo as pessoas, mostrando a 

beleza que há mesmo naquilo que é descartado na realidade consumista em que 

vivemos.  

Essa abertura ao diálogo é especialmente encontrada hoje na pessoa do papa 

Francisco, que é uma figura emblemática, marcada pela misericórdia, que 

compreende o esforço humano para chegar à beleza divina, ao expressar a fé através 

da arte. A arte é um dos mais eficazes meios de evangelização, pois atinge a todos, 

sem acepção de pessoas, e, segundo o pensamento do Papa Francisco, ela pode ser 

aproveitada como meio de levantar o caído, auxiliar os que são descartados e animar 

os que são rejeitados. Na concepção de Francisco, quando apresenta a beleza do 

Reino de Deus, fazendo uso daquilo que, mesmo sendo rejeitado pela sociedade, tem 

em si a beleza como uma bênção de Deus, beleza que há no interior do homem, feito 

à imagem e semelhança de Deus. 
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 24. A TEOLOGIA DO POVO E OS PRINCÍPIOS DA ECLESIOLOGIA DE 
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ECCLESIOLOGY IN EVANGELII GAUDIUM 
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ST 4 – Eclesiologias Latino-Americanas: de Medellín ao contexto da Assembleia Eclesial da 
América Latina 

 
 

Resumo 
O Papa Francisco desde sua eleição procurou valorizar o povo e, em todo o seu 
pontificado tem usado a expressão “povo fiel de Deus” Esse modo de pensar e agir 
do Papa Francisco manifesta, especialmente na exortação apostólica Evangelii 
Gaudium, uma eclesiologia que tem como base princípios polares de contradição, e 
que estão embasados na Teologia do Povo, a saber: a superioridade da realidade 
sobre a ideia, a superioridade da unidade sobre o conflito e a superioridade do tempo 
sobre o espaço. Sendo assim, esta comunicação tem como objetivo analisar a 
relação destes quatro princípios polares de Francisco, presentes na referida 
exortação apostólica com a Teologia do Povo. Para atingir esse objetivo decifrar-se-
á hermeneuticamente esses princípios polares na mencionada exortação e a 
comparará com a teologia do povo, sistematizada por Juan Scarlos Scannone, em 
obra homônima. Espera-se como resultado demonstrar a relação entre os princípios 
polares de Francisco (EG pp. 178-187) e a Teologia do Povo, percebendo que essa 
teologia se manifesta claramente nos princípios que norteiam a eclesiologia do Papa 
Francisco. Deste modo, o resultado esperado é evidenciar os fundamentos do agir de 
Francisco, mostrando uma intelectualidade que se manifesta numa prática coerente 
que valoriza o povo fiel como categorial central dentro da vida eclesial.  
Palavras-chave: Teologia do Povo. Eclesiologia. Papa Francisco. Evangelii Gaudium. 
 
Abstract 
Since his election, Pope Francis has sought to value the people, and throughout his 
pontificate has used the expression "God's faithful people." This way of thinking and 
acting of Pope Francis manifests, especially in the apostolic exhortation Evangelii 
Gaudium, an ecclesiology that is based on polar principles of contradiction, and which 
are grounded in the Theology of the People, namely: the superiority of reality over the 
idea, the superiority of unity over conflict, and the superiority of time over space. Thus, 
this paper aims to analyze the relationship of these four polar principles of Francis, 
present in that apostolic exhortation, with People's Theology. In order to reach this 
objective, these polar principles will be hermeneutically deciphered in the mentioned 
exhortation and compared with the theology of the people, systematized by Juan 
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Carlos Scannone, in a work of the same name. The expected result is to demonstrate 
the relationship between Francis' polar principles (EG pp. 178-187) and the Theology 
of the People, realizing that this theology is clearly manifested in the principles that 
guide Pope Francis' ecclesiology. Thus, the expected result is to highlight the 
foundations of Francis' actions, showing an intellectuality that manifests itself in a 
coherent practice that values the faithful people as a central categorical within 
ecclesial life.  
Keywords: Theology of the People. Ecclesiology. Pope Francis. Evangelii Gaudium. 

 

Introdução 

 

O Concilio Vaticano II marcou profundamente a vida da Igreja no século 

passado, e continua a reverberar na Eclesiologia atual, principalmente através do 

ministério do Papa Francisco. O atual Papa da Igreja Católica Romana é formado, seja 

academicamente ou mesmo pela ação pastoral, numa teologia própria da América 

Latina pós conciliar, e é cercado por teólogos e pensadores que ajudaram a estruturar 

a Teologia do Povo. Essa teologia Argentina tem como berço de seu nascimento a 

COEPAL (Comissão Episcopal de Pastoral) que foi instituída em 1966 pela 

Conferência Episcopal da Argentina com o objetivo de colocar em prática um plano 

nacional de pastoral como implantação do Concilio Vaticano II. Essa comissão 

marcou profundamente a ação pastoral na Argentina, especialmente com o 

documento VI da Declaração do Episcopado argentino em San Miguel (1969) que 

trata de aplicar a pastoral popular a luz do documento de Medellín (cf. SCANNONE, 

2019). A Teologia do Povo e seus princípios de valorização da cultura, da 

religiosidade popular e do povo enquanto nação própria e em unidade, estão 

presentes no agir do Papa Francisco desde o início de seu pontificado, quando na 

ocasião de sua apresentação, logo após a eleição, o Papa como um dos primeiros 

gestos se coloca diante do povo pedindo que ele o abençoe. Porém, de modo mais 

explicito, podemos notar no seu primeiro documento oficial os ecos dessa teologia. 

A exortação apostólica Evangelii Gaudium faz inúmeras referencias a Teologia do 

Povo e marca uma eclesiologia bem especifica que acompanha o pontificado de 

Francisco até os tempos atuais.  
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A Teologia do Povo 

 

A Teologia do Povo entende a categoria povo não com classes sociais, mas 

como nação e a partir da unidade de um povo que traz uma cultura própria enraizada 

numa história comum. Deste modo, compreende-se que a  

 

dimensão histórica é fundamental nesta concepção de "povo", o que implica também - 

por parte dos pastores e dos políticos - um discernimento atento dos "sinais dos tempos" 

na vida das pessoas e dos povos, que - para os crentes - são também sinais da vontade 

providente de Deus (SCANONNE, 2016). 

 

Também é próprio dessa teologia respeitar a religiosidade do povo, a cultura 

comum e local com seus valores e símbolo próprios. Essa valorização da cultura tem 

como raiz o número 53 da Constituição Pastoral do Concilio Vaticano II, a Gaudim et 

Spes que respeita os aspectos históricos e sociológicos de um povo (cf. SCANONNE, 

2016). Compreensão que é valorizada por Francisco na Exortação Apostólica 

Evangelii Gaudium e que é perceptível nos 4 princípios da eclesiologia de Francisco 

presentes na mesma. Assim compreende Francisco, que de modo claro e belo 

formula: “este povo de Deus encarna-se nos povos da Terra, cada um dos quais tem 

a sua cultura própria” (EG n. 115). 

 Há nessa compreensão uma valorização da pluralidade e um respeito à 

diversidade. O cristianismo é assumido em cada cultura com traços próprios e 

peculiaridades que não ferem sua essência, mas antes enriquecem sua estrutura. Há 

a possibilidade de um intercambio de valores e de riquezas: “Quando uma 

comunidade acolhe o anúncio da salvação, o Espírito Santo fecunda a sua cultura 

com a força transformadora do Evangelho” (EG 116). O cristianismo, que surge em 

meio a uma cultura especifica, é capaz, e assim se faz necessário, de assumir traços 

específicos de uma determinada cultura, como lembra Francisco, citando a carta 

apostólica de João Paulo II Novo millennio ineunte: “permanecendo o que é, na 

fidelidade total ao anúncio evangélico e à tradição da Igreja, o cristianismo assumirá 

também o rosto das diversas culturas e dos vários povos onde for acolhido e se 

radicar” (EG n. 116). 
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 Há ainda mais um traço marcante da eclesiologia presente na Evangelii 

Gaudium que está em consonância com a Teologia do Povo, o sensus fidei do povo 

de Deus. Pensar, refletir, articular e compreender a Palavra de Deus não é uma 

exclusividade dos teólogos e do magistério, o povo de Deus também traz uma 

vivência a partir de sua cultura, desta maneira, é possível elaborar uma inculturação 

da fé que seja fidedigna. Há um diálogo possível e necessário entre a teologia e o 

povo, entre o teólogo e a cultura que se dá não em contraposição, mas em uma 

unidade dos saberes, num intercâmbio dos saberes específicos. Deste modo não há 

contradição entre o popular e a ciências objetiva, mas sim uma síntese que gera 

unidade. Por isso mesmo, imbuído no espírito da Teologia do Povo, Francisco valoriza 

essa autonomia no pensar questões de fé ao afirmar que “o rebanho possui o olfato 

para encontrar novas estradas” (EG 31).  

 

Os quatro princípios presentes da Evangelii Gaudium 

 

Francisco apresenta em seus escritos e em suas ações enquanto pontífice, 

evidências claras da influência de Romano Guardini, sacerdote e teólogo de grande 

importância no século XX. Em sua obra Der Gegensatz, Guardini apresenta o sistema 

das polaridades e deste modo elabora uma dialética dos opostos. Nesta, os polos 

não se anulam, apesar da tensão que permanece a oposição se resolve num plano 

superior, num encontro que gerará uma síntese onde os polos permanecerão com 

suas especificidades. Guardini elabora a seguinte relação de opostos: ato-estrutura, 

plenitude-limite, individualidade-totalidade, produção-disposição, originalidade-

regra, imanência-transcendência, semelhança-diferença e unidade-multiplicidade 

(Cf. Borguesi, 2018). Para Guardini, esses polos estão numa tensão constante, no 

entanto, é preciso perceber a partir deles que a realidade é complexa e ambígua e 

que, portanto, é preciso “evitar os monismos e os reducionismos, respeitar as 

instâncias opostas por sua margem de verdade, rejeitar os integralismos e os 

fundamentalismos (Borguesi, 2018).  

A partir dos princípios polares de Guardini, Francisco elabora os quatro 

princípios relacionados com as tensões polares. Estes são norteadores para a 

vivência da paz e da justiça na sociedade. São princípios que estão em consonância 
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com a doutrina social da Igreja e que procuram abarcar aquilo que é próprio da 

realidade social (cf. EG 221). São princípios sociais e de discernimento, pois “trata-

se de critérios porque servem para julgar e discernir acerca da situação de um povo 

(ou do povo de Deus), em função de sua construção e de sua condução na paz, na 

justiça e na fraternidade” (SCANONNE, 2019). Assim, Francisco almeja: 

 

(...) desejo agora propor estes quatro princípios que orientam especificamente o 

desenvolvimento da convivência social e a construção de um povo onde as diferenças se 

harmonizam dentro de um projeto comum. Faço-o na convicção de que a sua aplicação 

pode ser um verdadeiro caminho para a paz dentro de cada nação e no mundo inteiro. 

(EG 221) 

 

O tempo é superior ao espaço  

 

Francisco explica a tensão polar que existe entre plenitude e limite, e a partir 

dessa tensão brota o seguinte axioma: “o tempo que é superior ao espaço” (cf. EG 

222). A plenitude representa o infinito, e está relacionada com o tempo, com um 

horizonte vasto e aberto, e de alguma forma com a dimensão escatológica de 

eternidade, daquilo que está por vir e que é eterno, infinito e pleno. Já o limite 

representa o presente, as limitações e contingências da vida. Apesar do tempo ser 

superior ao espaço, é preciso lembrar que na tensão polar dentro da dialética 

Guardiniana assumida por Francisco, um não exclui o outro, e não vive sem o outro. 

Sendo assim, é importante refletir esse princípio a partir de três dimensões: 

escatológica, psicológica e social.  

Há uma tensão presente na contingência humana que leva as pessoas a 

viverem uma angústia. Essa tensão é a abertura ao infinito e ao transcendente 

presente em cada pessoa, é um desejo sempre maior de algo que está por vir, assim 

define o Papa: “os cidadãos vivem em tensão entre a conjuntura do momento e a luz 

do tempo, do horizonte maior, da utopia que nos abre ao futuro como causa final que 

atrai” (EG 222). Outra angústia presente no coração das pessoas é a obsessão por 

resultados imediatos, e do ponto de vista psicológico, o princípio do tempo superior 

ao espaço lembra que é preciso paciência diante das demoras e das contrariedades 

dessa vida, é preciso dar tempo e privilegiá-lo mais que a conquista por espaços. 
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Pois “dar prioridade ao espaço leva-nos a proceder como loucos para resolver tudo 

no momento presente, para tentar tomar posse de todos os espaços de poder e 

autoafirmação” (EG 223). Por fim, do ponto de vista social é preciso, afirma Francisco, 

“ocupar-se mais com iniciar processos do que possuir espaços” (EG 223). Processos 

que a longa prazo construam uma sociedade que valorize mais o povo e leva às 

pessoas a plenitude humana, e que não se preocupe tanto com espaços e resultados 

imediatos que levem a ganhos políticos efêmeros.  

A eclesiologia que brota desse princípio leva a dedução de que a Igreja precisa 

vencer a tentação de buscar uma evangelização imediatista. A luz da parábola do joio 

e do trigo (cf. Mt 13, 24-30) o Papa Francisco lembra que a Igreja, no campo da 

evangelização não deve se preocupar com espaços conquistados por más pessoas 

(joio), mas sim confiar na bondade das boas pessoas (trigo) e dar tempo para que o 

bem possa prevalecer diante do imediatismo dos maus. Deste modo, a Igreja deve 

seguir “sem ansiedade, mas com convicções claras e tenazes” (EG n. 223). 

 

A unidade prevalece sobre o conflito 

 

Ainda a partir da tensão plenitude-limite, surge esse segundo princípio 

exposto por Francisco. Deste modo, diante de um conflito, não se deve ignorá-lo, mas 

aceitá-lo. Porém, também não se deve estacionar nele e torná-lo absoluto e o fim, 

pois “quando paramos na conjuntura conflitual, perdemos o sentido da unidade 

profunda da realidade” (EG n. 226). A solução para Francisco diante de um conflito é 

a unidade e a comunhão. Esta via apresentada pelo Papa talvez seja o princípio mais 

Guardiniano de todos, pois a forma mais adequada de “enfrentar o conflito é aceitar 

suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de um novo processo” (EG n. 

227). Porém é preciso maturidade e coragem para ultrapassar o conflito em si e poder 

enxergar além, de forma mais profunda, e ver a pessoa e sua dignidade apesar de 

suas diferenças. “Não é apostar no sincretismo ou na absorção de um no outro, mas 

na resolução num plano superior que conserva em si as preciosas potencialidades 

das polaridades em contraste” (EG n. 228). 

Juan Scannone observa os três verbos indicados na exortação que devem 

nortear a resolução de um conflito à luz desse princípio polar: suportar, resolver e 
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transformar os conflitos (Cf. SCANNONE, 2019). Suportar o conflito como 

pacificadores, e assim buscar na interioridade o que é necessário para suportar as 

dificuldades na certeza de que o tempo ajuda na resolução de muitos conflitos. 

Resolver o conflito tendo como pressuposto a dignidade humana, não absolutizando 

suas posições, mas buscando uma harmonia possível. E por fim, “transformá-lo em 

elo de um novo processo” (EG 227).  

Deste modo, a Igreja aprende que seu modo de agir deve se basear no diálogo, 

por mais difícil e doloroso que seja. A luz do Espírito Santo que “harmoniza todas as 

diversidades. Supera qualquer conflito numa nova e promissora síntese” (EG n. 230). 

Aqui também está o fundamento do agir de Francisco e da insistência dele em gerar 

a cultura do encontro.  

 

A realidade é mais importante que a ideia 

 

A tensão entre ideia e realidade exige uma resolução que se dá no diálogo entre 

elas, desta forma, a ideia não pode se separar da realidade e a realidade precisa ser 

pensada e elaborada. “É perigoso viver no reino só da palavra, da imagem, do 

sofisma. Por isso, há que se postular um terceiro princípio: a realidade é superior à 

ideia” (EG n. 231). Segundo Francisco, quando a ideia é desconexa da realidade, esta 

pode vir a cair em idealismos e nominalismos ineficazes, por isso “é preciso passar 

do nominalismo formal à objetividade harmoniosa” (EG n. 232). 

Deste modo, Francisco enxerga a encarnação da Palavra, do verbo, a luz desse 

princípio. A realidade tornou-se carne, e continua a encarnar-se mediante a 

evangelização da Igreja. Por isso mesmo, os cristãos diante do imperativo de 

evangelizar, devem ter simplicidade e não somente permanecerem estagnados no 

reino de ideia bonitas, porém ineficazes. Deste modo, “o critério da realidade, de uma 

Palavra já encarnada e sempre procurando encarnar-se, é essencial à evangelização” 

(EG n. 233). 
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O todo é superior à parte 

 

Da tensão globalização-localização surge o último princípio expresso por 

Francisco na Evangelii Gaudium: o todo é superior à parte, sendo também mais do 

que a simples soma delas. Mais uma vez, dentro da dialética adotada por Francisco, 

não se trata de resolver a tensão buscando pender para um dos extremos, suprimindo 

o outro, ou mesmo somando ambos de forma simplista.  

 

As duas coisas unidas impedem de cair em algum destes dois extremos: o 

primeiro, que os cidadãos vivam num universalismo abstrato e globalizante, 

miméticos passageiros do carro de apoio, admirando os fogos de artifício do 

mundo, que é de outros, com a boca aberta e aplausos programados; o outro 

extremo é que se transformem num museu folclórico de eremitas localistas, 

condenados a repetir sempre as mesmas coisas, incapazes de se deixar 

interpelar pelo que é diverso e de apreciar a beleza que Deus espalha fora das 

suas fronteiras. (EG n. 234) 

 

 Francisco adota como modelo para explicar esse princípio a imagem do 

poliedro. Diferente de uma esfera, em que as extremidades são equidistantes do 

centro, um poliedro conserva em suas extremidades a originalidade própria de cada 

aresta. Deste modo, todos tem algo a oferecer, mesmo com suas diferenças e 

divergências. Não é preciso igualdade para haver confluência e síntese. É a união que 

mantém as peculiaridades e traços característicos de cada extremidade e ponto que 

formam o conjunto do poliedro.  

 A eclesiologia também traz traços desse princípio, pois, os cristãos são 

chamados a incorporar à comunidade todas as pessoas, por mais diferentes que 

sejam, conservando sua singularidade, mas ao mesmo formando a Igreja de Jesus 

Cristo. A Boa-Nova é destina a todos, seja quem for, pois: 

 

o Evangelho possui um critério de totalidade que lhe é intrínseco: não cessa de ser Boa-

Nova enquanto não for anunciado a todos, enquanto não fecundar e curar todas as 

dimensões do homem, enquanto não unir todos os homens à volta da mesa do Reino. O 

todo é superior à parte (EG n. 237). 
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Conclusão  

 

Francisco apresentou em sua primeira exortação apostólica esses quatro 

princípios de discernimento. São critérios que partem de tensões polares presentes 

no mundo e principalmente na vida social, tanto na esfera micro, quanto na esfera 

macro e global. O modo de os pensar já fala muito sobre Francisco: as tensões não 

são ruins, nem devem se excluir ou anular, mas podem ser resolvidas num plano 

superior onde não se desfaçam nem percam suas originalidades, mas formem uma 

unidade capaz de resolver os conflitos que brotam dessa tensão. Esse modo de 

pensar, que respeita as especificidades e particularidades vai de encontro com a 

Teologia do Povo, que propõe respeitar os povos naquilo que os constituem em suas 

singularidades. Tem sido o modus operandi de Francisco, e sua contribuição para 

essa sociedade que é tão marcada por suas contrariedades. Ao mesmo tempo, os 

princípios polares de Francisco falam muito da eclesiologia que o papa imprime em 

seu ministério apostólico. A Igreja em saída (cf. EG n.24), a Igreja enlameada (cf. EG 

n. 49) é a Igreja que enfrenta suas próprias contradições e não tem receio de oferecer 

ao mundo critérios de discernimento e diálogo para vencer as diferenças e assim 

construir o Reino de Deus. É a Igreja que ainda vive o aggiornamento proposto por 

João XXIII para o concílio, é a Igreja Povo de Deus que se encontra entre todos os 

povos da Terra (LG n. 13). 
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Resumo 
No ano de 1968 eclodiram inúmeros movimentos contestadores em muitos lugares 
do mundo com formas, objetivos, alcance e organização variados. Um ponto comum 
importante foi a questão da juventude ou, de forma mais precisa, do Movimento 
Estudantil. O Concílio Vaticano II apresentou um novo modelo de Igreja: uma Igreja 
que não tivesse medo de lutar contra a opressão e a dominação que imperava no 
país. Uma Igreja que fosse sinônimo de Povo de Deus, uma Igreja que santifica, mas 
que também promove este mesmo povo, tão marginalizado e excluído. Dentro dessas 
perspectivas os jovens da geração de 68 no Brasil, acreditavam na possibilidade de 
tornar realidade seus sonhos, um mundo, ou melhor, um país democrático, sem 
autoritarismo, discriminação e alienação. Foi marcante a atuação da juventude 
católica brasileira através das organizações: JAC (Juventude Agrária Católica), JEC 
(Juventude Estudantil Católica), JIC (Juventude Independente Católica), JOC 
(Juventude Operária Católica) e JUC (Juventude Universitária Católica). Foi através 
dessas organizações e movimentos juvenis que a Igreja no Brasil se aproximou, 
embora ainda de maneira tímida do povo se conscientizando do protagonismo dos 
leigos tão bem trabalhado na constituição “Gaudium et spes”. Nessa época, em 
Botucatu o Pe. Augusti, um padre jovem, dinâmico, convicto de seu ideal de luta pelo 
povo, gozava de grande influência entre os estudantes universitários. Desde o 
começo da crise estudantil, apoiava suas reivindicações e finalidade da greve. Ele era 
um líder no meio universitário, por isso foi tachado por lideranças da política 
conservadora de Botucatu que apoiavam regime ditatorial, como “subversivo e 
comunista”. 
Palavras-chave: História. Estudantes. Movimentos estudantis. Movimentos sociais. 
Concílio Vaticano II. 
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Abstract 
In 1968, numerous contesting movements broke out in many parts of the world, with 
varied forms, objectives, scope and organization. An important common point was 
the issue of youth or, more precisely, the Student Movement. The Second Vatican 
Council presented a new model of the Church: a Church that was not afraid to fight 
against the oppression and domination that prevailed in the country. A Church that 
was synonymous with the People of God, a Church that sanctifies but also promotes 
this same people, who are so marginalized and excluded. Within these perspectives, 
the young people of the 68 generation in Brazil believed in the possibility of making 
their dreams come true, a world, or better, a democratic country, without 
authoritarianism, discrimination and alienation. The performance of Brazilian 
Catholic youth through organizations: JAC (Catholic Agrarian Youth), JEC (Catholic 
Student Youth), JIC (Independent Catholic Youth), JOC (Catholic Worker Youth) and 
JUC (Catholic University Youth) was remarkable. It was through these organizations 
and youth movements that the Church in Brazil approached, although still timidly, the 
people, becoming aware of the protagonism of lay people so well worked out in the 
constitution “Gaudium et spes”. At that time, in Botucatu, Father Augusti, a young, 
dynamic priest, convinced of his ideal of struggle for the people, enjoyed great 
influence among university students. From the beginning of the student crisis, he 
supported their demands and the purpose of the strike. He was a leader in the 
university environment, which is why he was labeled by conservative political leaders 
in Botucatu who supported the dictatorial regime, as “subversive and communist”. 
Keywords: History. Students. Student movements. Social movements. Second 
Vatican Council. 
 

Introdução  

 

O Movimento Estudantil de 1968 teve um grande peso não tanto como um 

fenômeno político, mas sim como uma instância cultural e social para inventar um 

novo mundo enfrentando os grandes desafios da época, de um mundo aterrorizado 

pela arma atônica e em busca da paz, e que enfrentava as graves desigualdades 

econômicas e sociais. 

O Concílio Vaticano II, realizado alguns anos antes do Movimento Estudantil, 

que levou a Igreja a compreender que ela precisava colocar-se na escuta do mundo 

e de si mesma, antecipou uma transformação, que depois se apresentou de forma 

convulsiva em 1968, no sentido de um redimensionamento do peso das instituições 

dentro da sociedade. 

Destaca-se a importância do Movimento Estudantil de 1968, em tempos de 

repressão militar e em que sentido o Concílio Vaticano II influenciou e preparou o 

terreno para este importante evento histórico. 



 

Edmilson José Zanin | 239                                                                           
 

A atuação do clero e leigos da Igreja Particular de Botucatu no Movimento 

Estudantil de 1968 e seu esforço de construção política de um mundo mais justo e 

solidário e suas consequências em plena ditadura militar e, como o clero mais jovem 

da Arquidiocese se enquadrou e se identificou com o novo modelo de Igreja 

apresentada pelo Concílio Vaticano II, nos anos “agitados” pós Concílio Vaticano II 

que foram vividos com intensidade, não só pelo clero, mas também pelas 

comunidades eclesiais da Arquidiocese de Botucatu. Uma experiência fascinante de 

participação nas transformações da visão da Igreja sobre si e sobre o mundo.  

Neste movimento destaca-se a presença marcante do jovem e dinâmico Pe. 

José Eduardo Augusti entre os universitários, que, abraçou a sua causa, apoiando, 

desde o começo da crise estudantil, suas reivindicações e finalidade da greve. E, por 

ser um líder no meio universitário, foi perseguido pelas lideranças da política 

conservadora de Botucatu que apoiavam regime ditatorial. 

 

O Movimento Estudantil de 1968  

 

No ano de 1968 eclodiram inúmeros movimentos contestadores em muitos 

lugares do mundo com formas, objetivos, alcance e organização variados, um ponto 

comum importante foi a questão da juventude ou, de forma mais precisa, do 

Movimento Estudantil. Foi uma onda que abalou jovens de várias partes do mundo, 

foi período denominado de contracultura.  

Um importante ponto de partida para compreender a atuação dos Movimentos 

Estudantis de 1968 seria ao que se refere às transformações enfrentadas pela 

instituição de onde brotaram tais movimentos: A Universidade. Mas, a questão 

universitária foi a ponta de lança que levou o movimento estudantil a questionar 

praticamente todas as instituições, valores e políticas da sociedade e do sistema 

mundial de então (POERNER, 1979).  

Por isso é que a crítica da universidade era uma crítica fundamentalmente 

política, tão radical que colocava em questão toda a sociedade (COM-BENDIT, 1988). 

No Brasil esse movimento se manifestou, sobretudo dentro das universidades. 

Os estudantes lutavam por reformas no ensino e na pesquisa, currículos adaptados 

ao país, métodos de avaliação objetivos e transparentes, assim como novos 
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professores abertos ao diálogo. Os estudantes buscavam participação, queriam ter 

voz na construção das políticas educacionais, lugar nos órgãos de decisão, enfim, a 

democratização das escolas e universidades brasileiras (PAES, 1995). 

O resultado dessas manifestações foi reflexo não somente do sistema político 

a qual passávamos, mas também do movimento estudantil mundial. Dentro dessas 

perspectivas os jovens da geração de 1968 no Brasil, acreditavam na possibilidade 

de tornar realidade seus sonhos, um mundo, ou melhor, um país democrático, sem 

autoritarismo, discriminação e alienação. 

 

O Concílio Vaticano II e o Movimento Estudantil de 1968 

 

Foi marcante a atuação da juventude católica brasileira através das 

organizações da JAC (Juventude Agrária Católica), da JEC (Juventude Estudantil 

Católica), da JIC (Juventude Independente Católica), da JOC (Juventude Operária 

Católica) e da JUC (Juventude Universitária Católica), no movimento estudantil de 

1968.  

Foi através dessas organizações e movimentos juvenis que a Igreja no Brasil 

se aproximou, embora ainda de maneira tímida do povo se conscientizando do 

protagonismo dos leigos tão bem trabalhado na constituição “Gaudium et spes” do 

Concílio Vaticano II. 

O movimento estudantil de 1968 foi um divisor de águas também para a Igreja 

Católica, que se sentir obrigada naquele momento a começar um diálogo nada fácil 

com a modernidade, pondo em prática muito daquilo que se havia refletido no 

Concílio Vaticano II. O início de uma tentativa de diálogo com a modernidade, que a 

Igreja experimentava de alguma maneira quase profeticamente, começando a 

entender que, nem tudo o que muda é negativo, e nem tudo o que é do passado é 

positivo, e que, a ideia de fundo do movimento estudantil de igualdade, fraternidade 

e liberdade, nada mais é do que uma grande ideia cristã entendida de uma maneira 

mais clara com o Concílio Vaticano II (GRILLO, 2018). 
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O clero de Botucatu e o Movimento Estudantil de 1968 

 

O clero mais jovem da Arquidiocese se enquadrava e se identificava com o 

novo modelo de Igreja apresentada pelo Concílio Vaticano II.  

E o modelo de Igreja sonhado pela maioria dos padres jovens e que gerou tanto 

conflito era de uma Igreja que não tivesse medo de lutar contra a opressão e a 

dominação que imperava no país.  

Uma Igreja que fosse sinônimo de Povo de Deus, uma Igreja que santifica, mas 

que também promove este mesmo povo, tão marginalizado e excluído. Uma Igreja 

que lutasse junto ao povo por igualdade, fraternidade e liberdade, especialmente 

naquele momento em que se vivia a repressão militar no Brasil. 

Desde que a ala mais jovem dos padres começou a incomodar os grupos 

econômicos e políticos, passaram a ser mal vistos na cidade. Eram apresentados aos 

visitantes como jovens insubordinados, rebeldes. 

Isto porque, as novas atitudes desses padres jovens da cidade, querendo 

engajar a Igreja numa linha voltada para as classes menos favorecidas da sociedade, 

e porque começaram a falar em justiça social, fez com que a ala conservadora dos 

políticos de Botucatu se sentisse incomodada causando uma série de conflitos dos 

padres com esses grupos (ZANIN, 2007, p. 213). 

Nessa época, o Pe. José Eduardo Augusti que era um padre jovem, dinâmico, 

convicto de seu ideal de luta pelo povo e identificado pelo novo modelo de Igreja 

apresentado pelo Concílio Vaticano II, gozava de uma grande influência entre os 

estudantes universitários de Botucatu.  

O Pe. Augusti procurou viver no meio dos universitários o verdadeiro espírito 

da JUC (Juventude Universitária Católica), utilizando o método do “ver-julgar-agir”., 

levando a juventude universitária, especialmente da Faculdade de Medicina de 

Botucatu a ter uma consciência crítica em relação a seu contexto (regime militar), 

exercendo assim uma função profética no meio em que atuava e, dando testemunho 

de fé, sem medo de ameaças, acreditando na força do povo, construir um amanhã 

melhor, com liberdade e sem exclusão de pessoas, onde todos tenham voz e vez 

(ZANIN, 2007). 
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Desde o começo da crise estudantil, ele apoiava suas reivindicações e 

finalidade da greve. Ele era um líder no meio universitário, por isso foi tachado pelas 

lideranças da política conservadora de Botucatu que apoiavam regime ditatorial, 

como “subversivo e comunista”. 

Por outro lado, os padres ameaçaram sair da arquidiocese caso a posse de 

Dom Vicente Marchetti Zioni se concretizasse, pois era considerado 

ultraconservador.  

Assim aconteceu um entrelaçamento da crise religiosa com o movimento estudantil 

de 1968 em Botucatu. 

Em meio aos protestos e discursos, o Pe. José Eduardo Augusti fez um 

discurso bastante inflamado, por muitos considerado “subversivo”. Ele mesmo fala 

deste discurso em seu Diário de Prisão: “Fui à praça e disse que a Faculdade é do 

povo. Os seus problemas são problemas do povo. O povo deve estar consciente para 

reivindicar os seus direitos” (AUGUSTI, 1968). 

Em decorrência de sua ação pastoral em meio aos universitários e estudantes, 

o Pe. Augusti foi preso arbitrariamente em 17 de julho de 1968, nas escadarias do 

Seminário Menor de Botucatu acusado de ter participado de um comício estudantil 

em São Paulo.  

Padre Augusti exercia suas atividades pastorais como defensor dos direitos 

humanos em Botucatu (SP).  

Em agosto daquele mesmo ano, foi libertado por meio de um habeas corpus. 

Foi indiciado pela Lei de Segurança Nacional e, em junho de 1969. A acusação contra 

o Pe. Augusti era baseada em atitudes de subversão, pregação de mudanças das 

estruturas e instigação estudantil contra a ordem estabelecida. Foi condenado a um 

ano de prisão (ZANLOCHI, 1996). 

Assim escreveu Pe. Augusti:  

 

“No Dops a noite sempre é mais perigosa. É no meio dela que chegam companheiros 

novos, ou alguém é retirado para subir ao quarto andar onde está o pau de arara e a 

cadeira do dragão. Para mim teria sido muito fácil não ser preso. Bastaria ter ouvido o 

conselho do governador (Abreu Sodré) para me retirar da cidade que eu seria preservado 

e não haveria o escândalo da prisão de um padre!” (AUGUSTI, 1968). 
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Conclusão 

 

O ano de 1968 com a atuação marcante do Movimento Estudantil, foi um 

acontecimento com múltiplas dimensões e várias consequências. Uma delas, talvez 

a principal, foi a capacidade de tal movimento abalar, de certa forma, várias 

estruturas de pensamento e de organização do poder.  

Os protestos de 1968 se cruzaram de várias formas com a evolução do mundo 

católico e que não foi estritamente no plano político que se desenvolveu a influência 

do Concílio sobre a sociedade e sobre suas transformações. O Concílio na realidade 

abordou questões importantes, fez uma abertura para uma reflexão fundamental 

sobre a organização institucional da Igreja Católica, que era questionada pela 

sociedade. 

O Concílio Vaticano II, de alguma forma superou a rigidez institucional que 

havia caracterizado a Igreja por cinco séculos segundo o modelo tridentino, dando 

assim início a um processo em que percebemos alguns traços presentes em 1968. 

O Movimento Estudantil de 1968 foi principalmente um protesto anti-

institucional e é nesse âmbito que pode ser encontrado o nexo que liga os dois 

fenômenos.  

E isso se tornou um tanto claro no entrelaçamento da crise religiosa pelo qual 

passava o clero, com o movimento estudantil de 1968 em Botucatu. 
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Resumo  
Este texto, fruto da comunicação no VIII Congresso da ANPTECRE, compondo o 
Simpósio Temático Eclesiologias latino-americanas: de Medellín ao contexto da 
Assembleia Eclesial da América Latina, tem como objetivo apresentar a pessoa e 
aspectos do ministério episcopal de Dom Jorge Marcos de Oliveira (1915-1989), 
primeiro bispo da Diocese de Santo André (1954-1975), padre conciliar do Vaticano 
II, participando nas quatro sessões. Tendo como recorte o processo de recepção do 
Vaticano II para a renovação do sujeito e da instituição eclesial, analisamos as fontes 
da participação e da hermenêutica de Dom Jorge Marcos sobre o evento e sua 
atuação a partir desse novo momento para a Igreja Católica na contemporaneidade. 
Palavras-chaves: Vaticano II. Dom Jorge Marcos. Renovação eclesial. Episcopado. 
 
Abstract 
This text, the result of communication at the VIII Congress of ANPTECRE, composing 
the Thematic Symposium Ecclesiologies Latin America: from Medellín to the context 
of the Ecclesial Assembly of Latin America, aims to present the person and aspects 
of the episcopal ministry of Dom Jorge Marcos de Oliveira (1915-1989), first bishop 
of the Diocese of Santo André (1954-1975), council priest of Vatican II, participating 
in the four sessions. Taking as a focus the process of reception of Vatican II for the 
renewal of the subject and the ecclesial institution, we analyze the sources of 
participation and hermeneutics of Dom Jorge Marcos about the event and its 
performance from this new moment for the Catholic Church in contemporaneity. 
Keywords: Vatican II. Dom Jorge Marcos. Church renewal. Episcopate. 
 
 

Dom Jorge Marcos: vida e pensamento 

 

Dom Jorge Marcos de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro, na época capital 

brasileira, em 10 de novembro de 1915, filho de Carlos José de Oliveira e Angelina 
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Ruffo Oliveira. Ingressou no Seminário São José da Arquidiocese de São Sebastião 

do Rio de Janeiro em 1928, sendo enviado para São Paulo para cursar os estudos 

filosóficos e teológicos no Seminário Central do Ipiranga, fazendo parte da primeira 

turma (1934-1940). 

O panorama da formação presbiteral da Igreja no Brasil ganha novo impulso 

com a organização dos seminários centrais. O próprio Dom Jorge testemunha que, 

embora não houvesse uma abertura a um currículo formativo com temática na 

Doutrina Social da Igreja, a sua formação no Seminário Central foi muito boa, 

conforme os padrões da época. 

 

O Seminário Central [do Ipiranga] foi um passo admirável na formação do clero brasileiro. 

Antigamente cada diocese tinha o seu seminário, no geral, seminários muito mal 

constituídos. Então [as dioceses do] Rio, São Paulo, Niterói, Campinas, Botucatu e 

algumas dioceses do Nordeste se reuniram e começaram com o movimento do Seminário 

Central do Ipiranga. O seminário central deu a oportunidade de se escolher os melhores 

professores da época, gente muito bem preparada, com uma cultura teológica e filosófica 

mais ampla, cultura literária também mais ampla. Entretanto, um desconhecimento muito 

grande da doutrina social da Igreja. Mas a nossa formação foi muito boa. (MARTINS; 

BARGAS, 1984) 

 

Ordenado presbítero em 1940 pelo Cardeal Sebastião Leme, arcebispo do Rio 

de Janeiro à época, exerceu seus primeiros anos de ministério sendo professor do 

Seminário São José, Capelão, oficial do Tribunal Eclesiástico e assistente nacional 

do Departamento Nacional das Vocações Sacerdotais da Ação Católica Brasileira. 

Nomeado bispo auxiliar do arcebispo do Rio, Cardeal Jaime de Barros Câmara em 03 

de agosto de 1946, foi ordenado em 27 de outubro seguinte, assumindo em nome do 

cardeal as relações com as embaixadas e as estruturas governamentais. 

Em sua vida de ministério no Rio de Janeiro, Dom Jorge ficou conhecido com 

o Bispo das Favelas. Visitou oficialmente como bispo auxiliar as favelas cariocas, 

afirmando ser uma realidade que o transformou no seu ministério de padre e bispo. 

Sendo representante de uma elite eclesiástica, o contato dele com a pobreza fez com 

que possibilitasse uma síntese da sua formação inicial com os ensinamentos da 

doutrina social, marginalizada nos estudos teológicos e na pastoral da época. 



 

Felipe Cosme Damião Sobrinho | 247                                                                           
 

Nomeado primeiro bispo da Diocese de Santo André em 1954, encontrou na 

região do ABC Paulista os desafios oriundos da industrialização no país: crescimento 

populacional desordenado, a crise entre o capital e o trabalho, a marginalização da 

classe trabalhadora. Tornou-se o Bispo dos Operários, dada sua atuação junto aos 

trabalhadores da região, maioria da população diocesana. 

Dada sua formação intelectual, marcada pelos movimentos filosóficos e 

teológicos da primeira metade do século XX, Dom Jorge distinguiu-se pela sua visão 

profundamente humanista dos problemas sociais e religiosos de sua época. 

Articulando a dimensão entre fé e vida, trabalhou incansavelmente por um 

catolicismo mais próximo dos pobres e sofredores, mesmo dentro de um contexto 

em que as elites ocupavam o pensamento de muitos hierarcas. 

Apaixonado pela literatura, Dom Jorge soube registrar seu pensamento por 

meio de crônicas, artigos e poesias. Nessas composições registrou momentos 

importantes da história da Igreja Católica e da sociedade brasileira. Em colunas de 

jornal, apresentou uma teologia clara, estabelecendo uma hermenêutica do Concílio 

Vaticano II, em sintonia com as conferências de Medellín (1968) e Puebla (1979), 

comprometendo-se com a formação de uma Igreja pobre para os pobres, como nos 

apresenta o magistério atual do Papa Francisco. Diz o próprio Dom Jorge: 

 

Devo ter errado demais nesses longos anos, levado pelo desejo de ajudar meus irmãos, 

companheiros de caminhada, de esperanças sofridas, de contínuo retorno ao início da 

mesma luta para os mesmos ideais. Mas uma característica foi permanente em mim, na 

minha vida interior, no meu lidar de cada dia: amei sempre, intensamente, a multidão, o 

povo, o ser humano... Sofri com ele e por ele. Enganei-me e fui enganado. Acreditei com 

facilidade e deixei-me levar pelos arroubos de servir. Mas amei intensamente, 

incansavelmente. Bastava ter um título: ser humano. Pobre ou rico. Sadio ou doente. 

Sofredor ou feliz. Triste, desanimado, traído, abandonado, pecador, criminoso... 

Explorador, injusto, perseguidor, torturador de altos escalões... Fossem humanos eu os 

amava para ajudar ao menos rezando para se converterem, transformarem-se, serem 

felizes e para que participassem do grande grupo, que com o Cristo quer a salvação de 

todos (ALMJ, 1988). 

 

Viveu 73 anos de uma vida frutífera, sendo 48 de presbiterado, 42 de 

episcopado (8 como bispo auxiliar, 21 como bispo diocesano e 13 como emérito), 
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deixando-nos um testemunho dedicado de pastor a serviço de sua Igreja servidora e 

missionária. Faleceu em 28 de maio de 1989. 

 

O Bispo e sua Igreja numa época de renovação 

 

A organização da Igreja de Santo André na época da sua criação como diocese 

consistia em dezesseis paróquias, sendo oito recém-instaladas. A vida pastoral era 

composta pela catequese pré-conciliar, pequenas escolas paroquiais e associações 

religiosas. A Ação Católica, base para uma atuação mais social da Igreja na época, 

não estava implantada em toda a localidade e seus núcleos eram pequenos. 

Diante dessa realidade, o bispo começa um trabalho pastoral de base a partir 

da implantação da Federação Diocesana de Juventude Operária Católica e a das 

paróquias nos bairros afastados. Nasce em 1956 a Associação Lar Menino Jesus, 

obra social diocesana para a missão junto aos menores. A articulação de uma 

pastoral de fé e compromisso com a transformação social acontece num momento 

em que grande parte da cristandade pela num assistencialismo e vez de uma análise 

crítica dos problemas sociais. 

A presença do bispo nas greves das fábricas locais desde 1955 demonstra a 

abertura ao diálogo com o mundo do trabalho, o que rendeu repercussão nacional 

quando da sua participação na fundação da Frente Nacional do Trabalho, ao lado do 

advogado Mário Carvalho de Jesus e de líderes operários, assim como na sua 

participação nas greves da Perus e da Aymoré (MARTINS, 1994). 

 

Vamos fazer uma greve cristã que seja tão sedutora para os operários quanto a 

mensagem dos comunistas. A greve tem que ser feita pelo respeito à dignidade humana, 

tão diferente da greve-revolta, da greve-ódio. A consciência é a coisa mais intocável que 

há. Não pode haver paz quando há compra de consciência. (ALMJ, 1960) 

 

Alicerçado pelos movimentos teológicos que antecederam e deram base para 

as reflexões e o magistério do Concílio Vaticano II, Dom Jorge trabalhou em vista de 

uma Igreja leiga. Com a escassez do clero, apostou na formação de lideranças laicas, 

primeiramente para o trabalho com os trabalhadores, contando com a ajuda do 
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Diretor Espiritual da JOC, Pe. Afonso Birck, SJ, e da Congregação dos Filhos da 

Caridade. 

Com o golpe militar de 1964, a pastoral social do bispo de Santo André foi 

duramente perseguida, rendendo duras críticas dentro e fora da instituição 

eclesiástica. (SOBRINHO, 2015). A defesa dos Direitos Humanos rendeu a 

perseguição da Ditadura Militar, tentando desarticular a organização eclesial da 

Igreja Diocesana. Entre prisões de padres e leigos e constante espionagem, Dom 

Jorge, alimentado pelas orientações do magistério do Concílio, principalmente da 

Constituição Pastoral Gaudium et Spes continuou a formar uma Igreja pobre e 

servidora, como indicou o Pacto das Catacumbas, do qual ele foi signatário (BEOZZO, 

2015). 

A renovação teológica e pastoral do Vaticano II e Medellín, recuperando o 

verdadeiro sentido da Tradição e dando ao ministério episcopal nova concepção, fez 

com que Dom Jorge no seu ministério enquanto bispo diocesano trabalhasse por 

estruturas colegiais: transformou o cabido diocesano em conselho episcopal e 

presbiteral (1967), investiu na formação catequética dos diocesanos, instituindo a 

catequese da Iniciação à Vida Cristã e para o Matrimônio (1970-1971), desde a 

realização do Vaticano II animou a vida litúrgica promovendo as liturgias em 

vernáculo e participando da reforma litúrgica nas paróquias, criou Regiões 

Episcopais e o Conselho Diocesano de Pastoral (1971). A partir dessa concepção de 

Igreja ministerial, deixa uma caminhada pastoral para a formação das Comunidades 

Eclesiais de Base que, a partir do 1º Plano Diocesano de Pastoral (1979), serão 

implantadas nas periferias da Diocese. 

Por fim, sua pessoa e seu ministério demonstram claramente o percurso de 

renovação teológica e pastoral da Igreja a partir dos ensinamentos do Concílio 

Vaticano II e seus desdobramentos na América Latina. 

 

Conclusão 

 

A pessoa e o ministério episcopal de Dom Jorge Marcos de Oliveira nos 

ajudam a refletir o tema do VIII Congresso da ANPTECRE “Religião e Teologia entre o 

Estado e a Política: Uma abordagem interdisciplinar” e o Simpósio Temático que 
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acolheu esta comunicação: “Eclesiologias latino-americanas: De Medellín ao 

contexto da Assembleia Eclesial da América Latina”. 

Primeiramente, porque ao estudar a vida e as realizações de uma pessoa não 

há como não refletir o contexto em que ela viveu. No caso do primeiro bispo 

diocesano de Santo André, examinamos sua vida num período de grandes mudanças 

na história do país, da humanidade e da Igreja católica em nível nacional, continental 

e universal. 

Para compreendermos a vida de Dom Jorge Marcos é necessário situá-lo 

como sujeito eclesial, um homem de Igreja, um líder. Soube fazer ao longo do seu 

caminho uma síntese sobre suas decisões de fé e vida. Compreendeu que a religião 

tem validade quando associada às esperanças e dores de um povo, dando sentido a 

um projeto de vida pessoal e comunitário. 

Teologicamente, podemos refletir a vida e missão do bispo na perspectiva da 

encarnação. Soube assumir o risco de exercer um novo tipo de autoridade dentro e 

fora da instituição religiosa que buscava novos métodos para, como afirmou João 

XXIII no discurso inaugural do Concílio Vaticano II, necessitava anunciar de forma 

nova o conteúdo e a beleza da fé contida na doutrina, na Tradição e nos concílios 

ecumênicos, regionais e locais. Tornou-se pastor para o seu povo e no meio do povo, 

mudando gradativamente a mentalidade da época a respeito da vida e da missão do 

bispo, de acordo com o Concílio e sua recepção na América Latina. 

A partir das concepções teológicas e pastorais assumidas, Dom Jorge pensou 

uma Igreja mais humana e solidária, de acordo com a Doutrina Social da Igreja de sua 

época e além dela, tendo que repensar as relações de autoridade e poder: 

primeiramente como ele mesmo lidava com o seu ministério na condução da Igreja 

local, uma Igreja majoritariamente conduzida por leigos operários, fazendo-lhe 

central sua atuação na pastoral social, e nas relações com as demais autoridades, 

não tendo medo de enfrentar as oposições da própria Igreja e também da Ditadura 

Militar pela defesa dos Direitos Humanos no Brasil e do próprio Vaticano II. 

Em tempos em que o Brasil e tantos países vivem a ascensão de regimes de 

extrema-direita que comprometem as ciências e as liberdades, e num contexto em 

que o pontificado do Papa Francisco luta pela recepção urgente do Vaticano II, o 
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testemunho de Jorge Marcos de Oliveira pode gerar esperança e protagonismo em 

vista de uma Igreja servidora e uma nova participação na vida da sociedade. 

 

Referências 

 

ASSOCIAÇÃO LAR MENINO JESUS (ALMJ). Manuscrito de Dom Jorge Marcos de 
Oliveira, 1988, fl. 1. 
 
_____________. Escritos sobre a greve de 1960, fl. 1. 
 
BEOZZO, J. O. Pacto das catacumbas: Por uma Igreja servidora e pobre. São Paulo: 
Paulinas, 2015. 
 
MARTINS, H. H. T. de Souza. Igreja e Movimento Operário no ABC. 1954-1975. São 
Caetano do Sul: Hucitec, 1994. 
 
MARTINS, H.; BARGAS, M. Entrevista de Dom Jorge Marcos de Oliveira, 1984. 
Arquivo do Museu Octaviano Gaiarsa – Santo André-SP. 
 
SOBRINHO, F. C. D. Entre fé e liberdade: Catolicismo, operariado e ditadura no ABC 
Paulista (1964-1975). 210p. Dissertação (Mestrado em Teologia). Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2015. 

 

 



 

 



 

 

27. VATICANO II - O ROSTO DE DEUS PRESENTE NA VIDA DINÂMICA DE CADA 
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OF EACH PEOPLE, CULTURE AND LANGUAGE 
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ST 4 – Eclesiologias Latino-Americanas: de Medellín ao contexto da Assembleia Eclesial da 

América Latina 

 

Resumo 

O Concílio Vaticano II contou com a presença de parte do episcopado brasileiro que 
possibilitou um entendimento e a necessidade da participação e contribuição de 
presbíteros bem como do laicato dos processos de recepção dos ideais conciliares.  
A cultura e a língua dos povos judeus, turcos e brasileiros que fazem parte de um 
grupo denominado “Família Abraãmica” resulta de um momento de transformação e 
um movimento de ação necessária para acolher o Concílio. Isto implica em 
compromisso com a realidade e as culturas nativas destes grupos e o diálogo inter-
religioso promovido entre os membros. O estudo procura nos documentos 
conciliares a presença de Deus na busca pelo diálogo ecumênico, problemas 
complexos e delicados à luz do magistério da Igreja e da tradição cristã em contato 
com as religiões não cristãs. A Igreja, anuncia o Evangelho para que os povos possam 
acolher a fé em suas culturas. O limiar da fé e a crença só é possível pelo diálogo e 
pelo respeito mútuo. Assim, reunir e inculturar o Evangelho no gênero humano em 
unidade proposto no Vaticano II carece de ter um olhar de Deus presente nas culturas 
e no dinamismo de cada povo em sua língua e principalmente nas periferias mais 
frágeis das sociedades. Receber o Concílio significa reconhecer as diversidades 
culturais entre os povos e o clero, embora tenha ocorrido uma abertura para a 
recepção, ainda hoje existe a necessidade de conversão dentro e fora da instituição. 
Palavras-chave: Vaticano II. Diálogo Inter-religioso. Inculturação. Ecumenismo. 
 
Abstract 

The Council Vatican II was attended by part of the Brazilian episcopate that enabled 
an understanding and the need for the participation and contribution of priests as well 
as the laity of the processes of reception of conciliar ideals. The culture and language 
of the Jewish, Turkish and Brazilian peoples who are part of a group called the 
"Abrahamic Family" results from a moment of transformation and a movement of 
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action necessary to welcome the Council. This implies a commitment to the reality 
and native cultures of these groups and the interreligious dialogue promoted among 
the members.  The study seeks in the conciliar documents the presence of God in the 
search for ecumenical dialogue, complex and delicate problems in the light of the 
Magisterium of the Church and of the Christian tradition in contact with non-Christian 
religions. The Church proclaims the Gospel so that peoples can welcome faith in their 
cultures. The threshold of faith and belief is only possible through dialogue and 
mutual respect. Thus, gathering and inculturating the Gospel in the human race in 
unity proposed in Vatican II needs to have a look of God present in the cultures and 
dynamism of each people in their language and especially in the weakest peripheries 
of societies. To receive the Council means to recognize the cultural diversities 
between peoples and clergy, although there has been an openness to reception, there 
is still a need for conversion inside and outside the institution. 
Keywords: Vatican II. Interreligious dialogue. Inculturation. Ecumenism. 

 

Introdução 

 

 Convocado pelas inquietações sobre a necessidade de mudança da Igreja pelo 

Papa São João XXIII o Concílio Vaticano II contou com a participação de membros 

dos cinco continentes representando as suas igrejas particulares e membros de 

outras denominações religiosas como convidados. Os registros históricos revelam 

sua divisão em quatro períodos de trabalho com a abertura oficial realizada em missa 

solene no da 11 de outubro de 1962 na Basílica de São Pedro, local venerado pelos 

cristãos desde pelo menos o século II (cf. O´MALLEY, 2014).  

O eixo desta pesquisa procura encontrar elementos que revelam as condições 

sociais diante da missão universal da Igreja e as diretrizes relacionadas ao diálogo 

entre os diferentes relacionados as suas culturas, línguas e religião. Neste sentido, 

as condições sociais, ingressam na natureza e missão universal e torna urgente uma 

mudança para que todos os homens ligados aos diversos elos culturais, religiosos e 

sociais, tenham a possibilidade de alcançar o diálogo como chave de ligação para 

uma aproximação entre as religiões (cf. LG 16 -17). 

 O Papa Paulo VI na encíclica Ecclesiam Suam sobre os caminhos da Igreja em 

agosto de 1964, considerou um conjunto de pensamentos a serem seguido neste 

caminho, o primeiro trata-se da consciência de si mesma em sua missão, origem e 

destino, despertando o discipulado dócil de Cristo pela ação do Espírito Santo (cf. ES 

3), seguido pela renovação necessária para emendar e corrigir os defeitos, refletindo 
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o modelo deixado por Jesus Cristo agindo com cautela, segurança mas buscar a 

perfeição de seus membros (cf, ES 4). O problema do diálogo deve ser sustentado 

pela pobreza e tendo a consciência que é o único caminho humilde para a 

aproximação no ambiente em que o “Rosto de Deus é presente” na cultura e religião de 

cada povo (cf. ES 5). 

 A Igreja teve medo do diálogo não como razão principal, pois, os ensinamentos 

de Cristo a colocou em missão e diálogo (cf. Mt 28,19), Jesus transmite aos seus 

discípulos a missão de ensinar os caminhos para a salvação. E isto, não significa que 

Deus não age em outras religiões, pois desde o princípio Ele age através do seu 

Espírito que alcança todos os lugares que se faz conhecer. 

 

 O Concílio Vaticano II e o Diálogo no cristianismo 

  

De uma forma suscinta, o cristianismo desde suas primeiras origens ainda 

com os padres da Igreja teve uma aproximação dialogal com a cultura helênica que 

foram fontes filosóficas que enriqueceram a discussão Teológica e permaneceram 

em muitos temas abordados até os dias atuais. O Vaticano II faz um acento ao 

ecumenismo e o diálogo inter-religioso com outras denominações religiosas e com 

os não crentes. Ações que pela graça do Espírito Santo levaram a aproximação como 

Jesus desejou. Os sinais dos tempos vislumbrados pelo Papa João XXIII busca a 

favorecer a unidade dos cristãos, dirigindo-se aos outros irmãos (cf. UR 4).  

 O cristão deve ter em sua face a alegria da face de Cristo e seus ensinamentos, 

sem sombra de dúvidas é necessário dar o primeiro passo ao encontro aos irmãos 

separados, principalmente com humildade e sinceridade, atentos ao que pode 

magoar e separar. Ir ao encontro significa guardar as várias formas de vida espiritual, 

seus ritos litúrgicos e respeitoso aos demais onde se prevalece a cultura da caridade 

(cf. UR 4). Todos os homens e mulheres cada vez mais são convidados pelo Espírito 

Santo a ampliar a relação entre os vários povos mais atentamente em relação as 

culturas e as religiões não cristãs, fomentando ações conjuntas de caridade entre os 

irmãos e seus povos, tendo apriore o que se tem em comum para a convivência e a 

construção do diálogo (cf. NA 1).  
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 Durante o concílio em agosto de 1964 o Papa Paulo VI apresenta a carta 

encíclica Ecclesiam suam na qual se destaca os caminhos que devem ser tomados 

pela Igreja em uma dimensão teológica relacionada ao diálogo, um zelo constante 

em busca da paz, “Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e 

incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos” (cf. Cl 3,11). 

O católico deve ter a preocupação em dialogar com quem for (cf. ES 44). A sabedoria 

com que se dialoga conduz por diversos caminhos a fé. O diálogo, não deve ser 

entendido como um enfraquecimento da fé dos envolvidos, pois somente os que são 

fiéis as suas doutrinas são apóstolos eficazes e vivem em plenitude a vocação com 

imunidade ao erro pelo amor criado pelo contato (cf. ES 47-51). Assim, “Ninguém é 

estranho ao coração materno da Igreja e tão pouco indiferente ao seu ministério” (cf. ES 53). 

A ação do Espírito é reconhecida pelo Papa João Paulo II na carta encíclica 

Redemptor hominis (14 de março de 1979).  Em todas as iniciativas do Papa João 

XXII para uma nova orientação ecumênica sendo luzes para o problema da união dos 

cristãos como vontade do próprio Jesus Cristo. Diferentes formas de comunicação 

diálogo e costumes fazem parte da aproximação com representantes das religiões 

não-cristãs, nos encontros inter-religiosos membros de outras denominações 

religiosas exprimem suas orações doutrinais e nas orações comuns o Espírito da 

verdade é operante além das fronteiras visíveis (cf. RH 6). 

 

O Diálogo no olhar do Papa Francisco 

  

Seguindo a linha dos seus antecessores para o Papa Francisco o ecumenismo 

é um caminho sem volta, em seu pontificado o compromisso ecumênico e o diálogo 

estão entre a suas prioridades, em suas viagens apostólicas ou no Vaticano sempre 

tem na sua agenda encontros e diálogos comuns com homens e mulheres de 

diferentes Igrejas. “No parágrafo 230 explica que “a unidade do Espírito harmoniza todas 

as diversidades”, na espécie de um pacto cultural que faça surgir uma “diversidade 

reconciliada” (BUSSOLO, 2020).  

Francisco não fica somente na dimensão teórica, pois, a prática do encontro 

na Exortação apostólica “Evangelii Gaudium”, 2013 e Fratelli Tutti, 2020, é vivenciado 

em seus encontros e viagens e convida os cristãos a um compromisso ecumênico 
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onde pede a peregrinação lado a lado e a superação das divisões (cf. EG 244). “No 

mundo atual, [...] Vemos como reina uma indiferença acomodada, fria e globalizada, filha 

duma profunda desilusão que se esconde por detrás desta ilusão enganadora: considerar 

que podemos ser onipotentes e esquecer que nos encontramos todos no mesmo barco” (FT 

30).  

Para os cristãos existe um caminho de conversão à misericórdia a ser seguido 

onde não exista mais divisões entre si, mas que se descubram diariamente em 

atitudes em que já partilham (cf. FT 282), não deixando de lado as questões 

doutrinárias que ainda impedem a plena comunhão.  

 

O Diálogo no olhar de M. Fethullah Gulen (comunidade Muçulmana) 

 

Um grande valor buscado pelo Movimento Hizmet tem sido o diálogo entre os 

diferentes, um de seus fundadores o teólogo M. Fethullah Gulen em fevereiro de 2021, 

reforça este desejo em uma carta a comunidade, seus dizeres estão muito 

relacionados ao do Papa Francisco procurando construir pontes e cuidados em 

termos utilizados durante os diálogos, recomenda principalmente que eles sejam 

proferidos entre paredes em reuniões pequenas e em grandes audiências, como 

prática de vida. O mundo está carregado de comunicações e encontros diferentes e 

divergentes do que se refere a palavra “diálogo”, isto também é atrelado a sinceridade 

dos sentimentos e pensamentos.  

 Para Gulen conceitos utilizados como “tolerância” são utilizados como 

sinônimos de diálogo e para alguns isto se torna muito inconveniente devido as 

convicções que o termo carrega em atitudes e comportamentos, tolerar não é se 

aproximar e se colocar ao “lado de” e sim suportar o que pode lhe ferir com pontas 

espinhosas como as das roseiras. Um redirecionamento e revisão dos discursos deve 

ser prática diária quando se trata de um bom e fraterno diálogo. Substituir a palavra 

“tolerância” por “respeito a posição do outro” carrega uma idéia humanitária 

independente do ponto de vista filosófico ao qual se contextua. Cada pessoa é um 

ser criado por um artista divino e potencialmente alguém que o criou por amor e 

respeitou os seus desejos (cf. GULEN, 2021, in CID, 2021). 
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 Os conceitos e expressões utilizados por muitos estudiosos levam a situações 

enxarcadas de ilusões e preocupações injustificadas, comprometendo um grande 

trabalho que vem sendo construído ao longo destes anos. Cada crença deve ser 

respeitada sem ofensas ao que se difere tanto em terminologia utilizada quanto a 

cultura a ela atribuída. As argumentações levadas a um diálogo não se sustentam 

com retóricas e portas fechadas, pois, elas podem confundir aos que são abordados 

ingenuamente. O discurso a quem busca o diálogo deve ser comum e abordado em 

qualquer instancia, política, religiosa ou social. Um diálogo sem pré-julgamento com 

clareza de intensões e carregado de sensibilidade. O diálogo com diferentes está em 

aproximação, um chá, um café une quem busca o melhor conhecimento entre as 

culturas. Fazendo esta parte o restante Deus faz com que o restante aconteça. Sobre 

o diálogo e os valores Gulen enfatiza que os crentes não devem temer alguma perda, 

existe de certa forma uma corrida de valores no diálogo e a crença firme em Allah 

sustenta toda essa conscientização, assim, não há por terem medo de estar com os 

outros e dialogar com eles (cf. GULEN, 2021, in CIDI, 2021). 

 

O Diálogo no olhar de Raul Meyer (comunidade Judaica) 

 

Para a comunidade Judaica, o diálogo com outras religiões é fundamental pois 

faz parte do ensinamento bíblico. Na Torah, o Pentateuco, está escrito que todos 

fomos criados por Um só Deus, somos descendentes de Um só casal, e assim somos 

irmãos e nenhuma cultura ou religião humana é melhor que a outra. As inúmeras 

vivências pela Família Abraãmica têm comprovado a verdade da Torah e ainda mais, 

temos tido diversos encontros e experiências religiosas que nos elevaram espiritual 

e culturalmente. Pode-se sintetizar, que por estas vivências Abraãmicas, podemos 

ser considerados exemplos para a humanidade. O Brasil é um país abençoado pela 

sua diversidade religiosa e cultural e nossa Família Abraãmica mostra que o respeito 

e o conhecimento pelo diferente, só traz mais riqueza na vida de cada ser humano.   
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Conclusão 

 

 O rosto de Deus se faz presente no diálogo inter-religioso e não deve ser uma 

armadilha discutida em pequenas salas pelas lideranças religiosas. Nada pode fazer 

com que o Espírito Santo deixe de agir em qualquer lugar que deseje se fazer 

presente, nada é em vão, o diálogo deve ser um viés de liberdade sem acomodações 

e privilégios conquistados com distribuição de espaços físicos e culturais. Buscar a 

unidade que Jesus implorou certamente requer diálogo, fraternidade e abertura ao 

próximo.  

A cultura, raça, religião e idioma não devem ser impeditivos para a construção 

do diálogo. Temas comuns também são abordados nos encontros da família 

Abraãmica instituição constituída de leigos e leigas judeus, cristãos católicos e 

muçulmanos, bem como rabino, sacerdotes e sheik de direito privado das pessoas 

dispostas a prática do diálogo inter-religioso como: Rituais após a morte (missa, 

funeral, luto) e a vida após a morte conforme os costumes de cada religião; O 

fundamentalismo nas três religiões; A Vida no Alcorão, na Bíblia e na Tora; Encíclica 

Fratelli tutti; A tratativa e abordagem do Jejum nas três religiões; como o perdão é 

compreendido no sentido do pecado, perdoar e perdoado. O Significado da Inter 

religiosidade e como mostrar união entre as três religiões e como enfrentar 

colocações radicais como grupo; a nossa liberdade religiosa; A construção conjunta 

de Princípios e Valores da Família Abraãmica. 
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 28. NO CORAÇÃO DA AMÉRICA LATINA: A CATEQUESE EVANGELIZADORA 

COMO PROCESSO DE CONVERSÃO PASTORAL 

 

IN THE HEART OF LATIN AMERICA: EVANGELIZING CATECHESIS AS A PROCESS OF 

PASTORAL CONVERSION 

 

Marcelo Luiz Machado1 

 

ST 4 – Eclesiologias Latino-Americanas: de Medellín ao contexto da Assembleia Eclesial da 

América Latina 

 

Resumo 
O tema da catequese sempre foi uma constante nos documentos eclesiais. E a 
evangelização se faz sempre pela via processual catequética do ensino, da 
participação e da vivência comunitária. Na América Latina, este processo de 
discernimento pastoral foi se mostrando, de maneira especial, nas conferências 
episcopais latino-americanas e caribenhas, bem como nas semanas latino-
americanas de catequese. Desde a conferência de Medellín, em 1968, é notada a 
urgência de empreender uma catequese verdadeiramente evangelizadora, no sentido 
de superar estruturas que não mais respondiam ao grande problema de uma grande 
massa que se dizia católica de batismo, mas que não vivia sua fé participativa na 
comunidade cristã e na missão apostólica no mundo. Não é de se estranhar que essa 
preocupação pós-conciliar foi se arrastando até hoje, quando os bispos, reunidos em 
Aparecida, em 2007, afirmam que há muitos batizados e poucos evangelizados, 
profeticamente apontando novos caminhos para a evangelização na América Latina 
para o milênio entrante. No discurso inaugural, o papa emérito Bento XVI afirma que 
se faz necessário propor à Igreja um autêntico \"itinerário catequético permanente\", 
que supere a mentalidade de uma catequese meramente ocasional e fragmentária. O 
caminho de conversão pastoral trilhado nos últimos decênios pela américa-latina é 
uma fonte preciosa tanto para a teologia como para a pastoral. 
Palavras-chaves: Medellín. Aparecida. América-Latina. Iniciação à Vida Cristã. 
Catequese. 
 
Abstract 
The theme of catechesis has always been a constant in ecclesial documents. And 
evangelization is always done through the catechetical process of teaching, 
participation and community experience. In Latin America, this process of pastoral 
discernment was showing itself, in a special way, in the Latin American and Caribbean 
episcopal conferences, as well as in the Latin American weeks of catechesis. Since 
the Medellín conference in 1968, there is an urgent need to undertake a truly 
                                                     
1 PUC-Rio. Mestrando em Teologia Sistemático-Pastoral 
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evangelizing catechesis, in the sense of overcoming structures that no longer 
responded to the great problem of a large mass who claimed to be Catholic by 
baptism, but who did not live their participative faith. in the Christian community and 
in the apostolic mission in the world. It is not surprising that this post-conciliar 
concern has dragged on until today, when the bishops, gathered in Aparecida, in 2007, 
affirm that there are many baptized and few evangelized, prophetically pointing out 
new paths for evangelization in Latin America for the millennium incoming. In the 
inaugural address, Pope Emeritus Benedict XVI affirms that it is necessary to propose 
to the Church an authentic \"permanent catechetical itinerary\", which overcomes the 
mentality of a merely occasional and fragmentary catechesis. The path of pastoral 
conversion followed in recent decades by Latin America is a precious source for both 
theology and pastoral care. 
Keywords: Medellín. Appeared. Latin America. Initiation to the Christian Life. 
Catechism. 
 

Introdução 

 

A caminhada eclesial latino-americana tem mostrado o quanto se busca na 

comunhão e participação, palavras-chaves para aprofundar o processo de 

evangelização. A catequese começa a aparecer aqui não somente como uma ação 

pastoral fragmentada ou isolada, mas como etapa de um processo maior que 

chamamos de iniciação à vida cristã. 

De maneira especial, a conferência dos bispos em Medellín (1968) expressa 

uma mudança de percurso pastoral, justamente porque há um desejo de colocar em 

prática vários encaminhamentos discutidos durante o Concílio Vaticano II (1962-

1965). De fato, a América Latina é a primeira Igreja, em nível continental, que se reúne 

para “traduzir o concílio” nas igrejas locais. Quarenta anos depois, novamente os 

bispos se reúnem no Santuário de Aparecida (SP) e buscam reavivar a fé da Igreja 

latino-americana no limiar do terceiro milênio e traz no slogan “discípulos e 

missionários de Jesus Cristo” a linha melódica de todo o documento final 

apresentado. 

A ideia deste artigo é buscar, desde o encontro de Aparecida, o resgate de uma 

caminhada longa de catequistas, religiosos e bispos nestes últimos anos, com o 

desejo de uma catequese verdadeiramente evangelizadora. Além de uma 

complementação doutrinal, a prática catequética quer levar adultos, jovens e 

crianças ao encontro pessoa com Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida. 
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Despertar a fé desde um novo olhar 

 

É necessário despertar os católicos adormecidos! Assim e expressou o cardeal 

arcebispo hondurenho Óscar Andrés Rodriguez Maradiaga, sdb, quando da 

convocação da conferência de Aparecida, em 2007. Não basta receber a fé. E aqui 

citamos o que os bispos sentiram: 

 

São muitos os cristãos que não participam da Eucaristia dominical nem recebem com 

regularidade os sacramentos, nem se inserem ativamente na comunidade eclesial. Sem 

esquecer a importância da família na iniciação cristã, esse fenômeno nos desafia 

profundamente a imaginar e organizar novas formas de nos aproximar deles para ajudá-

los a valorizar o sentido da vida sacramental, da participação comunitária e do 

compromisso cidadão. Temos alta porcentagem de católicos sem a consciência de sua 

missão de ser sal e fermento no mundo, com identidade cristã fraca e vulnerável. 

(APARECIDA, 2008, n. 286) 

 

Esta abordagem pastoral, no entanto, não é inédita. E aqui se busca retomar o 

entusiasmo da Igreja pós-conciliar dos anos 60. Medellín é lembrada e retomada até 

hoje por muitos motivos: primeiro, porque durante o concílio já se pensava em 

preparar uma reunião desta magnitude; depois, por atualizar as propostas 

conciliares, no espírito de transformação social e colegialidade episcopal; por fim, por 

ter avançado em muitos aspectos com criatividade pastoral e com teologia própria. 

Nesta perspectiva, os bispos latino-americanos utilizam uma proposta não muito 

usual até então, especialmente com as contribuições da VI Semana Internacional de 

Catequese, realizada dias antes da chegada dos bispos: “apesar desse pluralismo de 

situações, nossa catequese tem um ponto comum em todos os meios de vida: deve 

ser eminentemente evangelizadora” (CELAM, 1968, n. 8.9). E por isso apresenta uma 

solução clara na pastoral latino-americana: uma re-evangelização e conversão na fé. 

Toda a trajetória histórica da catequese latino-americana nos últimos anos foi 

apresentada, entre outros, pelo salesiano Luiz Alves de Lima (1942), um apaixonado 

pela catequese e há anos colaborador da Conferência Episcopal do Brasil e da 

América Latina. À luz de Medellín-Aparecida recorda que “existem profundas 

diferenças entre os dois modelos de catequese das duas conferências, mas ao 
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mesmo tempo há progressão e continuidade” (ALVES DE LIMA, 2008). Na mesma 

linha histórica, segue outro brasileiro, o religioso Israel José Nery (1939). Para ele, "os 

estudos mostram que até Medellín a Igreja era bastante europeia, uma ‘Igreja-

reflexão’, em estado minoritário, salvaguardada. Medellín deu o passo decisivo para 

mudar este tipo de eclesiologia" (NERY, 2006). De fato, segundo o autor, a 

Conferência de Aparecida aparece no horizonte como uma ocasião providencial para 

a retomada do caminho da Igreja, desde que não se perca a hora da história na ação 

evangelizadora. 

 

A catequese e a evangelização como urgência no Brasil 

 

Terminado o Vaticano II, a Igreja do Brasil já buscava renovar a catequese e o 

processo de evangelização. É impossível não reconhecer o trabalho heróico de 

muitos catequetas e bispos que apresentam o documento Catequese Renovada 

(1983), lembrado por muitos ainda hoje, sendo o documento mais reeditado pela 

CNBB: “Tal processo [catequético] procurará unir: fé e vida; dimensão pessoal e 

comunitária; instrução doutrinária e educação integral; conversão a Deus e atuação 

transformadora da realidade; celebração dos mistérios e caminhada com o povo.” 

(CNBB, 1983, n. 29)  

Aqui é bastante presente a fidelidade aos pedidos do concílio de recuperar o 

catecumenato que vê a dimensão da fé além da instrução doutrinal e que busca 

formar fiéis capacitados nesta nova compreensão da catequese que ainda resiste a 

buscar “professores e pedagogos de escola” para engrossar o grupo dos catequistas 

das comunidades. 

Anos mais tarde, em 2006, é aprovado pela CNBB o documento 84, o Diretório 

Nacional de Catequese:  

 

Nesse propósito, a catequese, como comunicação da Boa Notícia e dos valores que dela 

derivam para a felicidade humana, é importante ajuda na educação do senso crítico. [...] 

A Igreja evangeliza pessoas concretas, situadas, marcadas por clima, cultura, valores e 

problemas. [...] A fé cristã exige uma opção: “tal opção exige a dimensão comunitária e o 

compromisso com a missão. O conhecimento intelectivo da fé requer a experiência 
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pessoal e comunitária de Deus e a caridade operativa para a mudança do mundo à luz 

dos valores do Reino.” (CNBB, 2006, n. 88-90) 

 

A publicação de um diretório já era esperada e, com ela, um novo paradigma 

catequético também se abre: o de pensar a catequese num plano mais amplo, o da 

iniciação à vida cristã, com inspiração catecumenal, à luz do último concílio 

ecumênico, que pede este retorno as fontes eclesiais.  

Mais recentemente, os bispos do Brasil abraçam a iniciação à vida cristã de 

inspiração catecumenal de forma oficial, lançando um documento específico para 

este tema. De verdade, nada mais urgente do que propor um itinerário para formar 

discípulos missionários, porque “é necessário pensar e construir um novo paradigma 

pastoral. É exigência do nosso temo. Não podemos dar as respostas antes de ter 

escutado as perguntas” (CNBB, 2017, n. 3). O que se quer, no entanto, é colocar em 

prática o que muito se planeja, tanto no concílio como no diretório. 

 

À busca de um itinerário catequético permanente 

 

Com a provocação do papa Bento XVI no discurso inaugural a conferência de 

Aparecida, os bispos afirmaram que “a catequese não deve ser só ocasional, reduzida 

a momentos prévios aos sacramentos ou à iniciação cristã, mas sim ‘itinerário 

catequético permanente’”. (CELAM, 2008, n. 298) 

E aqui caberia bem a pergunta: como pensar uma catequese verdadeiramente 

evangelizadora e que contemple a tão sonhada conversão pastoral da conferência de 

Aparecida? Os bispos respondem: “a catequese não pode se limitar a uma formação 

meramente doutrinal, mas precisa ser uma verdadeira escola de formação integral.” 

(CELAM, 2008, n. 299). E, na mesma ocasião, destaca-se que o discípulo missionário 

e, especialmente, o catequista, precisa ter nas mãos e no coração: as Sagradas 

Escrituras (Bíblia), o catecismo da Igreja Católica (Tradição) e o Compêndio da 

Doutrina Social da Igreja (missão). 

Aqui se encontra a ideia permanente da chamada conversão pastoral, 

superando a prática de conservação e “manutenção pastoral”. A iniciação à vida 

cristã requer, além da doutrina, uma prática cristã que leve os homens e mulheres ao 
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oração do mundo. Por isso, este itinerário processual de discipulado encontra 

maturidade na experiência latino-americana com algumas atitudes visíveis e que se 

desenvolvem dentro da comunidade cristã: cultivar a amizade com Cristo na oração, 

com espiritualidade missionária; o apreço pela celebração litúrgica, que nos leva ao 

ápice do encontro com Cristo; a vivência do amor como fidelidade ao mandamento 

do Senhor e da fé vivida em comunidade; e o compromisso apostólico mediante um 

permanente serviço aos demais. 

 

Conclusão 

 

Sem dúvida, pensar no campo da evangelização é levar a cabo um bom 

ministério catequético. E a iniciação à vida cristã sempre foi uma das grandes 

preocupações pastorais da Igreja. O Concílio Vaticano II conseguiu dar numerosas 

contribuições e despertar uma nova primavera na Igreja. O movimento catequético, 

que já se manifestava há tempos, encontrou no ambiente conciliar um espaço seguro 

para uma mudança tangível em seu conteúdo, formação, metodologia e 

espiritualidade. Foram muitos os esforços de renovação: assembleias, semanas de 

estudos, congressos, workshops e tantos documentos publicados nos últimos 50 

anos. O Papa Paulo VI chegou a dizer que o Concílio Vaticano II foi o "catecismo dos 

tempos modernos". 

Com isso, as Conferências de Medellín e Aparecida se aproximam no mesmo 

objetivo: a necessidade de uma catequese evangelizadora diante do grande número 

de batizados não evangelizados. E mais: nos dois contextos, detectamos uma 

sociedade imersa na chamada pós-modernidade: globalizada, consumista e que 

proclama a independência do sujeito em relação à comunidade, com uma filosofia de 

relações descartáveis. 

A imagem do Bom Samaritano (Lucas 10,25-37), é uma concreta referência 

para levar o fermento da Palavra ao mundo enfermo, com gestos precisos: um olhar 

atento ao que passa ao seu redor; ouvidos abertos à escuta de uma sociedade que 

se silencia diante dos ruídos e sinalizadores do mundo digital; e mãos generosas, que 

se abrem para carregar nos ombros e cuidar das feridas. 
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Esta é a conversão pastoral que buscamos para alcançar a tão sonhada 

catequese evangelizadora. Que a Assembleia Eclesial da América Latina que o papa 

Francisco convida nossa Igreja a viver nestes tempos seja de, mais uma vez, saborear 

o fruto doce e pouco experimentado da conferência de Aparecida, que continua a 

lançar luzes em noites escuras e tão necessárias para enxergarmos o caminho do 

discipulado. 
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A LATIN AMERICAN LUTHERAN ECCLESIOLOGY, DEVELOPED FROM QUITO, 1971, 

INSPIRED BY MEDELLIN, 1968 

 
Martinho Rennecke1 

 

ST4: Eclesiologias Latino-Americanas: de Medellín ao contexto da Assembleia 
Eclesial da América Latina 

 

Resumo 
Esta Comunicação tem seu foco na renovação da vida do luteranismo para que, se 
despojando do apego a formas e tradições eclesiásticas e religiosas, defina sua 
missão em função do evangelho, na necessidade de sair de si mesmo e se inserir na 
vida e realidade do contexto social em que vive. O texto tem como objetivo analisar a 
palestra proferida por Harding Meyer, “O Evangelho e nossa Unidade”, no 5º Congreso 
Luterano Latinoamericano, realizado em Quito, Equador, 1971, sob o tema “El llamado 
de Cristo y nuestra respuesta”, evento antecedido pela II Conferência Episcopal 
Latino-americana, 1968, Medellín. Se dará destaque à primeira parte: “Novos 
impulsos e aspectos do pensamento ecumênico hoje”, onde Meyer aponta algumas 
orientações: um completo consenso teológico não é necessário como condição 
prévia para uma comunhão entre igrejas; a missão da Igreja no mundo reforça e 
aprofunda a opinião da necessidade de ser o serviço cristão múltiplo e diversificado 
e, um conceito novo de cooperação cristã e eclesiástica. 
A metodologia utilizada se ancora na pesquisa bibliográfica. Os resultados apontam 
a necessidade de uma renovação na vida do luteranismo, pois testemunho e tarefa 
cristãos não se realizam no abstrato ou no genérico, mas num contexto concreto, em 
situações históricas e culturais, em face de problemas sociais específicos. Assim, a 
aproximação das igrejas não será fruto de um arranjo técnico nem uma fórmula de 
compromisso e concessões mútuas, mas no empenho comum, em arrependimento 
constante, pela verdade e vivências evangélicas neste mundo sofrido. 
Palavras-chave: Eclesiologia. Luteranismo. Latino-americana. Ecumenismo. Missão. 
 

Abstract 
This Communication focuses on renewing the life of Lutheranism so that, freeing 
itself from attachment to ecclesiastical and religious forms and traditions, it defines 
its mission in terms of the gospel, in the need to get out of itself and insert itself in 
the life and reality of the context. social environment in which you live. The text aims 
to analyze the lecture given by Harding Meyer, “The Gospel and our Unity”, at the 5th 
Latin American Lutheran Congress, held in Quito, Ecuador, 1971, under the theme “El 
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llamado de Cristo y nuestra respuesta”, preceded event by the II Latin American 
Episcopal Conference, 1968, Medellín. The first part will be highlighted: “New 
impulses and aspects of ecumenical thought today”, where Meyer points out some 
guidelines: a complete theological consensus is not necessary as a precondition for 
a communion between churches; the Church's mission in the world reinforces and 
deepens the opinion of the need to be multiple and diversified Christian service, and 
a new concept of Christian and ecclesiastical cooperation. 
The methodology used is based on bibliographical research. The results point to the 
need for renewal in the life of Lutheranism, as Christian witness and task are not 
carried out in the abstract or generic, but in a concrete context, in historical and 
cultural situations, in the face of specific social problems. Thus, the approach of the 
churches will not be the result of a technical arrangement or a formula of compromise 
and mutual concessions, but in a common effort, in constant repentance, for the truth 
and evangelical experiences in this suffering world. 
Keywords: Ecclesiology. Lutheranism. Latin-American. Ecumenism. Mission. 
 

Introdução 

 

Este trabalho tem seu foco na renovação da vida do luteranismo para que, se 

despojando do apego a formas e tradições eclesiásticas e religiosas, defina sua 

missão em função do evangelho, na necessidade de sair de si mesmo e se inserir na 

vida e realidade do contexto social em que vive. O texto tem como objetivo analisar a 

palestra proferida por Harding Meyer, “O Evangelho e nossa Unidade”, no 5º Congreso 

Luterano Latinoamericano, realizado em Quito, Equador, 1971, sob o tema “El llamado 

de Cristo y nuestra respuesta”, evento antecedido pela II Conferência Episcopal 

Latino-americana, 1968, Medellín. Se dará destaque à primeira parte: “Novos 

impulsos e aspectos do pensamento ecumênico hoje”, onde Meyer aponta algumas 

orientações: um completo consenso teológico não é necessário como condição 

prévia para uma comunhão entre igrejas; a missão da Igreja no mundo reforça e 

aprofunda a opinião da necessidade de ser o serviço cristão múltiplo e diversificado 

e, um conceito novo de cooperação cristã e eclesiástica. 

 

Novos impulsos e aspectos do pensamento ecumênico hoje 

 

“El llamado de Cristo y nuestra respuesta”, é o documento do 5º Congreso 

Luterano Latinoamericano, realizado em Quito, Equador, de 2 a 6 de agosto de 1971, 

com a participação das igrejas luteranas da Argentina, Escandinávia, Bolívia, Brasil, 
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Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Chile, Equador, Guiana, México, Porto 

Rico, Uruguai, Venezuela e convidados especiais. É importante lembrar o 

desenvolvimento do luteranismo no continente latino-americano e a história dos 

congressos que se antecederam. Durante muitas décadas os diferentes grupos 

luteranos, que imigraram da Europa e dos Estados Unidos da América viveram 

isolados uns dos outros e, às vezes, em franca competição. Os primeiros congressos 

priorizaram estabelecer uma relação que engendrasse um conhecimento mútuo. No 

5º Congreso Luterano Latinoamericano o foco foi a preocupação com a renovação 

da vida do luteranismo para que se despojasse do seu apego a formas e tradições 

eclesiásticas e religiosas, a definição de sua missão em função do evangelho no 

contexto presente e a questão da unidade, especialmente entre os próprios luteranos. 

O 4º Congreso Luterano Latinoamericano celebrado em Lima, em 1965, foi sob o tema 

“Presença Responsável da Igreja Luterana na América Latina”, em especial a 

necessidade do luteranismo de sair de si mesmo e se inserir na vida e realidade do 

contexto social em que vivia e atuou sob o impacto do Vaticano II. O 5º Congreso foi 

antecedido pela II Conferência Episcopal Latino-americana, 1968, realizado em 

Medellín. 

A Igreja Católica Romana latino-americana, reunida na II Conferência Geral de 

seu Episcopado, situou no centro de sua atenção o homem deste continente, que vive 

em um momento decisivo de seu processo histórico quando afirmou: 

 

Nessa transformação, por trás da qual se anuncia o desejo de passar do conjunto de 

condições menos humanas para a totalidade de condições plenamente humanas e de 

integrar toda a escala de valores temporais na visão global da fé cristã, tomamos 

consciência da vocação original da América Latina: “a vocação de unir em uma síntese 

nova e genial o antigo e o moderno, o espiritual e o temporal, o que outros nos legaram e 

nossa própria originalidade.” (SASSATELLI, 2018, n.p.). 

 

Harding Meyer lembra um fato marcante presente no congresso realizado em 

Lima, o fim da era confessional, quando afirma: “[...] igrejas confessionais, 

autosatisfeitas consigo mesmas, isoladas e acusadoras em relação às outras, como 

as que conhecemos a partir da Reforma, pertencem ao passado. ‘Os dias da porta 

cerrada são terminados!’” (MEYER, 1972, p. 83). No diálogo interdenominacional é 
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preciso alertar para que ele não se torne absolutista, como se fosse o final de todos 

os caminhos ecumênicos, mas precisa desembocar em decisões concretas. Não se 

pode usar o diálogo sem compromisso como um álibi ecumênico, sem que leve à 

realização de algo. Assim, o esforço para a formação de uma unidade não deve 

conduzir a Igreja a se ocupar com seus problemas, suas discórdias, ou às relações 

das igrejas entre si, levando a um estreitamento em relação ao pensamento 

ecumênico, mas deve levar à ênfase na sua missão e seu serviço a cumprir no mundo. 

Um completo consenso teológico não é necessário como condição prévia para 

uma comunhão entre igrejas. É preciso reconhecer os sinais dos tempos e como 

igreja peregrinante, enfrentar os problemas da época. Neste sentido, é importante 

encontrar graus intermediários de comunhão, em vários graus de acordos teológicos, 

abstendo-se da posição perfeccionista do “tudo ou nada”, conforme ressalta Meyer: 

 

Uma confissão comum e uma doutrina comum não são exclusivamente consequência de 

uma comunhão já anteriormente vivida, e vice-versa a comunhão vivida não é unicamente 

consequência de um consenso doutrinário já alcançado. Ambos aspectos devem crescer 

juntos e se aprofundar reciprocamente. (MEYER, 1972, p. 88). 

 

Outrossim, tem pouco sentido procurar nos dias atuais a unidade do 

cristianismo em acordos teológicos ocorridos séculos antes. Acordos teológicos 

presentes em afirmações de confissão podem até ter um efeito desbloqueador para 

os esforços atuais, mas é necessário em comum explicar e formular de maneira nova 

o evangelho em relação à situação contemporânea. A missão da Igreja no mundo 

reforça e aprofunda a opinião da necessidade de ser o serviço cristão múltiplo e 

diversificado. Não deve tentar superar as diferenças, mas procurar as diferenças 

autênticas, que corresponda à tarefa de uma pregação nova para um mundo 

multiforme.  

Por fim, é necessário um novo conceito de cooperação eclesiástica onde 

esteja presente uma estreita relação entre acordo teológico e cooperação, uma 

interdependência, como afirma Meyer: “[...] uma ação comum, [...] é somente possível 

e tem sentido, e vem a ser realmente uma ação comum, se também em comum 
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estiver determinado o que deve ser pregado, ensinado, comunicado e praticado.” 

(MEYER, 1972, p. 90). 

 

Conclusão 

 

Testemunho e tarefa cristãos não se realizam no abstrato ou no genérico, mas 

num contexto concreto, em situações históricas e culturais, em face de problemas 

sociais específicos, o que vai determinar o testemunho e a maneira da ação, ou seja, 

um princípio de unidade dos cristãos em determinado local. Uma comunhão geral de 

igrejas de confessionalidades convergentes é possível quando a mesma acontece 

dentro de situações particulares e locais, sendo necessário trabalhar e batalhar por 

ela, ser cultivada e protegida. Separações confessionais convergentes em âmbitos 

nacionais, regionais, raciais ou culturais podem ser mais nocivas e prejudiciais para 

a reconciliação da Igreja no mundo do que as próprias divergências confessionais. 

Não se deveria passar por cima desta questão de forma precipitada, especialmente 

a comunhão entre igrejas luteranas de uma mesma nação não poderia ser uma 

afirmação vazia ou uma ideia imaterial.  

Há necessidade de uma renovação na vida do luteranismo, para que se 

despoje de seu apego a formas e tradições eclesiásticas e religiosas; que não seja 

um mero palavrório de jargões teológicos, mas ações que signifiquem salvar o ser 

humano em sua totalidade, uma existência autenticamente humana. Apesar de que 

dentro das mais diversas denominações podem ser notadas tendências, 

posicionamentos, correntes, tensões, divergências e conflitos semelhantes, todas 

atravessam certo grau de crise de identidade.  

Assim sendo, a aproximação das igrejas não será fruto de um arranjo técnico 

nem uma fórmula de compromisso e concessões mútuas, mas no empenho comum, 

em arrependimento constante, pela verdade e vivências evangélicas neste mundo 

sofrido. Se católicos e luteranos conseguem manter diálogos frutíferos e fraternos, 

apesar de suas confissões divergentes, confissões teológicas comuns e 

convergentes podem também ser uma ponte para o diálogo e fornecer subsídios que 

fundamentem uma aproximação maior neste campo, possibilitando uma maior 

cooperação. Muitas vezes, a prática das igrejas deixa de dar valor ao que 
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teologicamente já se reconheceu como necessário, e continua valorizando muito do 

que teologicamente já está superado. Neste sentido, infelizmente a vivência e a 

prática eclesial estabelecem valores próprios, que devem ser levados em conta, 

analisados, e, especialmente confrontados com a mensagem fundamental do 

Evangelho, que é a essência das confissões, tornando-se reformáveis. 
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 30. A IGREJA DOS POBRES NA ASSEMBLEIA GERAL DE SANTO DOMINGO 

 

THE CHURCH OF THE POOR AT THE GENERAL ASSEMBLY OF SANTO DOMINGO 

 

Paulo Sérgio Lopes Gonçalves1 

 

ST 4 – Eclesiologias Latino-Americanas: de Medellín ao contexto da Assembleia Eclesial da 

América Latina 

Introdução  

 

Objetiva-se nesta comunicação analisar teologicamente a concepção de 

Igreja dos Pobres presente no Documento de Santo Domingo. Justifica-se esse 

objetivo o fato de que a categoria Igreja dos Pobres, formulada pelo papa João XXIII, 

obteve novas conotações nas conferências de Medellín e de Puebla, denotativas da 

adaptação da eclesiologia de comunhão do Concílio Vaticano II à Americana Latina, 

que visualizaram os pobres tanto como vítimas da opressão e da injustiça quanto 

como sujeitos históricos da libertação, que possuem um modus vivendi spiritualis. 

No entanto, Santo Domingo foi uma conferência marcada por um contexto histórico 

novo, de crise do socialismo real e de elevação de uma economia de mercado de 

cunho neoliberal, com incidência no continente latino-americano e caribenho, em que 

urgia um novo projeto político de sociedade continental. Além disso, eclesialmente, a 

Igreja dos pobres, cujo tecido social se encontrava nas comunidades eclesiais de 

base, já tinha se consolidado na América Latina, enquanto modelo eclesiológico 

próprio e fecunda adaptação da própria eclesiologia conciliar, mas que encontrava 

tensões em seu processo de institucionalização, por se defrontar com modelo 

eclesiológico vertical de perspectiva tridentina (LIBÂNIO, 1984, p. 119-130). Por isso, 

se as conferências de Medellín e de Puebla, seguindo a esteira da constituição 

Gaudium et Spes (1966), efetivaram um método indutivo, composto da análise da 

realidade histórico-social, da hermenêutica teológica e da teoria prática da fé, a 

conferência de Santo Domingo põe em movimento um método dedutivo, iniciado pelo 

                                                     
1 PUC-Campinas. Doutor em Teologia 
 



 

276 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

juízo teológico, seguido da análise da realidade e da visualização de práticas teóricas 

pastorais. Resulta, desse modo, a pergunta: será que a concepção de Igreja dos 

pobres continuou a prevalecer na conferência de Santo Domingo? Para responder a 

essa pergunta, em que se visa a atingir o objetivo proposto, conceituar-se-á 

epistemologicamente a categoria pobres e, em seguida, abordar-se-á o conceito 

Igreja dos pobres em Santo Domingo.  

 

O conceito de pobres  

 

A expressão “Igreja dos pobres” surgiu com o papa João XXIII (1962), em 

mensagem de rádio efetuada dia 11/09/1962, um mês antes do Concílio, em que, 

após afirmar a índole do referido evento e recuperar a identidade da Igreja e sua 

relação com o Reino de Deus, explicitou concretamente que a Igreja é de todos, mas 

que, nos países subdesenvolvidos, a Igreja seria a “Igreja dos pobres”. Reforçava essa 

afirmação o propósito da Igreja em promover o bem comum para que se efetive a 

justiça que fundamenta a paz, em levar a cabo a liberdade religiosa como serviço 

eclesial à verdade da revelação e em promover a paz entre os povos e uma existência 

humana nobre marcada pela fraternidade e o amor. Não obstante essa alocução e o 

respectivo entusiasmo gerado em alguns padres conciliares, o Concílio não 

aprofundou o conceito de Igreja dos pobres e Paulo VI se responsabilizou por 

desenvolver a questão dos pobres em momento posterior, o que aconteceu na carta 

encíclica Populorum Progressio (1967), em que constatou a pobreza e assumiu a 

concepção de “desenvolvimento humano integral”, vindo a  abordar a urgência da 

cooperação entre os povos, levando a cabo a solidariedade mundial e a efetividade 

dos direitos fundamentais dos seres humanos.  

No entanto, é na Conferência de Medellín que os pobres são conceituados 

epistemologicamente, em três dimensões. A primeira é referente à dimensão 

econômico-social, em que os pobres são os que são privados economicamente, 

explorados no trabalho da cidade e do campo, os que sofrem as injustiças sociais e 

a “violência institucionalizada” (MED, II, n. 16). A segunda corresponde a um status 

spiritualis, em que a pobreza é modus vivendi concretizado na humildade, na 

simplicidade, na cordialidade, na disposição em servir, na hospitalidade e na maneira 
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de rezar e celebrar. A terceira é referente à força histórica dos pobres e ao 

compromisso de solidariedade com os pobres, para combater a pobreza como 

injustiça e opressão, visando a efetivar a libertação das estruturas de pecado e da 

construção social da justiça e da paz.  

Na conferência de Puebla, realizada em 1979, influenciada pela “teologia do 

povo” que se apropriava da filosofia de Emmanuel Lévinas, a categoria “pobres” foi 

concebida a partir da categoria rosto, em que o rosto dos pobres se identifica com o 

rosto de Cristo. Assim sendo, o rosto de Cristo está presente nas crianças golpeadas 

pela pobreza antes mesmo de seu nascimento, nas crianças exploradas e em 

situação de rua, nos jovens desorientados e marginalizados, nos indígenas e afro-

americanos que vivem em situações desumanas e em marginalização – “são 

considerados os mais pobres dentre os pobres” –, nos camponeses explorados em 

suas terras e trabalho, nos operários que “são mal retribuídos e com dificuldades 

para organizar-se e defender seus direitos”, nos subempregados e desempregados 

vítimas do desequilíbrio econômico e social, nos marginalizados urbanos e 

empobrecidos sistemicamente, e nos anciãos, “cada vez mais marginalizados” 

socialmente (DP, n. 31-39).  

Para a compreensão da categoria “pobres” em Santo Domingo, torna-se 

necessário constatar que o método dedutivo que priorizou a “iluminação teológica”, 

com centralidade cristológica, à compreensão da realidade histórico-social latino-

americana, não impediu que, ao visualizar os “sinais dos tempos” e, por conseguinte, 

analisar o empobrecimento e a solidariedade, propiciou a efetividade da opção pelos 

pobres como evangélica e preferencial, “firme e irrevogável, mas não exclusiva e nem 

excludente” (SD, n. 178) e em continuidade com Medellín e Puebla.  Trata-se de 

articular coerentemente fé e vida, de modo que seja levado a cabo o seguimento de 

Cristo como um modus vivendi, marcado pela humildade, simplicidade, sensibilidade 

e solidariedade ao outro que sofre de diversas formas de pobreza. Utilizando-se da 

tradição das conferências episcopais latino-ame4ricanas, Santo Domingo identifica 

o rosto de Cristo com o dos sofredores, sendo estes “os rostos desfigurados pela 

fome”, desiludidos pelos políticos, humilhados em função do desrespeito à sua 

respectiva cultura, aterrorizados pela violência cotidiana, angustiados pelo abandono 

de crianças que se encontram nas ruas e “dormem sob nossas pontes”, sofridos das 
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“mulheres humilhadas e desprezadas”, cansados dos migrantes que não são 

acolhidos, “envelhecidos pelo tempo e pelo trabalho dos que não têm o mínimo para 

sobreviver dignamente”, que se encontram em carência espiritual e moral (SD, n. 

178).  

A partir da identificação entre o rosto de Cristo e os rostos dos pobres, infere-

se a concepção de Igreja dos pobres, que é uma “Igreja pobre” (SD, n. 178), inserida 

na realidade dos pobres, para levar a cabo a “Nova Evangelização”, para promover o 

ser humano em sua dignidade e construir uma cultura que viva os valores cristãos 

em sua história.  

 

Igreja dos Pobres  

  

A concepção de Igreja dos pobres no documento de Santo Domingo está 

relacionada ao próprio tema do evento, que possui aproximação com a carta encíclica 

Redempotris Missio escrita em 1990 (1991) e com o discurso inaugural de João 

Paulo II, “Nova Evangelização, Promoção Humana e Cultura Cristã” (JOÃOPAULO II, 

1992). Ao partir da iluminação teológica, de cunho cristológico, realçou-se a figura 

de Jesus como “Evangelho do Pai”, que é o mesmo “ontem, hoje e sempre” (SD, n. 1), 

verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho único do Pai, feito homem no seio da 

Virgem Maria, por obra do Espírito Santo; é Ele o Evangelho vivente do amor do Pai, 

e, Nele, a humanidade tem a medida de sua dignidade e o sentido de seu 

desenvolvimento (SD, n. 8). Essa cristologia, por mais que acentue o Cristo glorioso 

junto do Pai, enaltece a sua encarnação, pela qual Jesus Cristo assumiu a história 

humana em todos os seus dramas, inclusive na paixão e na morte. Essa cristologia 

integral propicia a identificação de rosto de Cristo nos diversos rostos dos pobres, 

incidindo na eclesiologia, que no documento aparece vinculada à missiologia. Nesse 

sentido, desse acento cristológico, emerge a evangelização como missão, razão e 

sentido de ser da Igreja, a ser realizada de maneira nova em termos de ardor, métodos 

e expressão (SD, n. 12-13).  

 A missão da Igreja se apresenta na forma de “nova evangelização”, que é nova 

em seus métodos, expressões e ardor – entusiasmo –, de modo que há de se prestar 

atenção nos destinatários e interlocutores, para que a evangelização não seja inócua, 
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mas efetivamente nova, denotativa não apenas do caráter escatológico da santidade 

da Igreja, mas também de seu caráter histórico (SD, n. 32), realizado em um adequado 

processo de catequese querigmática (SD, n. 49), de liturgia (SD, n. 34-35), de 

coerência de vida (SD, n. 44), de renovada espiritualidade (SD, n. 45), de promoção 

humana com amparo na Doutrina Social da Igreja (SD, n. 50), com vivência de unidade 

e inculturação do evangelho (SD, n. 33). Em tudo isso, há o espírito de uma “Igreja 

pobre” (SD, n. 178), em que todos os seus membros se colocam como 

evangelizadores, a serviço do Reino de Deus. No entanto, a estrutura eclesial não 

segue o espírito da tradição latino-americana, em que as comunidades eclesiais de 

base se organizavam de maneira própria e em comunhão com a toda a Igreja. Ora, 

elas se situam na estrutura da Paróquia, que é concebida como “comunidade de 

comunidades e movimentos”, que tem a “missão de evangelizar, de celebrar a liturgia, 

de fomentar a promoção humana, de fazer progredir a enculturação da fé nas 

famílias, nas CEBs, nos grupos e movimentos apostólicos, e, através deles, em toda 

a sociedade” (SD, n. 58). A comunidade eclesial de base está então inserida na 

estrutura paroquial, pois é “chamada a viver como comunidade de fé, de culto e de 

amor” e é “animada por leigos homens e mulheres adequadamente preparados no 

processo comunitário”, que estão em “comunhão com o pároco respectivo e o bispo” 

(SD, n. 61). Fortalece-se a estrutura paroquial, a conceituação de família como “célula 

primeira e vital da sociedade” e, sendo cristã, concebida como “Igreja doméstica”. 

Resulta, assim urgente, priorizar a pastoral familiar como “prioridade básica, sentida, 

real e atuante”, constituindo-se como “fronteira da Nova Evangelização”, “(...) 

assumida por toda a comunidade diocesana” e “inserida numa pastoral orgânica” 

(SD, n. 64).  

Não obstante essa mudança estrutural na organicidade eclesial, a Igreja dos 

pobres pode ser visualizada em Santo Domingo como uma “Igreja pobre”, que articula 

a “nova evangelização” com a promoção humana, mediante laços antropológicos, 

teológicos, evangélicos e missionários. Deste modo, a Igreja prima pela dignidade 

humana, pela defesa da vida da terra, evidenciando sua sensibilidade pela realidade 

histórico-social e ecológica do continente latino-americano e caribenho. Assim 

sendo, assume a opção evangélica e preferencial pelos pobres, denunciando a 

violação dos direitos humanos, que ocorre tanto no terrorismo, na repressão e nos 
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assassinatos quanto na “existência de condições de extrema pobreza e de estruturas 

econômicas injustas que originam grandes desigualdades” (SD, n. 166). Denuncia 

ainda a transgressão da dignidade humana, a deterioração da vida ecológica à 

medida que a terra está sendo degradada e há negligência para com o princípio da 

destinação universal dos bens da criação. Essa mesma Igreja busca promover a 

justiça e a solidariedade como valores indispensáveis aos seres humanos (SD 169-

170), privilegiar o serviço fraterno aos mais pobres (SD, n. 180), propiciar a elevação 

de uma cultura do trabalho que possibilita tomá-lo como “chave da questão social”, 

servindo de meio para a realização humana e para a superação de processos de 

espoliação, especialmente no meio dos pobres (SD, n. 182). A política a ser promovida 

é a referente ao bem comum, em que se eliminam regimes totalitários e se instauram 

regimes democráticos, pelos quais o povo se torna sujeito de sua história e o diálogo 

social se firma como realidade política e cultural (SD, n. 192-199). 

A Igreja promove os seres humanos também os educando nos “valores da 

laboriosidade e da partilha, da honestidade e da austeridade, do sentido ético-

religioso da vida” (SD, n. 200), para que, desde a família, passando pela escola, pela 

comunidade religiosa, sejam formadas pessoas novas, capazes de construir uma 

sociedade mais justa, mais fraterna, imbuída de paz e desenvolvimento integral, e de 

consciência e prática de integração e cooperação mútuas entre os povos do 

continente (SD, n. 201-209). A família é considerada uma instância especial nos 

desafios da promoção humana, pois é célula de vital importância social e “Igreja 

doméstica”, na qual se prima pela vida, pelo caráter comunitário da vida, visando a 

superar a “cultura de morte”, para levar a cabo uma “cultura da vida”, marcada pela 

solidariedade, fraternidade, justiça e paz (SD, n. 210-221).  

A Igreja dos pobres se configura em Santo Domingo também mediante a 

evangelização da cultura, que se efetiva por meio de um processo de inculturação, 

pelo qual supõe “o reconhecimento de valores evangélicos que se têm mantido mais 

ou menos puros na atual cultura; e o reconhecimento de novos valores que coincidem 

com a mensagem de Cristo” (SD, n. 230). Ainda que o documento de Santo Domingo 

não tenha configuração epistemológica precisa de inculturação, principalmente no 

âmbito da articulação com conceitos antropológicos fundamentais – cultura, 

enculturação e aculturação –, constata-se a recuperação da dignidade das culturas 
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autóctones dos indígenas e dos afro-americanos, reconhecendo o genocídio e o 

etnocídio históricos junto a essas categorias. A evangelização inculturada propicia a 

analogia entre a encarnação do Verbo e a presença cristã no contexto sociocultural 

dos povos latino-americanos e caribenhos, de modo que efetiva enculturação 

articula salvação e libertação integral (SD, n. 231-251). 

A inculturação do evangelho se estabelece também no que se denomina de 

cultura moderna, que se caracteriza pelo antropocentrismo, pelo cientificismo e pelo 

historicismo, em que predomina a ordem temporal e natural, colocando em segundo 

plano a ordem sobrenatural. Decorre dessa cultura que a “nova evangelização” seja 

realizada à realidade urbana denotativa dessa cultura moderna (SD, n. 253), com seus 

processos comunicativos próprios, exigindo que a evangelização seja mediada por 

ações educativas em suas instituições, que privilegiem a formação do ser humano 

como pessoa, que se empenha na efetividade da solidariedade, da justiça, da 

fraternidade e da paz (SD, n. 263-266). 

De acordo com o exposto, a Igreja dos pobres no Documento de Santo 

Domingo é uma Igreja que se pretende fazer pobre e estar com os pobres, para 

promover a vida humana em sua total dignidade, seja no âmbito pessoal seja no 

âmbito social, e, para suscitar uma cultura que viva os valores cristãos a partir da 

inculturação do evangelho, que articula salvação e libertação integral, evidenciando 

que a fé cristã só possui consistência e incidência na existência humana à medida 

que está articulada com a vida, concebida em sua plenitude.  

 

Conclusão 

 

Ao objetivar refletir teologicamente a Igreja dos pobres na Conferência Geral 

de Santo Domingo, recuperou-se uma concepção já iniciada com João XXIII e que 

perpassou o Concílio Vaticano II e atingiu o seu ápice no magistério eclesial, presente 

no continente latino-americano e caribenho. Não obstante que pareça que, em Santo 

Domingo, a Igreja dos pobres tenha perdido a sua identidade, em função da aplicação 

do método dedutivo, que primou pela “iluminação teológica”, para então analisar a 

realidade e incidir pastoralmente sobre essa mesma realidade, constata-se a 



 

282 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

“transversalidade dos pobres” (GUTIÉRREZ, 1993) em todo o documento de Santo 

Domingo, presente em dois aspectos fundamentais.  

O primeiro é a ampliação dos rostos dos pobres identificados com o rosto de 

Cristo, levando a cabo que o acesso a Jesus Cristo é necessariamente mediado pelo 

acesso aos pobres, marcado pela compaixão, pela solidariedade, pelo empenho pela 

justiça, pela fraternidade e pela paz. O segundo é que a “Igreja pobre” é a que se insere 

na realidade dos pobres, para evangelizar promovendo a dignidade humana e uma 

cultura cristã, que não é proselitismo religioso, mas afirmação da vida em todas as 

suas dimensões.  

Enfim, a Igreja dos pobres em Santo Domingo não é uma nomeação explícita, 

mas um status spiritualis de Igreja em missão, que evangeliza com anúncio e 

testemunho de compaixão e solidariedade, para que a vida seja afirmada em sua 

dignidade originária de Deus.  
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 31. DE MEDELLÍN A PAPA FRANCISCO: PISTAS SOBRE PIEDADE POPULAR 

ENQUANTO TESOURO DA FÉ DO POVO DE DEUS 

 

FROM MEDELLIN TO POPE FRANCISCO: CLUES ON POPULAR PIETY AS A 

TREASURY OF THE FAITH OF GOD'S PEOPLE 

 

Renê Augusto Vilela da Silva 1 

 

ST 4 – Eclesiolgias Latino-Americanas: de Medellín ao contexto da Assembleia Eclesial da 
América Latina 

 

Resumo 
O presente estudo busca fazer uma apresentação sobre o tema da piedade popular. 
Buscará compreender esse tema perpassando a partir de uma reflexão sobre o 
símbolo como forma de expressão e externalização da nossa relação com Deus. Por 
meio da piedade popular os fiéis busca relacionar-se com o Evangelho e com Deus. 
Buscaremos identificar de Medellín, 1968, ao Papa Francisco algumas pistas sobre o 
tema da piedade popular. Nesse percurso perceberemos a importância dessa 
manifestação de fé para a implementação do Concílio Vaticano II e da confirmação 
da fé do povo. Vemos a necessidade de enriquecer a compreensão e a importância 
da piedade popular na tradição da América Latina, por isso nossa pesquisa com 
estudos críticos e atualizados diante do mundo contemporâneo, principalmente no 
que diz respeito aos aspectos teológicos e ao sentido dessas manifestações visa 
compreender a piedade popular como sinal dentro da história da revelação do projeto 
de Deus. Veremos que desde Medelín, mesmo que de forma implícita, a piedade 
popular na América Latina é valorizada em função da fé. Esse tema na América Latina 
em consonância com o Concílio Vaticano II busca valorizar a devoção do povo e suas 
formas de compreenderem a Igreja. E ao acompanharmos as Conferências 
episcopais da América Latina e Caribe e atualmente os documentos do papa 
Francisco nos mostram que o tema ainda é pertinente e atual. 
Palavras-chave: Piedade Popular. Vaticano II. Medellín. Papa Francisco.  

 
Abstract 
This study seeks to make a presentation on the theme of popular piety. It will seek to 
understand this theme through a reflection on the symbol as a form of expression 
and externalization of our relationship with God. Through popular piety, the faithful 
seek to relate to the Gospel and to God. We will seek to identify from Medellín, 1968, 
to Pope Francis some clues on the theme of popular piety. In this path, we will realize 
the importance of this manifestation of faith for the implementation of the Second 
Vatican Council and the confirmation of the people's faith. We see the need to enrich 
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the understanding and importance of popular piety in the Latin American tradition, so 
our research with critical and updated studies in the contemporary world, especially 
with regard to theological aspects and the meaning of these manifestations, aims to 
understand piety popular as a sign within the history of the revelation of God's project. 
We will see that since Medellín, even if implicitly, popular piety in Latin America is 
valued in terms of faith. This theme in Latin America, in line with the Second Vatican 
Council, seeks to value the people's devotion and their ways of understanding the 
Church. And when we follow the Episcopal Conferences of Latin America and the 
Caribbean and currently the documents of Pope Francis, we will see that the topic is 
still relevant and current. 
Keywords: Popular Piety. Vatican II. Medellin. Pope Francis. 
 

Introdução  

 

A piedade popular é um sinal da relação humana com Deus. Veremos que 

desde Medelín, mesmo que de forma implícita, a piedade popular na América Latina 

é valorizada em função da fé. Esse tema na América Latina em consonância com o 

Concílio Vaticano II busca valorizar a devoção do povo e suas formas de 

compreenderem a Igreja. E ao acompanharmos as Conferências episcopais da 

América Latina e Caribe e atualmente os documentos do papa Francisco nos mostra 

que o tema ainda é pertinente e atual. 

Torna-se relevante nesse texto uma caminhada sobre os símbolos e sua 

externalização da fé e da teologia dos sacramentais para uma conscientização da 

manifestação da fé, visto que é preciso apresentar formas de conscientizar 

pastoralmente as pessoas a identificar, respeitar a piedade popular que é uma busca 

de conformar-se a Cristo em função do Reino de Deus.  

 

Liturgia, Piedade Popular e aspectos Teológicos 

 

A Liturgia tem sua vital importância por ser o centro da atualização da Páscoa 

de Cristo, porém o povo e suas necessidades ao fazerem a experiência de Deus, 

tomam símbolos que sinalizam essa aliança, o que pode ser transparecida pela 

piedade popular. Visto que “liturgia e piedade popular são duas expressões legítimas 

do culto cristão, embora não homologáveis. Elas não devem ser opostas uma à outra, 
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nem equiparadas, mas harmonizadas” (DSPPL, n.58) levando todos ao ponto de 

referência que é Cristo. 

Se olharmos na perspectiva da Constituição Sacrosanctum Concilium (n.12 e 

13) homens e mulheres devem ser uma eterna dádiva de Deus na terra. Os piedosos 

exercícios do povo desde que conformes a Igreja e Liturgia são recomendados, sendo 

eles organizados conforme o tempo litúrgico. A piedade popular deve ser 

compreendida em suas diversas formas cultuais e simbólicas que, no âmbito da fé 

cristã, se expressam conforme um povo/etnia e sua cultura. (SC, n.9).  

Do “conhecimento da piedade popular, é preciso dizer que se [trata] de 

conhecer a cultura do povo e nela se integrar, assumindo-a com todos os seus 

valores.” (CNBB, 42, n. 64). Entende-se que a piedade popular e suas expressões são 

sinais que: 

 

animadas por uma atitude de fé interior, manifestam um aspecto particular da relação do 

fiel com as Divinas Pessoas, ou com a bem-aventurada Virgem em seus privilégios de 

graças e nos títulos que o expressam, ou com os Santos, considerados em sua 

configuração com Cristo ou na função por eles exercida na vida da Igreja. (DSPPL, n.8). 

 

E tendo as devoções uma forte presença na vida dos fiéis “recomenda-se 

buscar formas mais adequadas, que lhes dêem conteúdo litúrgico, de modo que se 

tornem veículos de fé e de compromisso com Deus e com os homens” (DdM, p.97). 

 

A fé é expressa pelo simbolismo   

 

Sabemos que “as imagens, os símbolos e os mitos não são criações 

irresponsáveis da psique; elas respondem a uma necessidade e preenchem uma 

função: revelar as mais secretas modalidades do ser” (ELIADE, 1991, p.8-9), pois o 

símbolo nasce e se desenvolve através do contato do homem com o ambiente natural 

e cultural.  

Os símbolos trazem uma lógica que pode ser traduzida, mesmo se tratando de 

experiências transcendentes, pois transformam essas realidades em racionais. Para 

interpretação das simples manifestações de fé, contamos com o Sensus Fidei, que 
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pela moção do Espírito Santo, pode aprofundar o sentido do significado dos símbolos, 

dos gestos e das ações que ocorrem na piedade popular. No catolicismo popular, o 

seguimento se dá pela adesão e interpretação que são expressas por símbolos e 

estilo linguístico de cada cultura. Por isso a necessidade de métodos próprios para 

cada fenômeno e cada expressão cultural (Cf. ESPÍN, 2000). 

Os símbolos assumem funções pedagógicas quando induzem ao seguimento 

do Evangelho, visto que nele não temos conteúdo dá fé, mas nos remete ao 

seguimento de Cristo. Ao mesmo tempo função mistagógica ao transportar os fiéis 

de uma materialidade ao mundo transcendente por meio da fé (Cf. BOGAZ, 2001). 

Visto que: “a fé, e, por conseguinte, a Igreja, nascem e crescem em religiosidade 

culturalmente diversificada nos distintos povos (DdM, p.70)”. As expressões 

religiosas demonstram uma adesão fiel e participava do fiel ao corpo eclesial. 

 

As Conferências episcopais Latino-Americanas e a piedade popular  

 

Sabemos que o “povo precisa manifestar sua fé de forma simples, emocional, 

coletiva” (DdM, n.3) e por isso não podemos partir de uma ideia fechada apenas em 

algumas classes ou grupos, mas ir mais profundo nos próprios grupos rurais e 

marginalizados. Perceber que suas expressões podem ser uma autêntica 

religiosidade, que é expressa com elementos próprios da cultura local (DdM, p. 69). 

Destaca-se que em Puebla (1979) esse tema aparece de forma mais explícita 

e nos mostra que é preciso  

 

atender pastoralmente a piedade popular da zona rural e indígina para que, segundo sua 

identidade e seu desenvolvimento, cresçam e se renovem com a doutrina do Concílio 

Vaticano II [e mais] favorecer a mútua fecundação entre liturgia e piedade popular que 

possa orientar com lucidez e prudência os anseios de oração e vitalidade carismática [...]. 

A religião do povo, com sua grande riqueza simbólica e expressiva, pode proporcionar à 

liturgia um dinamismo criador (n.465). 

 

Anos depois, no discurso de abertura da Conferência em São Domingo (1992), 

vemos que a piedade popular pode ser uma base para que os fiéis se mantenham 

vinculados à fé cristã. “A forte religiosidade popular de vossos fiéis, com seus 



 

Renê Augusto Vilela da Silva | 287                                                                           
 

extraordinários valores de fé e de piedade, de sacrifício e de solidariedade, 

convenientemente evangelizada e alegremente celebrada, orientada em torno dos 

mistérios de Cristo.” (CSD, n.12).  

Em São Domingos, vemos que a piedade popular favorece para a construção 

da identidade cristã que dá-se no interior de todas as culturas. Fortalecer a 

identidade dos indivíduos e de sua cultura é propor uma Igreja que defende os 

autênticos valores culturais de todos os povos, especialmente dos mais 

marginalizados (CSD, n.243). Acresce que “a fé só é adequadamente professada, 

entendida e vivida, quando penetra profundamente o substrato cultural de um povo 

(DAp. n.477)”. É preciso o encontro da fé e da cultura para que possa abraçar o ser 

humano por completo com sua realidade e sua vida.  

A religiosidade ensina-nos que ao utilizar símbolos, podemos compreender a 

linguagem mitológica de praticar atos e gestos, que os símbolos e rituais constituem 

componente humano e religioso. Não se simplifica num devocionismo ingênuo, mas 

é fé e fidelidade, na qual busca enfatizar um Deus próximo e compassivo, confiança 

na encarnação do Filho, de um Deus próximo do povo (ESPÍN, 2000).  

Os objetos e os rituais ganham sentido e conotação e se tornam 

demonstrações públicas de fé, que utilizam ritos, objetos e matéria, fazendo com que 

a nossa realidade se abra para o mistério do eterno (Cf. LF n. 40-45). Sabendo que os 

significados se recriam constantemente conforme cada realidade existencial, visto 

que um mesmo símbolo da piedade popular pode exprimir uma característica própria 

para a realidade local, não perdendo seu significado geral.  

As manifestações são fruto de um contexto que faz parte da Igreja, na qual a 

piedade popular nada mais é que a moção do Espírito Santo (Cf. EG, n.121) que  

explica a dinâmica e o ritmo próprio da cultura popular, que utiliza dos meios 

disponíveis para responder as situações presentes. Por isso ao falarmos de popular 

não temos esquemas pré-estabelecidos (Cf. BRITO, 1996). 

A devoção popular muito contribuiu para a formação da fé do povo temos a 

compreensão que as “expressões da piedade popular têm muito que nos ensinar e, 

para quem as sabe ler, são um lugar teológico a que devemos prestar atenção 

particularmente na hora de pensar a nova evangelização (EG, n.126).” A religiosidade 

é construída com base nas experiências positivas ou negativas das pessoas e a partir 
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dessas realidades vivenciais se constroem significados e valores aos símbolos, 

gestos e palavras (Cf. VALLE, 1976). 

A piedade popular é movida pelo Espírito Santo fazendo com que as pessoas 

exprimam sua fé de forma visível (Cf. EG, n.121). As devoções são a interação entre 

o povo e seu Deus. É Confiança no Deus que se revela, neste que foi acolhido 

livremente por parte humana (Cf. LIBANIO, 2000). As manifestações populares não 

são devocionismos imaturos, mas legitimação da fé, na qual o povo se torna 

protagonista das expressões de fé por meio da riqueza cultural (Cf. LIBANIO, 2000).  

 

Conclusão  

 

A piedade popular “penetra delicadamente a existência pessoal de cada fiel e, 

ainda que se viva em uma multidão, não é uma ‘espiritualidade de massas’. Nos 

diferentes momentos [...], muitos recorrem a algum pequeno sinal do amor de Deus” 

(DAp, n. 261). Por isso, torna-se “[...] um ‘verdadeiro tesouro do povo de Deus’, 

manifesta uma sede de Deus [e] quando se trata de manifestar a fé, ela comporta um 

apurado sentido dos atributos profundos de Deus” (DSPPL, n. 9). 

Conforme compreende a V Conferência Episcopal que nos mostra que o povo 

recorre aos pequenos sinais do amor de Deus e “a piedade popular penetra 

delicadamente a existência pessoal de cada fiel e, ainda que se viva em uma multidão, 

não é uma ‘espiritualidade de massas’ (DAp. n. 261)”.  

Como nos diz papa Francisco na Lumen Fidei, a Eucaristia é o ápice da vida 

cristã, e, por ela, a humanidade é introduzida no dinamismo do projeto de Deus. Mas 

todos os sacramentos (e sacramentais que surgiram no decorrer da história do 

cristianismo) são expressões da fé que, utilizando ritos e objetos materiais, fazem 

com que nossa realidade se abra para o mistério do Eterno. Ao nos depararmos com 

o mundo contemporâneo vemos diferentes perspectivas e maneiras de expressar a 

fé, o povo vivência sua espiritualidade em diferentes expressões e símbolos.  
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 32. A AMIZADE SOCIAL E A FRATERNIDADE UNIVERSAL:  

RESPOSTAS DE FRANCISCO AOS DESAFIOS MUNDIAIS PÓS-PANDEMIA 

 

FRATERNITY AND SOCIAL FRIENDSHIP: 

FRANCIS' ANSWERS TO POST-PANDEMIC GLOBAL CHALLENGES 

 

Rodolfo Gasparini Morbiolo1 

 

ST 4 – Eclesiologias Latino-Americanas: de Medellín ao contexto da Assembleia Eclesial da 

América Latina 

Resumo 
O ideal de um mundo pós-pandemia tem demandado esforços interdisciplinares para 
reflexão de propostas de superação dos abismos humanos evidenciados neste 
período crítico – ainda não finalizado. Este artigo apresenta a resposta da Igreja 
Católica aos desafios pós-pandemia que ecoa pelo magistério do Papa Francisco, 
como um convite pelo caminho do diálogo à amizade social e à fraternidade 
universal, evidenciados na carta encíclica "Fratelli tutti"; e coloca esta resposta ao 
lado dos esforços de dois intelectuais atuais: o filósofo e sociólogo Edgar Morin e o 
historiador Yuval Noah Harari. A resposta do Papa Francisco além de satisfazer 
questionamentos levantados por Morin e Harari em suas publicações recentes, 
parece se inserir na epistemologia das eclesiologias latino-americanas na medida 
em que salienta a necessária incidência social da fé cristã. O convite do Papa, 
contudo, manifesta as exigências da fé cristã, e se apresenta como verdadeiro 
desafio às potencialidades do gênero humano. O instrumento do “sonho de 
Francisco” é o diálogo entre todos os habitantes da “Casa Comum” da humanidade, 
todos corresponsáveis pela sua sobrevivência e subsistência, na conjugação de suas 
potencialidades individuais. Um diálogo a serviço da difusão de um novo humanismo, 
notavelmente cristão, capaz de semear o sonho de uma humanidade e do amor que 
promove todas as pessoas e que tem consciência do quanto vale o ser humano em 
qualquer circunstância, e de uma Igreja samaritana, consciente da sua 
responsabilidade de promover o sentido social da existência, a dimensão fraterna da 
espiritualidade, a convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa e as 
motivações para amar e acolher a todos. A construção da sinodalidade, na Igreja 
Católica, expressada na I Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, se 
apresenta como sinal deste esforço eclesial de tornar-se modelo para o mundo, 
dando o primeiro testemunho. 
Palavras-chave. Amizade. Fraternidade. Francisco. Pandemia. Humanismo. 
Sinodalidade. 
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Abstract 
The ideal of a post-pandemic world has demanded interdisciplinary efforts to reflect 
on proposals to overcome the human abysses evidenced in this critical period – not 
yet finalized. This article presents the response of the Catholic Church to the post-
pandemic challenges that echoes through the magisterium of Pope Francis, as an 
invitation along the path of dialogue to social friendship and universal fraternity, 
highlighted in the encyclical letter "Fratelli tutti"; and places this answer alongside the 
efforts of two current intellectuals: philosopher and sociologist Edgar Morin and 
historian Yuval Noah Harari. Pope Francis' response, in addition to satisfying 
questions raised by Morin and Harari in their recent publications, seems to be part of 
the epistemology of Latin American ecclesiologies insofar as it highlights the 
necessary social impact of the Christian Faith. The Pope's invitation, however, 
expresses the demands of the Christian Faith, and presents itself as a real challenge 
to the potential of the human being. The instrument of the “dream of Francis” is the 
dialogue between all the inhabitants of the “Common Home” of humanity, all co-
responsible for their survival and subsistence, in conjunction with their individual 
potential. A dialogue at the service of spreading a new humanism, notably Christian, 
capable of sowing the dream of a humanity and the love that promotes all people and 
that is aware of the value of the human being in any circumstance, and of a Samaritan 
Church, aware of its responsibility to promote the social meaning of existence, the 
fraternal dimension of spirituality, our convictions of the inalienable dignity of each 
person and our motivations for loving and welcoming everyone. The construction of 
synodality in the Catholic Church, expressed in the I Ecclesial Assembly of Latin 
America and the Caribbean, is a sign of this ecclesial effort to become a model for the 
world, giving the first witness. 
Keywords. Friendship. Fraternity. Francis. Pandemic. Humanism. Synodality. 
 

Introdução 

  

A publicação da carta encíclica “Fratelli tutti” em 3 de outubro de 2020, em 

meio à crise social mundial instaurada pela pandemia do coronavírus (Covid19), 

aponta na direção de um verdadeiro projeto eclesiológico católico para um mundo 

pós-pandemia. Um projeto eclesiológico, cuja incidência social, parece inseri-lo na 

dinâmica da reflexão teológica latino-americana.  

Duas palavras-chave emergem do magistério do Papa Francisco neste 

documento: a amizade social e a fraternidade universal. Ambas apontam para o 

mesmo horizonte, isto é, “o amor universal que promove as pessoas” (PAPA 

FRANCISCO, 2020a). E que tem como fundamento o reconhecimento de “quanto vale 

o ser humano em qualquer circunstância” (PAPA FRANCISCO, 2020a). Ao falar de ser 

humano e de vida humana integral, fica evidente a intenção de apresentar um novo 
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humanismo ao mundo atual, inspirado na fé cristã, pautado no “sentido social da 

existência, na dimensão fraterna da espiritualidade, na convicção sobre a dignidade 

inalienável de cada pessoa e nas motivações para amar e acolher a todos” (PAPA 

FRANCISCO, 2020a). 

O ideal de um mundo possível pós-pandemia tem demovido esforços de 

reflexão em âmbitos diversos e interdisciplinares, para além do âmbito eclesial. Ao 

longo do ano de 2020, publicaram reflexões pensadores de notoriedade internacional 

como Edgar Morin e Yuval Noah Harari, cercados pelos esforços de reflexão de 

especialistas e não-especialistas, jornalistas, individualmente ou em coletâneas. 

Cada um, e a seu modo, tem procurado oferecer “lições” à humanidade futura, 

aprendendo com os erros do passado e do presente, em vista de um futuro cuja 

novidade carregue o sentido da sobrevivência do ser humano sobre a Terra. 

Para o filósofo e sociólogo Morin, um “futuro imprevisível está em gestação 

hoje” (MORIN, 2020) em meio a uma crise profunda do paradigma do ocidente a 

respeito do significado do que é humano para a modernidade. Uma crise que decorre 

do fato “de uma cultura em que a Bíblia, os Evangelhos, a filosofia e as ciências 

humanas dissociaram radicalmente natureza e cultura, homem e animal” (MORIN, 

2020), onde “o frenesi tecnoeconômico mundial, animado pela sede insaciável pelo 

lucro, é o motor da degradação” (Id.) do ambiente vital do ser humano, e dele mesmo 

por consequência. A resposta de Morin para o pós-pandemia é a construção de uma 

cultura humana consciente de sua complexidade, que promova o diálogo e a 

integração entre todas as instâncias de relacionamento político onde interage o ser 

humano, por meio de uma consciência verdadeiramente ecológica de comunhão com 

a Terra, capaz de regenerar o conceito de humanismo. 

Para o historiador Harari, “faltam líderes à humanidade” (HARARI, 2020). A 

crise pandêmica evidencia outra crise gerada pela “falta de confiança entre os seres 

humanos” que precisa ser superada pela capacidade de “cooperação” (HARARI, 

2020), verdadeiro antídoto para epidemias. Os fundamentos desta cooperação 

internacional estão situados na “troca de informação científica confiável e na 

solidariedade global” (HARARI, 2020), passando pelas necessárias medidas 

imediatas de quarentena, sem as quais a espécie humana ficaria exposta com risco 

de vida ao patógeno viral da atual pandemia; sendo, portanto, “as fronteiras entre o 
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mundo dos humanos e a esfera dos vírus” (HARARI, 2020), aquelas que 

verdadeiramente precisam de cuidadosa vigilância. Sua reflexão passa por uma 

verdadeira apologia à capacidade humana que gerir crises de doenças, afirmando 

que os seres humanos são “muito mais poderosos do que os vírus” (HARARI, 2020); 

pois o ser humano molda a história, os vírus não. 

O Papa Francisco, por sua vez, se propõe ao socorro concreto dos 

necessitados, procurando “transformar a dor” (PAPA FRANCISCO, 2020c) dos que 

sofrem. Curiosamente as entrevistas do Papa Francisco lançam novas luzes ao 

caminho de interpretação e comunicação da fé da Igreja. Alguns textos antecedem a 

“Fratelli tutti” e parecem introduzir os conceitos que serão depois sintetizados na 

encíclica sobre a amizade social e fraternidade universal. Esta comunicação explora 

o conteúdo de algumas reflexões manifestadas nas imediações da Páscoa de 2020, 

de modo especial a reflexão do “Momento extraordinário de oração em tempo de 

pandemia”, reunidas em publicação pela CNBB no opúsculo “Vida após a pandemia” 

como também o texto construído pelo jornalista britânico Austen Ivereigh que reúne 

o conteúdo das entrevistas a ele concedidas pelo Papa Francisco logo após o 

Momento extraordinário de oração indicado acima. O método do Papa Francisco, 

advindo destas reflexões, também evidente na “Fratelli tutti”, se constitui por reduzir 

a velocidade para “ver” claramente, tomar consciência para “escolher” bem e 

desenhar maneiras melhores de “agir” para conviver no mundo com todos (PAPA 

FRANCISCO, 2020c). Algo assemelhado ao método “ver-julgar-agir” 2 , bastante 

presente na reflexão latino-americana. 

 

Do magistério do Papa Francisco em direção ao coração da humanidade 

  

É bem possível que ao estudar a eclesiologia do Papa Francisco chegue-se à 

conclusão observada por Osmar Cavaca de uma verdadeira singularidade no seu 

modo de fazer teologia, de ser Igreja e de anunciar o Evangelho como Sucessor de 

Pedro – seria, pois, o Papa Francisco, todo ele, desde seu nome, “um projeto de Igreja” 

                                                     
2 Salvaguardadas as características específicas da apropriação do método ver-julgar-agir pelo Papa 
Francisco em sua reflexão (FERREIRA, 2016, p. 226). 
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(CAVACA, 2014) – de alguma forma, um novo projeto de Igreja, com matizes e 

nuances pastorais próprias da sua experiência partilhada. 

 Para além de uma reflexão limitada pelo horizonte da comunhão eclesial, já na 

“Laudato Sí”, e mais especificamente na “Fratelli tutti”, o Papa Francisco parece que 

se supera e lança as bases de um verdadeiro humanismo cristão, como ele mesmo 

afirma, um “humanismo inspirado na fé cristã” (PAPA FRANCISCO, 2020a, n. 86), 

“mais integral e integrador” (PAPA FRANCISCO, 2015, n. 141), que através do “diálogo 

e amizade social”, tenda à “fraternidade universal”. 

 O sonho, ou ideal, é largo e associa neste empreendimento outras religiões e 

a superação da violência que separa os credos e os crentes (PAPA FRANCISCO; AL-

TAYYEB, 2019), cabendo à Igreja Católica dar o exemplo e mostrar-se “uma casa com 

as portas abertas, porque é mãe” (PAPA FRANCISCO, 2020a, n. 276), encarnando-se 

em todas as situações humanas, para “a partir de sua experiência de graça e de 

pecado” (PAPA FRANCISCO, 2020a, n. 278) colaborar para que todos se abram à 

“beleza do convite ao amor universal” (Id.). 

O magistério do Papa Francisco, quer no âmago dos desafios impostos pela 

pandemia, quer em vista de um futuro pós-pandemia, parece colocar à reflexão 

teológica atual temas concretizados nos textos conciliares do Vaticano II, 

demonstrando a vitalidade do espírito conciliar radicado na sua vida concreta. 

 

Considerando o cenário histórico atual de Pandemia Mundial 

 

A maior crise sanitária do mundo contemporâneo depois da Gripe Espanhola 

(1918), de repente, depôs as certezas econômicas, políticas, sociais, culturais e 

religiosas, cristãs inclusive, traumatizando a humanidade que se viu impotente diante 

da devastação causada por um agente biológico viral capaz de causar mais uma 

extinção em massa na humanidade.  

 O Covid19 expôs várias feridas humanas atuais, entre elas a crise de 

infraestrutura médico-hospitalar mesmo em países desenvolvidos e ricos. Também 

parece ter exposto uma outra ferida, esta religiosa, eclesial e cristã, isto é, uma crise 

do sentido da fé e risco da “indiferença egoísta” (PAPA FRANCISCO, 2020b). 
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Os ambientes eclesiais, para favorecer uma vida religiosa alternativa, foram 

obrigados a expandir os horizontes do acolhimento de necessidades que se 

apresentaram fora da normatividade – celebrações eucarísticas e bênçãos pelas 

redes sociais com amplo uso dos meios das telecomunicações; relaxamento dos 

preceitos dominicais e exigências sacramentais; recondicionamento da comunidade 

cristã à Igreja doméstica como recurso de sobrevivência de expressão comunitária. 

Curiosamente à Igreja Católica em todo o orbe foram impostas características de 

exceção até agora admissíveis apenas em territórios de missão e em ambientes de 

perseguição religiosa. De fato, a Igreja inteira sofreu e ainda sofre, com todos os 

enfermos e falecidos, e com seus familiares. De fato, a pandemia instaurou na Igreja, 

e fora dela, situações implicadoras no ambiente latino-americano e brasileiro da 

opção preferencial pelos pobres.  

Ainda imersos no encadeamento de consequências desta pandemia, e ainda 

sem vistas imediatas à cura ou à profilaxia efetiva, impõe-se à Igreja, o dever e o 

desafio de estabelecer uma ponte de diálogo que dirima o silêncio imposto pelo 

“medo” (PAPA FRANCISCO, 2020b), estabelecendo uma comunicação frutuosa que 

permita à humanidade avançar num mundo sem certezas, por meio da dádiva 

batismal que qualifica a vida cristã, isto é, a Fé que opera pela amizade e pela 

fraternidade (Tg 2,14-17). 

 

Conclusão 

   

Harari, na senda do ateísmo, ensaia um discurso que afirma a superioridade 

do ser humano, para vencer desafios futuros instaurados pela pandemia Covid19. De 

fato, o ser humano não é mero expectador, mas protagonista das transformações em 

vista de um mundo pós-pandemia, mas segundo o Papa Francisco, faz-se necessário 

mudar de direção. Aqui Morin e Papa Francisco se encontram em suas reflexões. Este 

protagonismo pode acontecer localmente e universalmente, na vida de cada pessoa, 

nas relações com outras pessoas e nas instituições onde se encontram inseridas, 

favorecendo a construção de uma nova política e economia que caminhe em direção 

ao bem comum, e à convivência na “Casa Comum”. 
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Enquanto muitos pensadores atuais se aventuram em conjecturas das mais 

diversas, à Igreja na pessoa do Papa Francisco, fica a responsabilidade de 

transformar a dor em solidariedade. Como liderança católica mundial, o Papa 

Francisco enfrentou o auge da pandemia na Itália e em Roma, apresentando a Cruz 

de Cristo, e Seu Sacramento Eucarístico, à humanidade. E ressaltou:  

 

Abraçar a Cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora 

atual [..]. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se 

chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. 

Na sua Cruz fomos salvos para acolher a esperança [...] Aqui está a força da fé, que liberta 

do medo e dá esperança. (PAPA FRANCISCO, 2020b) 

 

A novidade da fé cristã está em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. A Paixão e 

a Cruz convidam à solidariedade para com Cristo, e por meio dEle para com todas as 

vítimas da pandemia que não podem ser esquecidas, justamente porque estão 

ligadas a todos, na humanidade e na Igreja, pelos laços do amor. Por este caminho 

de valorização da vida humana se vai concretizando o sonho de uma “Igreja 

samaritana” (PAPA FRANCISCO, 2020a, n. 67). Uma nova Igreja, para um mundo 

novo. 
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THE ACTUALITY OF THE PREFERRED OPTION FOR THE POOR IN THE PONTIFICATE 

OF POPE FRANCIS 

Tiago Cosmo da Silva Dias1 
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América Latina 

 

Resumo 
O desejo de uma Igreja dos Pobres sobrevém do Concílio Vaticano II (1962-1965), 
que ao inserir na Igreja a categoria da historicidade, libertou-a de um certo 
imobilismo institucional. Aliás, o Concílio afirmou que “as alegrias e as esperanças, 
as tristezas e as angústias dos homens e mulheres de hoje sobretudo dos pobres e 
de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas 
e as angústias dos discípulos de Cristo” (GS 1). Na América Latina, essa concepção 
foi amadurecida com a opção preferencial pelos pobres, afirmada em Medellín (1968), 
Puebla (1979), Santo Domingo (1992) e Aparecida (2007). Desta última conferência, 
o então cardeal Jorge Mario Bergoglio, hoje Papa Francisco, foi o presidente da 
comissão que redigiu o documento final. Desde 2013, eleito bispo de Roma, Francisco 
tem procurado levar sua experiência de Igreja latino-americana para a Igreja 
Universal, renunciando a símbolos e títulos que expressam poder, e não serviço, e 
demonstrando simplicidade nas maneiras de ser e de agir, reafirmando 
constantemente o seu desejo de uma “Igreja pobre para os pobres”. Esta 
comunicação pretende demonstrar, à luz do pontificado do Papa Francisco, a 
atualidade da opção preferencial pelos pobres que, como expressou Bento XVI na 
abertura da Conferência de Aparecida, “deriva da fé cristológica”.  
Palavras-Chave: Igreja dos Pobres. Papa Francisco. Opção Preferencial. 
 
Abstract 
The desire for a Church of the Poor comes from the Second Vatican Council (1962-
1965), which by inserting the category of historicity into the Church, freed it from a 
certain institutional immobility. In fact, the Council stated that “the joys and hopes, 
the sorrows and anguish of the men and women of today, especially the poor and all 
those who suffer, are also the joys and hopes, the sorrows and anguish of the 
disciples of Christ” (GS 1). In Latin America, this concept was matured with the 
preferential option for the poor, affirmed in Medellín (1968), Puebla (1979), Santo 
Domingo (1992) and Aparecida (2007). From this last conference, then Cardinal Jorge 
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Mario Bergoglio, now Pope Francis, was the president of the commission that drafted 
the final document. Since 2013, elected bishop of Rome, Francis has sought to bring 
his experience of the Latin American Church to the Universal Church, renouncing 
symbols and titles that express power, not service, and demonstrating simplicity in 
the ways of being and acting, constantly reaffirming his desire for a “Poor Church for 
the Poor”. This communication intends to demonstrate, in the light of Pope Francis' 
pontificate, the relevance of the preferential option for the poor which, as Benedict 
XVI expressed at the opening of the Conference in Aparecida, “derives from the 
Christological faith”. 
Keywords: Church of the Poor. Pope Francis. Preferred Option. 

 

Introdução 

  

A opção preferencial pelos pobres não foi cunhada no magistério do Papa 

Francisco, embora nele tenha encontrado sua atualidade e, o que é ainda mais 

surpreendente, com validade para a Igreja Universal, uma vez que ele é bispo da 

diocese de Roma, aquela que “preside as demais na caridade”.  

Aqui se escolhe o termo atualidade, e não atualização, porque na pessoa de 

Bergoglio e no pontificado do atual bispo de Roma se assiste a uma preocupação 

efetiva com os pobres. Francisco é um homem que em quase 100% de suas viagens 

apostólicas dedicou tempo a visitar um hospital, uma prisão, uma favela... Um 

homem que vive a pobreza e diz, exaustivamente, “sonhar como uma Igreja pobre 

para os pobres” (EG 198). 

 É claro que, na prática, nem sempre as atitudes e as palavras do Papa 

Francisco, que derivam do Evangelho, são vistas como “proféticas” ou, se me 

permitem, até com certo teor de “paradigma”; ainda há muita resistência à figura do 

papa. Entretanto, nenhum de nós pode negar que Francisco tem chamado a atenção 

ao essencial; ou, como se dizia na época do Concílio, ao ressourcement – volta às 

fontes!  

 

A opção preferencial pelos pobres 

  

Em 1968, aconteceu a Conferência de Medellín, com o tema geral A Igreja na 

atual transformação da América Latina à luz do Concílio Vaticano II. A ideia era fazer 

dialogar com o Concílio, recém encerrado, com a realidade do continente latino-
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americano. Já no discurso de abertura, o cardeal Ricketts, arcebispo de Lima, no Peru, 

definiu qual seria a atitude da Igreja no decorrer dos trabalhos: saber escutar; saber 

estar presente. Saber estar presente significava comprometer-se com os esforços de 

emancipação; identificar-se com os pobres deste continente, libertando-os dos 

enganadores laços temporais e do peso de um prestígio ambíguo. Embora o texto 

conclusivo de Medellín reconheça a situação de pobreza, injustiça e desigualdade da 

América Latina, também estava impregnado de esperança na transformação da 

realidade (MELO, 2008). 

 O caminho aberto por Medellín se seguiu em Puebla (1979), onde se reafirmou 

a opção pelos pobres com o acréscimo de dois adjetivos: preferencial e solidária, e 

com um objetivo preciso: a libertação. “Afirmamos a necessidade de conversão de 

toda a Igreja para uma opção preferencial pelos pobres, no intuito de sua integral 

libertação” (Puebla, 1134). Talvez, aqui, seja bom fazer uma pausa para um 

esclarecimento pontual e breve acerca do termo opção preferencial pelos pobres.  

 Antes de mais nada, a opção preferencial pelos pobres não se trata e nunca se 

tratou de uma estratégia pastoral para lotar as igrejas: antes, ela decorre do 

Evangelho, o que também não significa dizer que a Igreja quer que todos vivam na 

miséria, mas tão somente que os pobres são os privilegiados no que tange à ação 

pastoral da Igreja. Os pobres precisam ser prioritários porque são os primeiros da 

mensagem evangélica, como se assiste na pregação de Jesus de Nazaré (cf. Lc 4,18). 

 Por detrás do termo opção, está a afirmação primeira de que, sim, trata-se de 

uma escolha. Já no AT, por exemplo, Israel é igualmente eleito por Deus para ser luz 

para as demais nações. Aliás, a grande novidade de Javé é justamente o fato de Ele 

estar ao lado dos pobres, como se lê no tradicional texto do Êxodo: Eu vi a aflição do 

meu povo, ouvi o seu clamor, conheço seu sofrimento; por isso desci para libertá-los 

da mão dos egípcios e fazê-los sair para uma terra que emana leite e mel (cf. Ex 3,7). 

Os pobres, portanto, são os primeiros a quem Deus destina seu amor e sua atenção.  

Preferencial, por sua vez, não significa exclusiva ou excludente. Por detrás de 

preferir, está também o sentido de serem os primeiros queridos; os primeiros a 

receberem a atenção; de serem os privilegiados. Ser o primeiro, porém, não significa 

ser o único: numa festa de aniversário, é costume se dar o primeiro pedaço de bolo, 

tradicionalmente, a quem mais se ama, mas todos comem igualmente do mesmo 
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bolo. Os pobres devem ser os primeiros não por um privilégio ou merecimento, mas 

por necessidade. 

 Pobres engloba toda a classe que, por definição, não tem voz, poder e 

importância, porque não tem recursos. Não se trata, aqui, de solucionar o problema 

da pobreza, porque isto até escapa da missão da Igreja – embora esta precise, sim, 

denunciar e, sobretudo, caminhar ao lado. Trata-se muito mais de empoderar, à luz 

do Evangelho, para que sejam sujeitos de sua própria transformação. 

Na Conferência de Santo Domingo, apesar de toda a dificuldade na redação e 

aprovação do documento conclusivo, que não vem agora ao caso, essa verdade foi 

expressa quase que por inteiro: Fazemos nosso o clamor dos pobres. Assumimos 

com renovado ardor a opção evangélica preferencial pelos pobres, em continuidade 

com Medellín e Puebla. Esta opção, não exclusiva nem excludente, iluminará, à 

imitação de Jesus Cristo, toda nossa ação evangelizadora (Santo Domingo, 296). 

Embora seja óbvio, foi importante o acréscimo do termo evangélica, porque mostrava, 

acima de tudo, que a escolha derivava do próprio Evangelho, numa época em que o 

termo libertação passou a ser alvo de todo tipo de uma certa perseguição, como se 

fosse um verdadeiro escândalo. 

Na continuidade, o texto conclusivo da V Conferência do Episcopado latino-

americano e caribenho, realizada em Aparecida, 2007, do qual o Papa Francisco foi 

presidente da comissão de redação, quando ainda era cardeal, afirma que “a opção 

preferencial pelos pobres é uma das peculiaridades que marca a fisionomia da Igreja 

latino-americana e caribenha” (DAp 391). O próprio Bento XVI, que veio abrir a 

Conferência, disse no discurso de abertura que a opção preferencial pelos pobres 

deriva da fé cristológica.  

Em 2013, o cardeal Bergoglio assumiu o ministério petrino; um homem que, já 

na sua primeira aparição, se mostrou pobre, com os mesmos sapatos pretos que 

havia calçado durante o conclave; a mesma cruz e anel de prata que levara de Buenos 

Aires; e somente com a batina branca, que, ainda que no imaginário coletivo, marcava 

a sua função. Escolheu o nome de Francisco, numa referência a Francisco de Assis; 

e ouviu, do cardeal Hummes: Não se esqueça dos pobres!  
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O Papa Francisco e os pobres 

  

Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, saltam aos nossos olhos alguns 

parágrafos, como o número 195: “A própria beleza do Evangelho nem sempre a 

conseguimos manifestar adequadamente, mas há um sinal que nunca deve faltar: a 

opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e lança fora”; ou o 197: 

“Todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres”; ou ainda, por fim, 

o 198: “Para a Igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica que 

cultural, sociológica, política ou filosófica. [...] Por isso, desejo uma Igreja pobre para 

os pobres. Eles têm muito para nos ensinar. [...] É necessário que nos deixemos 

evangelizar por eles. A nova evangelização é um convite a reconhecer a força 

salvífica de suas vidas, e a colocá-los no centro do caminho da Igreja”.   

 Na Carta Encíclica Laudato Si, o papa escreveu que o princípio do bem comum 

era uma consequência lógica e inevitável da opção preferencial pelos mais pobres. 

“Esta opção [...] exige acima de tudo contemplar a imensa dignidade do pobre à luz 

das mais profundas convicções de fé. Basta observar a realidade para compreender 

que, hoje, esta opção é uma exigência ética fundamental para a efetiva realização do 

bem comum” (LS 158).  

Aliás, foi certamente neste espírito que o Papa Francisco instituiu, no ano de 

2017, para o 33º domingo do Tempo Comum, o Dia Mundial dos Pobres. E, se me 

permitem, de modo bastante inteligente, como já lhe é próprio: um domingo antes de 

celebrarmos a solenidade de Cristo Rei. Antes da realeza de Cristo, estão os pobres, 

os preferidos de seu Reino; o projeto de Jesus, o Reino de Deus, do qual a Igreja é 

sinal, só chegará à plenitude quando aprendermos a cuidar dos pobres. Jesus é Rei, 

acima de tudo, dos pobres! Aliás, o próprio papa afirmou essa realidade quando 

escreveu na I Mensagem para este dia: 

 

Na verdade, a realeza de Cristo aparece em todo o seu significado precisamente no 

Gólgota, quando o Inocente, pregado na cruz, pobre, nu e privado de tudo, encarna e revela 

a plenitude do amor de Deus. O seu completo abandono ao Pai, ao mesmo tempo que 

exprime a sua pobreza total, torna evidente a força deste Amor, que O ressuscita para 

uma vida nova no dia de Páscoa. (PAPA FRANCISCO, 2017) 
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 Até mesmo na Exortação Apostólica Gaudete et Exsultate, sobre o chamado à 

santidade atualmente, de 2018, o papa escreveu: 

 

[...] Não há mais duas fórmulas ou dois preceitos: [Jesus] entrega-nos dois rostos, ou 

melhor, um só: o de Deus, que se reflete em muitos, porque em cada irmão, especialmente 

no mais pequeno, frágil, inerme e necessitado, está presente a própria imagem de Deus. 

De fato, será com os descartados desta humanidade vulnerável que, no fim dos tempos, 

o Senhor plasmará a sua última obra de arte. (GeE 61) 

 

O que se percebe, portanto, é que a conversão pastoral sonhada por Francisco, 

faz ver que o serviço aos pobres é tão essencial à Igreja quanto a pregação da Palavra 

e a celebração dos sacramentos; um serviço que, segundo Melo, pode se concretizar 

de duas maneiras: a solidariedade imediata e o compromisso na luta em favor da 

justiça, duas realidades que se interpenetram (MELO, 2008). 

 No dia em que se celebrou o II Dia Mundial dos Pobres, em 2018, o Papa 

Francisco, na homilia da Santa Missa, exortou: 

 

[...] Peçamos a graça de ouvir o grito de quem vive em águas borrascosas. O grito dos 

pobres: é o grito estrangulado de bebés que não podem vir à luz, de crianças que padecem 

a fome, de adolescentes habituados ao fragor das bombas em vez de o ser à algazarra 

alegre dos jogos. É o grito de idosos descartados e deixados sozinhos. É o grito de quem 

se encontra a enfrentar as tempestades da vida sem uma presença amiga. É o grito 

daqueles que têm de fugir, deixando a casa e a terra sem a certeza dum refúgio. É o grito 

de populações inteiras, privadas inclusive dos enormes recursos naturais de que 

dispõem. É o grito dos inúmeros Lázaros que choram, enquanto poucos epulões se 

banqueteiam com aquilo que, por justiça, é para todos. A injustiça é a raiz perversa da 

pobreza. (FRANCISCO, 2018) 

 

 Como forçou o bispo de Roma, na Mensagem para o Dia Mundial do Pobre de 

2019, é bom que cada um se pergunte: “Eu, cristão, tenho pelo menos um pobre de 

quem sou amigo?” (FRANCISCO, 2019). E, assim se perguntando, é bom também 

questionar quem são os pobres de hoje. 
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Conclusão 

 

 É notória a convicção do Papa Francisco no que diz respeito à opção 

preferencial pelos pobres, como fruto, inclusive, de sua formação, de seu pastoreio e, 

especialmente, de sua análise de conjuntura, se assim se pode dizer, tanto da 

realidade quanto da própria Igreja, por vezes perdida em valores efêmeros e conflitos 

em virtude de cargos, poder, vaidades e assim sucessivamente. 

 Para o papa, o que justifica a existência do cristão é ajudar alguém a viver 

melhor (EG 274). Logo, como escreveu França Miranda (2017): 

 

Se o núcleo da nossa fé é a caridade, o cuidado com o outro, a sensibilidade pelos mais 

sofridos, então o conhecimento doutrinal, as normas morais, o cumprimento de preceitos, 

os atos de culto, devem lhe estar submetidos, pois deste núcleo recebem seu sentido e 

sua razão de ser. Cada ato de amor fraterno significa o Reino de Deus acontecendo, a 

vontade de Deus sendo realizada, o mundo se tornando mais humano e cristão. 

 

 Como escreveu Boff, parafraseando o Evangelho, “houve um homem enviado 

por Deus para realizar essa missão messiânica. Seu nome é Francisco de Roma, 

inspirado em Francisco de Assis. Ambos foram chamados, em seu tempo, para 

restaurar e refundar a Igreja de Cristo e dos Apóstolos” (BOFF, 2013). Agora é 

caminhar com ele e abraçar o seu projeto. 
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 34. NOVO SUJEITO ECLESIAL NA AMÉRICA LATINA E CARIBE – 
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Vera Maria Lanzillotta Baldez Boing1 

 

ST 4 – Eclesiologias Latino-Americanas: de Medellín ao contexto da 

Assembleia Eclesial da América Latina 

Resumo 
O tema apoia-se numa teologia que promove indagações sobre os desafios da atual 
realidade histórica. Parte-se do desejo do Papa de transformação de toda ação 
missionária da Igreja, de onde deve nascer um novo perfil do sujeito eclesial. Uma 
teologia que nasce no contexto do Concílio Vaticano II, com recepção e 
desenvolvimento nas Conferências Episcopais da América Latina e Caribe. E os 
Movimentos Populares, destacados pelo Papa como grande sinal ao mundo, são 
afirmados e legitimados como um caminho para a transformação social e eclesial 
que sugere na proposta de seu pontificado: alavanca e semente de um novo 
protagonismo evangelizador. Objetivamos pensar o sujeito apostólico no Pontificado 
de Francisco, inserido no contexto teológico e pastoral da América Latina e Caribe. 
Além disso, buscamos reconhecer nos Movimentos Sociais elementos que 
expressam uma eclesiologia libertadora e mediadora da salvação de Deus na história 
humana. Nossa metodologia está centrada em fontes bibliográficas, a partir dos 
documentos do Papa Francisco e de seus discursos aos Movimentos Populares. 
Como resultado do estudo, podemos afirmar que o Concílio Vaticano II e as 
Conferências Episcopais na América Latina e Caribe são referências fundamentais 
no processo de formação e atuação de Francisco no seu pontificado. Concluímos que 
os movimentos populares, vistos como sujeito apostólico, podem ser base de um 
novo protagonismo eclesial, fortalecendo o dinamismo intrínseco existente entre a 
realidade social e a ação evangelizadora, contribuindo para a superação do dualismo 
entre fé e vida. 
Palavras-chave: Sujeito eclesial. Teologia da Libertação. Movimentos Populares. 
Igreja em saída.  
 
Abstract 
The theme is supported by a theology that promotes inquiries about the challenges 
of the current historical reality. It starts with the Pope's desire to transform all the 
Church missionary activity in a new profile of the ecclesial subject must be born. A 
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theology that was born in the context of the Second Vatican Council, with reception 
and development in the Episcopal Conferences of Latin America and the Caribbean. 
And the Popular Movements, highlighted by the Pope as a great sign to the world, are 
affirmed and legitimized as a path to social and ecclesial transformation, which, in 
the proposal of his pontificate, he suggests: lever and seed of a new evangelizing 
protagonism. We aim to think about the apostolic subject in the Pontificate of 
Francisco, inserted in the theological and pastoral context of Latin America and the 
Caribbean. Furthermore, we seek to recognize in the Social Movements elements that 
express a liberating and mediating ecclesiology of God's salvation in human history. 
Our methodology is centered on bibliographical sources, from the documents of Pope 
Francisco and his speeches to the Popular Movements. As a result of the study, we 
can affirm that the Second Vatican Council and the Episcopal Conferences in Latin 
America and the Caribbean are fundamental references in the process of formation 
and performance of Francisco during his pontificate. We conclude that the popular 
movements, seen as an apostolic subject, can be the basis for a new ecclesial 
protagonism, strengthening the intrinsic dynamism existing between social reality 
and evangelizing action, contributing to overcoming the dualism between faith and 
life. 
Keywords: Ecclesial subject. Liberation Theology. Popular Movements. Church on its 
way out. 
 

Introdução 

 

Nossa proposta é pensar o tema do Novo Sujeito eclesial na América Latina e 

Caribe a partir dos Movimentos populares, afirmados e legitimados pelo Papa 

Francisco como caminho para a transformação social e eclesial, que nos apresenta 

como semente de um novo protagonismo evangelizador. Em seu pontificado, 

Francisco expressa o desejo de transformação de toda ação missionária da Igreja, de 

onde deve nascer o novo perfil do sujeito eclesial.  

A teologia e a ação pastoral, propostas pelo Papa Francisco, nos convidam a 

contribuir na construção de uma Igreja a serviço do pobre, no diálogo com a 

pluralidade, e a desenvolver uma conversão que integre toda a criação de Deus, uma 

ecologia integrada. Uma teologia que nasce no contexto do Concílio Vaticano II e que 

tem a marca no processo de formação e atuação sacerdotal de Francisco. O Papa 

demonstra a continuidade das preocupações conciliares, mas, atento aos sinais dos 

tempos, amplia o horizonte de desafios que cresceram nas décadas seguintes ao 

Concílio.  
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Delimitamos o desenvolvimento do trabalho aos principais documentos 

pontifícios de Francisco e, de modo especial, aos discursos aos participantes dos 

encontros com os movimentos populares, a quem dedica um protagonismo 

transformador e propulsor de uma nova realidade social, econômica e cultural.  

 

Movimentos Populares: sinal de Deus ao mundo 

 

É necessário compreender uma práxis teológica articulada e intrínseca à 

leitura da realidade que contribua para delinear o sujeito marcado pela condição 

histórica do início do século XXI. O sujeito determinado tornou-se essencial para um 

discurso teológico engajado e favorecedor no diálogo com o mundo contemporâneo. 

Um sujeito diante de outros sujeitos, individuais e coletivos. Nesse entendimento, 

orientamos a pesquisa teológica sobre a comunidade de fé como lugar de sujeito.  

De forma explícita, podemos entrever nos documentos e nos discursos do 

Papa Francisco que uma Igreja, já em saída, ferida e acidentada, é uma Igreja 

reconciliada com o Evangelho, com a práxis misericordiosa de Jesus Cristo. Uma 

Igreja, sinal do Reino de Deus, que nos convoca a ouvir o grito dos pobres. “Que o 

clamor dos excluídos seja escutado na América Latina e em toda a terra” (Francisco: 

2015a). 

É assim que o Papa convoca a todos os trabalhadores excluídos da produção 

da terra, sem-teto e sem-trabalho, a assumirem o lugar da resistência, a unirem suas 

ações ao novo horizonte, à conquista de uma terra prometida. Um lugar concedido 

de direito a todos os seres humanos . 

Podemos compreender que o Papa, ao destacar os movimentos como grande 

sinal ao mundo, deseja afirmar e legitimar um caminho para a transformação social 

e eclesial que sugere na proposta de seu pontificado. O Papa, inserido no 

compromisso de uma espiritualidade encarnada do Evangelho de Jesus Cristo, 

anunciado aos pobres, deseja, como diz, unir a sua voz à dos movimentos e 

“acompanhá-los na luta” (Francisco: 2014). Reforça, portanto, os pobres como 

protagonistas, construtores de realidades concretas, porque sofrem na carne a 

injustiça, a pobreza e a dor da exclusão, podem reinaugurar e dar continuidade à luta, 

na história, dos povos que buscam “por viver com dignidade, por viver bem” 
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(Francisco: 2015a). Assim, Francisco legitima o sujeito coletivo, fortalece como 

caminho da mudança social, o futuro que “está fundamentalmente nas mãos dos 

povos; na sua capacidade de se organizarem e nas suas mãos, que regem, com 

humildade e convicção, este processo de mudança” (Francisco: 2015a). 

No desejo de fortalecer os novos sujeitos sociais e eclesiais, no horizonte de 

uma conversão missionária e eclesial, o Papa defende os movimentos populares 

como força motora nesse processo transformador. Inclui, nesse sentido a luta pela 

terra, pela moradia e pelo trabalho, direitos essenciais à vida humana. Como o Papa 

mesmo diz: “nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem-terra, nenhum 

trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que provém do trabalho” 

(Francisco: 2014).  

 

Terra, teto e trabalho 

 

Empenhado na defesa da vida, o Papa Francisco destaca o que vai representar 

a síntese de todo movimento: a terra, a casa e o trabalho como condições anteriores 

a qualquer apropriação feita pelo mercado econômico do capital.  Unifica a história 

de um precioso significado para a Igreja, a tradição na defesa do sentido universal 

sobre o destino comum dos bens criados. 

A terra, o chão que o ser humano pisa e onde gera a sua existência, tem relação 

intrínseca com a criação de Deus, com o trabalho humano. Uma relação de cuidado, 

de afeto, de cultivo e de sustentação. A terra torna-se, essencialmente, um enlace 

espiritual que confere ao ser humano uma identidade e um estilo próprio de vida. Essa 

realidade que o Papa expressa tem a preocupação com “o desenraizamento de tantos 

irmãos que sofrem por esse motivo” (Francisco: 2014). Uma condição que rompe e 

fragmenta as comunidades e que pode, inclusive, ser alcançada pela especulação 

financeira, como afirma no discurso aos movimentos populares, conduzindo boa 

parte da população à fome, negando-lhes o direito de produzirem e gerarem a própria 

renda com a produção. “O meio ambiente é um bem coletivo, patrimônio de toda a 

humanidade e responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas para 

administrar em benefício de todos” (LS 95), ao contrário da lógica do capital, onde a 

terra é fonte de expropriação do trabalho humano, alienando-o à condição de 
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mercadoria e de especulações.  

A casa e o trabalho, dois outros direitos invioláveis à dignidade humana, que 

se interligam à terra como a habitação à casa comum, ao direito que recebemos 

como família universal (LS 89). Numa abordagem mais específica, local de 

construção da comunidade humana, a casa tem uma referência concreta de 

habitação, de abrigo, de família. É na casa que recebemos e construímos nossa 

cultura, desenvolvemos nossa identidade e percebemo-nos como comunidade 

(Francisco: 2014). Não ter a casa, o teto, significa deixar ao relento pessoas, famílias 

no abandono, excluídas, destituídas do sentido de alteridade, sua mais profunda 

existência de reconhecer-se como ser humano. É pela legítima fidelidade à criação 

de Deus que o Papa Francisco reforça o enraizamento humano à terra, à casa, 

defendendo sua integração urbana, contrário ao desenraizamento e à 

marginalização, produzidos pela especulação urbana, mas também “por aqueles 

projetos que pretendem envernizar os bairros pobres e disfarçar as feridas em vez de 

as curar” (Francisco: 2014).  

Nesse entendimento, compreendemos uma intrínseca relação feita pelo Papa 

ao abordar os três “T”, terra, teto e trabalho, como condições essenciais à garantia 

do desenvolvimento humano. É na garantia dessa luta que a defesa pelo novo sujeito 

apostólico social e eclesial tem a possibilidade de frutificar a nova condição 

missionária, o novo perfil necessário às mudanças sociais.  

O Papa Francisco, ao destacar nos discursos aos movimentos populares a 

terra, o teto e o trabalho como condições a uma nova perspectiva transformadora, 

destaca a economia criativa como uma questão também social. Aborda, no interior 

desse processo de mudança, a cultura da demasia, colocando-a na origem da 

solidariedade do trabalho em comunidade. E, ao pensar a terra como cultivo e bem 

de trabalho, base de vida de uma família, Francisco amplia a defesa para além da 

realidade local. Dirige-se a todos os povos que abandonaram suas terras, em meio 

as guerras ou, sem condições de sobrevivência, que em busca de uma vida mais 

digna aportam em terras estrangeiras. Aos movimentos, legitima a luta pela terra a 

todos os camponeses e nativos, mas também amplia pela comunhão universal, na 

superação do colonialismo ideológico, o caminho universal ao direito da justiça 

(Francisco: 2016). 
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Podemos afirmar, portanto, que os movimentos populares expressam a 

autenticidade de um protagonismo social nesse processo transformador de ser 

caminho na construção de novas condições sociais e econômicas. Como afirma o 

Papa, vivem a prática da solidariedade que funda essa condição à uma vivência de 

comunidade, que priorizam a vida e colocam os bens a serviço de todos (Francisco: 

2014), motores de uma fecunda transformação econômica, social e cultural. 

 

Dinamismo salvífico dos Movimentos Populares 

 

É nas relações humanas, marcadas com ações concretas de solidariedade, que 

os Movimentos Populares são legitimados por Francisco a assumirem o 

protagonismo no processo de construção da nova sociedade. No lugar do encontro 

daquilo do que lhes é comum, a resistência, a luta pela garantia da sobrevivência, 

nesse lugar de identidade coletiva, que Francisco faz o apelo para que adentrem 

como indivíduos e como grupo à raiz da desigualdade, a estrutura econômica e 

social. Porque é nesse lugar que “tendes os pés na lama e as mãos na carne. O vosso 

cheiro é de barro, de povo, de luta” (Francisco: 2014). Confirma, então, o legítimo papel 

do protagonismo dos Movimentos que, na luta, abrem caminhos à construção das 

novas relações humanas, sociais e culturais, assentadas num novo projeto 

econômico. Uma construção pautada no processo de uma educação humanizadora 

de novos valores e novas atitudes. 

O Papa sinaliza, na dinâmica salvífica de Deus e do Filho, Jesus Cristo, o amor 

como o eixo central de todo o movimento libertador, essencialmente o do pobre, o 

que une toda a criação. “A partir da intimidade de cada coração, o amor cria vínculos 

e amplia a existência, quando arranca a pessoa de si mesma para o outro” (FT 88). A 

preocupação em desenvolver e mostrar a relação intrínseca entre todos os âmbitos 

relacionais da criação com o ser humano, com o criador, com a história, que o próprio 

Jesus mostra na carne de sua condição humana, coroa a espiritualidade como valor 

inestimável a toda a criação. “A estatura espiritual de uma vida é medida pelo amor 

[...]. Sendo assim, o amor implica algo mais do que uma série de ações benéficas” (FT 

92 e 94). Dessa forma, o Papa deseja alcançar, pela renovação das relações humanas, 

novos laços, laços de solidariedade e de fraternidade, uma sociedade que não permita 
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ninguém de ser excluído, que todos possam viver a “possível amizade social” (FT 94). 

Temos, aqui, uma chave de leitura na compreensão do potencial dos 

Movimentos Populares como caminho para “pensar e gerar um mundo aberto”, como 

intitula em um dos capítulos da Encíclica Fratelli Tutti. É aos Movimentos Populares 

que o Papa dirige, com convicção, o chamado à mudança, à transformação de todas 

as realidades destruídas pelo “império do dinheiro [...] A solidariedade, entendida no 

seu sentido mais profundo, é uma forma de fazer história e é isto que os movimentos 

populares fazem” (Francisco: 2014). Movidos e animados por essa perspectiva do 

pontificado de Francisco, os movimentos somam “as forças que nos mantém em pé: 

a esperança que não desilude” (Francisco: 2014, 2015a e 2016).  

 

Conclusão 

 

No horizonte do projeto de Francisco, sempre à luz da teologia pós conciliar da 

América Latina, a comunidade de fé e a realidade possuem uma mútua relação entre 

a Palavra e a vida, uma experiência de espiritualidade encarnada e viva. A realidade 

deve, como Francisco expressa, ser a mediação da ação pastoral e teológica, como 

inaugurada no continente latino-americano, “a mediação da práxis é o termo final de 

toda teologia da libertação” (Codina: 2019).  

Podemos, então, afirmar que o novo sujeito apostólico tem sua configuração 

no seio da comunidade eclesial, sujeito coletivo, “Povo que peregrina para Deus, um 

mistério que mergulha as raízes na Trindade” (EG 111) mas também pode nascer do 

seio da sociedade em processo de transformação. A Igreja tem responsabilidade em 

estar atenta aos sinais dos tempos. Reconhecer na realidade na qual se insere a 

potencialidade dada à missão evangelizadora. É preciso, portanto, abrir espaços para 

que o Espírito Santo aja e promova a Graça da transformação missionária. Nesse 

sentido, torna-se imprescindível fortalecer o que os Movimentos Sociais, sujeitos 

coletivos, nas diferentes vozes presentes, buscam expressar, “a necessidade de 

revitalizar as nossas democracias, [...] que transcende os procedimentos lógicos da 

democracia formal” (Francisco: 2014). 

 Nessa perspectiva, retomamos o anseio de Francisco em insistir na 

inculturação, o diálogo com as culturas como metodologia, uma relação entre fé e 
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vida, desenvolver a atitude dialogante no caminho da evangelização. Mais do que um 

recurso, representa uma atitude diante da vida, assim o novo sujeito apostólico é 

pensado na atuação de sua condição social e eclesial “aproximar-se, expressar-se, 

ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar pontos de 

contato, tudo isso se resume no verbo dialogar” (FT 198). 
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ST 5 – CAPITALISMO COMO RELIGIÃO 

Resumo 
Alicerçadas pelo cientificismo europeu, temporalmente entre os séculos XIX e XX, 
teorias raciais presentes no Brasil avivaram ideais no tocante a reformulação do 
cidadão miscigenado brasileiro. Diante desse “cruzo”, a partir da abordagem de Luiz 
Rufino (2019), observaremos que as encruzilhadas da vida contemporânea, nos 
remetem à relação das hostilidades sociais e o sentido da vida geradas por tais 
teorias. Sendo assim, quais são os elementos que compõem e norteiam o sentido da 
vida? Segundo Peter Berger e Thomas Luckmann (2004) o sentido edifica a 
consciência humana entre as relações e experiências, complementando o indivíduo. 
Atualmente há ascendência de ações relacionadas ao bem-estar espiritual, visando 
melhores condições emocionais e de saúde. Tal farmacopeia espiritual possibilita 
observarmos subjetivamente os sentimentos de angústia e vontade 
schopenhaueriana, consideradas aqui como processo cíclico contínuo do indivíduo, 
onde a insatisfação fomentará um anseio de mudança, pelo viés de compensação 
espiritual por meio da incorporação. Socialmente, o desconhecido muitas vezes 
conotou algo demoníaco, que para trazer um sentido benéfico, arquitetou-se 
desassociar a ideia de possessão ou “estado de doença”. Elevou-se assim, a um 
simbolismo inverso, que será visualizado como uma panaceia de cura automática da 
alma, a qual denominar-se-á mediunidade de incorporação de Umbanda. Dessa 
forma, a quantidade de incorporações e o processo de cura pelo viés religioso, geram 
atalhos para uma identidade social pós-moderna, que segundo Stuart Hall (2006) 
torna o indivíduo sem uma identidade fixa, ganhando contornos de acordo com as 
relações capitalistas de consumo, criando os mais variados sistemas culturais.  
Palavras-chave: Teorias Raciais. Bem-estar espiritual. Consumo. Mediunidade. 
Identidade Cultural. 
 
 
Abstract 
Grounded by European scientism, temporally between the 19th and 20th centuries, 
racial theories present in Brazil revived ideals regarding the reformulation of the 
miscegenated Brazilian. citizen. Faced with this “crossroad”, from the approach of 
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Luiz Rufino (2019), we will observe that the crossroads of contemporary life lead us 
to the relationship of social hostilities and the meaning of life generated by such 
theories. So, what are the elements that make up and guide the meaning of life? 
According to Peter Berger and Thomas Luckmann (2004), meaning builds human 
awareness between relationships and experiences, complementing the individual. 
Currently, there is ascendancy of actions related to spiritual well-being, aiming at 
better emotional and health conditions. Such spiritual pharmacopoeia makes it 
possible to subjectively observe the feelings of anguish and Schopenhauerian will, 
considered here as a continuous cyclical process of the individual, where 
dissatisfaction will foster a yearning for change, through the bias of spiritual 
compensation through incorporation. Socially, the unknown often connoted 
something demonic, which, in order to bring a beneficial meaning, was designed to 
disassociate the idea of possession or “disease state”. So, it was elevated to an 
inverse symbolism, which will be visualized as a panacea of automatic healing of the 
soul, which will be called incorporation mediumship in Umbanda. In this way, the 
amount of incorporation and the process of healing through religion generate 
shortcuts to a post-modern social identity, which according to Stuart Hall (2006) 
makes the individual without a fixed identity, gaining contours according to capitalist 
consumer relations, creating the most varied cultural systems. 
Keywords: Racial Theories. Spiritual well-being. Consumption. Mediumship. Cultural 
identity. 
 

Introdução 

 

 O Brasil do início do século XX pode ser considerado como um arsenal de 

experimentos biológicos quando o assunto é o cidadão miscigenado. Diversas 

teorias raciais adentraram o país com único propósito, plasmar o novo cidadão 

brasileiro recém republicano, de acordo com os rascunhos do homem europeu. A 

realidade nacional foi sendo revelada de forma sui generis, pois, tratando-se de uma 

dicotomia entre a intenção de um pensamento de alvejamento e o de tentativas de 

sobrevivência, percorremos uma constante encruzilhada, a qual não pode ser 

resumida, pois segundo Luiz Rufino (2019), as formas de pensar assombradas e 

concebidas por um pensamento de fetichismo religioso, dentro de uma sociedade 

racista e capitalista, são constituídas em uma hierarquia de pensamento cartesiano. 

 Assim, seguindo tal premissa, consideramos nesse trabalho que a partir de um 

descontentamento sociorreligioso, motivado por uma profunda angústia e perda do 

sentido da vida, seja ela de valores sociais, culturais e religiosos, o miscigenado, não 

encontrando espaço nessa sociedade, que o enxergava unicamente pelo viés 

periférico, estava sendo constantemente direcionado a ressignificar o seu estilo de 
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vida, criando uma lacuna a qual os oportunistas da época, modificaram a suposta 

selvageria dita por eles, para práticas motivadas por uma indústria pós-moderna de 

bem-estar social, psicológico e religioso.  

Dessa forma, consideramos nesse trabalho, que inseridos na dinâmica 

exposta acima e incentivados pelo movimento eugênico em voga no Brasil no início 

do século XX, o 1º Congresso Espírita de Umbanda2 de 1941, trouxe a proposta de 

embranquecimento da religião de Umbanda, por meio da adulteração de práticas 

tradicionais africanas. Assim, foi oportunizada a infeliz visão de um futuro mercado 

de bem-estar espiritual, motivados por um pensamento de exorcização das práticas 

religiosas africanas, trazendo à tona uma suposta magia branca a ser ofertada, bem 

aceita, muito desejada, amplamente praticada e divulgada, visando um 

desprendimento, quase que total e camuflado de sua real origem.  
 

 

Mercado espiritual farmacopeico sem bula 

  

Advindas de um pensamento europeu, industrial, capitalista e burguês do 

século XIX, as teorias raciais solidificaram e encrustaram novas práticas sociais 

chanceladas pelo status quo, que naturalizava a permanência da ideia de 

inferiorização de povos vistos como primitivos, que foi sendo traduzida por meio do 

darwinismo e evolucionismo social. Contornos culturais e sociais foram sendo 

constituídos, a partir de novas teorias que surgiram no Velho Mundo, e com 

abordagens diversas, passaram a galgar terreno fértil em terras brasileiras, agora 

com o cidadão miscigenado como foco.  

 Assim, a eugenia passou a tecer suas redes de construção social, cultural, 

econômica e religiosa. De etimologia grega, a palavra eugenia segundo Edwin Black 

(2003) significa “bem-nascido” e foi uma ciência desenvolvida com a intenção de 

comprovar que a capacidade intelectual, era configurada a partir da hereditariedade. 

                                                     
2 Nesse texto ao nos referenciarmos ao 1º Congresso Espírita de Umbanda, para melhor fluidez da 
leitura, utilizaremos a sigla 1º CEU. Segundo Mário Alves da Silva Filho, esse congresso foi uma 
tentativa de definir e codificar a Umbanda como uma religião com direitos próprios, promovendo o 
distanciamento da Umbanda das religiões Afro-brasileiras existentes à época, tais como a Macumba, 
Cangerê, Cabula entre outras. Disponível em: 
https://cefeco.wordpress.com/2013/02/15/importancia-do-estudo-da-mitologia-africana-para-a-
melhor-compreensao-da-umbanda/. Acesso em 02 out. 2021. 

https://cefeco.wordpress.com/2013/02/15/importancia-do-estudo-da-mitologia-africana-para-a-melhor-compreensao-da-umbanda/
https://cefeco.wordpress.com/2013/02/15/importancia-do-estudo-da-mitologia-africana-para-a-melhor-compreensao-da-umbanda/
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Logo, por meio de métodos da matemática e da biologia, estudou os indivíduos em 

relação as características aptas e favoráveis para reprodução, bem como os que 

possuíam características degenerativas, impedindo sua expansão. 

 Nesse caminhar, nos deparamos em uma encruzilhada promovida pelo 1º CEU, 

o qual desenvolveu e aplicou o afastamento de uma identidade étnica negra, em 

detrimento das necessidades colocadas pelo Estado. Esse desenvolvimento visava 

legitimar uma religião, que evidentemente deveria estar associada aos postulados 

“modernos” do pensamento Ocidental, negando publicamente sua ligação com a 

África ou as religiões africanas no Brasil, criando fortes raízes plantadas em um solo 

cultivado pela eugenia. 

 No processo de construção da armadilha sociorreligiosa, muitos terreiros de 

Umbanda passaram a utilizar uma nomenclatura “espírita”, sendo essa, de melhor 

aderência social. No início do século XX, segundo Léo Carrer Nogueira (2007) houve 

uma cisão no que diz respeito ao pensamento em torno das concepções de baixo e 

alto espiritismo, sendo as religiões afro-brasileiras, consideradas como baixo 

espiritismo. Tal referenciação demonstrou o forte interesse em criar uma identidade 

religiosa totalmente desvinculada com o passado negro e o presente miscigenado.  

 Partindo do contexto social supracitado, consideramos que o indivíduo 

inserido na sociedade pós-moderna, é enfatizado por Stuart Hall (2006), como um 

elemento sem identificação definida, sendo reconhecido por meio de suas relações 

capitalistas de consumo, criando os mais variados sistemas culturais. Dentro dessa 

perspectiva, trazemos à baila a noção de trabalho na sociedade capitalista, pois 

segundo Karl Marx (1985), o processo do ofício é relacionado com a concepção de 

valores de uso, constituindo a elaboração de uma apropriação do natural, com a 

intenção de corresponder com determinadas necessidades humanas, as quais, 

constituem-se em objetos e meios de trabalho. Assim, os valores de uso 

direcionados ao trabalho, proporcionam na existência do homem, nas mais variadas 

formas de sociedade “(...) a eterna necessidade natural de mediação do metabolismo 

entre homem e natureza e, portanto, da vida humana.” (MARX, 1985, p.50).  

 Tendo em vista a concepção de trabalho ora citada, podemos fazer uma 

relação dessa abordagem com o viés religioso, no que diz respeito à consideração 

que alguns grupos religiosos possuem, e a relevância do ofício mediúnico como 
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caminho de evolução, cura da alma e o bem-estar espiritual, com ênfase nesse 

trabalho, a religião Umbanda. 

Nesse caminhar, verificamos a presença de indivíduos transvestidos com a 

roupagem de médicos da alma, ou, médiuns médicos, os quais, incentivados pela 

concepção de uma fé que induz a vontade de desenvolvimento de um outro sentido 

sensorial, serão conduzidos a pensar que por meio da incorporação de guias 

espirituais, tornar-se-á possível o despertar de uma capacidade adormecida que 

todos os seres humanos possuem, para curar problemas físicos, emocionais e 

espirituais. No entanto, nem tudo é um mar de rosas, e muitas pessoas passaram a 

sentir uma angústia pelo fato de não conseguirem despertar a capacidade da 

faculdade mediúnica de incorporação. Logo, o processo cíclico de Arthur 

Schopenhauer entre vontade e angústia, constituem-se pela consideração dada ao 

sofrimento e “(...) a sua travação por obstáculo, posto entre ela e o seu fim 

passageiro; ao contrário, nomeamos SATISFAÇÃO, bem-estar, felicidade, o 

alcançamento do fim” (SCHOPENHAUER, 2005, p.399), e "o sofrimento é essencial a 

toda a vida” (SCHOPENHAUER, 2005, p.368), resultando assim, numa ação 

mercadológica para convencer os indivíduos, que eles não devem desistir, pois tudo 

é uma questão de tempo, disciplina e comprometimento com o ofício mediúnico.  

Destarte, corroborando com o explanado por Michael Harner (1980), o transe 

de um xamã passa a ser altamente controlado, pois isso se deve, provavelmente à 

natureza de processos iniciáticos e que se desenvolvem em rituais preparatórios. 

Podemos observar na religião de Umbanda, que isso está se perdendo, devido a um 

mercado religioso, que entorpece excessivamente os indivíduos pela busca do bem-

estar espiritual, tornando as vivências em terapias rasas, que supostamente lhe 

libertaria, mas que não passam de viseiras meticulosamente estabelecidas para o 

ganho financeiro.  

Assim, podemos observar que alguns espaços religiosos de Umbanda, visam 

uma espécie de bandejão mediúnico, mantendo os indivíduos ludibriados na busca 

constante pelo seu ilusório aprimoramento, motivados por uma falácia e inseridos 

em práticas modernizadas, que são muito distantes da concepção de que 

determinadas capacidades sensórias aos seres humanos, jamais podem ou devem 

ser compradas. Com isso, ocorre o afastamento de todo um pensamento constituído 
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por um povo tradicionalmente3 negro, que há milênios compreende que o sagrado 

jamais deve ser considerado como um objeto de troca econômica capitalista, e muito 

menos, estar presente num processo de compra à granel de bem-estar espiritual.  

Sendo assim, muitas pessoas têm procurado um sentido fatídico para sua 

vida, que segundo Peter Berger e Thomas Luckmann, 

 

“... é notório que as “grandes” instituições vinculam "seus" sentidos específicos - 

ultrapassando a racionalidade de sua organização de ação - a valores gerais como, por 

exemplo, o "bem comum". (...) a tentativa das instituições de ligar finalidades 

legitimadoras a valores supra-ordenados podem acarretar nada mais do que fórmulas 

vazias, assim como a conduta de vida orientada para valores podem ficar limitada ao 

âmbito privado. Assim se fortificariam as condições para difusão de crises subjetivas e 

intersubjetivas de sentido.” (BERGER; LUCKMAN, 2004, p.36). 

 

que em um cenário concebido por uma excessividade de trabalhos 

mediúnicos, dentro dos terreiros de Umbanda, acaba distorcendo o propósito do 

transe, que é de curar a si mesmo como fundamento, visando transformar a 

incorporação em um mercado de sentido, que proporciona a cura de maneira mais 

ampla, abrangendo uma capacidade potencializada de curar a si mesmo e os outros 

a sua volta. Desta forma, essa visão mercadológica é inserida numa tal farmacopeia 

espiritual, que possibilita observarmos subjetivamente os sentimentos de angústia e 

vontade schopenhaueriana, consideradas aqui como processo cíclico contínuo do 

indivíduo, onde a insatisfação fomentará um anseio de mudança, pelo viés da 

compensação espiritual por meio da incorporação.  

Nesse caminhar, visando uma maneira de buscar sentido para a vida, muitas 

pessoas tem ofertado estratégias de obter um desenvolvimento específico para a 

faculdade mediúnica de incorporação, que deixa de ser o encontro consigo e o divino 

que em você habita, para ser algo cobiçado pelo coletivo, com a pseudo característica 

de lhe proporcionar um despertar espiritual coletivamente, que visará dar as 

                                                     
3 Segundo Jacob K. Olupona, as religiões tradicionais africanas, forneceram o modelo para conversas 
robustas e pensamentos sobre as relações comunitárias, o diálogo inter-religioso, a sociedade e a 
religião civil, onde contém uma grande sabedoria, e uma visão sobre como os seres humanos podem 
viver e interagir melhor com o meio ambiente, estabelecendo fortes ligações entre a vida humana e o 
mundo dos antepassados. Disponível em: https://blog.oup.com/2014/05/15-facts-on-african-
religions/. Acesso em 02 out. 2021. 
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ferramentas aos indivíduos para que se tornem especialistas na resolução de seus 

problemas pessoais e de terceiros, nas mais diversas áreas da vida humana, seja 

espiritual, pessoal, social, patológica, psicológica, econômica entre outras.   

Sociedades ditas evoluídas, consideravam e consideram de forma pejorativa 

as práticas mediúnicas de um povo preto, as quais foram muitas vezes, interpretadas 

como uma enfermidade psicológica e religiosa, intrinsicamente relacionado ao 

demoníaco. Em um viés mercadológico, é possível observarmos que tais práticas 

foram transfiguradas para um espaço muito bem elaborado e requisitado de oferta e 

procura, visando com isso, incutir um sentido benéfico e alvejado, arquitetando uma 

desassociação da ideia de possessão ou “estado de doença”. Assim, observando 

uma oportunidade, foi estabelecida uma ferramenta no mercado do bem-estar por 

meio de um simbolismo inverso, o qual, alguns indivíduos que visualizaram esse 

potencial de reconhecimento social e ganho financeiro, enfatizaram uma panaceia de 

cura sistêmica da alma, a qual será direcionada, tragicamente, à mediunidade de 

incorporação de Umbanda.  

Portanto, refletimos que toda ação mercadológica correlacionada com o 

mundo religioso, nos possibilita compreendermos esse processo corroborados por 

Jacques Élisée Reclus, onde  

 

“(...) o conjunto de toda a organização política e social à qual os deuses pertencem 

constitui um todo solidário que age e reage em toda parte. Reis criam e evocam seus 

deuses, em troca prolongam a duração de monarquias e igrejas.” (RECLUS, 1904, p. 33) 

 

pois, reunidos numa encruzilhada onde fica explícita a lei da oferta e procura, 

traduzidos na fusão entre a angústia da dor, a vontade de cura e a ampla oferta de 

caminhos terapêuticos, os adeptos de tal prática respondem “(...) eticamente a todos 

os envolvidos nessa trama, os envolve, os “emacumba” (encanta), os cruza e os lança 

a outros caminhos enquanto possibilidades para o tratamento da tragédia chamada 

colonialismo.” (RUFINO, 2019, p. 75), ou seja, um xinguilar capitalista enclausurante. 
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Conclusão 

 

A partir do exposto, tendo em mente os últimos 20 anos, consideramos nesse 

trabalho, que ensinar e montar escolas que visem o aprendizado não é o problema. 

No entanto, vender algo que jamais pode ser comprado e incentivar o ciclo de 

aprisionamento de um eterno aprendiz, transformou a Umbanda numa farmácia 

espiritual, na qual, realiza-se a venda de medicamentos sem a bula medicinal, 

instrumento esse, que traz o real sentido de uso e é acompanhada da posologia, não 

escondendo a verdadeira finalidade de tomar aquele determinado medicamento e as 

reações que podem ser geradas por meio deste. Assim, no entendimento das 

encruzilhadas, a eliminação do pensamento colonizador, traz à tona uma força 

decolonial, a qual move atos de libertação por meio do resgate ao tradicionalismo 

africano, movimentando a ruptura dessa proposta deliberada, dentro da lei do 

mercado do frenesi espiritual, de oferta e procura. 
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36. A SIMBOLOGIA DO TAROT ATRAVÉS DO IMAGINÁRIO POPULAR NORDESTINO 

 

THE SYMBOLOGY OF THE TAROT THROUGH THE NORTHEASTERN POPULAR 

IMAGINARY 

Blue Mariro1  

 

ST 6 – Religião e cultura no Nordeste brasileiro 

Resumo 
O Tarot é um sistema simbólico, sendo tema de pesquisas acadêmicas e das ciências 
ocultas. Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise a respeito de três arcanos 
maiores da obra que foi intitulada por sites, jornais e blogs como “O tarot nordestino” 
ou “O tarot sobre o imaginário nordestino”, série ilustrada no ano de 2016 pelo artista 
Pedro índio negro. O que possibilitou a partir disso conhecer a concepção do 
arquétipo do tarot, além de identificar nas lâminas simbologias características da 
cultura nordestina. 
Palavras-chave: Tarot. Cordel. Simbologia. 
 
Abstract 
The Tarot is a symbolic system, being the subject of academic research and the 
occult sciences. This work aims to analyze the three major arcana of the work that 
was titled by websites, newspapers and blogs as “The Northeastern Tarot” or “The 
Tarot on the Northeastern Imaginary”, a series illustrated in 2016 by the artist Pedro 
Black Indian. What made it possible, from this, to know the conception of the 
archetype of the tarot, in addition to identifying symbologies characteristic of the 
northeastern culture on the plates. 
Keywords: Tarot. Twine Symbology. 

 

Introdução 

 

O tarot é um sistema simbólico composto por 78 cartas divididos em dois 

grupos, sendo o primeiro de 22 arcanos maiores e o segundo de 56 arcanos menores 

(copas, ouro, espadas e paus). Os primeiros relatos sobre o Tarot remotam o século 

XV, o tarot de Marselha é considerado um dos exemplares preservados mais antigos.  

O Tarot foi sendo difundindo e conhecido em todo o continente europeu a partir 

dos processos de ocupação, colonização, migração e ou conflitos, que se estenderam 

durante os próximos séculos para outras partes do globo.  
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Conforme Santa Rosa Junior (2011, p.11) “Com base no vínculo do tarô com 

as cartas de jogar alguns historiadores associam o seu surgimento à criação do 

baralho comum e aos povos da China, da Índia e da Pérsia”. Sendo o baralho 

introduzido no continente europeu durante o período das cruzadas. 

Em obras lançadas durante a década de 70 e 80 sobre a origem do Tarot é 

possível encontrar a atribuição do Tarot ao continente africano, mas 

especificadamente na região do antigo Egito. Apesar das convergências históricas a 

respeito de sua origem, o Tarot se mantém presente no imaginário popular, 

destacando-se cada vez mais em obras literárias, cinema, séries, revistas e televisão.  

 

Metodologia 

 

Levantamento bibliográfico sobre o tema proposto, que de acordo com Gil 

(2010) é desenvolvido com material já elaborado, livros, artigos científicos, entre 

outros textos que abordam tanto o sistema simbólico do tarot, do esoterismo, e da 

expressão do imaginário popular através da xilogravura de cordel. 

 

Caracterização da área de estudo 

 

Conforme Francisco (2021) a região nordeste (figura 1) é composta por 9 

estados, sendo estes Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte e Sergipe. Apresenta uma cultura diversificada composta por 

músicas, danças, festejos, culinária próprias. Entre os eventos mais esperados na 

região estão o carnaval e as Festas Juninas.  
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Figura 1: Localização: Região Nordeste, Brasil – Fonte: IBGE (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A literatura de cordel é uma das manifestações culturais nordestinas, onde 

pequenos livros, contém histórias escritas em forma de verso e prosa, com temas 

variados desde religião, assombrações, causos, desafios, enfrentamentos, entre 

outros.  

As Festas religiosas são realizadas em toda a região nordestina, de maneira 

anual, seja para homenagear santos, santas, padroeiros ou alguma personalidade, 

em um encontro entre o sagrado e profano. Como por exemplo, A festa de Nossa 

Senhora dos Prazeres (conhecida popularmente como festa da pitomba), realizada 

no mês de Abril na cidade de Jaboatão dos Guararapes – PE, que contam barracas 

de bebidas e comidas típicas como o milho, salsichão, batida de frutas, queijo coalho 

assado, e a comercialização da fruta pitomba. Além das atrações oferecidas a 

população compostas de shows das bandas de ritmos locais como o brega, forró, 

etc.  

 

Desenvolvimento 

 

O autor Pedro Índio Negro desenvolveu as ilustrações para uma disciplina 

enquanto cursava faculdade. As ilustrações são inspiradas na xilogravura de cordel 

expressão típica da arte na região nordeste. Os 22 arcanos maiores do Tarot revelam 
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partes do imaginário nordestino e foram lançados no ano de 2016 nas principais 

mídias virtuais, como blogs, jornais, sites, entre outros. O ilustrador foi entrevistado, 

e aclamado tanto por pessoas que trabalham na área, como pesquisadores e 

estudiosos de Tarot. 

Neste trabalho foram escolhidos três arcanos maiores para análise. O arcano 

maior número IX, é conhecido como “A força”, tradicionalmente sendo representado 

como uma figura feminina em pé, segurando a boca de um leão com as duas mãos. 

Ela está o subjugando, nutrindo-o, ou o salvando de um possível sufocamento? Isso 

fica a critério de quem analisa a lâmina. O arquétipo representa a determinação, a 

força de vontade, o auto controle e auto percepção. A compreensão dos seus próprios 

limites e de como enfrentar seus desafios. O poder enigmático da mente, dos seus 

instintos, de suas vontades, a delicadeza, e o desejo.  

 

Figura 2: Arcano maior IX, A força de autoria de Pedro Índio Negro – Fonte: 

Divulgação (2016). 

 

 

 

Na obra de Pedro Índio Negro (2016) O arcano é representado por Maria Bonita, 

vestida com trajes típicos da região, considerada uma figura popular nas narrativas 

nordestinas e conhecida nacionalmente durante e após o período do cangaço 

brasileiro. Ao fundo a Caatinga compõe o cenário.  Conforme Reis (2016) 
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Na figura de Maria Bonita (Maria Gomes de Oliveira foi uma mulher polêmica. De 

temperamento forte, foi pioneira no seu métier, cangaceira. Ela entrou no cangaço com 

18 anos, e morreu menos de nove anos depois, em 28 de julho de 1938, junto com 

Lampião e mais nove cangaceiros na Grota do Angico, em Poço Redondo, Sergipe (REIS, 

P. 2016) 

 

Nos antigos baralhos de Tarot o arcano maior XIII era representado por um 

esqueleto arrastando uma gadanha (foice longa), caminhando por um campo de 

batalha, a paisagem complementar é representada por corpos no chão, a atmosfera 

é marcada pelo sufocamento da peste, o sangue e a dor eram transformadas em 

lagrimas. Neste período as pessoas por temer o desconhecido não pronunciava o 

nome do arcano, acreditando que atrairiam a morte, este receio atribuía uma 

conotação negativa ao jogo quando o arcano era revelado no tabuleiro, devido a este 

costume medieval a lâmina ficou conhecida como “o arcano sem nome” e era grifado 

apenas com o algoritmo romano XIII, com o passar do tempo, em conjuntos de 

baralhos de Tarot os artistas passaram a escrever “A morte” na carta.   

 

Figura 3: Arcano maior XIII representado por Jaguará de autoria de Pedro índio Negro 

– Fonte: Divulgação (2016). 

 

...  

 

Apesar de todo o estigma associado ao significado do arcano maior XIII no 

medievo, a morte no Tarot é atribuída e ou interpretada de forma simbólica, não 

http://sot.local/?s=Sergipe
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necessariamente física, entre os processos de finalização e transformação dos 

ciclos, os renascimentos, as mudanças, etc. Na representação de Pedro Índio Negro 

(2016) a morte é traduzida como Jaguará, uma figura fantástica do carnaval 

nordestino.  

Conforme Reis (2016) 

 

A carta que usualmente têm a simbologia de grandes mudanças, criação e destruição, é 

aqui representada no elemento Jaraguá – Figura fantástica, integrante do folguedo do 

mesmo nome e, costuma desfilar no Carnaval de rua, junto com boizinhos, bonecos e 

outras figuras. Como a do Maneiro-Pau também, do mineiro-pau, encontrados nas zonas 

rurais de Alagoas, Campos e São João da Barra, estado do Rio de Janeiro e, também, em 

áreas do litoral do Espírito Santo e sul da Bahia. O Jaraguá é uma das principais 

manifestações folclóricas da cidade de Anchieta, localizada no litoral sul do Espírito 

Santo (REIS, P. 2016) 

 

O arcano maior XVI (figura 4) é representado simbolicamente como uma torre 

de pedra atingida por um raio, o monumento entra em chamas, e as pessoas 

começam a se jogar dela, ou são atiradas para fora devido ao impacto, em seu 

significado o arcano maior XVI é aquele que representa as forças externas que 

atuaram na mudança (forçada) da vida da pessoa, é um sacolejar, uma destruição 

para que assim ocorra a reconstrução, é o sair da zona de conforto, dos seus 

isolamento, de suas proteções, é a quebra de paradigmas, em algumas tradições o 

arcano é chamado de “a casa de Deus” e é associado a torre de babel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sot.local/?s=Alagoas
http://sot.local/?s=Rio+de+Janeiro
http://sot.local/?s=Bahia
http://sot.local/?s=Esp%C3%ADrito+Santo
http://sot.local/?s=Esp%C3%ADrito+Santo
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Figura 4: Arcano maior XVI a torre representada pela carranca atingida por um raio 

na obra de Pedro Índio Negro – Fonte: Divulgação (2016). 

 

 

 

Na obra de Pedro Índio Negro (2016) a torre é substituída pela figura da 

carranca, escultura popular utilizada na frente das embarcações do Rio São 

Francisco com o intuito de proteção contra o mau olhado, espíritos zombeteiros, 

afastar a má sorte, má vibrações, etc. O raio atinge a carranca, e as pessoas se jogam 

ou caem nas águas.  

Conforme Reis (2016) 

 

A carta que representa mudanças, subversões, desmoronamento e liberdade aparecem 

na figura da Carranca (a presença das carrancas era marcante na proa das embarcações 

do rio São Francisco, do final do século XIX até meados do século XX. As figuras 

“zoantropomórficas”, meio bicho e meio gente, eram assustadoras, mas com o poder de 

espantar mau-olhado, espíritos brincalhões, azar e assombrações, de acordo com os 

moradores locais. Eles, também, contam que as carrancas eram capazes de afastar 

jacarés, que na época habitavam o rio, e outras coisas ruins. Os primeiros exemplares de 

que se tem notícia datam 1880) (REIS, P. 2016) 

 

Com o passar do tempo e com o aumento de sua popularidade, as carrancas 

passaram a fazer a proteção da entrada das casas. Sendo confeccionadas e 

comercializadas para este fim, artesãos também fazem as carrancas em miniatura, 
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que são utilizadas como chaveiros, tornando-se um símbolo de proteção contra o 

azar.  

 

Considerações finais 

 

A partir da análise dos dados obtidos nesta pesquisa, foi possível perceber que 

o autor buscou alinhar os arquétipos tradicionais do tarot com a cosmovisão popular 

e a história que faz parte do cotidiano nordestino, como por exemplo, a escolha 

simbólica de representar o arcano “A torre” a partir da carranca nordestina, 

utilizando-a na ilustração como um tipo de para-raios ou a associação da figura 

feminina do arcano a força com Maria Bonita. 

A análise deste trabalho não se limita apenas as três lâminas escolhidas para 

o trabalho, podem ser expandidas para os outros arcanos. Espera-se que a presente 

pesquisa auxilie profissionais que desejem trabalhar a simbologia de oráculos 

populares a partir da perspectiva nacional. Valorizando a cultura, contribuindo com a 

reflexão sobre o papel do imaginário nordestino na sociedade brasileira. 
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37. O BEATO ANTÔNIO CONSELHEIRO E SUAS ANDANÇAS EM SERGIPE 

 

BLESSED ANTÔNIO COUNSELOR AND HIS WALKS IN SERGIPE 
 

João Everton da Cruz1 

 

ST6 – Religião e cultura no Nordeste brasileiro 

 

RESUMO 
Este estudo pretende descrever o fenômeno religioso em torno de Antônio Vicente 
Mendes Maciel (1830-1897), conhecido como Antônio Conselheiro. Foi Silvio Romero 
(1851-1914) quem recolheu da oralidade sergipana duas quadras sobre a presença 
de Antônio Conselheiro no Estado de Sergipe, levando-as para os seus pioneiros 
trabalhos acerca do folclore brasileiro. O artigo busca demonstrar que o beato tinha 
uma função de angariar esmolas para edificação de igrejas, capelas, cemitérios, e 
conduzia cantos, puxava terços, dirigia as rezas. É possível que a história do Nordeste 
brasileiro seja pontilhada pela necessidade de um conselheiro. O sentimento 
religioso do sertanejo caracteriza-se pela escolha de um guia, capaz de representá-
lo e defendê-lo, sobretudo aquele que vive no sertão. O imaginário religioso e cultural 
do povo sertanejo escolhe o beato Antônio Conselheiro como alguém que vai 
valorizar e resgatar a sua história. Os conselhos dados pelo beato Antônio aos 
sertanejos tinham uma contingência humana, que eram passíveis de sofrimento e 
tendo como guia principal apontar aos “séquitos” o caminho da bondade e da 
mansidão, alcançando a salvação da alma. A mística espiritual presente na figura do 
beato define a função de conselheiro no catolicismo popular sertanejo. Esse foi o 
catolicismo difundido no sertão do Nordeste brasileiro pelos missionários através 
das missões, sobretudo pelos capuchinhos. Os estudos elaborados contêm 
documentos históricos referentes ao beato Antônio Conselheiro, cujas obras estarão 
citadas nas referências. A metodologia do texto é de natureza bibliográfica histórica, 
por meio de biógrafos, teses acadêmicas, com a caracterização de análise literária 
de cunho histórico crítico.  
Palavras-chave: Antônio Conselheiro. Beato. Catolicismo Popular. Nordeste.   
 

ABSTRACT 
This study intends to describe the religious phenomenon around Antônio Vicente 
Mendes Maciel (1830-1897), known as Antônio Conselheiro. It was Silvio Romero 
(1851-1914) who collected from Sergipe orality two blocks about the presence of 
Antônio Conselheiro in the State of Sergipe, taking them to his pioneering works on 
Brazilian folklore. The article seeks to demonstrate that the blessed had the role of 
collecting alms for the building of churches, chapels, cemeteries, and led songs, 
pulled rosaries, and led prayers. It is possible that the history of the Brazilian 

                                                     
1 PUC-Minas. Doutorando em Ciências da Religião. jooevertoncruz@yahoo.com.br 
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Northeast is punctuated by the need for a counselor. The religious feeling of the 
sertanejo is characterized by the choice of a guide, capable of representing and 
defending him, especially those who live in the sertão. The religious and cultural 
imagination of the country people chooses Blessed Antônio Conselheiro as someone 
who will value and rescue their history. The advice given by Blessed Antônio to the 
sertanejos had a human contingency, which were subject to suffering and whose 
main guide was to point out to the “retinues” the path of goodness and meekness, 
reaching the salvation of the soul. The spiritual mystique present in the figure of the 
blessed defines the role of counselor in popular sertanejo Catholicism. This was the 
Catholicism spread in the backlands of Northeast Brazil by the missionaries through 
the missions, above all by the Capuchins. The studies elaborated contain historical 
documents referring to Blessed Antônio Conselheiro, whose works will be cited in the 
references. The methodology of the text is of a historical bibliographical nature, 
through biographers, academic theses, with the characterization of literary analysis 
of a critical historical nature. 
Keywords: Antônio Conselheiro. Blessed. Popular Catholicism. North East. 
 

Introdução  

 

O presente artigo busca descrever sobre o fenômeno religioso em torno do 

beato Antônio Vicente Mendes Maciel (1830-1897) em terras de Sergipe. Esse inserido 

no catolicismo popular sertanejo do Nordeste brasileiro do século XIX. É extraordinário 

apreciar o capricho com que a população do Nordeste recorre ao seu guia e santo 

protetor. É uma cultura popular sertaneja de tradição oral e se baseia nos costumes 

das práticas do catolicismo popular, cujas expressões se distanciam do catolicismo 

oficial.  

As primeiras notícias das andanças do beato Antônio, bem antes de Canudos, 

foi noticiado por Silvio Romero nos anos de 1873/1875 em terras sergipanas, conforme 

o jornal TRIBUNA DO POVO, de Estância (SE). Não há como desvincular Sergipe do 

movimento de Canudos (BA). Para descrever esse fenômeno, na primeira parte, abre-

se com a discussão acerca da figura do conselheiro no catolicismo popular sertanejo 

do Nordeste brasileiro no século XIX. Na segunda parte, foram revistas as obras 

disponíveis sobre Antônio Vicente Mendes Maciel. São fontes que consubstanciam 

nosso estudo e suas andanças em Sergipe. Fica demonstrado que o beato Antônio 

está colado com a memória dos conselheiristas e incorporado à cultura nordestina 

sertaneja. É o que veremos.  
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A figura do conselheiro no catolicismo popular sertanejo 

 

O contexto sociológico onde acontece o fenômeno religioso em torno do beato 

Antônio Conselheiro é o sertão da Bahia, hoje, a cidade de Canudos. Sobre a relevância 

do beato Antônio, Eduardo Hoornaert faz uma referência quando diz que  

 

Foi a partir da emoção, da indignação, da solidariedade e esperança dos sertanejos que o 

Conselheiro foi reconhecido como alguém capaz de representá-los, defendê-los, orientá-

los e negociar com eles o trânsito de valores. Só dentro do mundo referencial camponês 

sertanejo entende-se a história do Conselheiro, uma história feita de negociação e astúcia, 

inteligência e tática. (HOORNAERT, 1997, p. 111).  

 

A existência do conselheiro na tradição do Catolicismo Popular nordestino é 

uma herança cultural que se propagou por muito tempo, tendo maior valor os padres 

missionários que davam mais conselhos. Os bons confessores eram, portanto, todos 

aqueles que seguravam aos seus pés o “séguito”, o devoto, por mais tempo, dando 

conselhos e mais conselhos. Ao beato Antônio Conselheiro coube continuar com a 

mesma caminhada, com a mesma “dinastia” dos antigos conselheiros na cultura 

nordestina. A gênese da figura do conselheiro na cultura nordestina ocorrera dentro do 

contexto das expressões do Catolicismo Popular sertanejo que vivia sob os olhares e 

o controle da hierarquia eclesiástica, que tinha como critério de valor a observância da 

“lei” e da “obrigação”. Era, pois, por meio dos conselhos, evidentemente, com seu poder 

de coesão e de um forte conteúdo religioso que havia uma correlação entre os 

conselhos dados com os atos de penitência, em face de seu contato direto e 

permanente durante as santas missões, com as angústias e aflições, tormentos e 

esperanças das camadas desassistidas de uma região que padece de inclemência das 

secas que se manifestam na rigidez de um movimento cíclico – a seca – que só pode 

ser interpretado à luz dos castigos de Deus. A seguir, “as malhas do catolicismo” e a 

questão do Catolicismo popular, que tem como forma peculiar o catolicismo sertanejo.    

 

Catolicismo Popular  

 

A expressão Catolicismo Popular é conceituada algumas vezes como  “religião 
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popular”, “catolicismo rural”, dentre outras, segundo Silva (2005, p. 20). O conceito de 

Catolicismo Popular pode ser compreendido diferentemente de acordo com cada 

autor. Entender o Catolicismo Popular é uma travessia ampla e inesgotável, porque 

não é um fato coisificado nem um “sistema religioso”, mas um processo histórico, 

onde se desenvolvem expressões de fé e de organização, agregando as 

características específicas e elementos universais do Catolicismo.  

Tomando uma definição sociológica de Catolicismo Popular, Pedro Ribeiro de 

Oliveira (1985) observa que é um conjunto de representações e práticas religiosas 

ligando o ser humano ao sobrenatural pela mediação dos santos e santas 

independentemente da intercessão dos religiosos institucionais. O Catolicismo 

Popular tem um caráter não-oficial e suas origens podem ser encontradas nos 

tempos do Brasil colônia. Veio com os colonos lusitanos e se caracteriza pela 

devoção aos santos. Sua funcionalidade existe a partir da figura nuclear das 

devoções aos santos. Não é um catolicismo independente do catolicismo oficial, mas 

se trata de uma retradução do mesmo. 

  

Catolicismo Popular sertanejo  

 

O Catolicismo Popular sertanejo é uma forma nordestina do Catolicismo 

Popular, que é típica do sertão e tem como núcleo central a figura do conselheiro. 

Este é profundamente marcado pela tradição dos beatos e beatas, conforme o 

costume dos sertanejos com suas cantorias e rezas populares; além do medo do 

diabo e do hábito de rezarem o terço e o ofício. O ritual do Catolicismo Popular 

sertanejo seguiu uma matriz de um catolicismo familiar. Esse foi difundido no sertão 

do Nordeste brasileiro pelos missionários através das santas missões, sobretudo 

pelos capuchinhos. Padre Ibiapina, Antônio Conselheiro e Padre Cícero, segundo 

Hoornaert, “são três figuras religiosas nordestinas que por assim dizer caracterizam 

a religião do sertão na segunda parte do século XIX e primeira do século XX”. 

(HOORNAERT, 1997, p. 95). O Catolicismo Popular sertanejo é um catolicismo 

autônomo, leigo. Em consequência da renovação posta pelo episcopado através do 

Concílio Vaticano I (1869-1870), o Catolicismo Popular sertanejo baseado na figura 

do beato é interpretado como uma negação à prática do catolicismo romanizado e 
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não como uma forma popular de fazer o catolicismo. O beato é aquele que aos olhos 

de seu povo domina a arte de aconselhar.  

 

Catolicismo romanizado ou oficial 

 

O Catolicismo romanizado pode ser datado a partir de 1858. A inquietação do 

catolicismo romanizado era afugentar os fiéis do catolicismo popular e orientá-los 

para a prática do catolicismo romano, com ênfase nos sacramentos. A 

“romanização” do catolicismo brasileiro, diz Oliveira:  

 

Um documento confidencial de D. Macedo Costa, intitulado “Pontos de reforma na Igreja 

do Brasil”, apresenta as grandes linhas de reforma por ele propostas ao conjunto do 

episcopado brasileiro. Redigido em 1890, ele tem cerca de 20 páginas e é dividido em 9 

capítulos. Analisando suas propostas, teremos um panorama do projeto de reformas do 

líder do episcopado brasileiro no início do período republicano. (OLIVEIRA, 1985, p. 279-

280).  

 

No catolicismo romanizado os sacramentos assumem caráter obrigatório e 

um dos pontos levantados é, pois, a sua uniformidade de ação do episcopado 

brasileiro, como um único corpo, reforçando a sua autoridade diante do clero e 

hierarquia. O objetivo do catolicismo romanizado é a reforma do aparelho 

eclesiástico: a regeneração religiosa do povo. Pois “a romanização aparece, como 

um processo de repressão clerical do catolicismo do povo. Porém, este último nem 

por isso desapareceu, sobreviveu à margem do controle clerical” (OLIVEIRA, 1979, p. 

72). A prioridade da romanização é a eliminação da produção religiosa popular.  

  

Antônio Vicente Mendes Maciel, em Sergipe 

 

Antônio Vicente Mendes Maciel (1830-1897), mais conhecido como beato 

Antônio Conselheiro. Antônio era filho de Vicente Mendes Maciel e Maria Joaquina 

do Nascimento (alcunha de Maria Chana), nasceu no dia 11 de março, em Vila do 

Campo Maior de Quixeramobim (CE). Quando jovem, Antônio foi caixeiro viajante, 

auxiliar de cartório e professor. Foi com inspiração e ardor missionário que se fez 
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pregador do povo, desempenhando o papel de exímio conselheiro dos nordestinos, 

simbolizando a união direta com o sobrenatural. Segundo Barreto (2011), foi Sílvio 

Romero quem noticiou a presença do beato Antônio em Riachão Dantas (SE). A 

matéria fixa certos traços de Antônio como físico de sertanejo, com barba e cabelo 

comprido, o camisolão azul de brim, o carisma, as obras em construção de capelas, 

cemitérios e açudes. E assim eram designados no sertão os leigos pregadores de 

sermões, denominados “conselhos” porque não provinha do clero ordenado. Sem a 

presença do clero na administração dos sacramentos, abriu espaço para a atuação 

do beato Antônio. Na condição de beato reúne gente para as obras religiosas. 

Calasans exibe as ações religiosas do beato Antônio dos Mares:  

 

Além das obras das igrejas, o Conselheiro pregava aos seus fiéis, o que fazia com 

frequência. Eram os “dias de conselhos”. Conhecedor da Bíblia, ledor da Missão 

Abreviada, livro de larga divulgação no interior do Brasil, o Conselheiro falava sobre os 

mandamentos, condenava os pecados, aconselhava para o bem, citando, não raro, frases 

latinas (SILVA, 1997, p. 59).  

  

Na tradição sergipana o beato Antônio era apenas um entre vários 

conselheiros de que há registro na época. E que antes de fixar-se em Canudos (BA), 

fazia cemitérios e igrejas. A saber: a igreja e o cemitério de Tanque Novo, em Riachão 

do Dantas (SE); a igreja do Mocambo em Curralinho, em Poço Redondo (SE). Em 1873 

e 1874, Silvio Romero, em cooperação com o jornal TRIBUNA DO POVO deu notícia 

das andanças do beato nas terras sergipanas, provocando reações da polícia e da 

justiça. Este foi o primeiro registro acerca da presença inconveniente, na região de 

Simão Dias, Lagarto, Carira, Itabaiana e Riachão do Dantas (SE), do Antônio Vicente 

Mendes Maciel. O jornal O RABUDO (1874-1876), abordou o episódio classificando-

o como criminoso e fanático. Depois da difamação, houve uma cruzada militar contra 

a batina leiga do Bom Jesus Conselheiro. Em 1876, o beato Antônio, já notório 

Conselheiro, é preso na Bahia e enviado ao Ceará, sob a acusação de ter assassinato 

sua mãe e sua mulher. Ao ser solto, faz uma promessa de construir 25 igrejas e volta 

à Bahia. Em 1893, o beato Antônio Conselheiro erigiu, às margens do Vaza-Barris, o 

Belo Monte, no sertão da Bahia, uma “comuna mística”. No dia 18 de agosto de 1894, 

o beato inaugura a igreja de Santo Antônio, que se tornaria a Igreja Velha, no povoado 
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de Canudos (BA). Em 1895, em relatório, frei Marciano aconselha a intervenção do 

governo para reprimir os moradores de Canudos, que se recusavam a pagar impostos 

e obedecer à hierarquia da Igreja.  

 

Conclusão 

 

Ao encerrar este ensaio, convém citar José Calasans (SILVA, 1986, p. 7) porque 

“os vencidos merecem um lugar na História. Não devem ficar no anonimato. 

Precisam desfrutar da situação definida do “quem era quem”. O estudo tem como 

interesse o fenômeno em torno do beato Antônio Conselheiro, um leigo cearense, 

preparado sobre assuntos religiosos, pregava e dava conselhos. Antônio Vicente 

Mendes Maciel tinha consigo alguns beatos sob a sua administração, como o beato 

Paulo, José Beatinho, Antônio Beatinho, entre outros. Por não ser ordenado, em 1882, 

Antônio Conselheiro é proibido pelo arcebispo da Bahia, D. Luís Antônio dos Santos, 

de fazer pregações. Ser a salvação das almas era o único objetivo dos 

conselheiristas.  
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  38. PENITENTES DE BARBALHA – RELAÇÕES NEM SEMPRE 

HARMONIOSAS ENTRE GOVERNO, POVO E CLERO 

 

BARBALHA’S PENITENTS – NOT ALWAYS HARMONIOUS RELATIONS BETWEEN 

GOVERNMENT, PEOPLE AND CLERGY 

 

Marco Antônio Fontes de Sá1 

 

ST 6 – Religião e cultura no Nordeste brasileiro 

 

Resumo  
A cultura e, sobretudo, a religiosidade popular brasileira precisa, simultaneamente, de 
uma autonomia para traçar seus caminhos e do apoio das instituições 
governamentais e eclesiásticas para existir e prosperar num cenário laico e religioso. 
Esse triângulo de "poderes": Povo, Igreja e Governo, deve sempre equilibrar 
exigências e concessões. Enquanto o povo cria suas formas de devoção e celebração 
religiosas, organizadas num contexto majoritariamente católico, ocupando espaços 
públicos como ruas e praças e frequentemente buscando o apoio do clero como 
forma de oficializar (e não de legitimar) suas procissões, romarias, cantares e 
dançares, é preciso que, se a intenção de todos é preservar essas manifestações 
como parte da cultura local, todos devem somar esforços. Mas, por receios nem 
sempre infundados, o clero pode limitar da sua atuação enquanto o poder público, ao 
contrário, ainda que com a intenção de ajudar, pode impor procedimentos que 
comprovem e justifiquem sua atuação, mas que descaracterizam o fundamento que 
leva o povo a celebrar. Esse trabalho pretende, através de uma experiência pessoal, 
feita no campo, na cidade de Barbalha - CE, sugerir um campo de trabalho ou uma 
forma de atuação para o Cientista da Religião, analisando o procedimento do clero e 
dos governos estadual e municipal em duas festas da cidade ocorridas 
respectivamente, em 2017 e 2018, e apresentando razões para crer que tem razão o 
ditado popular que diz: "muito ajuda quem não atrapalha". 
Palavras-chave: religiosidade popular. Cultura popular. Religião. Igreja. Governo. 
 
Abstract 
Brazilian culture and, above all, popular religiosity simultaneously need autonomy to 
trace its paths and the support of governmental and ecclesiastical institutions to exist 
and prosper in a secular and religious scenario. This triangle of "powers": People, 
Church, and Government, must always balance demands and concessions. While the 
people create their forms of religious devotion and celebration, organized in a mostly 
Catholic context, occupying public spaces such as streets and squares and often 
seeking the support of the clergy as a way of officializing (and not legitimizing) their 
processions, pilgrimages, singing and dancing, it is necessary that, if everyone's 
                                                     
1 PUC-SP. Doutor em Ciência da Religião pela PUC-SP. 
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intention is to preserve these manifestations as part of the local culture, everyone 
should join efforts. But, for fears that are not always unfounded, the clergy may limit 
their performance while the public power, on the contrary, even if with the intention of 
helping, may impose procedures that prove and justify their performance, but which 
mischaracterize the foundation that leads the people to celebrate. This work intends, 
through a personal experience, made in the field, in the city of Barbalha - CE, to 
suggest a field of work or a form of action for the Scientist of Religion, analyzing the 
procedure of the clergy and state and municipal governments in two city parties held 
in 2017 and 2018 respectively, and presenting reasons to believe that the popular 
saying "a lot helps those who don't get in the way" is right. 
Keywords:  popular religiosity. Folklore. Religion. Church. Government. 
 

Introdução 

 

Barbalha é uma cidade do Cariri Cearense, distante cerca de 20 km de Crato e 

cerca de 12 km de Juazeiro do Norte. Situa-se, assim, numa região rica em tradições 

da religiosidade popular, como a devoção ao Padre Cícero. 

A festa mais conhecida da cidade é a de seu padroeiro, Santo Antônio realizada 

entre maio e junho, cujo ponto alto é a procissão dos homens que carregam um 

enorme tronco de árvore nos ombros, até o local onde será usado como mastro para 

fixar a bandeira do santo. 

Todo ano um novo mastro é cortado e sempre mede mais de 15 metros e pesa 

cerca de 2 toneladas. 

Segundo o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)2 

 

A Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio em Barbalha, manifestação cultural do 

Ceará, é uma celebração popular que, desde 1928, antecede os festejos do dia de Santo 

Antônio de Pádua. Em 2015, foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro e inscrita 

no Livro de Registro das Celebrações, pelo Iphan. Trata-se de uma grande celebração que 

acompanha a versão local do costume de erguer, em frente à Igreja Matriz da cidade, um 

tronco de grande porte para receber a bandeira do santo padroeiro da cidade. A data 

central da Festa é o domingo mais próximo de 31 de maio, dia do carregamento e 

hasteamento do pau da bandeira.   

 

 O transporte do mastro, desde o local onde ele é cortado com autorização do 

IBAMA, até o local onde será elevado com a bandeira de Santo Antônio é assumido, 

                                                     
2 http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1330/  consultado em 10/09/2021 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1330/
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pela maioria dos homens que se dedicam a transportá-lo, como pagamento de uma 

promessa, como um ex-voto oferecido ao padroeiro de Barbalha e tem, portanto, uma 

sacralidade popular. Essa premissa foi ratificada pelo radialista e participante do 

grupo de carregadores do mastro, Angelo Antônio Souza dos Prazeres, em uma mesa 

de palestras do I Simpósio Patrimônio e Práticas Culturais 3  – A festa de Santo 

Antônio de Barbalha, que aconteceu em Barbalha, entre os dias 1 e 4 de junho de 2017 

e do qual eu participei como ouvinte. 

 Assim, a festa do mastro de Santo Antônio tem um forte apelo popular que 

também, por ser a festa do padroeiro da cidade, se insere no Catolicismo e se 

aproxima da Igreja, enquanto, ao precisar da autorização do IBAMA e da liberação de 

ruas para a passagem do mastro, depende também do poder público. Três esferas de 

poder e participação que precisam se relacionar bem para que a festa tenha seu 

brilho. 

 Todavia, a festa também tem a fama de ser uma ocasião de bebedeiras e 

confusões. Essa outra fama, nada sacralizada, tem implicações na articulação 

desses três poderes, particularmente na presença da Igreja, não apenas na festa do 

padroeiro, mas também em outras festas da cidade que sofrem com os respingos 

dessa fama. 

 

A festa da penitência 

  

Barbalha, e outras cidades próximas, têm ainda uma outra forte tradição de 

caráter religioso popular iniciada no século XIX: as Irmandades de Penitentes. 

Grupos de homens4 que têm como inspiração a figura do Pe. Ibiapina (1806-

1883) e um livro adotado como manual de comportamento chamado a Missão 

Abreviada5. Este livro foi idealizado e impresso em Portugal por outro padre, José 

                                                     
3 Organizado pela Escola de Saberes de Barbalha e pelo Centro Pró-Memória Josafá Magalhães, o 
simpósio contou com o apoio e participação de representantes da Universidade Regional do Cariri 
(URCA), Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), entre outros. 
4 Há também grupos de mulheres chamadas de Incelenças, formados normalmente pelas esposas e 
outras parentes dos Penitentes. 
5 Fontes não oficiais afirmam que foi o livro mais impresso em Portugal no séc. XIX, com mais de 16 
edições e 140 mil exemplares. Está disponível em vários formatos no site da Biblioteca Nacional de 
Portugal: https://purl.pt/14841 
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Gonçalves Couto (1819-1897) e se tornou o manual da vida missionária no Ceará e 

em outros estados do nordeste. 

 

A mística que envolve a Missão Abreviada pode ser aproximada de uma verdadeira 

devoção, pois envolve além do culto ao livro enquanto representação do sagrado, atitudes 

e ritos de veneração.  

[…] há referências que Antônio Conselheiro conservava na cabeceira este livro, uma 

espécie de guia de pregações, usado também por Padre Ibiapina e Padre Cícero. 

(CARVALHO, 2011, p.71 e 73) 

 

Ibiapina foi um padre diocesano 6  e missionário que, além das atividades 

comuns a padres missionários estabeleceu uma prática de caridade em vários 

estados do nordeste, administrando a construção de açudes, creches e asilos para 

idosos. (COMBLIN, 2011) 

Os Penitentes são assim, um grupo de adeptos de um cristianismo católico 

desvinculado da instituição eclesial e que tem sua própria agenda para fazer as 

exéquias de falecidos e de peregrinações a cemitérios, casas de doentes, e aos 

cruzeiros que marcam lugares de acidentes fatais, especialmente durante o período 

da Quaresma e da Páscoa.  

Baseados na Missão Abreviada, que incentiva a participação de “qualquer 

homem ou mulher que saiba lêr bem e d’uma vida exemplar” (Missão Abreviada, p.7) 

e apesar de nem todos os membros serem alfabetizados, os Penitentes assumem a 

missão de alcançar o perdão dos pecados da humanidade através da penitência que, 

até cerca de 20 anos, incluía a autoflagelação com um feixe de pequenas navalhas 

conhecido pelo sugestivo nome de disciplina7.  

 

Relações nem sempre harmoniosas  

 

Estive em Barbalha em maio 2017 acompanhando a festa de Santo Antônio e 

em março de 2018 durante a Páscoa, para fotografar os Penitentes. 

                                                     
6 Diocesano é um padre que não pertence a uma congregação. 
7 Esse instrumento, apesar de não ser mais usado, ainda é carregado como parte do uniforme dos 
Penitentes. 
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Embora, já tivesse visto e fotografado um dos grupos de Penitentes durante a 

festa de Santo Antônio, foi durante a segunda visita à cidade que os fundamentos da 

existência desses grupos chamaram minha atenção para as questões que se 

tornaram a base deste texto. Nessa ocasião, entrevistei o padre8 da igreja de Santo 

Antônio, que havia chegado à Barbalha há apenas 2 meses. Não havia, portanto, 

participado de nenhuma festa de Santo Antônio. Ele reconheceu ter pouco 

conhecimento sobre os grupos de Penitentes e falou de suas preocupações com a 

festa de Santo Antônio, cuja única referência religiosa é, para ele, a Missa celebrada 

pela manhã, já que durante o período de transporte do mastro, a igreja permanece 

fechada para evitar que os “excessos” do “ambiente profano” sejam repetidos no 

“ambiente sagrado”. 

Curiosamente, a prática do transporte do mastro e elevação da bandeira foi 

iniciada em 1928, pelo então vigário da cidade padre José Correia de Lima como um 

ato de homenagem ao padroeiro e, portanto, ligado à mesma sacralidade de outros 

atos litúrgicos. 

O distanciamento entre o transporte do mastro e a solenidade da Missa não é 

visto com tanta naturalidade por um grupo de jovens 9 , entre os quais dois 

catequistas, que ajudavam na preparação da cerimônia da Páscoa, dentro da igreja, 

e com quem também conversei. Há neles, um consenso de que a procissão do mastro 

poderia ser motivo para uma aproximação entre povo e Igreja e que o aspecto 

penitencial10  do carregamento do mastro é ponto importante na manutenção da 

sacralidade da festa e de articulação para que essa aproximação seja feita. Eles 

também reconhecem a importância das Irmandades de Penitentes como elementos 

de sua cultura, religiosidade popular e como referência de dedicação a alguns 

propósitos. Na prática, esses jovens demonstraram perceber, intuitivamente, que há, 

em Barbalha, uma tênue separação entre a religião e a cultura e entre o sagrado e o 

profano. 

                                                     
8 Padre Antônio José do Nascimento. 
9 Larissa Marques Sampaio Cidreira, Leandro Nascimento, Pedro Lucas, Francisco Gabriel Gomes 
Saraiva da Cruz e Tassiano. 
10 Esse aspecto penitencial também serviu para traçar paralelos com o papel dos Penitentes, durante 
essa conversa. 
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Assim, enquanto o clero se afasta dos Penitentes, por causa do isolamento 

que eles mesmo procuram, e da festa de Santo Antônio, pelo receio do 

comportamento inadequado do povo, deixa espaço para que outro poder assuma o 

controle: o poder público.   

Fundamental nas diversas manifestações, religiosas ou não, que ocupam 

espaços públicos e se deslocam pelas ruas e praças, o poder público atua na 

liberação e organização das procissões, mesmo num país de Estado Laico. No que 

diz respeito à preservação da cultura popular, governos municipais, estaduais e 

federais podem incentivar a preservação de grupos como os Penitentes com políticas 

públicas que se materializam, por exemplo, na liberação de verbas para subsistência 

dos seus membros e manutenção dos grupos, transporte para deslocamentos, entre 

outras. Todavia, essa prática bem-intencionada criou em Barbalha11 uma distorção 

em alguns objetivos dos Penitentes da cidade, que são incentivados a participar de 

atividades que não fazem, necessariamente, parte de sua mítica fundadora, na festa 

de Santo Antônio e em uma Procissão do Fogaréu, criada pela secretaria de cultura 

municipal há mais de 10 anos e encampada pelo governo estadual do Ceará.  

A Procissão do Fogaréu de Barbalha foi introduzida pela secretaria municipal 

nas celebrações da Páscoa. Ela é inspirada numa já existente e praticada pelos 

Penitentes do município cearense de Várzea Alegre12, e tem a participação de grupos 

de outras cidades, incluindo Barbalha. Todavia, um vídeo produzido pela própria 

secretaria de cultura de Várzea Alegre, com os depoimentos de representantes das 

secretarias de cultura de outras cidades, sugere que esta também seja uma iniciativa 

do poder público municipal de Várzea Alegre13 e não de compromissos ou propostas 

originais dos Penitentes. 

Já o desconforto na participação na festa de Santo Antônio havia sido 

percebido, documentado e até denunciado por Anna Christina Farias de Carvalho:                                                              

                                                     
11 Essa prática produz distorções nos objetivos de qualquer forma de cultura popular, já tendo sido 
observadas em trabalhos sobre a Capoeira e o Maracatu, por exemplo. 
12  Essas duas procissões são semelhantes entre si, mas diferentes da conhecida Procissão do 
Fogaréu de Goiás - GO, que encena momentos da paixão de Cristo e mais próximas da que acontece, 
também na Páscoa, em São Cristóvão – AL, em que homens percorrem a cidade recitando uma 
ladainha em latim. 
13 https://www.youtube.com/watch?v=I3yj-aP3Cmw&list=PLgp12RzGDwrG90-m7Z71VvpDEkI-
gGUjJ&index=18&t=111s – visto em 3 de outubro de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=I3yj-aP3Cmw&list=PLgp12RzGDwrG90-m7Z71VvpDEkI-gGUjJ&index=18&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=I3yj-aP3Cmw&list=PLgp12RzGDwrG90-m7Z71VvpDEkI-gGUjJ&index=18&t=111s
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Neste sentido, podemos pensar em um processo de apropriação por parte do 

poder local de uma expressão da religiosidade regional no sentido de que as 

irmandades em questão são vistas e apresentadas como mais um grupo 

folclórico local. 

[…] Colocando em outras palavras, os signos da religiosidade dos grupos passam 

a ser representações que os outros fazem deles. É sintomática a inicial rejeição 

dos líderes das irmandades em relação à participação no evento. Entretanto, ficou 

visível para nós o temor em ir contra o poder local. (CARVALHO, 2011 p. 157) 

 

Conclusão 

 

A relação entre povo, poder público e Igreja será sempre o tripé das 

manifestações populares religiosas que no Brasil estão fortemente ligadas a um 

catolicismo devocional e festeiro, nem sempre vinculado com rigor à instituição 

eclesiástica. Tensões entre esses atores podem aumentar ou diminuir dependendo 

de quem assume a paróquia, a prefeitura ou a liderança dos grupos populares. 

Preconceitos e restrições, ainda oriundos do processo conhecido como 

Romanização da Igreja que, apesar de ser fruto do Concílio de Trento (1545-1563), 

só chegou ao Brasil séculos depois, são frequentemente motivos da abstenção do 

clero, o que permite que essas festas se tornem cada vez mais seculares e assumidas 

pelo poder público, que organiza os trajetos de procissões e o calendário dos eventos. 

O poder público, em particular o municipal, ao assumir sozinho a promoção 

dessas manifestações, pode excluir a autocrítica, centralizar decisões e promover 

atividades e eventos, cujo maior propósito é justificar e legitimar o próprio poder 

público.  

O Simpósio Patrimônio e Práticas Culturais, que aconteceu pela primeira vez 

em 2017 e que em 2020 realizou sua quarta edição14, ratifica os espaços acadêmicos 

abertos para a participação, pesquisa e discussão equilibrada sobre a cultura e 

religiosidade popular e sugere um importante campo de atuação para a Ciência da 

Religião como incentivadora e promotora dos diálogos entre os diversos atores 

envolvidos na realização dessas celebrações populares, onde quer que elas 

                                                     
14 http://www.urca.br/portal2/wp-content/uploads/images/pdfs/foto/livro-_e_prticas_culturais.pdf 
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aconteçam. Um trabalho de campo, estruturado em fundamentos teóricos, mas 

sobretudo, na observação participante e análise do comportamento e das práticas de 

quem produz um dos nossos principais temas de estudo. 
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SANTA CRUZ DO MONTE SANTO: THE WAY OF THE CROSS IN THE BACKLANDS OF 

BAHIA IN VERSE 

 

Neffertite Marques da Costa1 

 

ST 6: Religião e cultura no Nordeste brasileiro 

Resumo 
O Nordeste brasileiro tem diversas expressões de religiosidade fortemente inseridas 
na cultura local. Uma delas, pouco discutida ainda, é a via sacra de Monte Santo, no 
sertão baiano, de construção iniciada no século XVIII, por ação do missionário 
capuchinho Apolônio de Todi, em função das Santas Missões populares, com a 
especificidade de possuir vinte e cinco capelas. Para além dos catorze Passos da 
Paixão de Cristo, que estabelecem uma determinada memória social religiosa, 
conforme Halbwachs (1990), as capelas dedicadas às almas, ao Senhor dos Passos, 
as sete dores de Maria, a Nossa Senhora das Dores e ao Calvário, incorporada à Igreja 
da Santa Cruz, construída no topo da Serra do Monte Santo, apontam para práticas 
devocionais próprias, que intensificam o exercício da via sacra. No intuito de verificar 
essas práticas, responsáveis pela manutenção da via sacra ao longo do tempo, 
impondo uma memória coletiva do grupo de peregrinos, será analisado o folheto 
Aparição de Nossa Senhora das Dores e a Santa Cruz do Monte Santo, do poeta 
popular Minelvino Francisco Silva, disponível no acervo digital da Fundação Casa de 
Rui Barbosa, uma vez que a Literatura de cordel pode ser vista como um 
documentário de costumes e de mitos do mundo rural brasileiro, de acordo com 
Santos (2006). Assim, verifica-se a visa sacra de Monte Santo como uma 
contraconduta pastoral, conforme Foucault (2008), a partir de formas de conduta que 
escapam do poder do pastorado, promovido oficialmente pela Igreja Católica.   
Palavras-chave: Monte Santo. Via sacra. Contraconduta pastoral. Literatura de 
cordel. Minelvino Francisco Silva. 
 

Abstract 
The Northeast of Brazil has several expressions of religiosity strongly embedded in 
the local culture. One of them, still little discussed, is the Way of the Cross in Monte 
Santo, in the backlands of Bahia, of construction started in the 18th century, by the 
Capuchin missionary Apolônio de Todi, in function of the Popular Holy Missions, with 
the specificity of having twenty-five chapels. In addition to fourteen Station of the 
Cross, which establishes a certain social religious memory, according to Halbwachs 
(1990), as chapels dedicated to souls, to Lord of Steps, to seven pains of Our Lady, to 

                                                     
1 PUC-SP. Doutoranda em História. profa.neffertite@gmail.com 
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Our Lady of Sorrows and to Calvary, incorporated in the Church of Santa Cruz, built in 
above the Mountain Range of Monte Santo, pointing to its own devotional practices, 
which intensify or exercise the Way of the Cross. In order to verify these practices, 
responsible for maintaining the Way of the Cross for a long time, imposing a collective 
memory on the group of pilgrims, it will be analyzed the pamphlet Aparição de Nossa 
Senhora das Dores e a Santa Cruz do Monte Santo, by the popular poet Minelvino 
Francisco Silva, available on the digital collection of Casa de Rui Barbosa Foundation, 
since Cordel Literature can be seen as a document of customs and myths of the 
brazilian rural environment, according to Santos (2006). Thus, the Way of the Cross 
of Monte Santo it is verified as a pastoral disordely conduct, according to Foucault 
(2008), from forms of conduct that escaped the pastoral power, officially promoted 
by the Catholic Church. 
Keywords: Monte Santo. Way of the Cross. Pastoral disordely conduct. Cordel 
Literature. Minelvino Francisco Silva. 
 

Introdução 

 

O presente artigo apresenta o Santuário da Santa Cruz, o primeiro monte sacro 

do Brasil e um importante local de peregrinação encontrado no sertão baiano, embora 

ainda pouco estudado entre os fenômenos religiosos do Nordeste brasileiro, além de 

analisar as práticas devocionais verificadas no local, trazendo a Literatura de cordel 

como fonte de pesquisa para os Estudos da Religião. Espera-se contribuir, ainda, para 

a compreensão da religiosidade popular como uma forma de contraconduta, noção 

construída por Foucault (2008).  

 

A via sacra de Monte Santo 

 

Em 1775, o missionário capuchinho Apolônio de Todi, em passagem pela 

região, em função das Santas Missões populares, sob a inspiração de uma antiga 

tradição italiana, também absorvida e reproduzida em Portugal, visualizou na Serra 

do Piquaraçá, renomeada como Serra do Monte Santo, uma réplica natural do Monte 

Calvário, de Jerusalém, e, com a ajuda do povo, marcou o caminho com cruzes de 

madeira, o que seriam as catorze estações da via sacra, acrescentando devoções de 

cunho popular. 

Dessa forma, a via sacra de Monte Santo surgiu com a especificidade de 

possuir um total de vinte e cinco capelas, de conteúdo devocional fortemente 
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mariano, a saber: capelas dedicadas às almas, ao Senhor dos Passos, a Nossa 

Senhora das Dores, as sete dores de Maria e ao Calvário, esta última incorporada à 

Igreja da Santa Cruz, construída posteriormente, no topo da serra. As cruzes de 

madeira foram substituídas por capelas de alvenaria, formando o complexo do 

Santuário da Santa Cruz. 

O Conjunto Arquitetônico, Urbanístico, Natural e Paisagístico da Serra do 

Monte Santo foi tombado, em 1983, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), em conjunto com o entorno da via principal, a Rua Senhor dos 

Passos, que leva à via sacra. Reconhecido como o primeiro monte sacro do Brasil, 

carece de maiores investimentos por parte do Estado e da Igreja Católica. Como um 

fenômeno religioso no Nordeste brasileiro, verificado na longa duração, merece maior 

atenção por parte dos pesquisadores da História das religiosidades. 

 

A Santa Cruz do Monte Santo 

 

Compreende-se a via sacra de Monte Santo, localizada no sertão baiano, como 

parte de um território de fé, formado a partir do movimento missionário de ocupação 

do sertão, com as visitas esporádicas dos capuchinhos, e sem a presença de uma 

estrutura eclesiástica, pela falta de interesse do projeto do Padroado português. 

A religiosidade dessa população desenvolveu-se em torno de práticas 

devocionais da figura dos santos, com cunho ascético, desde as peregrinações até o 

exercício da via sacra, passando pela formação das irmandades de penitentes, e uma 

comunicação com os santos de forma mística, função dos ex-votos, proliferando o 

relato de aparições, presentes no mito de origem de diversos santuários.  

 

Certamente que, em Jerusalém, na Palestina e na Galiléia, os lugares de comemoração 

são mais numerosos: toda a história evangélica está escrita sobre o solo (...). Mas, apesar 

de tudo, o que importa é a significação invisível e eterna desses fatos, não há lugar onde 

não possamos evocá-la, com a condição que adotemos a mesma atitude, quer dizer, que 

reproduzamos materialmente a cruz e os santuários que os erguem sobre o teatro 

histórico dos evangelhos. É assim que se constitui a devoção da via sacra, como se, ao 

reconstituir-se bem longe de Jerusalém a via dolorosa e suas estações, estivéssemos 
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aptos do mesmo modo que os peregrinos, para reviver interiormente as sucessivas cenas 

da Paixão (HALBWACHS, 1990, p. 158, 159). 

 

Percebe-se a existência de uma intencionalidade pastoral na imposição do 

exercício da via sacra, formando uma memória social religiosa em torno da narrativa 

da Paixão de Cristo, a qual seria capaz de despertar determinadas disposições 

interiores nos devotos, podendo ser exploradas pelo poder pastoral. O elemento 

ascético, como visto, está presente na religiosidade popular verificada no Brasil, 

tornando compreensível a permanência deste monte sacro, que recebe peregrinos 

desde o final do século XVIII, atraídos pelos relatos de milagres.    

Para verificar as práticas devocionais ali apresentadas, o objeto de análise 

escolhido foi o folheto Aparição de Nossa Senhora das Dores e a Santa Cruz do Monte 

Santo, do poeta popular Minelvino Francisco Silva, o Trovador apóstolo, disponível 

para consulta no acervo digital da Fundação Casa de Rui Barbosa, ao reconhecer a 

Literatura de cordel como um “documentário de costumes e de mitos do mundo rural 

brasileiro” (SANTOS, 2006, p. 60, 61). 

Como ocorre com muitos folhetos dessa forma literária, não foi impressa a 

data de publicação. Contudo, uma análise da obra de Minelvino Francisco Silva, que 

pode ser considerado um cronista das peregrinações aos santuários baianos, 

evidencia o ano de 1976 como de publicação do folheto em questão, já que a capa do 

folheto intitulado Uma explicação aos romeiros e a mudança das promessas traz 

uma xilogravura do altar da Igreja da Santa Cruz, gravada a data de 05 de janeiro de 

1976. 

 

A religiosidade popular como uma forma de contraconduta 

 

Foucault (2008) definiu o pastorado como um conjunto de técnicas e 

procedimentos para a condução das almas aplicado pela figura do pastor, assim 

como as contracondutas pastorais como movimentos que buscam outras formas de 

condução (outros procedimentos, objetivos diferentes, outras formas de salvação) 

ou que não querem ser conduzidos por outros (querer outros condutores, pastores 

ou escapar da conduta dos outros). 
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Em sua obra, discutiu cinco formas principais de contraconduta que teriam 

sido desenvolvidas ao longo da Idade Média, as quais tendiam “a redistribuir, a 

inverter, a anular, a desqualificar parcial ou totalmente o poder pastoral” (FOUCAULT, 

2008, p. 269, 270), a saber: o ascetismo, a formação das comunidades, a mística, o 

problema da Escritura e a crença escatológica. 

Embora todos estes elementos possam ser verificados em diferentes 

fenômenos religiosos ocorridos no Nordeste brasileiro, a análise se concentrou em 

dois deles já apontados anteriormente: o ascetismo e a mística. Estas duas 

características da religiosidade popular talvez sejam as mais importantes, estando 

presentes, de forma geral, nos demais elementos. 

Os versos do poema de Minelvino Francisco Silva, impressos no folheto 

estudado, narram a peregrinação de um grupo de origem popular, que chega ao 

centro urbano do município em cima de um caminhão, em 1º de novembro, quando 

se comemora a Festa de Todos os Santos e se rememora a primeira peregrinação, 

realizada pelo próprio Frei Apolônio de Todi, momento em que instituiu essa data para 

a sua realização. 

 

Assim que desce do carro 

Com respeito e com cuidado 

Entra logo na Igreja 

E se põe ajoelhado 

Diante de São José 

Bom Jesus de Nazaré 

Nosso Senhor de lado 

 

Depois destas orações 

Que fazem aos pés de Jesus 

Também de Nossa Senhora 

E São José que a conduz 

Pedindo a eles socorro 

Depois vão subir o morro 

Vizitar a santa cruz 

Vão subindo o Monte Santo 

Com grande satisfação 

Dando esmola aos penitentes 
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Que pedem por precisão 

Com pandeiros, com violas 

Pedindo suas esmolas 

Pela Sagrada Paixão 

(SILVA, s.d., p. 3, 4). 

 

Após passarem pela igreja matriz, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, os 

peregrinos sobem o monte sacro. No primeiro verso das próximas cinco estrofes, é 

enaltecida a dificuldade do percurso: “Vão subindo, vão subindo”, “Vão subindo 

novamente”, “Vão subindo mais a mais”, “Continuando a subir” e “Subindo mais um 

pouquinho”. A última estrofe dessa sequência aponta a fé como o elemento 

necessário para a realização do exercício da via sacra. 

   

Tem a sala de milagres 

De fazer admirar 

Perna de pau e cabeça 

Se ver em todo lugar 

Todos olhando essas peças 

Conhece que foi promessas 

Que romeiro foi pagar 

 

Foguete sobe no ar 

O seu estouro produz 

A fumaça no espaço 

Cobrindo as serras azuis 

Quem de longe está olhando 

Diz: é os romeiros soltando 

Dando viva a Santa Cruz 

 

Enquanto isto tem outros 

Fazendo sua oração 

Lá no pé da Santa Cruz 

Com seus joelhos no chão 

Pedindo a Jesus que o sagre 

Agradecendo o milagre 

De todo seu coração 
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(SILVA, s.d., p. 6). 

 

Após registrar a chegada a Igreja da Santa Cruz, com a visita a sala de milagres 

e o costume popular de soltar foguetes, o que é proibido no santuário atualmente, 

além da prática da oração diante do altar, os versos encerram o poema apontando o 

sacrifício corporal como uma prática cristã e destacando a promessa do retorno no 

ano seguinte, confirmando a prática da peregrinação como algo recorrente no 

universo sertanejo. 

 

Considerações finais 

 

Na análise de Monte Santo, o exercício da via sacra pode ser visto não apenas 

como uma prática ascética, mas, também, uma tentativa dos devotos de reproduzir, 

em alguma medida, o sacrifício de Jesus com o seu próprio sacrifício corporal. A 

função de comunicação da mística, debatida por Foucault, pode ser verificada pela 

comunicação entre os devotos por meio dos ex-votos, depositados na sala dos 

milagres, assim como pelo foguete que comunicava a conclusão do percurso. Pode, 

ainda, ser considerada uma comunicação do devoto com o santo de devoção, uma 

vez que o estouro do foguete produzia uma fumaça no céu. 
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 40.  RELIGIÃO GREGA E SUA RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO DAS PÓLEIS: A 

ATUAÇÃO DE APOLO “ARQUEGETA” 

 

GREEK RELIGION AND IT’S RELATION WITH THE ORGANIZATION OF THE POLEIS: 

THE ROLE OF APOLLO “ARCHEGETES” 

 

Aline Faria do Valle Ferreira de Castro1 

 

ST 7 – Religião e Teologia entre o Estado e a política: 

uma abordagem a partir de um diálogo com a literatura 

 

Resumo 
Esse trabalho busca apresentar uma visão da fundamental relação entre 
Espiritualidade e Sociedade no contexto da Grécia antiga, demonstrando a 
impossibilidade de se pensar a tradição religiosa praticada no âmbito das póleis 
gregas sem que se reflita acerca do papel determinante que ela exercia na vida social, 
em todas as duas dimensões e aspectos. Para isso, especificamente buscará 
mostrar o papel de um dos principais deuses do panteão grego, Apolo, no 
estabelecimento e organização de diversas cidades-estado gregas, considerando a 
centralidade que assumia nos processos de exploração, colonização e fundação de 
cidades. Por esse motivo, a divindade era conhecida por seus epítetos “aguieus” e 
“arquegeta”, que indicam aquele que abre caminhos, funda, e organiza a sociedade 
desde sua origem. Serão analisadas principalmente suas atividades de movimento, 
construção e organização no Hino Homérico a Apolo, em que o poeta canta, além de 
outras questões, a fundação de Delfos pelo deus, templo que se tornaria a principal 
sede da manifestação apolínea e do exercício de seu domínio profético, além de sua 
presença e atuação em outros contextos de migração e fundação de póleis gregas. 
Conclui-se que Delfos assumia função indispensável no processo de inauguração de 
cidades, indicando, por meio da palavra profética, onde e de que forma os fundadores 
deveriam agir. Exercia também papel central no estabelecimento das normas e leis 
que regiam a comunidade constituída, como apontava Platão em “República” e “Leis”, 
o que consolidava Apolo como guia e possibilitador da organização política e social 
dos gregos da Antiguidade. 
Palavras-chave: Grécia. Religião. Sociedade. Apolo. Fundação. Leis. 

Abstract 
This essay seeks to present a comprehension of the fundamental relation between 
Spirituality and Society in the context of the ancient greek society, pointing the 
impossibility of thinking the religious tradition practiced in the sphere of the ancient 
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“poleis” of Greece without considering the role that it exerted in social life, in all of it’s 
dimensions and aspects. Especifically, it seeks to demonstrate the role of one of the 
main gods of greek pantheon, Phoebus Apollo, in establishing and organizing of 
multiple greek city-states, considering the centrality that he assumed in the 
processes of exploration, colonization and foundation of cities. In this regard, the 
divinity is known especially by his epithets “agyieus”, “archegetes” or “hegemon”, 
which indicate one who opens the paths, establishes and organizes societies from 
it’s origins. His activities of movement, construction and organization will be analyzed 
mainly in the Homeric Hymn to Apollo, in which the poet sings, besides other matters, 
the foundation of Delphi by the god, temple that would become the main place of 
appolline manifestation and exercise of his prophetic dominion, in addition to his 
presence and role in other contexts of migration and foundation of greek cities. I 
conclude that Delphi assumed an indispensable function in the process of 
inauguration of cities, pointing, through the prophetic word, where and how the 
founders should act. It also had a central role in estabilishing the norms and laws that 
would govern the constituted community, according to Plato in his works “Republic” 
and “Laws”, which consolidated Apollo as guide and giver of conditions of possibility 
for political and social organization of the ancient greeks.  
Keywords: Greece. Religion. Society. Apollo. Foundation. Laws. 
 

Introdução – Religião grega e a organização da sociedade  

 

Os territórios que faziam parte do mundo grego na Antiguidade, por volta do 

século IX a.C., um pouco antes do começo da era arcaica, passaram por profundas 

modificações estruturais, que marcaram aquela época como a de estabelecimento e 

concretização da sociedade helênica. A primeira e mais importante delas, nesse 

período, foi o surgimento e organização das póleis gregas, conforme aponta o 

helenista Jean-Pierre Vernant (2009, p. 41). Esse movimento de formação de 

sociedades estruturadas e centralizadas em um território específico, com governos 

e formas de ordenamento que constituíam o núcleo da vida política e social, 

determinou um modelo de funcionamento da sociedade que perduraria por séculos 

naquela região. A transformação significativa da vida comunitária, que colocaria a 

cidade no núcleo a partir do qual as atividades humanas eram estabelecidas e 

realizadas, gerou, conforme lembra Vernant, também considerável impacto no 

sistema religioso grego (ibid.). Afinal, tendo a espiritualidade grega caráter 

essencialmente cívico, a forma como a cidade e a comunidade se organizavam era 

determinante na maneira como a espiritualidade se manifestava e era vivenciada 

nesses ambientes. 
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No estudo acerca da vida política estabelecida no âmbito das póleis gregas, é 

indispensável enfatizar a relação intrínseca entre a dimensão cívica e social das 

comunidades e a religião políade, ou seja, aquela praticada por esses agrupamentos 

organizados e institucionalizados que constituíam as cidades-estados da Grécia 

antiga. A espiritualidade possuía papel central não apenas em momentos específicos 

dedicados à interação com a dimensão do divino, mas em todos os aspectos e 

circunstâncias da vida, individual e socialmente considerada. Conforme lembra J. 

Bremmer (1994, p. 2), "de fato, a religião era um aspecto tão integrado da vida grega 

que os gregos sequer tinham uma palavra separada para ‘religião’”. Nesse sentido, 

podemos considerar plausível o fato de a espiritualidade grega ter sido um fator 

determinante no processo de fundação de cidades, colonização e organização de 

comunidades, abertura de novos caminhos, assentamento, delimitação de fronteiras 

territoriais e a organização administrativa e legislativa da sociedade. 

 

A fundação de Delfos no Hino Homérico a Apolo 

 

Apolo é um deus de múltiplas dimensões e expressões. Seus domínios 

envolvem aspectos variados e que, muitas vezes, podem aparentemente se 

contrapor, o que nos leva à reflexão acerca da complexidade inerente à compreensão 

dessas divindades do panteão grego pela sociedade que as cultuava. O deus está 

intimamente relacionado à inspiração para a música e a poesia, as várias artes e 

formas de conhecimento, em geral. Também atuava na cura de doenças e pragas, 

além de ser, por excelência, o purificador (GRAF, 2009, p. 80-2). Apolo, no entanto, é 

também o deus arqueiro, ou seja, aquele que atira de longe e, de suas flechas, pode-

se esperar situações adversas, como doenças e mortes súbitas.  

Na narrativa do Hino Homérico a Apolo, logo após ter nascido e reivindicado 

seus domínios, manifestos pelo arco, a lira e a profecia, “a vontade infalível de Zeus” 

(EVELYN-WHITE, 1982, p. 333, v. 130-132), e também de ter estabelecido sua 

presença e culto em Delos, a ilha cíclade grega em que ocorreu seu nascimento, Apolo 

inicia suas errâncias pelo mundo, que era ainda jovem, época em que muitos 

caminhos ainda não eram conhecidos pelos homens e nem mesmo pelos deuses. 

Conforme lembra Marcel Detienne, ele realiza “um primeiro reconhecimento dos 
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arredores” (2001, p. 22), buscando um território apropriado para que possa construir 

e fundar o seu “glorioso templo, um oráculo para os homens (...)” (1982, p. 343, v. 

248), e para que consiga, assim, estabelecer o seu domínio e devoção por todo o 

território grego e mais além. Para finalmente conseguir concretizar sua dominação 

sobre o território délfico, o deus “espalha as fundações, amplas e bem largas. Sobre 

elas, os filhos de Ergino, Trofônio e Agamedes, queridos aos deuses imortais, 

deitaram uma base de pedra. E as incontáveis tribos de homens construíram todo o 

templo de pedras, para que fosse cantado para sempre” (1982, p. 345, v. 293-9).  

Duas questões relacionadas às características das ações do deus fundador 

merecem destaque, sendo a primeira o fato de que suas idas e vindas em busca de 

um local ideal abrem caminhos ainda desconhecidos, virginais, nunca antes 

ocupados e domesticados por mãos humanas. A busca por novas terras, na época, 

se estabelece tendo em vista a ocupação de espaços ainda não plenamente 

conhecidos e mapeados, o que gerava um sentimento de aventura e curiosidade, mas 

também temor em face do novo e misterioso. As errâncias de Apolo ganham caráter 

de estabelecimento de caminhos e rotas em um mundo ainda novo, aberto a 

descobertas e possibilidades. Lembra Detienne (2001, pp. 22) que “desde seu local 

de nascimento, Apolo abre uma rota através de um espaço anteriormente virgem”.  

A segunda característica de seu movimento de exploração e fundação se 

relaciona justamente com o fato de que os territórios que o deus ocupa eram, antes 

dessa dominação, caracteristicamente pobres em recursos naturais e, por isso, 

pouco atraentes para o desenvolvimento de sociedades. Apolo, ao realizar o seu 

longo reconhecimento de todo o território grego da Antiguidade, passa por diversos 

locais, conforme elencados no hino, que eram naturalmente férteis e potencialmente 

cultiváveis, e os recusa como sede de sua nova morada. Na passagem dos versos 

219 a 227, a escolha do deus por não se estabelecer em lugares que seriam 

potencialmente ricos em recursos naturais fica clara, quando ele decide não construir 

seu templo e seu bosque sagrado na planície de Tebas, que ainda não havia sido 

cultivada mas que, futuramente, estaria “coberta de trigo” (1982, p. 341, v. 226). 

Andrew Miller (1986, p. 75) lembra que ao final do hino um possível motivo pode ser 

encontrado. Depois de ter construído seu templo e estabelecido a consolidação de 

seu domínio no local, o deus passou à missão de buscar pessoas que pudessem 
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exercer a função de ministros e organizadores de sua atividade profética. Resolveu a 

situação arrastando um navio de mercadores cretenses para “Pito rochosa”, 

esclarecendo aos assustados membros da tripulação que, a partir daquele instante, 

eles deveriam passar a organizar o fluxo de fiéis que visitariam o templo e, 

consequentemente, o recebimento de sacrifícios e demais bens oferecidos (1982, p. 

363, v. 530-45). O constante e interminável movimento dos visitantes de Delfos 

proporcionaria não apenas uma vida farta aos seus sacerdotes e mantenedores, mas 

também o estabelecimento de uma comunidade nos entornos do local, e o posterior 

reconhecimento do mesmo como o centro do mundo grego.  

O deus de Delfos, dessa forma, realiza todas as atividades necessárias para 

que uma comunidade seja bem estabelecida e possa vigorar: ele explora diversos 

caminhos desconhecidos em busca do melhor local, ou seja, aquele que oferece 

perspectivas de acordo com suas necessidades e atividades que planeja ali realizar, 

assenta as fundações, constrói o núcleo de todas as atividades sociais e, por fim, 

organiza-as de forma a poderem vingar conforme o planejado. Conclui Detienne, 

acerca dessa faceta apolínea (ibid., pp. 29-30):  

 

Aguieús em ação, Apolo reina sobre aguiá e sua paisagem semântica disposta ao redor 

do verbo ágein, "levar, conduzir". Agos designa o condutor, o chefe, enquanto aguiá, 

particípio perfeito de ágein, parece significar "quem vai a alguma parte", rua de passagem, 

via de circulação, caminho que leva de um ponto a outro. 

 

O papel de Delfos na colonização e ordenamento das póleis gregas 

 

Apolo, assim, constitui-se como um deus fundador, que conhece o caminho e 

as rotas, e é capaz de oferece-las aos seres humanos a partir de sua palavra 

profética. Dessa forma, Delfos se torna, na visão da sociedade grega, um importante 

centro de organização política para toda a Grécia, e é a partir dali que os caminhos 

são estabelecidos para que a colonização possa se estabelecer. O deus, como o 

primeiro “oikistés”, ou fundador, passa a indicar àqueles que o procuram, por diversos 

motivos, o que devem fazer a partir dali, e qual caminho devem tomar. Ele assume, 

nesse sentido, o epíteto de aguieus, ou seja, aquele que abre os caminhos, assim 
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como o de arquegeta, efetivamente aquele que funda a partir dos primórdios. Em 

geral, os indivíduos ou grupos que se tornariam os futuros fundadores procuravam a 

revelação da profecia apolínea, pois passavam por momentos de crise gerados por 

rupturas com a sociedade a que pertenciam previamente. 

A resposta oferecida por Apolo não apenas indica o caminho a ser seguido e 

os passos a serem tomados para a fundação de uma nova colônia, mas oferece 

legitimidade àqueles que viriam a se tornar fundadores dessas comunidades. Essa 

posição do indivíduo, que assume para si a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a 

prerrogativa de fundar, estabelecer e tornar-se, ele mesmo, o esteio e organizador da 

nova colônia, reveste-se essencialmente de caráter religioso, no contexto das 

sociedades gregas. Apolo, sendo uma divindade de grande importância e reverência 

por parte dos gregos, concede sua aprovação e bênção ao empreendimento, indica 

quais serão as próximas etapas e o que deve ser feito para que ele tenha sucesso. 

Seu principal templo e oráculo assume, dessa forma, o papel de orientação 

necessária para que as colonizações e posteriores formas de organização social 

sejam realizadas de forma legítima, estando o membro, ou membros fundadores em 

uma posição de autoridade religiosa para fazê-lo. Nesse sentido, destaca Irad Malkin, 

ao analisar o papel de Apolo e Delfos no movimento de colonização grega e na 

definição da posição do líder fundador, a importância do deus e de seu domínio 

profético (1987, p. 5):  

 

Oráculos de fundação usualmente indicavam a profunda necessidade de colonizar, o 

local em potencial, e o fundador. Essa designação pessoal do oikist (assim como a 

invenção de que o ato de colonização foi uma iniciativa de Apolo) investia o fundador com 

uma autoridade religiosa significativa. Essa autoridade deveria ser entendida, ao mesmo 

tempo, como uma espécie de aura religiosa, aprofundando a liderança do oikist, e como 

autoridade para agir e tomar decisões religiosas. O oikist tornava-se para os 

colonizadores o que Apolo era para o oikist: um interprete (exegetes) da religião. 

 

 O papel do deus de Delfos, contudo, não se encerrava na determinação e 

legitimação do fundador e de sua atividade colonizadora, investindo-o de condições 

de organizar e liderar. Ao reivindicar para si a dimensão da profecia, passa a ser 

também o deus que indica as normas e costumes a serem adotados pelas 
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comunidades humanas. Apolo é, assim, também o exegeta, ou seja, aquele que, a 

partir do conhecimento e compreensão das rotas e caminhos a serem tomados, 

indica ao seu consultante as instruções necessárias para que esse possa estabelecer 

um tipo plausível de ordem vigente, ancorada nas noções religiosas de correto 

exercício da piedade e reverência para com os deuses. Platão, enquanto elaborava, 

em seus diálogos República e Leis, formas de organizar uma comunidade ideal desde 

a sua fundação, em diversas passagens menciona Apolo como o deus que, a partir 

de Delfos, ofereceria à sua cidade ideal as leis mais primordiais, concernentes à 

devoção para com os deuses. O filósofo, por intermédio da personagem socrática no 

diálogo “República”, aponta que a divindade seria a mais adequada para estabelecer 

questões relacionadas à devoção políade, já que seria o “guia ancestral” dos povos 

gregos para esse tipo de questão. Assim, para Platão, na cidade ideal "resta a Apolo 

délfico promulgar as mais importantes, mais excelentes e principais de todas as leis". 

Afinal, "o deus, sentado sobre a rocha no centro da Terra, é sem dúvidas o guia 

ancestral nesses assuntos para todas as pessoas" (Rep. 1997, p. 1059, 4.427b-c). Já 

em “Leis”, o diálogo se inicia com os três interlocutores, o Ateniense, Clínias e Megilo, 

questionando se homens ou deuses haviam oferecido os códigos legais às cidades 

de cada um. Clínias responde imediatamente que, sem dúvidas, haviam sido os 

deuses e que, enquanto entre os Cretenses foi Zeus quem os presenteou com suas 

leis, em Esparta essas foram obra de Apolo. 

Em ambos os diálogos platônicos, o deus aparece como legislador, que 

oferece as leis em consonância com o que os deuses consideram bom e digno para 

que os seres humanos organizem suas sociedades. As facetas de aguieus e de 

exegeta se unem na imagem do deus de Delfos, que oferece aos fundadores os 

caminhos que devem seguir para que a fundação tenha sucesso, assim como a 

legitimidade religiosa para que possam se tornar os líderes ao redor dos quais a 

sociedade se estabelece e se organiza por meio de suas normas. 

 

Conclusão 

 

A profunda relação entre a sociedade grega da antiguidade e a forma como 

essa exercia sua religiosidade é evidente em diversos aspectos e ângulos, a partir 
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dos quais podemos analisar como se deu essa interdependência, e como ela foi um 

forte fator de construção do mundo grego antigo. No presente trabalho, busquei 

analisar essa questão tendo em vista a fundamental participação de Apolo no 

processo de colonização e organização das póleis, desde a determinação dos 

caminhos a serem tomados pelo fundador até o efetivo estabelecimento da 

comunidade, de suas instituições e leis. O deus que, de acordo com a narrativa 

mitológica presente no Hino Homérico, já inicia a sua atividade fundadora logo após 

ter nascido e reivindicado para si seus domínios, vai em busca pelo local ideal para 

estabelecer Delfos. A partir desse movimento, a divindade passa a estar presente em 

todo o processo de fundação da comunidade, a partir de suas origens até a 

ordenação que estabelece a institucionalização e as leis para a mesma, expandindo 

seu relevante domínio profético por todos esses aspectos da organização social. 

Essa intrínseca relação mostra, por fim, a necessidade de se pensar a estrutura da 

sociedade grega em íntima conexão com a espiritualidade que foi intensamente 

desenvolvida e vivenciada por ela na Antiguidade. 
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41. CONSCIÊNCIA POLÍTICA E CIDADANIA EM CANÇÕES DAS CEBS 

 

POLITICAL AWARENESS AND CITIZENSHIP IN CEBS SONG 

 

Antonio Manzatto1 

 

ST 7 – Religião e Teologia entre o Estado e a política: 

uma abordagem a partir de um diálogo com a literatura 

 

Resumo 
A música é um dos elementos marcantes da cultura e, unida à letra, forma canções 
que expressam e formam a cultura de um povo. Existem canções engajadas 
politicamente, tanto ufanistas como de crítica social. Exemplo disso são algumas que 
apareceram durante a ditadura militar do século passado, como “Eu te amo meu 
Brasil”, de Eustáquio Gomes de Farias, o Dom, ou a famosa “Pra não dizer que não 
falei das flores”, sucesso de Geraldo Vandré. O mesmo aconteceu em outros períodos 
da história nacional. Existem também canções, digamos, engajadas religiosamente, 
como “Nossa Senhora”, de Roberto e Erasmo Carlos, ou que aludem a 
comportamentos religiosos, como “Romaria”, grande sucesso de Renato Teixeira. 
Existem, evidentemente, canções especificamente religiosas e que são utilizadas no 
culto, na catequese ou na afirmação de linhas de espiritualidade, como “Oração pela 
Família” ou “Maria de Nazaré”, ambas de Pe. Zezinho. Mas existem canções 
religiosas que tratam de política e cidadania, muitas delas surgindo da 
espiritualidade vivenciada nas Cebs, sobretudo nos tempos da Teologia da 
Libertação. Utilizando as metodologias trabalhadas na relação teologia e literatura, 
aqui se quer perceber a consciência política e cidadã na letra de algumas canções 
que marcaram a vida católica do Brasil e surgiram da dinâmica das Cebs, e que 
fomentaram o espírito profético de uma Igreja comprometida com os mais pobres da 
sociedade. 
Palavras-chave: canções. Música religiosa. Cebs. Consciência crítica. Cidadania. 
 
Abstract 
Music is one of the defining elements of culture and, together with lyrics, it forms 
songs that express and shape the culture of people. There are politically oriented 
songs, both nationalistic and socially critical. A good example are some that emerged 
during the military dictatorship in the last century, such as “Eu te amo meu Brasil” 
(Eustáquio Gomes de Farias, called Dom) or the most famous “Pra não dizer que não 
falei das flores”, succes of Geraldo Vandré. The same has happened in other historical 
periods. Other songs are, religiously inclined, like “Nossa Senhora” (Roberto e Erasmo 
Carlos), or that allude to religious behavior, like Romaria (Renato Teixeira). Certainly, 
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there are specifically religious songs that are used in worship, in catechism, or in the 
affirmation of spiritual lines, like “Oração pela família” ou “Maria de Nazaré” (Pe. 
Zezinho). However, some of the religious songs deal with politics and citizenship, 
arising from the spirituality lived in the Cebs, particularly in the times of Liberation 
Theology. By using the methodologies applied in the relationship between theology 
and literature, our aim is to understand the political and citizenship consciousness in 
the lyrics of some songs that have marked the Catholic life in Brazil, grew out of the 
dynamics of the Cebs, and that have fostered the prophetic spirit of a Church 
committed to the poorest in the society. 
Keywords: songs. Religious music. Small Christian Communities. Critical 
consciousness. Citizenship. 
 
 
Introdução 

 

A música sempre esteve muito próxima da religião. Em muitos ambientes foi 

vista como uma forma de diálogo com a divindade, pois a sonoridade musical parece 

ter algo de divino. Na religião, a música tem lugar preferencialmente na liturgia e na 

catequese. Na liturgia, como parte integrante do culto. Há, inclusive, ritos religiosos, 

de múltiplas religiões, que se realizam exclusivamente de maneira musical, com 

cânticos ou apenas com a melodia. Existem ritos religiosos em que a música é parte 

integrante em momentos determinados ou, ao menos, em que ilustra ou anima 

aspectos da celebração litúrgica.  

Na catequese, a música tem papel formativo. Ali sua letra assume maior 

importância, porque aquilo que se canta é o que se quer que o catequisando aprenda. 

Ou seja, a letra da canção que se canta é aquilo que o crente precisa aprender, aquilo 

que ele precisa saber e crer. Finalmente, aquilo que se canta é o que se acaba 

pensando, ou seja, acaba-se vivendo e crendo naquilo que se canta porque se repete 

a ideia até que o que se diz penetre a forma própria de pensar. Os espaços formativos 

e catequéticos podem ou não se ligarem ao culto; ali também, na liturgia, o canto tem 

função catequética. Mas em outros espaços de vivência humana, nas escolas de 

formação ou naqueles simples encontros de convivência, a música assume, para 

além de seu papel lúdico, também características de formação. 

Acontece dessa maneira nos grandes encontros celebrativos de corte cristão, 

onde o lúdico da música, o fato de cantar e dançar ao som daquelas canções, acaba 

fazendo com que se aprenda, com que se repita aquilo que as canções afirmam até 
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que, introjetado, o conteúdo se transforme em forma de pensar. Basta verificar a 

importância que o gênero gospel assume atualmente. O encantamento dos deuses, 

ou de Deus, influencia e forma maneiras de se viver a religiosidade e de se pensar o 

humano em seu múltiplos aspectos, inclusive na vivência social, porque o religioso 

sempre acaba se derramando sobre o ambiente social.   

Na história passada já se viu isso acontecer de diversas maneiras, e por isso 

não é de estranhar que aconteça também atualmente. Por isso as comunidades 

precisam ter cuidado e atenção para as canções que promovem, no sentido de 

cuidarem bem daquilo que elas dizem porque acabam ensinando e fazendo com que 

as novas gerações, sobretudo, assimilem o que cantam. O problema aqui não é 

apenas a ortodoxia, da qual devem cuidar as comunidades, mas também o que as 

canções ensinam em termos de comportamento humano e social. As letras das 

canções podem repetir verdades religiosas ou teológicas que não contemplem a 

conversão do ambiente social ou, mais grave, que pervertam o comportamento 

religioso em sua dimensão de vivência humana.  

 

As Cebs 

 

As Comunidades Eclesiais de Base foram hegemônicas na organização do 

catolicismo brasileiro depois das conferências do Celam de Medellin e Puebla. 

Mesmo que não tenham constituído a maioria dos católicos do país ou do continente, 

foram a forma oficial de a igreja se organizar naqueles tempos de florescimento da 

Teologia da Libertação. E foram as Cebs que mais encarnaram, no ambiente eclesial, 

aquela teologia, tanto no campo quanto na cidade.  

Vários aspectos das Cebs demonstram porque elas constituem um novo jeito 

de ser igreja, uma nova maneira de a igreja ser. Desde o protagonismo de leigos e 

leigas, a corresponsabilização eclesial, a perspectiva de sinodalidade ou a vivência 

sacramental, até o testemunho martirial, muitas são suas características que 

demonstram sua fidelidade ao evangelho, de onde tiram sua vitalidade, e o fato de 

serem continuamente vítimas de mentiras e perseguições, inclusive por parte de 

setores eclesiais. 
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Dentre todas essas características destaca-se aquela de buscar a 

transformação da sociedade através da participação política. As Cebs unem de 

maneira paradigmática a fé e a vida concreta, juntando oração e ação, vivência 

religiosa com responsabilidade cidadã e conversão ao evangelho com a necessidade 

de transformação das estruturas da sociedade. Percebem que não basta converter 

corações, porque é preciso também converter o ambiente onde os corações e mentes 

são educados. Testemunham que não basta dizer “amor ao próximo” sem 

compromisso de transformação da sociedade para que ela seja menos injusta e não 

produza pobres em escala industrial. 

Com sua forma de ser e seu compromisso social, as Cebs foram importante 

sujeito político na transformação que o país viveu em sua saída do ambiente de 

ditadura para a possibilidade de instituição de uma democracia efetiva. Sem a força 

das Cebs a transformação que a história registra teria acontecido de outra maneira, 

ou talvez nem tivesse acontecido. Não admira, portanto, que o enfraquecimento das 

Cebs e a correlata hegemonia de novos movimentos conservadores no ambiente 

religioso tenha proporcionado o declínio da democracia no país e o reaparecimento 

de projetos golpistas e ditatoriais.  

A mentalidade das Cebs também apareceu em canções que povoaram o 

universo religioso em seus anos de hegemonia. Hoje chamadas de “músicas da 

caminhada”, mostram a forma de compreensão da vivência religiosa e social que 

procuraram historicizar, evidenciando com clareza seu projeto de igreja e de 

sociedade, o que permite perceber porque foram tão criticadas e perseguidas pelas 

autoridades constituídas em poder.  

Tais canções surgiram fazendo parte do culto ou do ambiente catequético. É 

verdade que houve muito trânsito entre esses espaços, com canções que foram feitas 

para o culto servindo para momentos formativos e, inversamente, canções que 

surgiram para animar encontros de formação ou aspectos catequéticos, utilizadas 

também na liturgia. Isso apenas demonstra o que foi dito da união entre fé e vida, tão 

próprios e tão caros à forma de ser e de pensar das Cebs. 
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Algumas canções 

 

Frei Domingos dos Santos faleceu há pouco mais de um ano, vítima de câncer. 

Seu lugar de atuação pastoral foi Goiás, como padre pertencente à Ordem dos 

Pregadores. Entre seus muitos trabalhos, foi também compositor que procurou, 

através de suas canções, mostrar sua compreensão da vivência da fé em Jesus 

Cristo, como ele mesmo afirmou em vídeo que recentemente apareceu na internet. 

Subjacente às suas composições está sua convicção de fé e sua mística do 

seguimento de Jesus tal como compreendido na América Latina. Sua sensibilidade 

ao sofrimento dos mais pobres, sua verdadeira opção pelos pobres, é o que constitui 

o correlato necessário para suas composições. Talvez seja essa a razão por elas não 

explorarem o devocionismo, como poderia acontecer, nem se referirem a um 

ambiente litúrgico propriamente dito, ainda que tenham sido muito utilizados na 

liturgia. 

O que se propõe à reflexão, aqui, é a característica político-social de canções 

que animaram a vida das Cebs no Brasil em tempos passados, e para isso recorremos 

a duas composições de Frei Domingos dos Santos. Seu tema principal é a realidade 

dos pobres, sobretudo dos migrantes. Em tempos em que a questão da migração 

volta a ser importante, sobretudo pela atuação do Papa Francisco, torna-se relevante 

perceber como essa questão penetra não apenas a compreensão cristã do ser 

humano, mas também seu alcance político.  

A primeira canção chama-se Lamento Nativo. Sua entonação melódica é, 

efetivamente, a de um lamento, no sentido de uma queixa apresentada diante de uma 

situação que podia ser diferente. É o lamento de alguém que veio de fora, do interior 

ou do sertão, e que não encontra espaço de vivência digna no ambiente urbano, 

porque não se reconhecem seus direitos. E é exatamente nessa questão que se joga 

o problema da igualdade, muito mais do que de maneira matemática em termos de 

economia.  

 

Lamento Nativo 

E agora me digam: se eu tenho direito, 

Se sou cidadão ou por Deus não fui feito? 
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Eu venho de longe, eu sou do sertão! 

Sou Pedro, sou Paulo, Maria e João! 

Eu sou brasileiro, mas sou estrangeiro: 

Lutei pela pátria e ganhei cativeiro! 

Eu sou a nação, eu também sou irmão, 

Sou povo de Deus e não tenho porção! 

Eu venho da fome, da seca e da dor, 

Eu sou do trabalho e não tenho valor! 

E agora me digam se eu tenho direito, 

Se sou cidadão ou por Deus não fui feito? 

Eu faço a cidade e não moro, me arranjo! 

Plantei e colhi, mas não como, sou anjo! 

Eu venho da terra sem distribuição, 

Eu sou do cansaço sem compensação. 

Eu venho de longe, eu sou do sertão, 

Sou Pedro, sou Paulo, eu sou a Nação! 

Eu faço a cidade, mas sou estrangeiro: 

Lutei pela pátria e ganhei cativeiro! 

E agora me digam se eu tenho direito, 

Se sou cidadão ou por Deus não fui feito? (bis) 

Eu venho de longe, eu sou do sertão... 

 

O enfoque da canção é, efetivamente, político. Parte da afirmação de fé de que 

todos os seres humanos são criados por Deus e são seus filhos, e por isso são 

fundamentalmente iguais. Contudo, o que a realidade revela é praticamente o oposto 

disso, pois alguns seres humanos são explorados e tornados desiguais pela forma 

de organização social. Não se reconhecem seus direitos, não se reconhece sua 

dignidade e, no fundo, não se reconhece que são filhos de Deus. Por isso se 

justificaria sua opressão e, por conseguinte, a proclamação da filiação divina e da 

dignidade humana se apresentam como caminhos de libertação. 

É uma canção clássica das Comunidades Eclesiais de Base, que fez parte de 

inúmeros de seus cancioneiros e foi utilizada também em muitos de seus encontros 

formativos e celebrativos. São duas estrofes com um refrão entoado três vezes, em 

que se mostra a realidade do retirante ou migrante que vem do interior do país para 

construir, com seu trabalho, a cidade. Mas ali seus direitos não são respeitados: não 



 
Antonio Manzatto |377                                                                           

 

tem onde morar, não tem como assegurar seu alimento, não tem seus direitos de 

trabalhador reconhecidos e por isso não participa do fruto de seu trabalho. Dele tudo 

se exige, mas não há retribuição, e essa é exatamente a realidade de opressão que 

garante a instalação da desigualdade social.  

Tal situação se transforma na lamentação daquele que é explorado, mas 

curiosamente o lamento não é endereçado a Deus, embora a canção tenha um fundo 

religioso característico. O lamento não é uma oração, é uma queixa. Trata-se de se 

queixar diante da comunidade, diante da sociedade, e não daquela tradicional 

lamentação diante de Deus. Aqui é interessante perceber a renovação religiosa 

proposta pela Teologia da Libertação e pelas Cebs que a encarnam, porque a 

responsabilidade diante dos problemas sociais não é simplesmente jogada nas 

costas de Deus, mas se reconhece que o humano é capaz de transformação da 

realidade, e é mesmo responsável por isso. Assim como Deus não é o culpado das 

injustiças sociais que atingem o contexto sócio-histórico, ele não pode ser o único 

responsável por sua transformação. Assim, a responsabilização da comunidade, do 

ser eclesial, diante da transformação da realidade é afirmada pelo próprio título da 

canção ou sua forma de apresentação. Caminha-se na direção da conscientização 

que possibilita a libertação do humano e a transformação da realidade social. 

 

Peregrino (Migrante) 

Peregrino nas estradas de um mundo desigual, 

Espoliado pelo lucro e ambição do capital, 

Do poder do latifúndio, enxotado e sem lugar: 

Já não sei pra onde andar! 

Da esperança eu me apego ao mutirão. 

Quero entoar um canto novo de alegria 

Ao raiar aquele dia de chegada em nosso chão! 

Com meu povo celebrar a alvorada, 

Minha gente libertada: 

Lutar não foi em vão 

Sei que Deus nunca esqueceu dos oprimidos o clamor, 

E Jesus se fez do pobre companheiro e servidor; 

Os profetas não se calam denunciando a opressão 
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Pois a terra é dos irmãos: 

E na mesa igual partilha tem que haver! 

Quero entoar um canto novo de alegria 

Ao raiar aquele dia de chegada em nosso chão! 

Com meu povo celebrar a alvorada, 

Minha gente libertada: 

Lutar não foi em vão 

Pela força do amor o universo tem carinho, 

E o clarão de suas estrelas ilumina o meu caminho. 

Nas torrentes da justiça meu trabalho é comunhão: 

Arrozais florescerão 

E em seus frutos liberdade colherei! 

Quero entoar um canto novo de alegria 

Ao raiar aquele dia de chegada em nosso chão! 

Com meu povo celebrar a alvorada, 

Minha gente libertada: 

Lutar não foi em vão! 

 

Na canção o foco é, de forma explícita, a realidade do migrante, aquele que saiu 

de sua terra em busca de vida melhor por conta da situação de injustiça em que a 

sociedade está mergulhada. Em lugares dominados pelo poder do latifúndio e pela 

ambição desmedida do capital e do sistema que o defende, os pobres e fracos não 

têm lugar, por isso partem em busca de outros lugares onde seja possível viver, 

partem em busca da concretização de sua esperança utópica, que também aparece 

claramente na canção. 

A composição data dos anos de 1980, mais especificamente 1985. A realidade 

a que ela se refere não se restringe àquela época, mas lhe é anterior e, infelizmente, 

também posterior. Ainda hoje o capitalismo e o latifúndio, ainda que com outros 

nomes, continuam a espoliar os pobres fazendo-os sofrer e tornando suas vidas 

impossíveis, obrigando-os à retirada migratória. Se, de um lado, há toda a realidade 

de sofrimento a que são submetidos os migrantes, já que não são aceitos em outros 

lugares, por outro lado há toda a esperança que carregam e que motiva seus 

movimentos, apesar de todos os sofrimentos a que são submetidos. 
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São três estrofes com um refrão repetido a cada vez, refrão que é rico em 

esperança porque afirma a utopia de libertação possível. A primeira estrofe fala das 

realidades de sofrimento a que são submetidos os migrantes, que já não vêem para 

onde devem caminhar. A segunda estrofe traz a questão teológico-religiosa 

propriamente dita: Deus não esquece dos pobres, Jesus se encarna para viver ao lado 

deles, e a proclamação de fé é que todos são irmãos e, portanto, a partilha deve ser 

vivida desde agora, e não deixada simplesmente para o futuro do Reino definitivo. Já 

a terceira estrofe assume proporções cósmicas e universais. Fala da realidade de 

amor presente no universo, do qual os pobres participam pelo seu trabalho, e que 

frutifica naquilo que a terra oferece como fruto. Tal realidade, de amor e partilha, trará 

um tempo novo em que os pobres poderão proclamar sua dignidade e sua liberdade. 

Com isso a canção não apresenta apenas um problema sem solução, mas a partir da 

realidade religiosa e de fé, aponta para o caminho da fraternidade que não acontecerá 

sem formas políticas definidas. 

 

Conclusão 

 

Canções assim mostram não apenas a realidade de pecado social e não 

resumem a pregação à conversão do coração ou à submissão às autoridades 

religiosas. São os pobres que tomarão sua história nas mãos para fazer a 

transformação social necessária, baseados em sua fé no Deus da Vida que a todos 

faz irmãos. Tal mentalidade vai sendo reafirmada, passa de geração em geração e 

caracterizando formas de agir de cristãos comprometidos com os pobres e com a 

realidade de seu tempo em busca do estabelecimento da libertação. Afinal não se 

quer o conformismo com o sofrimento, nem a espera de uma ação mágica por parte 

de Deus, mas se confia que o futuro pode ser outro por conta da esperança na 

promessa divina e no fortalecimento da fraternidade. A partir da convicção religiosa, 

por isso, canções como essas demonstram a preocupação com a formação de uma 

consciência cidadã que, por defender a participação de todos nos bens da sociedade, 

apontam para caminhos de democracia efetiva, ainda que em esperança. 
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42. QUEIXA DE DEFUNTO: AS MENSAGENS E OS SÍMBOLOS RELIGIOSOS PARA A 

COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES ENTRE A SOCIEDADE E O ESTADO NA PRIMEIRA 

REPÚBLICA EM UMA CRÔNICA DE LIMA BARRETO (1881-1922) 

 

DEATH COMPLAINT: RELIGIOUS MESSAGES AND SYMBOLS FOR UNDERSTANDING 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIETY AND THE STATE IN THE FIRST 

REPUBLIC IN A CHRONIC BY LIMA BARRETO (1881-1922) 

 

Carlos Mário Paes Camacho1 

 

ST 7 – Religião e Teologia entre o Estado e a política: 

uma abordagem a partir de um diálogo com a literatura 

 

RESUMO 
O objetivo do artigo é de demonstrar que as mensagens e os símbolos religiosos 
encontrados nas crônicas favorecem a compreensão das percepções da sociedade 
fluminense a respeito do Estado e dos poderes republicanos. A obra do escritor 
fluminense, ao longo dos tempos recebeu ao longo dos tempos uma atenção especial 
dos estudiosos. Estes de uma maneira geral afirmam que as crônicas redigidas pelo 
escritor fluminense eram bem sintonizadas com as principais questões do seu 
tempo.   A crônica escolhida e investigada, intitulada Queixa de defunto de Lima 
Barreto foi publicada na revista Careta em 1920. A hipótese defendida reside na ideia 
de que a crônica aqui pesquisada representa bem a presença e a importância da 
religião e dos símbolos religiosos para a construção de percepções e valores da 
população sobre o estado e a política no Rio de Janeiro da Primeira República (1889-
1930). É possível, indicar ainda que o conjunto da produção literária limiana, enseja 
uma série de possibilidades aos pesquisadores da Teologia e das Ciências da 
Religião para se pensar a importância das relações acerca da religião e da política. 
As referências teóricas construídas por Antonio Manzatto e José Carlos Barcellos 
são extremamente úteis para se pensar as experiências religiosas e humanas nas 
suas relações com a política e o estado. As reflexões oriundas de Manzatto e 
Barcellos em linhas gerais proporcionam o resgate de experiências religiosas no 
cotidiano, abrindo caminho para se encontrar os homens e as mulheres no cotidiano 
que pensam e representam também o sentido da vida, por intermédio da religião. 
Palavras-chave: Queixa de defunto. Religião. Política. Estado. Lima Barreto. 
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ABSTRACT 
The objective of the article is to demonstrate that the messages and religious 
symbols found in the chronicles favor the understanding of the perceptions of the Rio 
de Janeiro society regarding the State and republican powers. The work of the writer 
from Rio de Janeiro, over time, has received special attention from scholars over time. 
These, in general, affirm that the chronicles written by the writer from Rio de Janeiro 
were well in tune with the main issues of his time. The chronicle chosen and 
investigated, entitled Complaint of the deceased by Lima Barreto, was published in 
Careta magazine in 1920. The hypothesis defended lies in the idea that the chronicle 
researched here represents the presence and importance of religion and religious 
symbols for the construction of perceptions and values of the population about the 
state and politics in Rio de Janeiro during the First Republic (1889-1930). It is also 
possible to indicate that the set of Lime's literary production gives rise to a series of 
possibilities for researchers in Theology and Sciences of Religion to think about the 
importance of relations between religion and politics. The theoretical references built 
by Antonio Manzatto and José Carlos Barcellos are extremely useful for thinking 
about religious and human experiences in their relations with politics and the state. 
The reflections coming from Manzatto and Barcellos in general terms provide the 
rescue of religious experiences in everyday life, opening the way to meet men and 
women in everyday life who think and also represent the meaning of life, through 
religion. 
Keywords: Complaint of death. Religion. Politics. State. Lima Barreto. 

 

 Introdução 

  

A literatura brasileira produzida no final dos anos de mil e novecentos e limiar 

do século vinte, vem recebendo uma atenção de muitos pesquisadores das ciências 

humanas. A obra de Lima Barreto recebeu ao longo dos anos uma atenção especial 

dos estudiosos.  As crônicas barretianas apresentam uma série de representações a 

respeito do espaço urbano fluminense, dentre elas as noções de progresso e 

civilização. 

 O presente artigo quer fazer um estudo sobre a crônica Queixa de Defunto e 

demonstrar que as mensagens e os símbolos religiosos favorecem a compreensão 

das percepções da sociedade fluminense a respeito do estado e dos poderes 

políticos e administrativos republicanos no Rio de Janeiro da Primeira República em 

um momento em que cidade passava por grandes transformações urbanas que 

impactaram o dia a dia da população fluminense.  

 A hipótese defendida se fundamenta na ideia de que a crônica analisada 

representa bem a importância da religião e dos símbolos religiosos para a construção 
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de percepções e valores da população sobre o estado e a política na então capital 

federal. O conjunto da produção literária limiana, enseja uma série de possibilidades 

aos pesquisadores da Teologia e das Ciências da Religião para se pensar a 

importância das relações que estão em torno da religião e da política. 

 

Lima Barreto e o Rio de Janeiro em tempos de mudanças urbanas 

 

A cidade tornou-se o grande palco da sociedade burguesa e do capitalismo.  O 

ritmo de vida e cotidiano de homens e mulheres passa ser ditado pela produção de 

mercadorias. Escritores, como Afonso Henriques de Lima Barreto (1881-1922) 

transformaram o Rio de Janeiro e a sua população nos seus grandes personagens. 

O Rio, nos primórdios do século XX, emerge como o mais importante centro 

urbano do Brasil. A cidade se destacou como centro político e econômico. Ela passou 

por uma expressiva transformação demográfica e urbana nos primeiros tempos do 

novo regime iniciadas no século XIX (CHALHOUB, 1986). A partir do início do século 

XX, ocorreram transformações drásticas na geografia urbana da capital federal, 

sobretudo a partir do governo Rodrigues Alves (1902-1906). 

Ao assumir a presidência da República da República em novembro de 1902, 

Alves priorizou duas ações em relação ao Rio: a reforma e o saneamento urbano que 

teve como corolário uma grande campanha em favor do combate de doenças 

endêmicas e higienização da cidade. Rocha (1995) informa que o engenheiro e 

prefeito Francisco Pereira Passos constituiu uma equipe de técnicos que foram 

responsáveis pela execução do projeto. Ele nomeou e forneceu amplos poderes ao 

médico e sanitarista Oswaldo Cruz para executar uma reforma sanitária que esteve 

em consonância com os objetivos das reformas urbanas que eram associadas ao 

progresso e a civilização. As reformas urbanas beneficiaram a burguesia fluminense, 

em especial aos que se dedicavam a especulação urbana, de outro, a maioria da 

população foi penalizada, arcando com os ônus da modernização urbana. A 

sociedade civil tornou-se cada vez mais hostil aos governantes do Rio de Janeiro no 

decorrer da Primeira República (1889-1930).  
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 A obra literária construída pelo escritor fluminense abrangeu todos os grupos 

sociais que circulavam. No próximo item, o texto se abrirá para a investigação da 

crônica selecionada pelo presente artigo. 

 

Queixas de defunto: A sociedade contra o estado 

 

A linguagem literária, própria dos romances, das poesias, dos contos e das 

crônicas, traduz modos de percepções de uma realidade. O texto literário pode ser 

caracterizado como um espaço aberto às expressões de várias políticas, 

econômicas, sociais, culturais e religiões de indivíduos, grupos e classes sociais 

situados no passado e no presente.  

No século XIX, a crônica que anteriormente era vista como uma escrita 

histórica passou a ser uma escrita literária. No Brasil, ela e os demais gêneros 

literários foram beneficiados em razão do desenvolvimento da imprensa. Não é, 

portanto, nenhum exagero afirmar que os escritores como Machado de Assis e Lima 

Barreto publicaram crônicas e romances nos principais jornais da época.  

A representação da crônica como uma escrita literária oferece ao pesquisador 

da Teologia e das Ciências da Religião a perspectiva do resgate das representações 

religiosas para se investigar as relações entre a religião, a política e o estado. A 

crônica, portanto, ao identificar as efemeridades do cotidiano, registra igualmente o 

tempo construído pelos seres humanos. O cronista, desse modo, resgata o indivíduo 

em suas experiências singulares, dentre elas as de cunho religioso.  As referências 

teóricas construídas por Antonio Manzatto (1994) e José Carlos Barcellos (2000) são 

extremamente úteis para se pensar as experiências religiosas e humanas nas suas 

relações com a política e o estado. A crônica intitulada “Queixa de defunto” é um 

campo propício para se pensar a relação religião, política e estado no Rio dos 

primórdios da república brasileira. 

Manzatto (1994) em suas reflexões em torno das relações que envolvem as 

narrativas religiosas e literárias estimulam investigações que oportunizam encontrar 

o homem no cotidiano. Este enfrenta problemas que remetem o pesquisador a 

compreendê-lo nas suas relações com os poderes políticos constituídos. Ao 



 
Carlos Mário Paes Camacho |385                                                                           

 

argumentar em favor de uma literatura que proporcione ao teólogo um campo de 

resgate de símbolos e percepções religiosas, Antonio Manzatto assim se posiciona: 

 

A verdade literária não se situa em sua exatidão histórica, mas na busca e compreensão 

do sentido da vida e do homem; isso não nega o belo, mas o integra. Jorge Amado exprime 

isso na conclusão de um de seus romances: “Afinal, digam-me os senhores e suas luzes 

e sua experiência, onde está a verdade, a completa verdade?” (MANZATTO, 1994, p. 26) 

 

Antes de ter o seu reconhecimento pelos diversos pesquisadores das 

chamadas ciências humanas, o texto literário foi alvo de muitas desconfianças. 

Platão (1994), na antiguidade clássica compreendia que o mundo material era uma 

imitação do mundo das ideias. A poesia cuja beleza dos versos era admitida pelo 

filósofo não proporcionava aos homens o acesso à verdade era então vista como a 

imitação da imitação. Não seria, portanto, destacar que o pensamento do filósofo 

ateniense serviu de inspiração para muitos que não desejavam uma aproximação 

com o texto literário. À vista disso, é importante reconhecer que nas narrativas 

literárias encontram-se concepções e experiências religiosas que serviram de base 

para homens e mulheres expressarem visões sobre o estado e a política. 

Barcellos (2000), a partir da hermenêutica discute as possibilidades do texto 

literário para as investigações teológicas. Ele considera que certas obras literárias 

podem ser classificadas como: “uma forma não teórica de teologia” (BARCELLOS, 

2000, p.114). Esta referência é oriunda das análises de Blanch (1985) que vê o texto 

literário como um espaço que agrupa aspectos que atestam a realidade e a vida 

humana. Por conseguinte, as investigações teológicas que utiliza o texto literário 

imbuído de mensagens para entender as mais variadas vivências religiosas, auxiliam 

os teólogos e cientistas da religião na compreensão sobre o sentido da vida. Esta é 

construída no cotidiano por homens e mulheres que se posicionam, outrossim, sobre 

assuntos que envolvem o poder, a política e o estado.  

Na apresentação do livro que reuniu todas as crônicas produzidas por Lima 

Barreto, Resende (2004) fez um inventário sobre a relação do escritor com a cidade 

onde nasceu, viveu e morreu. O escritor estabeleceu com a cidade uma relação 

marcada pela admiração, e, posteriormente, de preocupação como desenrolar do 
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processo de modernização urbana, que acabou por desfigurá-la. As crônicas que 

versaram sobre as intervenções urbanas sinalizam de modo peremptório, a 

preocupação do escritor quanto aos equívocos cometidos pelos governantes, no que 

tange à execução de políticas públicas no Brasil. A população fluminense reagiu de 

várias maneiras aos governantes que no geral privilegiavam as elites econômicas.  

A crônica intitulada “Queixa de defunto”, veio à lume na revista Careta, em 

20/03/1920, momento em que o processo de modernização urbana da cidade atingiu 

o seu ápice, gerando uma série de problemas sociais que persistem até hoje. Em 

linhas gerais, o enredo tem como base a queixa de um contribuinte fluminense em 

relação ao poder público municipal. O homem que nunca se envolveu com política e 

que cumpria, religiosamente, com os seus compromissos para com a prefeitura foi 

penalizado até na hora da morte: foi punido por São Pedro por ter chegado com o 

corpo arranhado, em virtude do coche funerário, ter balançado em razão dos buracos 

de uma rua que há muito tinha necessidade de um novo calçamento.  

No início da missiva endereçada ao prefeito da cidade, Antônio da Conceição, 

o “defunto reclamante” informa que não deu problemas e nem reclamou dos 

governantes. Ele ainda disse de forma irônica que não exerceu os seus direitos de 

cidadãos. Também não participou de nenhum grupo político, ou seja, não foi por 

exemplo republicano, bem como não ingressou em greves e movimentos de revoltas 

contra o governo. Resignou-se a levar uma vida pautada pela escassez material, não 

obstante conduzida pela esperança de uma boa e santa acolhida pelo Senhor. 

Em seguida, a narrativa se abre especificamente para os temas religiosos. O 

reclamante que fala do além torna público que não frequentou nenhuma religião 

específica e seguiu as orientações de um sacerdote lotado em Todos os Santos, 

subúrbio fluminense. As lições eram seguidas rigorosamente, porque havia a 

expectativa de uma recompensa após a morte. Ele não descreveu a sua cerimônia 

fúnebre, porque, julgou-a comum em relação a outras, acrescentando que não negou 

dinheiro algum para pessoas conhecidas que o ignoram antes do óbito. E, na 

passagem seguinte ele faz uma pequena reflexão sobre um aspecto corriqueiro 

acerca do sentido da vida: 
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É bom meu caro Senhor Prefeito, viver na pobreza, mas muito melhor é morrer nela. Não 

se levam para a cova maldições dos parentes e amigos deserdados; só carregam 

maldições dos parentes e amigos deserdados; só carregamos lamentações e benções 

daqueles a quem não pagamos mais casa. (BARRETO, 2004, p. 157-158) 

 

A breve reflexão sobre o sentido da vida na relação com a morte traz à tona 

para o teólogo e o cientista da religião o potencial das representações religiosas para 

se meditar a respeito das relações dos homens com os poderes políticos constituídos 

no decorre da história. A vida guiada pela humildade e pela simplicidade alicerça as 

representações religiosas que fornecem o discurso político do personagem que 

reclama dos seus prejuízos emanados do poder público. 

Nos momentos derradeiros da crônica, o personagem que narrou os seus 

percalços no momento em que deixava a vida, lamenta por ter recebido de São Pedro 

como pena passar um período no inferno. O “defunto reclamante” salienta todo o seu 

descontentamento com a prefeitura fluminense. É interessante sublinhar que no 

diálogo do protagonista da crônica com São Pedro que representa o poder divino, a 

noção de céu e inferno, simbologia religiosa cristã e presente no imaginário da 

população, reforça as representações populares sobre o poder do estado que nos 

albores da república era visto como algo estranho e que incomodava os habitantes. 

Compete ainda sustentar que as crônicas barretianas permitem ao 

pesquisador compreender as várias vozes presentes nas diversas partes da cidade 

que foi dilacerada pelas transformações urbanas. As vozes, utilizando-se de uma 

noção arquitetada por Bakhtin (2010), tornam-se proprietárias de discursos que 

incluem as visões e as experiências religiosas importantes para o teólogo e o 

cientista da religião a pensarem a relação entre a religião, a política e o estado. 

 

Conclusão 

 

No século XIX, a crônica foi identificada como uma escrita literária. Lima 

Barreto um bom tempo do seu trabalho literário a redigir crônicas que retrataram o 

cotidiano da cidade em tempos de transformações urbanas. A popularização da 

crônica no Rio de Janeiro foi beneficiada pela modernização da imprensa. 
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Em tempos de transformações urbanas radicais na capital da república, a 

população fluminense, sobretudo as que viviam nas piores condições sociais e 

econômicas desaprovaram e em certos momentos se rebelaram contra o poder 

republicano na cidade. A insatisfação e a resistência à política e ao poder municipal, 

todavia, era muitas vezes cotidianas e silenciosas. A crônica que revelava os vários 

espaços fragmentados da cidade demonstra isso e serve de referência para 

investigação dos conflitos que punham em lados opostos a sociedade e o estado. 

As crônicas de Lima Barreto podem auxiliar os teólogos e os cientistas da 

religião a encontrarem as experiências religiosas da população fluminense no início 

do novo regime. O resgate da religião nas crônicas de Lima Barreto pode nos auxiliar 

na abertura de um novo caminho que vislumbre novas compreensões a respeito das 

relações entre os habitantes do Rio e o poder do estado. 
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43. TEOPOÉTICA: DAS PROVOCAÇÕES CONCILIARES À HERMENÊUTICA DA 

SOCIEDADE 

 

THEOPOETICS: FROM CONCILIAR PROVOCATIONS TO SOCIETY'S HERMENEUTICS 

 

Joanicio Fernando Bauwelz1 

 

ST 7 – Religião e Teologia entre o Estado e a política: uma abordagem a partir de um 

diálogo com a literature 

 

Resumo 
Por meio das provocações da Constituição Pastoral Gaudium et Spes surgiu um 
intenso trabalho de aproximação da cultura como hermenêutica e modo de leitura da 
sociedade e da pessoa humana. Destaca-se que "é próprio da pessoa humana não 
atingir a humanidade verdadeira e plena se não pela cultura, isto é, cultivando os bens 
e os valores da natureza. Em todo lugar, portanto, quando se trata de vida humana, a 
natureza e a cultura se entrelaçam de um modo muito íntimo” (GS, 53). Uma das 
atividades de grande exercício da teologia no aproximar-se da cultura humana é a 
estabelecida com a literatura. Há no resultado dessa aproximação, muita produção 
de pesquisa no mundo todo, e que no Brasil teve grande desenvolvimento, 
principalmente nos últimos dez anos. Para se referir a esta atividade, utiliza-se o 
nome de Teopoética. Esta comunicação se propõe, portanto, a apresentar a 
Teopoética como resposta aos estímulos do Concílio Vaticano II e sua pertinência 
como caminho para uma hermenêutica das interfaces da sociedade, religião e 
política no cenário atual. A força das palavras em prosa e verso no mundo das boas 
obras literárias enquanto intérprete que estabelece uma ponte com a pessoa humana 
e suas relações com o seu mundo-da-vida. 
Palavras-chave: Teopoética. Interfaces. Hermenêutica. 
 
Abstract 
Through the provocations of the Pastoral Constitution Gaudium et Spes, an intense 
work of approximation of culture emerged as a hermeneutics and way of reading 
society and the human person. It emphasizes that "it is proper to the human person 
not to reach true and full humanity if not through culture, that is, by cultivating the 
goods and values of nature. Everywhere, therefore, when it comes to human life, 
nature and culture intertwine in a very intimate way.” (GS, 53). One of the great 
exercise activities of theology in approaching human 
culture is that established with literature. As a result of this approach, there is much 
research production in the world all, and that in Brazil it has had great development, 
mainly in the last ten years. To refer to this activity, the name of Theopoetics is used. 
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This communication proposes, therefore, to present Theopoetics as a response to the 
stimuli of the Second Vatican Council and its relevance as a path to a hermeneutics 
of the interfaces of society, religion and politics in the current scenario. The strength 
of words in prose and verse in the world of good literary works as an interpreter that 
establishes a bridge with the person the human and its relations with its life-world. 
Keywords: Theopoetics. Interfaces. Hermeneutics. 
 

Introdução 

 

Em unidade com as pesquisas que desenvolvem um estudo sobre teopoética, 

neste Congresso Amptecre 2021, dentro da proposta do grupo temático Religião e 

teologia entre o estado e a política: uma abordagem a partir de um diálogo com a 

literatura é que esta comunicação pretende contribuir para alargar um pouco mais os 

horizontes aqui propostos. 

Dentro de romances e poesias de grandes autores estão contadas as 

experiencias mais variadas do homem e de seu entorno, de suas vivencias, alegrias 

e insatisfações, e junto estão contadas suas crenças ou descrenças, suas 

esperanças e sofrimentos. São obras que contribuem para que a pessoa comum, 

incapaz de ver por suas próprias forças, sejam orientadas pelos versos e prosas às 

energias vitais mais intensas do ser e do mundo acontecendo no cotidiano. A história 

do personagem é sempre a história do eu e do outro real também. Nunca é só ficção, 

é sempre o desvelar daquilo que o homem é. Por isso a literatura é diaconisa, ela é 

serviço, é avental. Inestimável serviço que ajuda a viver uma hermenêutica da 

sociedade. 

 

Provocações conciliares: dialogar 

 

O diálogo teologia e cultura é resultado da provocação renovadora do Concílio 

Vaticano II, feita na Constituição Pastoral Gaudium et Spes que abriu novos caminhos 

para compreender a necessidade da cultura, afirmando que: “a cultura humana 

implica necessariamente um aspecto histórico e social e que o termo cultura assume 

frequentemente um sentido sociológico e etnológico” (GS 53). Em outro momento 

deste mesmo número afirma que “é próprio da pessoa humana não atingir a 

humanidade verdadeira e plena senão pela cultura, isto é, cultivando os bens e os 
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valores da natureza. Em todo lugar, portanto, quando se trata de vida humana, a 

natureza e a cultura se entrelaçam de um modo muito íntimo” (GS, 53). 

Uma das atividades de grande exercitação da teologia no aproximar-se da 

cultura humana é a estabelecida com a literatura. É uma atividade que encontra muita 

produção de pesquisa no mundo todo, e que no Brasil teve grande desenvolvimento, 

principalmente nos últimos 10 anos. Para se referir a esta atividade se usa o nome 

de Teopoética. As principais produções em âmbito universal são de nomes 

renomados, como: Pie Duployé, Marie-Dominique Chenu, Jean Pierre Jossua, Ernst 

Josef Krzywon, Karl-Josef Kuschel, Paul Tillich, Rudolf Bultmann, Romano Guardini, 

Hans Urs von Balthasar, Paul Ricoeur. No Brasil estão nomes como: Maria Clara 

Lucchetti Bingemer Antonio Manzatto, Alex Villas Boas, José Carlos Barcellos e 

outros. 

Quanto à produção de estudos é possível agrupá-los dentro de alguns temas 

comuns, de discussões metodológicas e teóricas. Alguns temas abordados, entre 

tantos, são a subordinação do texto literário pela teologia, o destaque de temas 

religiosos da literatura, consideração do texto bíblico em sua forma literária, estudos 

sobre recepção de textos bíblicos pela literatura. 

 

Primeiras referências  

 

A primeira referência é inspirada, mais uma vez, no texto conciliar: “É 

necessário, por conseguinte, conhecer e entender o mundo no qual vivemos, suas 

esperanças, suas aspirações e sua índole frequentemente dramática” (GS 4). Neste 

tempo em que grande parte das pessoas não têm o hábito de ler os textos sagrados, 

ou textos que desenvolvem as questões sobre a fé e a existência, mas leem muito 

obras literárias, a literatura se torna uma porta de acesso àquela pessoa, o leitor, para 

despertá-la para as questões existenciais e evangélicas em que está imersa e que 

por alguma razão lhe passam desapercebidas. Nas boas obras literárias estão 

presentes a leitura de mundo que inquietou o autor a narrar suas histórias. E dentro 

daquelas páginas existem muitos temas que estão presentes nos desenvolvimentos 

da teologia e da experiencia religiosa e que o autor colocou ali, consciente ou 
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inconscientemente. Por meio de uma abordagem destes temas de correlação existe 

um caminho para o desenvolvimento do diálogo teologia e literatura, ou vice-versa. 

É este o serviço que a literatura presta a humanidade, e que bem acolhido pela 

teologia pode ser instrumento favorável também ao seu exercício enquanto ciência. 

É necessário afastar todo mal entendimento de uma submissão da literatura à 

teologia, que nos primeiros séculos aconteceu, mas que já está bem esclarecido nos 

estudos contemporâneos. Surge como um modo de leitura que se pretende exercer 

em uma diaconia total à pessoa e suas circunstâncias. Esta expressão de que a 

poesia exerce um serviço à humanidade já foi rapidamente usada pelo filosofo 

Levinas, e sobre isto escreve Villas Boas (2017, p. 41): 

 

O pensamento poético é, portanto, uma forma de diaconia, pois é ação por um mundo que 

vem, permitindo imaginar o advento da história e agir hoje em direção a ela, como 

manifestação da presença de Deus que inspira o pensar, por isso mesmo, a criação 

cultural é liturgia que celebra a essência original do sentido da encarnação, como 

linguagem criadora de poesia, e assim sendo, espaço que instituí o âmbito da alteridade, 

como linguagem que ultrapassa limites. 

 

Esta importante contribuição que uma boa obra literária presta ao seu leitor, 

como já afirmado acima, de desvelar uma realidade que permanecia velada aos olhos 

do leitor e que o fazem perceber o quanto tal realidade e quanto os temas existenciais 

ali presentes lhe são circunstantes, se deve acrescentar a importância da 

hermenêutica. É a atividade interpretativa da hermenêutica que está entre a obra 

literária e o leitor no momento da leitura que produz os processos importantes de 

entendimento das questões correlatas a fé, a sociedade e a existência. 

É, portanto, possível afirmar que uma pesquisa assim tem uma característica 

de intertextualidade em que textos distintos em sua origem e uso podem se encontrar 

pelos seus temas e significados e assim, partilhar as suas propriedades e 

peculiaridades na construção de um entendimento mais alargado de seus textos. Isto 

permite ainda o alcance de mais amplo número de pessoas que possa se beneficiar 

deste exercício intertextual. 
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Hermenêutica da sociedade e horizonte de entendimento 

 

Uma boa obra literária, se bem lida, abre ao seu leitor uma vasta gama de 

possibilidades, suscita meios para que ele seja capaz de interpretar o seu próprio 

muno-da-vida e as circunstâncias que o envolvem. Desenvolvendo esta capacidade 

de interpretar e entender suas circunstâncias ele é, também, capaz de dedicar-se a 

ajudá-la. O leitor é quem agora passa a ser o servidor, aquele que exerce uma 

diaconia às suas circunstâncias. 

Um autor importante neste âmbito, por abordar o tema das circunstâncias e 

do papel do leitor diante delas, é o espanhol José Ortega y Gasset, que em chaves 

filosóficas desenvolveu muitas destas questões aqui apresentadas na obra 

Meditações do Quixote, e de quem provem a celebre frase: “Eu sou eu e minhas 

circunstâncias e se não salvo a ela não me salvo a mim. Benefac loco illi quo natus 

es, leemos en la Biblia”. 

A noção de pessoa orteguiana propõe assim uma ideia do Ser em que não 

existe um Eu abstrato, proscrevido do mundo que lhe está entorno, o sujeito e o objeto 

coexistem. É um eu que está inevitavelmente inserido em uma determinada realidade. 

Há quem fuja de sua realidade, há quem a nega por inteira, há aqueles que anestesiam 

as circunstâncias para não as viver. Mas é nesta circunstância que ele deverá agir. 

Para agir a conexão eu e circunstância é inevitável. E se a vida é realmente assim 

como Ortega Y Gasset diz, a conclusão é que a vida impõe sobre cada pessoa uma 

realidade distinta. Evidente que isto pode ser enfrentado com positividade, afinal 

cada vida humana se torna única, irrepetível, é de uma singularidade magnifica. 

Decorrência disso leva a pensar ainda na intransferibilidade das coisas da vida, o eu 

deve viver sua vida em conexão profunda com suas circunstancias e fazer com que 

ela seja melhor o mais que possa. Considerada como vida singular e única, ela não o 

é certamente isolada2. As pessoas vivendo suas singulares e únicas vidas nas suas 

                                                     
2 “lo primario que hay en el Universo es ‘mi vivir’ y todo lo demás lo hay, o no lo hay, en mi vida, dentro 
de ella. Ahora no resulta inconveniente decir que las cosas, que el Universo, que Dios mismo son 
contenidos de mi vida -porque ‘mi vida’ no soy yo solo, yo sujeto, sino que vivir es también mundo. 
Hemos superado el subjetivismo de tres siglos.” ORTEGA Y GASSET, Jose. Obras Completas. Ed. 
Alianza-Revista de Occidente, vols. VII-VII, Madrid, 1983. p. 411 (tradução nossa). 
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circunstâncias passam a fazer parte imperativa das circunstâncias do eu que está lá 

na sua historicidade se realizando. 

Para Ortega Y Gasset, autor de pesquisa sobre o raciovitalismo, defende que o 

uso de uma razão vital, que é a busca de um método que contribua para encontrar a 

verdade, que ampare a razão no compreender aquilo que se faz estranho ao que lhe 

é circunstante e ajude a pessoa a viver. Este aspecto intensamente histórico pode 

reduzir a um imanentismo fechado. De fato, das leituras encontradas decorre que 

uma concepção exclusivamente orteguiana não considera a presencialidade de Deus 

como a teologia cristã considera. Assim, parece honesto considerar que a 

contribuição deste pensador para os fins desta pesquisa esbarra num limite que a 

teologia mesma deve considerar.  

Relacionar-se com o que é circunstancial ao Eu tem para a teologia um ponto 

de partida muito claro, o homem se relaciona com os fatos da vida, com cada 

realidade circunscrita em que se vê imerso a partir de uma noção de história que 

concebe os postulados de eterno e de transcendente, a partir da certeza de que uma 

realidade revelada pela fé e que se faz presente. Não apenas aquilo que a razão é 

capas de raciocinar e não apenas aquela que os olhos são capazes de contemplar, e 

sim um estado de coisas que tem como circunstância presente sempre o próprio 

Deus. Deus é, na fé cristã, realidade presente em todo contexto, ele é parte da vida de 

toda pessoa e está presente em todas as suas circunstâncias. 

Feita esta justa adequação, respeitando a integridade do pensamento 

orteguiano e ao mesmo tempo fazendo as proposições cabíveis para uma pesquisa 

de caráter teológico, considere-se que para Ortega y Gasset os homens dotados de 

fantasia e de imaginação é que são capazes de fazer acontecer no mundo uma 

iniciativa nova, que recebe a realidade e no individuo-interior é capaz de gerar 

alternativas e possibilidades de “salvá-la”. Quem pensa com uma razão vital olha o 

mundo numa dinâmica de concepção de conceitos: “Cada novo conceito é um novo 

órgão que se abre em nós em uma porção do mundo, antes não falado e invisível. 

Aquele que te dá uma ideia aumenta sua vida e expande a realidade ao seu redor” 

(ORTEGA Y GASSET, 1914, p. 40). 

Autores como Eça de Queiroz falam da realidade que é vivente no romance, de 

forma que “sobre a nudez forte da verdade, (está) o manto diáfano da fantasia” 
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(QUEIROZ, 1887). Foi este o subtítulo que deu ao seu texto A relíquia, onde conclui 

sua introdução escrevendo que a realidade está “ora embaraçada e tropeçando nas 

pesadas roupagens da História, ora mais livre e saltando sob a coraça vistosa da 

Farsa” (QUEIROZ, 1887, p. 24). Desta mesma forma entende SARAMAGO, que, ao 

discursar na Federal de Santa Catarina, afirma: 

 

Dois serão os procedimentos possíveis do romancista que escolheu para a sua ficção as 

planícies do tempo passado: um, discreto e respeitoso, consistirá em reproduzir ponto 

por ponto os fatos conhecidos, sendo a ficção mera servidora duma fidelidade que se 

pretende inatacável; ou outro, mais ousado, levá-lo-á a entretecer dados históricos 

apenas suficientes num tecido ficcional que se manterá predominante. Estes dois vastos 

mundos, o mundo das verdades históricas e o mundo das verdades ficcionais, à primeira 

vista inconciliáveis, poderão, no entanto, ser harmonizados na instância narradora 

(SARAMAGO, 2000, p. 15). 

 

Quando a teologia se propõe a dialogar com a literatura, ela busca pontes com 

as quais pode construir diálogo/intercâmbio/provocações. Os estudiosos do assunto 

(BAUWELZ, 2019, p. 27-40) entendem que uma forma de fazer este processo 

dialógico é evitar que ele se torne dialético, ou seja, que enquanto decodifica os 

símbolos importantes daquela específica literatura, não acabe criando uma divisão 

entre os dois lados do diálogo. É um único e mesmo discurso - aquele da literatura e 

aquele da teologia. Este exercício dialogal interpreta e atualiza o conteúdo literário, 

para que possa falar com o homem universal, com o homem todo, propondo então, 

uma hermenêutica. Hermenêutica, esta, que atua na tomada de consciência do 

horizonte da realidade em que se vive. Assim, a sociedade, a vida circunstante, 

passam a ser diretamente “melhorados” pelo conhecimento de mundo oferecido pela 

literatura. E se alcança a realidade na sua integralidade, o alcança na sua experiencia 

religiosa e existencial, nas suas crenças e na sua esperança. 

É este horizonte de entendimento ou de consciência a propriedade de 

perceber-se no mundo-da-vida e de se dar conta que neste contexto circunstante 

existe a sua objetiva interferência, que ele está ali e, portanto, a pessoa é parte 

daquela realidade, suas percepções e ações modificam concretamente a realidade e 

esta percepção inevitavelmente modifica também a pessoa. Aquilo que está fora do 
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eu ajuda a compreender a si mesmo. “O fundamento mais sólido da técnica ficcional 

é a convenção da onisciência do autor. Por maior que seja a habilidade empregada 

para o fluxo da consciência objetivar a ficção, a onisciência do autor é tomada por 

certa. Assim é a arte” (HUMPHREY, 1976. p. 57-58). Assim, a hermenêutica da 

sociedade nasce do alargamento constante que as boas obras de literatura dão ao 

leitor, mas este deve fazer-se servidor de sua realidade, de suas circunstâncias, como 

aquele que pode ajudá-la a ser melhor, mais cheia de esperança e de valorização da 

pessoa, dos valores e das dinâmicas que formam a sociedade. 
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44. A REALEZA EM ISRAEL: UMA CONSTRUÇÃO LITERÁRIA E IDEOLÓGICA 

 

ROYALTY IN ISRAEL: A LITERARY AND IDEOLOGICAL CONSTRUCTION  

 

Luciene Lima Gonçalves1 

 

ST 7 – Religião e Teologia entre o Estado e política: 

uma abordagem a partir de um diálogo com a literatura 

Resumo 
A realeza em Israel é um tema complexo, sua duração foi curta, mas os seus 
desdobramentos foram sentidos em vários momentos da história do povo e está 
consignada em diversos livros do Antigo Testamento alcançando também o Novo 
Testamento. Os livros que nos apresentam, de maneira mais direta, como se deu a 
construção da Realeza são: 1/2 Samuel e 1/2 Reis. Nesses livros, pode-se 
acompanhar desde o início da monarquia, com seu primeiro rei Saul, até sua 
consolidação com Davi. Pretende-se, aqui, apresentar a realeza comoum processo 
de construção literária e ideológica que vai se tornando concreto por meio 
dasnarrativas das figuras reais, Saul e Davi, com suas trajetórias de conquistas por 
meio das batalhas com os seus diversos inimigos, entre eles, o principal, os filisteus. 
A realeza se configura amedida que os reis Saul e Davi se impõem no cenário político 
de Israel. Os personagens Saul e Davi encarnam a imagem da realeza em Israel com 
suas fraquezas, limites e possibilidades. O curso da monarquia em Israelrevela a 
fragilidade desse regime que oscila entre seguir os seus vizinhos, através da 
exploração do povo mais simples, ou fazer cumprir a justiça e o direito conforme 
orientação dada pelas leis de Israel. 
Palavras-chave: Realeza. Construção Literária. Ideologia. Saul. Davi. 

 
Abstract 
The royalty in Israel is a complex subject, its duration was short, but its developments 
were felt in several moments of the people's history and it is enshrined in several 
books of the Old Testament, reaching also the New Testament.The books that present 
us, in a more direct way, how the construction of the Kingship took place are: 1/2 
Samuel and 1/2 Kings. In these books, one can follow since the beginning of the 
monarchy, with its first king Saul, until its consolidation with David. It is intended, 
here, to present royalty as a process of literary and ideological construction that 
becomes concrete through the narratives of the royal figures, Saul and David, with 
their trajectories of conquests through battles with their various enemies, among 
they, the main one, the Philistines. Kingship configures itself as kings Saul and David 
impose themselves on the political scene of Israel. The characters Saul and David 
embody the image of royalty in Israel with its weaknesses, limits and possibilities. 
The course of the monarchy in Israel reveals the fragility of this regime, which 
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oscillates between following its neighbors, through the exploitation of the simplest 
people, or enforcing justice and law according to the guidance given by the laws of 
Israel. 
Keywords: Royalty. Literary. Construction. Ideology.Saul. David. 
 

Introdução 

 

Este trabalho pretende apresentar a imagem da realeza em Israel consignada 

nos livros de 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis, centrados na construção dos personagens 

Saul e Davi, os dois primeiros reis com suas fraquezas, seus limites e suas 

possibilidades. Primeiro se fará uma pequena exposição sobre a realeza em Israel 

para, em seguida, considerar a trajetória do primeiro rei de Israel, Saul, como ele surge 

na cena política e como seu nome é confirmado como soberano. Também se verá o 

período vivido por Davi, desde sua chegada à corte, as várias tradições acerca do seu 

estabelecimento junto a Saul, bem como muitas intrigas surgidas ao redor de seus 

atos. Com isso, será possível perceber como as imagens de Saul e Davi estão 

vinculadas na apresentação do início da monarquia revelando as controvérsias 

nascidas da instalação desse novo regime e atestada nos livros de 1 e 2 Samuel. As 

personagens Saul e Davi estão entrelaçadas às peripécias da realeza daí a 

necessidade de analisá-los por esse viés. Não se pode conhecer como se deu a 

construção literária da realeza sem acompanhar esse dois personagens em suas 

trajetórias pessoais. 

 

A realeza em Israel 

 

Quando se lê os livros de 1 e 2 Samuel percebe-se a tensão em relação a 

monarquia em Israel. Pelas narrativas apresentadas no livro de Juízes, que narram o 

período anterior a realeza, sabe-se que era necessário o estabelecimento de um novo 

modelo de organização após a ocupação da terra. A instalação na terra exige 

algumas novas medidas para o grupo, é preciso defender os limites territoriais com 

um exército militar, bem treinado, sustentar esse exército e toda a nova estrutura 

estatal decorrente dessa nova organização. 
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O início da monarquia foi tenso, de um lado a aceitação e de outro a rejeição. 

Vejamos um pouco mais de perto como se deu esse novo tempo. É imprescindível ter 

claro que esse olhar sobre a monarquia veio muitos séculos depois de sua instalação. 

Essa história foi escrita quando a realeza estava consolidada, nos reinados de Davi e 

Salomão, portanto testemunha a perspectiva do reino de Judá. A monarquia 

unificada só ocorreu nos reinados de Davi e Salomão, logo após a morte de Salomão, 

durante o reino de Roboão, houve a separação, ficaram dois reinos: Israel com as 

tribos ao Norte e Judá ao Sul. Essa divisão revela a fragilidade dessa união. 

Diante disso, é evidente a necessidade de apresentar os motivos da instalação 

da monarquia, bem como suas controvérsias políticas, econômicas e religiosas. Isso 

tudo se torna mais claro quando nos detemos nas figuras de Saul e Davi, com suas 

ambiguidades, ambivalências, possibilidades e limites. Observa-se que Saul e Davi 

representam a imagem do novo regime. A construção da imagem da monarquia 

passa pela construção literária desses dois instigantes personagens. 

 

Saul, o primeiro rei de Israel 

 

O personagem Saul é apresentado no livro de 1Samuel em três passagens 

diferentes: na busca pelas jumentas de seu pai (1Sm 9-10,16), na sua indicação para 

o cargo de rei que se dá de forma popular na Assembleia de Mispa (1Sm 8; 10,17-24), 

e na batalha de Jabes. Nessa última, são confirmadas suas qualidades guerreiras 

para assumir o posto de rei (1Sm 11). Há uma unção de Saul feita pelo profeta 

Samuel, um sorteio por tribo e, por fim, uma comprovação de suas qualidades de 

liderança e força no combate aos inimigos. Essa insistência em assegurar a 

legitimidade da escolha de Saul como primeiro rei pode revelar uma tentativa de 

dissipar as discordâncias em relação à monarquia (NOEL, 2002, p.10). Parece que a 

preocupação dos autores em mostrar a unificação das tribos e a escolha de um rei 

legítimo, escolhido por Deus e ratificado pelo povo, era necessária na narrativa dos 

inícios da realeza em Israel. 

Porém, paira sob a figura de Saul várias questões, como ele pode passar de 

escolhido de Deus a um rei rejeitado. Parece que se está diante de dois tipos de 

escritos diferentes, um mais crônico, ligado aos anais da realeza que apresenta os 
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feitos dos reis durante o seu reinado e outro etiológico que procura explicar o motivo 

pelo qual Saul teve uma morte tão trágica e porque seus filhos não deram 

continuidade ao seu reinado em uma monarquia hereditária como era o costume 

entre os povos vizinhos (GILBERT, 1984, p.20).  

A imagem que se tem do período de Saul não é do tempo de seu exercício como 

soberano e sim uma retroprojeção do tempo dos reis que vieram depois dele e da 

organização existente nos séculos posteriores com a consolidação da realeza em 

Israel. Saul é apresentado com uma imagem complexa que conjuga a de um juiz 

carismático, capaz de liderar as tribos e a de um rei sem um reino estruturado. Ele 

representa bem essa transição do período dos juízes para a monarquia. Sua realeza 

é bastante contestada, no entanto, em 1Sm 14,47-52 é apresentado um balanço 

positivo dele como rei, mostrando os seus feitos, a defesa das fronteiras, o 

afastamento dos inimigos e a união das tribos.  

Como ocorre ao final de cada reinado, o texto bíblico apresenta o parecer sobre 

o rei que finaliza seu tempo. Mostrando que, para os autores do livro de 1 Samuel, a 

realeza de Saul, o primeiro rei de Israel, é inquestionável por que sua eleição foi por 

escolha divina e aprovação popular. No entanto, fica evidente que sua figura foi 

ofuscada pela imagem construída pelos escribas tanto de Davi quanto de Salomão, 

filho de Davi que possivelmente escreveram as histórias dos inícios da monarquia. A 

avaliação do reinado de Saul não é muito positiva, ele foi apresentado como muito 

fraco no estabelecimento das instituições. A escassez de informações sobre Saul 

revela que a sua realeza não estava bem estruturada e certamente não tinha um 

escriba, um sacerdote, uma guarda pessoal do rei, como ocorre nos reinos de Davi e 

Salomão. 

 

Davi, o rei segundo o coração de Deus 

 

Davi foi o segundo rei de Israel, tendo ascendido ou usurpado o trono, 

dependendo das tradições. Davi surge na cena política de maneira aparentemente 

despretensiosa. Ele tinha irmãos no exército de Saul e, ao visitar esses irmãos, escuta 

o desafio de um guerreiro temido e aceita duelar com ele (1Sm 17,1-54), depois casa 

com a filha do rei, passando a fazer parte da família real. Em outra versão, ele é ungido 
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pelo profeta Samuel em uma cerimônia privada somente com membros de sua 

família (1Sm 16,1-13). Há ainda a tradição de Davi como músico, tocando para 

acalmar o rei de seus ataques de nervos. A imagem de Davi como rei escolhido por 

Deus após a rejeição de Saul é bem construída pelos escribas da corte, secretários 

de seu reinado e de Salomão, seu filho. Do mesmo modo que era necessário explicar 

o início da monarquia, é imperativo explicar a chegada de Davi ao trono após a trágica 

morte de Saul e de seus herdeiros legítimos. Pois, é imperioso isentar Davi da 

extinção da família real de Saul, limpar sua imagem de qualquer vinculação a 

usurpação do trono (MINETTE DE TILLESSE, 1987, p.20). As traduções que compõem 

a acessão (ou usurpação) de Davi tem várias fontes tais como: a tradição da Arca, a 

tradição de Saul e a tradição de Samuel. Essas fontes estão presentes em 1-2 Sm. 

Davi entra para a história como um grande rei. Ele conseguiu consolidar a 

realeza, defender os limites territoriais, conquistar novas cidades cobrando delas 

tributos, organizar um exército profissional e estabelecer Israel definitivamente como 

uma monarquia nos moldes tradicionais de seus vizinhos. Olhando um pouco mais 

detalhadamente as narrativas, é possível perceber algumas brechas que podem 

revelar que essa construção apresenta algumas falhas na perfeição dessa figura do 

rei Davi. Para assegurar a realeza de Davi era preciso mostrar a rejeição de Saul da 

parte de Deus e afirmar a unção de Davi. Observa-se que mesmo após a morte de 

Saul, o reino de Davi começa inicialmente por Judá (MINETTE DE TILLESSE,1987, 

p.20). Após uma tentativa de aliança com o chefe do exército de Saul e a morte de 

todos os descendentes de Saul o rei Davi reina sobre Judá. A união das tribos do 

norte e do sul nunca existiu de maneira pacífica (2Sm 5-7), ela parece muito mais 

uma construção posterior, da época de Salomão. Essa unidade era tão frágil que na 

primeira crise mais grave, após a morte de Salomão, no governo de Roboão, houve o 

cisma que dividiu o reino em dois: Israel e Judá (GILBERT, 1984, p.25).Não se pode 

esquecer que a história da realeza é contada do ponto de vista do reino de Judá, visto 

ter sido escrita pelos escribas desse reino, em uma tentativa de reconstruir uma 

história unificada. 
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Saul e Davi: Israel e Judá, reino único ou uma tentativa frágil 

 

Acompanhar a história da realeza em Israel seguindo Saul e Davi parece 

bastante interessante do ponto de vista literário. Saul representa o inicio da 

monarquia com todas as suas dificuldades e fraquezas. Um começo conturbado no 

enfrentamento aos inimigos amalecitas e filisteus. A morte de Saul em batalha junto 

com seus filhos revela toda a fragilidade do novo regime. 

Com Davi, desde o seu aparecimento, observa-se que há uma tentativa de 

provar que ele é escolhido por Deus após a rejeição de Saul. A trajetória de Davi é 

marcada por ambiguidades na apresentação de suas atitudes: o casamento com 

Micol, a filha de Saul; o seu melhor amigo ser o filho de Saul, Jonatas; a fuga da 

perseguição do rei, se escondendo entre os inimigos de Israel, os filisteus. Davi não 

luta ao lado de Saul e de seu amigo Jonatas, e eles acabam morrendo. Como fugitivo 

do reino, ele reúne ao redor de si, segundo o texto, todos os insatisfeitos com o rei, 

formando um bando de foras da lei que vive de oferecer segurança aos donos de 

terras.  

Os redatores parecem tentar, a todo custo, tornar a figura de Davi confiável 

para o povo, embora o adultério com Betsabeia e o subsequente assassinato de 

Urias, não tenha sido omitido, prova que havia tradições favoráveis e outras que não 

se importavam em apresentar as manchas de seus atos. Davi se torna primeiro rei 

em Judá e depois, por solicitação popular, reina sobre Israel. A presença do profeta 

Gad serve para confirmar que isso é a vontade divina. A união de Israel e Judá sobre 

o comando de Davi é apresentada como um projeto de Deus realizado por Davi 

(SICRE, 2015, p.185). 

 

Considerações finais 

 

Saul e Davi são dois importantes personagens na literatura bíblica. Suas ações 

e a repercussão delas ultrapassam os livros onde estão inscritos. Toda a literatura 

bíblica reconhece essas duas importantes figuras presentes na tradição da realeza. 

Como afirmado anteriormente, acompanhando a vida dos dois, pode-se perceber 

como a trajetória de cada um espelha a própria história da realeza, desde seus inícios 
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com Saul, com suas fraquezas militares e falta de organização burocrática, até a 

consolidação com todo o aparato militar implementado por Davi, com a constituição 

de uma corte nos moldes dos reinos vizinhos. Tanto o começo da realeza em Israel é 

problemático com textos claramente contrários a ela, como o reino de Davi parece 

não unânime entre o povo. A imagem de Davi não é vista somente de maneira 

positiva, há várias de suas ações que são contestadas por alguns dentro do reino, em 

especial pelas tribos do Norte, também chamadas de Israel. O que vai se tornando 

evidente é que a imagem positiva ou negativa tanto de Saul como de Davi revela 

muito mais que características pessoais, elas desvelam o rosto da monarquia que os 

redatores, responsáveis por reunir essas diversas tradições desejavam apresentar na 

construção da fé de Israel. Naquele momento específico, literatura e política 

caminharam de mãos dadas na construção da história da realeza em Israel. 
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45. ASPECTOS TEOLÓGICOS NA ARTE LITERÁRIA DE GRACILIANO RAMOS: O 
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ST 7: Religião e Teologia entre o Estado e a política:  
uma abordagem a partir de um diálogo com a literature 

 

Resumo 
Dentre as publicações literárias regionalistas da segunda fase modernista do Brasil, 
vale destacar Vidas secas, romance de Graciliano Ramos, publicado no fim da década 
de 1930, que não apenas revela a vida do sertanejo rural, como faz significativa 
denúncia ao sistema dominante brasileiro, especialmente da região Nordeste. Na 
obra, é possível observar forte presença dos aspectos sociais, políticos e 
econômicos, deixando quase sem visibilidade os elementos referentes às práticas 
religiosas, que se constituem como fatores bastante presentes na cultura popular 
nordestina. Este trabalho tem o objetivo de mostrar, que apesar de a religião não se 
constituir como preocupação central para o autor, ela está presente em alguns 
momentos da narrativa, diluída nos outros elementos socioculturais, perceptíveis na 
linguagem enxuta do escritor regionalista. Esta análise é de caráter interdisciplinar, 
já que fomenta o diálogo entre literatura e teologia, por meio do enfoque voltado para 
a percepção do aspecto sagrado latente, seja no plano antropológico-existencial ou 
da prática da religiosidade em si, que se manifesta ao longo da obra. O referencial 
teórico que fundamenta o trabalho são os estudos teóricos de teólogos e críticos 
literários versados nas temáticas da teologia e da literatura, sobretudo, na inter-
relação entre essas duas áreas do saber humano. 
Palavras-chave: Literatura. Teologia. Religiosidade. Vidas secas. 
 
Abstract 
Among the regionalist literary publications of the second modernist phase in Brazil, it 
is worth mentioning Vidas secas, a novel by Graciliano Ramos, published in the late 
1930s, which not only reveals the life of the country dwellers but also makes a 
significant denunciation of the Brazilian dominant system, especially in the Northeast 
region. In the work, it is possible to observe a strong presence of social, political and 
economic aspects, leaving almost invisible the elements referring to religious 
practices, which are very present factors in the popular Northeastern culture. This 
work aims to show that although religion is not a central concern for the author, it is 
present in some moments of the narrative, diluted in other sociocultural elements, 
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perceptible in the lean language of the regionalist writer. This analysis has an 
interdisciplinary nature, as it fosters the dialogue between literature and theology, 
through the focus on the perception of the latent sacred aspect, whether in the 
anthropological-existential level or in the practice of religiosity itself, which is 
manifested throughout the constructions. The theoretical framework that supports 
the work is the theoretical studies of theologians and literary critics skilled in 
thematics of theology and literature, above all, in the interrelationship between these 
two areas of human knowledge. 
Keywords: Literature. Theology. Religiousness. Barren lives. 
 

Introdução 

 

O romance de 30 representa a consolidação da prosa modernista brasileira 

cujo acento não é apenas voltado para o plano da expressão, como na primeira fase 

modernista, mas marcado por uma temática ideológica, crítica e engajada. Nesse 

contexto, encontra-se Graciliano Ramos, escritor alagoano bastante preocupado 

com os problemas da realidade social da época, embora tenha também um cuidado 

especial com o plano da expressão linguística, já que demonstra preocupação com a 

palavra em si. Ele publica Vidas secas, em 1938, seu quarto e último romance que se 

constitui como uma “pequena obra-prima de sobriedade formal” (BOSI, 1997, p. 456). 

A narrativa, em terceira pessoa, aborda a temática da seca do sertão nordestino e 

suas consequências, com forte ênfase no espaço romanesco. 

Embora a expressão religiosa seja algo pertinente ao Nordeste brasileiro, 

região onde é comum ocorrerem práticas devocionais como rezas, ladainhas, 

romarias, procissões, novenas, promessas, principalmente, com a invocação da 

Virgem Maria e dos santos para que afastem o fenômeno da seca, o narrador de Vidas 

secas parece não se preocupar tanto com este fenômeno. Essa quase ausência dos 

elementos sagrados na obra se dá por conta de alguns motivos, entre os quais 

destaca-se o fato de seu autor não ser alguém ligado a crenças religiosas, sendo até 

considerado pela crítica literária como um escritor “agnóstico ou mais precisamente, 

ateu” (TREVISAN, 1995, p. 75). Todavia, como todo escritor vive dentro de uma época 

e de uma cultura, acaba recebendo influências ideológicas desse meio. No caso de 

Graciliano Ramos, observa-se que ele não pôde ignorar o contexto da cultura judaico-

cristã que domina o cenário brasileiro no seu todo, especialmente a região 

nordestina. Assim, a característica do sagrado não está totalmente ausente de sua 
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expressão estética, pois, embora não tão evidente, manifesta-se de forma latente 

diluída em outros aspectos da vida cotidiana dos personagens. 

A obra Vidas secas, por ser modernista, não foge ao pensamento da 

modernidade em que se verifica a separação entre as áreas do conhecimento 

humano, ou seja, o saber foi especializado de tal forma que cada segmento parece 

algo estanque sem qualquer correspondência com outro. Todavia, no mundo 

acadêmico contemporâneo, observa-se o crescente esforço de realizar pesquisas 

interdisciplinares entre os diversos saberes acumulados ao longo da história. Assim, 

observa-se também a preocupação de teólogos, críticos literários e cientistas da 

religião em estabelecerem relações interdisciplinares entre a teologia e a literatura 

que são caracterizadas como formas de expressão milenares do mundo ocidental. 

Em um primeiro olhar, parece não haver afinidade entre essas duas áreas, já que a 

teologia se constitui como saber científico, racional, enquanto a literatura está 

situada no âmbito da expressão artística. Assim, elas apresentam linguagens 

próprias e formas específicas de ver e dizer a realidade humana e sobrenatural. 

A importância teológica de uma obra literária não é determinada somente de 

forma explícita por meio da especulação de dogmas teológicos, pois, segundo 

Rousseau (1975), isto é algo que tem pouca chance de ocorrer na literatura de caráter 

profano. Para ocorrer a reflexão teológica a partir de um texto literário, ele também 

não precisa apresentar ações de serviços religiosos em si ou ter personagens como 

papa, pastores, bispos, padres, pessoas consagradas ao serviço religioso, mas sim 

pela profundidade com que a problemática humana e religiosa é abordada no texto 

literário. Questões como a vida, a morte, o bem, o mal, as relações humanas entre si 

ou com Deus, podem ser interpretadas sob o prisma de uma hermenêutica teológica. 

 

Plano existencial-antropológico 

 

Em Vidas secas, à primeira vista, as caraterísticas que se reportam ao sagrado 

em si não são percebidas, pois praticamente não há profundas manifestações de tais 

experiências. No entanto, no plano existencial-antropológico, é possível inferir a 

presença da dimensão do sagrado no todo da obra regionalista. Isso porque questões 

como morte e vida permeiam o romance do alagoano, que começa com uma seca e 
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termina com outra, intercalados pelos outros capítulos que, embora apontem um 

período de bonança, a seca sempre aparece como um fantasma que atemoriza os 

personagens. Logo no primeiro capítulo intitulado “Mudança”, em que o narrador 

apresenta os personagens, é possível perceber a figuração da morte e da vida. 

Fabiano, sinha Vitória, os dois meninos e a cachorra Baleia estão numa caminhada 

errante na caatinga seca: 

 

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes 

tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam 

pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira 

bem três léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros 

apareceu longe, através dos galhos da catinga rala. (RAMOS, 2001, p. 9). 

 

Segundo Manzatto (1994), a leitura teológica de uma obra literária acontece à 

medida que o escritor trata com profundidade questões da vida humana em si. É no 

campo antropológico que ocorre o maior interesse da literatura pela teologia. Em 

Vidas secas, observa-se forte teor antropológico ao longo do romance revelando, 

principalmente, as dificuldades que a família retirante sente para viver de forma mais 

digna, a qual para ocorrer não basta apenas satisfazer as necessidades materiais, é 

preciso que o ser humano se sinta um cidadão ativo na sociedade, exercendo nela 

plena participação. Nesse sentido, o narrador apresenta Fabiano já estabelecido na 

fazenda ressuscitada na função de vaqueiro, numa questão existencial fundamental, 

pois ele se questiona se de fato é um ser humano ou um animal: 

 

[...] Tirou do aió um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho, 

acendeu-o ao binga, pôs-se a fumar regalado. 

– Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. 

[...] 

Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase 

imprudente. Corrigiu-a, murmurando: 

– Você é um bicho, Fabiano. (RAMOS, 2001, p. 18). 

 

O narrador enfatiza esse questionamento, porque aquela família é de fato 

carente de tudo que traz vida digna, até da palavra, os personagens são silenciosos, 
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quase não conversam entre si. De acordo com a Bíblia Sagrada, tudo o que tem 

existência no mundo foi feito mediante a ação da palavra e sem ela nada existe (Cf. 

Jo 1,3). Assim, a palavra não apenas nomeia os seres, mas contribui de modo 

significativo para a formação da identidade do ser humano, fazendo-o sentir-se 

superior aos animais irracionais. E isto falta na família sertaneja de Vidas secas, pois, 

embora haja algumas condições econômicas rudimentares à sua sobrevivência, bem 

como a partilha de afeições e espaços comuns, cada personagem vive na sua própria 

solidão íntima, impossibilitado da comunhão com o próximo. Eles não conseguem se 

comunicar plenamente, pois não possuem um vocabulário capaz de expressar seus 

desejos e anseios, só articulam poucas palavras rudes, algumas exclamações, 

onomatopeias, grunhidos e interjeições. É uma realidade de zoomorfização, pois os 

meninos sequer têm nomes próprios, sendo denominados apenas de menino mais 

velho e menino mais novo. 

 

Práticas religiosas populares versus religião institucional 

 

Quanto às práticas religiosas populares no âmbito pessoal, observa-se certa 

superstição em alguns momentos da obra, beirando à magia. No segundo capítulo, 

Fabiano procura uma novilha que está com uma bicheira, mas só encontra suas 

pisadas. Preocupado com o mal que acomete o animal, “[...] baixou-se, cruzou dois 

gravetos no chão e rezou. Se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que 

a oração era forte” (RAMOS, 2001, p. 17). O mesmo comportamento supersticioso se 

repete no nono capítulo, quando a cachorra Baleia fica doente de hidrofobia e, antes 

de sacrificá-la, Fabiano, conforme sua crença, resolve colocar um rosário de sabugos 

de milho queimados no pescoço da cachorra Baleia, para curá-la da doença. Essas 

práticas, influenciadas pelas tradições ligadas à magia religiosa, são muito comuns 

no universo do povo simples do Nordeste, especialmente, no ambiente rural. 

Uma outra prática popular que aparece na obra diz respeito a benzeções, 

algumas orações e objetos sagrados. As benzeções, no Nordeste, são práticas 

realizadas mais por mulheres, embora haja também homens especializados nesse 

serviço devocional e curativo. No sexto capítulo de Vidas secas, observa-se a ação 

da benzedeira sinha Terta curando, com reza, a espinhela caída de Fabiano. Para que 



 

410 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

a cura ocorra, é preciso constar na oração o envio de todas as mazelas da doença 

para o inferno, que, segundo a tradição judaico-cristã, é o lugar para onde vão as 

almas dos condenados após a morte. Quanto às orações, no quarto capítulo, sinha 

Vitória, ao se lembrar do flagelo da seca, estremece de medo e reza baixinho uma 

ave-maria para poder ficar mais tranquila e afugentar a estiagem do pensamento e 

da vida de sua família. Além da oração rezada oralmente, o capítulo “Festa” faz alusão 

aos benditos cantados pela cabocla sertaneja. Ela também não apenas sabe algumas 

orações tradicionais da tradição católica bem como carrega um rosário de contas 

brancas e azuis no pescoço, prática bastante comum das mulheres nordestinas 

católicas de épocas atrás. Com isso, infere-se que a devoção do rosário mariano 

possivelmente seja conhecida e praticada por sinha Vitória, já que recebeu como 

herança essa tradição do povo sertanejo nordestino. 

Ainda no âmbito da cosmovisão religiosa, percebe-se o medo que os 

personagens têm do inferno. O menino mais velho, ao ouvir a palavra ‘inferno’ 

pronunciada por sinha Terta, quando benzia a espinhela caída de Fabiano, fica 

bastante impressionado com essa palavra. Ao indagar a mãe sobre o seu significado, 

a resposta que obtém é meio vaga, pois sinha Vitória aludiu que é um certo lugar 

bastante ruim, com espetos quentes e fogueiras. O menino, ao indagar se ela viu esse 

lugar horrível, recebe um cocorote devido à sua insolência. Na resposta da mãe, é 

possível inferir que o narrador está ciente da cosmovisão transmitida na tradição 

cristã no seu catecismo chamada de novíssimos que consiste na vida sobrenatural 

após o juízo final, ou seja, o céu, para os que morrem na amizade com Deus, o 

purgatório, para quem não está plenamente purificado, e o inferno, quando a alma é 

condenada por causa do pecado mortal (CATECISMO DO IGREJA CATÓLICA, 2013). 

O menino da narrativa não se conforma com a resposta e atitude da mãe, porque 

gostou muito da palavra ‘inferno’ e para ele não é possível que signifique algo tão 

ruim, já que considera boas todas as coisas que estão ao seu redor, mas, naquelas 

circunstâncias, após uma reflexão, acaba concordando com sinha Vitória e conclui 

que: “O inferno devia estar cheio de jararacas e suçuaranas e as pessoas que 

moravam lá recebiam cocorotes, puxões de orelhas e pancadas com bainha de faca” 

(RAMOS, 2001, p. 61). Tal conclusão óbvia não poderia ser mesmo diferente, porque 
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na verdade, toda a realidade vivida pelos personagens descrita na trama “assume 

contornos de um inferno” (TREVISAN, 1995, p. 78). 

No tocante à religião institucional, percebe-se que é bem vaga na obra, pois 

ocorre discretamente, passando quase despercebida. Como Vidas secas é um 

romance de caráter social materialista, engajado numa situação de denúncia dos 

poderes que oprimem o sertanejo, a Igreja enquanto instituição também é vista como 

um instrumento de dominação que apoia o sistema vigente. Isso fica bem evidente 

em dois momentos. O primeiro ocorre no capítulo três, no episódio em que Fabiano é 

preso pelo soldado amarelo. Antes de o vaqueiro ser preso, há uma significativa 

descrição dos poderes constituídos, entre os quais a Igreja Católica. 

O outro momento em que a religião institucional aparece é no oitavo capítulo, 

quando Fabiano leva sua família para a festa de Natal, já que devia cumprir suas 

obrigações religiosas: “Como tinha religião, entrava na igreja uma vez por ano” 

(RAMOS, 2001, p. 71). O narrador apresenta essa prática de ir ao templo católico, não 

como momento de encontro com Deus num compromisso de participação 

comunitária, mas sim um simples dever, obrigação, para cumprir uma prescrição 

religiosa estabelecida de forma tradicional. Na descrição do espaço sagrado da 

igreja, mais uma vez é acentuado o caráter da religiosidade popular, pois o olhar da 

família retirante se volta para as imagens dos santos, dos altares, das velas e 

lampiões acesos. 

No último capítulo da obra do alagoano regionalista, a família retirante, ao fugir 

da fazenda por causa de outra seca, sonha esperançosa, ainda que de forma não 

muito clara, com uma terra diferente daquela da fazenda do sertão, onde pode 

recomeçar sua vida: “[...] Iriam para diante, alcançariam uma terra desconhecida, 

Fabiano estava contente e acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era nem 

onde era”. (RAMOS, 2001, p. 125-126). Ao mencionar esse sonho de uma nova terra, 

Graciliano Ramos parece ser um precursor da bandeira de luta dos trabalhadores 

rurais por reforma agrária no Brasil, questão também apoiada e refletida pelo 

segmento teológico da libertação da Igreja Católica das décadas de 1970 a 1980, nas 

comunidades eclesiais de base. 
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Considerações finais 

 

Ao longo do texto, foi tratado que a mensagem teológica de uma obra literária 

não se encontra somente no uso de termos ou descrições de situações estritamente 

religiosas. Nesse sentido, em Vidas secas, embora Graciliano Ramos não apresente 

a realidade sobrenatural de forma bem explícita, há profunda preocupação com as 

questões humanas, já que o narrador faz referência aos questionamentos interiores 

dos personagens e seu modo de viver e se relacionar com o mundo, os animais, as 

outras pessoas e até mesmo de forma quase latente, sua relação com o sagrado, seja 

através de crendices supersticiosas, devoções particulares, como também de 

participação em evento religioso, ainda que seja somente pelo viés social por conta 

de herança tradicional. 
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46. O DESPONTAR DE UMA ESPERANÇA ÉTICA NA OBRA DE CLARICE LIPSECTOR 

 

THE DAWN OF AN ETHICAL HOPE ON THE WORK OF CLARICE LISPECTOR 
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ST 7 – Religião e Teologia entre o Estado e a política:  
uma abordagem a partir de um diálogo com a literatura 

 

Resumo 
Este texto pretende percorrer um caminho através de três pequenas crônicas de 
Clarice Lispector – “Dies irae”, “Mineirinho” e “Uma esperança” –, tratando de mostrar 
a preocupação da escritora com as relações entre os seres humanos, cuja injustiça 
ela denuncia. Após a explosão da ira indignada com o mundo em que não temos 
sabido construir relações justas, em “Dies irae”, veremos o percurso da crônica 
“Mineirinho”, em que a indignação mais uma vez tem lugar e que dá início a uma 
profunda reflexão sobre a (in)justiça e sobre as possibilidades que temos de construir 
uma nova justiça alicerçada na escuta do mandamento que nos impede de matar e 
de morrer. E, por fim, com a pequena “Uma Esperança”, veremos o caminho aberto ao 
futuro pela esperança que nos sustenta, ainda que na equivocidade. Trata-se de 
trabalho construído na perspectiva da teopoética, em que a escuta teológica se abre 
para o texto literário. O tema da justiça, central na crônica “Mineirinho”, nos abre 
também a possibilidade de uma interpretação que aponta para o universo sócio-
político. O modo como o tema é abordado por Clarice Lispector a partir do que chama 
de “lei primeira” – não matarás – nos abre, por outro lado, a possibilidade da 
interlocução com a teologia, o que aqui será feito através de um breve diálogo com 
obra bíblico-teológica de Paul Beauchamp. Assim, será possível entrever, na escrita 
da autora, um chamado à construção de um mundo justo a partir da escuta de uma 
lei que nos foi dada. 
Palavras chave: Ira. Esperança. Lei. Ética. 
 
Abstract 
This text intends to follow a way through three short chronicles by Clarice Lispector 
- “Dies irae”, “Mineirinho” and “Uma Esperança” -, trying to show the writer's concern 
with the relations between human beings, whose injustice she denounces. At the 
beginning, we will see the explosion of the indignant anger with the world in which we 
have not known how to build fair relationships, in "Dies irae". Then, we will read the 
chronicle "Mineirinho", in which indignation once again takes place and that begins a 
deep reflection on justice and injustice and the possibilities we have of building a new 
justice based on listening to the commandment that prevents us from killing and 
dying. In addition, finally, with the brief “Uma Esperança”, we will see the way opened 
to the future by the hope that sustains us, even if in equivocation. It is a work built 
from the perspective of theopoetics, in which theological listening opens up to the 
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literary text. The theme of justice, central on “Mineirinho”, also opens up the 
perspective of an interpretation that goes to the socio-political universe. The way 
Clarice Lispector approaches the topic based on what she calls the “first law” – you 
shall not kill – opens up, on the other hand, a possibility of dialogue with theology, 
which will be done here through a brief dialogue with the biblical-theological work of 
Paul Beauchamp. Thus, it will be possible to glimpse, in the writer's writing, a call to 
build a fair world based on listening to a law given to us. 
Keywords: Anger. Hope. Law. Ethics. 
 

Introdução 

 

A obra de Clarice Lispector contém um si um alerta sobre a injustiça do modo 

como as relações humanas têm se estabelecido socialmente e também um chamado 

para que transformemos tais relações. Tratarei aqui de mostrar um breve roteiro para 

a percepção desta problemática em meios aos escritos da autora, através de três 

pequenas crônicas, “Dies irae”, “Mineirinho” e “Uma esperança”. A partir desse 

roteiro, é possível perceber a densidade que tais questões adquirem no conjunto dos 

romances da escritora, o que aqui não será possível abordar. 

 

A ira: “Dies irae” 

 

A curtíssima “Dies irae”, publicada no dia 14 de outubro de 1967 no “Jornal do 

Brasil”, se inicia com o anúncio de uma ira que poderia passar por uma idiossincrasia 

da narradora, mas que remete à cólera de Deus, como lemos abaixo: 

 

Recuso-me a ler o texto do mundo, as manchetes já me deixam em cólera. E comemora-

se muito. E guerreia-se o tempo todo. Todo um mundo de semiparalíticos. E espera-se 

inutilmente o milagre. E quem não espera o milagre está ainda pior, ainda mais jarros 

precisaria quebrar. E as igrejas estão cheias dos que temem a cólera de Deus. E dos que 

pedem a graça, que seria o contrário da cólera. (LISPECTOR, 1999, p. 38) 

 

Mais à frente, vemos também a revolta da narradora diante da situação social 

brasileira, com ênfase no problema da fome, o que a leva a dizer que acha “certo 

roubar para comer” (LISPECTOR, 1999, p. 38). E então introduz a ideia de que o ser 

humano não tem sabido “fazer um mundo onde viver”, o que justificaria um novo 

dilúvio, mas sem a arca, ou pelo menos sem lugar nela para o casal humano, que não 
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tem gerado senão filhos e não, “a outra vida, aquela que, não existindo, me fez 

amanhecer em cólera” (LISPECTOR, 1999, p. 38). Do texto depreende-se a suposição 

da narradora de que deveríamos gerar a “outra vida”, uma vida em que não houvesse 

fome, guerra e injustiça e não fosse, portanto, fonte de ira e revolta. A ira vivida por 

ela é exatamente o resultado da constatação de que não temos construído esta outra 

vida, ou um outro mundo. 

Mas, com o olhar estendido para o conjunto da obra clariciana, podemos 

perceber que a situação aí descrita não é fechada em si mesma. 

 

Mineirinho 

 

A crônica “Mineirinho”, reflexão sobre o episódio real do assassinato, pela 

polícia, do marginal conhecido como Mineirinho, se inicia com o espanto da narradora 

diante da dor que sente ao saber do acontecido: “É, suponho que é em mim, como um 

dos representantes de nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um 

facínora. E por que é que mais me adianta contar os treze tiros que mataram 

Mineirinho do que os seus crimes” (LISPECTOR, 1992, p. 184). Tal espanto já nos põe, 

de início, diante da impossibilidade de nos distanciarmos de Mineirinho. A narradora 

sofre por sua morte e o fato dele ser um criminosos não a consola dessa dor. 

E então vemos a consideração do mandamento “não matarás”, tratado pela 

narradora como a “primeira lei”, aquela que nos protege de matar e de morrer: “a 

primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é 

a minha maior garantia: assim não me matam, porque eu não quero morrer, e assim 

não me deixam matar, porque ter matado será a escuridão para mim” (LISPECTOR, 

1992, p. 184).  

A lei surge então como proteção diante do risco de ser morto pelo outro, mas 

também diante do risco de que possamos matar, o que sugere a ideia de que estamos 

sujeitos a estes dois riscos. A possibilidade de matar está colocada ao humano, com 

a consequência da queda na escuridão. A narradora não esclarece o sentido preciso 

da “escuridão” anunciada, mas podemos inferir uma espécie de queda psíquica tão 

ameaçadora quanto a morte física. A lei que nos barra o assassinato é, assim, nosso 
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primeiro recurso frente à potência assassina que mora no outro que me ameaça, mas 

também em mim mesma. 

Mas a lei não é a única proteção que temos. O texto da crônica, a partir da 

descrição minuciosa do impacto causado na narradora pela escuta dos treze tiros 

que mataram mineirinho, começa a anunciar o amor como nosso outro e talvez mais 

potente recurso contra o ímpeto destruidor. Leiamos: 

 

Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um 

alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o 

sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de 

horror, no nono e no décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em 

espanto o nome de Deus, no décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro tiro 

me assassina – porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. (LISPECTOR, 1992, 

p. 184-185) 

 

A sequência descrita nos permite ver a passagem de um certo contentamento 

com o assassinato daquele que, afinal, era um bandido perigoso, para o estado de 

alerta, de desassossego, de vergonha, de horror até enfim chamar pelo irmão e por 

Deus, e ver a si mesma no homem morto. E, mais do que ver-se no outro, a narradora 

afirma que quer ser o outro. A visão do outro desdobrada em visão de si mesma e em 

desejo de ser aquele diferente de si é a possível experiência humana de saída de si 

em direção ao outro. 

Saída que pode ser entendida sob o nome do amor. O texto, a partir desse 

ponto, aproxima-se de Mineirinho na tentativa de construir uma compreensão sobre 

ele e seus crimes. Surge então a noção de que há, em cada um de nós, uma potência 

de vida que pode resultar em amor ou violência, a depender do que a vida faz com 

ela: 

 

(...) essa coisa que move montanhas e é a mesma que o faz gostar “feito doido” de uma 

mulher, e a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez; é uma 

coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de radium, essa coisa 

é um grão de vida que se for pisado se transforma em algo ameaçador — em amor pisado; 

essa coisa, que em Mineirinho se tornou punhal, é a mesma que em mim faz com que eu 



 
Marília Murta de Almeida |417                                                                           

 

dê água a outro homem, não porque eu tenha água, mas porque, também eu, sei o que é 

sede; e também eu, não me perdi, experimentei a perdição. (LISPECTOR, 1992, p. 186) 

 

Vemos aí uma formulação compreensiva da condição humana. Somos 

portadores de um “grão de vida” que é explosivo como o radium. Entretanto, a 

explosão por ele gerada não é necessariamente destrutiva. Pode ser explosão 

amorosa que leva à abertura ao outro e ao mundo e, mais ainda, ao desejo pelo outro 

e pelo mundo. Junto a isso, o reconhecimento de que somos igualmente 

participantes de uma mesma forma de ser que deseja e pode doar. A explosão se faz 

violenta quando o grão de vida é pisado, maltratado. 

Mais à frente, a narradora fala de como seria a outra justiça que podemos 

construir a partir da consciência de sermos todos portadores do mesmo grão de vida. 

Seria uma justiça “prévia” e um “pouco mais doida”, na medida em que se basearia 

na previsão de que somos todos capazes do erro dos assassinos, pois sentimos 

medo por nosso amor talvez não acolhido pelo mundo (LISPECTOR, 1992, 186-187). 

Enfim,  

 

uma justiça que se olhasse a si própria, e que visse que nós todos, lama viva, somos 

escuros, e por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade 

de outro homem: para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de 

fuzilamento. (LISPECTOR, 1992, p. 187) 

 

Tal justiça deveria, seguindo a lógica da “primeira lei”, nos proteger de morrer 

e de matar. Assim, no caso em análise, os representantes do poder policial teriam 

sido protegidos de cometer o crime que acabaram por cometer. Fuzilaram um homem 

e se tornaram assassinos. A justiça deveria tomar o lugar do outro homem no 

julgamento da maldade do outro, para que sua própria maldade não seja o agente da 

justiça. 

Assim, vemos que os movimentos de obediência à lei e de abertura ao amor 

nos possibilitariam a construção da outra vida, vida em que estaríamos protegidos 

de matar e de sermos mortos pelo outro, nosso irmão. Todavia, o tom do texto de 

“Mineirinho” ainda ecoa a ira de “Dies irae”, na medida em que ainda constata que 

essa justiça outra não está sendo realizada.  
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E então nos remetemos à esperança que aponta para o futuro. 

 

Uma esperança 

 

A terceira crônica aqui evocada é “Uma esperança”, texto simples e delicado 

em que a narradora descreve o dia em que uma esperança, o inseto, pousou em sua 

casa: “Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica, que tantas vezes 

verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem 

concreta e verde: o inseto” (LISPECTOR, 1998, p. 92). 

A esperança “clássica”, portanto, é logo de saída definida como aquilo que nos 

sustenta, ainda que ilusória. Trata-se, assim, de frágil sustentação, sujeita aos 

equívocos desse ser instável que somos. Entretanto, a sustentação ilusória pode 

encontrar força exatamente em nossa potência de vida que tem a chance de se forjar 

no exercício do amor como abertura ao outro. A esperança, assim, teria sua raiz 

alicerçada em nosso grão de vida, potência de abertura e ação. Sua função não seria 

a de realizar nada, mas de nos manter vivos e em ação, movidos por sua frágil 

presença. Leiamos o trecho final: 

 

Uma vez, aliás, agora é que me lembro, uma esperança bem menor que esta, pousara no 

meu braço. Não senti nada, de tão leve que era, foi só visualmente que tomei consciência 

de sua presença. Encabulei com a delicadeza. Eu não mexia o braço e pensei: “e essa 

agora? que devo fazer?” Em verdade nada fiz. Fiquei extremamente quieta como se uma 

flor tivesse nascido em mim. Depois não me lembro mais o que aconteceu. E, acho que 

não aconteceu nada. (LISPECTOR, 1998, p. 94) 

 

Nada acontece. A esperança não provoca acontecimentos no mundo, mas é o 

que nos sustenta. O que nos mantém no movimento de viver. Cabe a nós, à ação 

humana, a responsabilidade pelos acontecimentos do mundo. A sustentação da 

esperança parece vir de seu poder de manter viva, para nós, a perspectiva de futuro. 

E o futuro, refazendo aqui nosso caminho neste texto, deveria ser a construção da 

outra vida. 
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À escuta da lei que nos foi dada e na descoberta do amor, que é o grão de vida 

de que somos feitos, a esperança nos mantém de pé para agir eticamente no mundo, 

na consideração do outro e de cada um de nós como um seu igual. 

 

O fio teológico 

 

Podemos perceber nesse encadeamento de ideias um fio teológico em que o 

ser humano, à escuta da Palavra divina que habita o mundo, tem para si um 

orientador para a sua ação; ao mesmo tempo, na percepção de si mesmo e do outro 

como portadores do dom do amor, encontra a força necessária para se manter em 

esperança diante da constatação do quanto não temos sabido ainda construir esse 

mundo orientado pela Palavra. 

Tais ideias encontram apoio nos textos de Clarice Lispector aqui considerados 

tanto por sua referência explícita ao dever que temos de fazer essa tal outra vida, 

quanto pela enunciação da “primeira lei” na forma do mandamento não matarás. 

O exegeta Paul Beauchamp, em seu livro Le récit, la lettre et le corps, faz uma 

bela reflexão sobre a ação humana baseada na escuta da palavra por meio da leitura 

bíblica. A relação entre escritura e realidade concreta seria explicitada na cruz de 

Cristo: 

 

Ora, a cruz é anunciada, precisamente, como cumprimento dos signos escritos, como a 

letra que encerra as letras. Quando, na desordem onde encontramos a distância que nos 

separa de um povo de justos, nós admitimos que há alguma relação entre a invisibilidade 

de sua justiça e o mutismo da letra ou sua opacidade, uma esperança nasce. Por mais 

magra que seja a tábua em que nos agarramos para evitar o afogamento, ela é suficiente. 

(BEAUCHAMP, 1992, p. 73)2 

 

A possibilidade da escuta da Palavra que habita o mundo, por via dos textos 

sagrados, ou dos textos dos poetas, mantém viva a chama da nossa esperança de 

                                                     
2 Tradução minha de:. “Or, la croix est annoncée, précisément, comme accomplissement des signes 
écrits, comme la lettre qui arrête les lettres. Lorsque, dans le désarroi où nous met la distance qui nous 
sépare d’un peuple de justes, nous admettons qu’il y a quelque rapport entre l’invisibilité de leur justice 
et le mutisme de la lettre ou son opacité, un espoir naît. Si maigre que soit la planche que nous 
agrippons pour éviter la noyade, elle suffit”.  
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que sejamos capazes de construir um mundo justo. E, isto, claro, tem implicações no 

mundo da política e do poder, na medida em que a dimensão do coletivo deve 

necessariamente ser atingida pela ação do justo, para que possamos, juntos, 

construir um “povo de justos”. A letra dos textos sagrados, muda e opaca, pode assim 

ser vivificada pela escuta humana capaz de neles encontrar a força e o fôlego de que 

precisa para manter viva a esperança, mesmo que frágil como uma tábua fina para o 

afogado. 

 

Conclusão 

 

A esperança descrita no singelo texto de “Uma esperança” desponta na obra 

clariciana em meio a este mundo mesmo, este mundo que não temos sabido ainda 

transformar. A entendo como uma esperança ética por ser a sustentação de que 

necessitamos para orientar nossa ação no sentido de nos forjarmos como um “povo 

de justos”, para usar a expressão de Beauchamp. Ou seja, é aqui mesmo em nossa 

vida concreta, à escuta e em respeito à lei que nos foi dada e no encontro do amor 

que nos habita, que somos tocados pela esperança que pousa onde quer e mantém 

em nós a chama necessária ao enfrentamento do mundo a ser transformado. 
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47. DOGMATISMO E POLÍTICA NOS ESCRITOS DE RUBEM ALVES 

 

Rafael Beck Ferreira1 

 

Rubem Alves (1933-2014) foi um cronista e escritor brasileiro, que também 

redigiu textos e obras sobre religião e teologia. Rubem Alves tece sua crítica ao 

dogma religioso e à pretensão de verdade. “Fico logo arrepiado quando ouço alguém 

afirmar: ‘Estou convencido de que...’. Digo logo para mim mesmo: ‘Cuidado! Lá vai 

um inquisidor em potencial!” (ALVES, 1999). Para Rubem Alves, todo dogmatismo é 

perigoso, seja ele religioso ou científico. No catálogo de suas obras publicadas, 

encontramos títulos como: “Religião e Repressão” (1982), “Dogmatismo e 

Tolerância” (1982) e “Sobre deuses e caquis” – prefácio do livro “Da Esperança” 

(1987). 

Em Rubem Alves, reflexão fundamentada e narrativa se misturam, inclusive 

história de sua própria autobiografia. E ele mesmo relata no texto “Sobre deuses e 

caquis” suas vivências e temores no contexto da ditadura militar no Brasil (1964-

1985). Rubem Alves estava nos Estados Unidos quando, no dia 1 de abril de 1964, 

eclodiu o golpe militar. Ele mesmo narra seu estupor e medo ao ler em um jornal a 

seguinte manchete: “Revolution in Brazil”. 

Ele relata o clima de desconfiança e caça às bruxas que reinava, frente ao 

temor do comunismo, esfacelando a fraternidade no seio das comunidades 

religiosas. Rubem Alves explica o processo inquisitório como processo político: a 

política eclesiástica aparece como profecia da política secular. O inquisidor ou 

dogmático é descrito como um indivíduo alucinado, embriagado, fora de si, pois só 

uma pessoa nesse estado alterado poderia ter tanta “certeza” para tomar as atitudes 

que se seguiriam (delação, juízo que resulta em graves consequências para a vida do 

seu próximo) (ALVES, 1987, p.26). 

Nesse sentido, Rubem Alves explicita sua crítica a um dos produtos mais 

infames e degenerados do dogma/doutrina: o dogmatismo, a “certeza” que gera 

consequências trágicas contra valores tão caros à própria fé cristã, como a caridade. 

                                                     
1 PUC-Minas. Mestrando em Ciências da Religião. 
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E, em sua argumentação, propositalmente inverte a ordem, afirmando que o 

dogmático não é um indivíduo “certo”, racionalmente confiável, mas só pode ser 

descrito como um alienado, que participa inclusive de uma alienação ou espécie de 

neurose coletiva: 

 

São momentos metafísicos, em que o sentimento do absoluto é respirado, de forma 

embriagadora, pelos inquisidores. Na verdade, seria possível definir um inquisidor como 

alguém que ‘cheirou’ o absoluto, e ficou fora de si. A experiência é psicodélica: a pessoa 

fica possuída pela certeza de estar pisando em terra santa, no centro mesmo do universo, 

no lugar onde se decide o futuro da história. Ali, naquele lugar, naquele momento, está se 

travando a batalha pela salvação do futuro. Ela e Deus – não importa o nome que se lhe 

dê – se con-fundem numa mesma coisa. (ALVES, 1987, p.26) 

 

Ao explicar sua “confissão” protestante enquanto “memória-experiência”, 

Rubem Alves (que fora pastor presbiteriano) explica o motivo de sua adesão: o 

espírito protestante, desde Lutero, é espírito de contestação e de afirmação da 

consciência da pessoa. “O sagrado e a verdade não habitam as instituições, mas 

invadem o nosso mundo através da consciência” (ALVES, 1982, p.14). Segundo 

Rubem Alves, enquanto o catolicismo compreende a verdade como uma grande 

catedral gótica, um edifício de pedra milimetricamente calculado e rígido, o espírito 

protestante acredita na verdade como “vento”, “vento do Espírito” que se movimenta 

de forma imprevisível. 

Em sua releitura positiva do Protestantismo, Rubem Alves aponta a Reforma 

como uma espécie de antecedente do Iluminismo, no antagonismo com o 

catolicismo e sua herança medieval. Para ele, o catolicismo seria o passado da 

história, enquanto o protestantismo seria o futuro: “É evidente que Hegel vê na 

Reforma a precursora do espírito do Iluminismo e do espírito de sua própria filosofia” 

(ALVES, 2005, p.51). Mas a defesa dos ideais protestantes empreendida por Rubem 

Alves não é ingênua. Ele elabora uma crítica ao dogmatismo protestante, 

especialmente o que ele experimentou no Brasil durante os anos de ditadura militar 

e o “expurgo” da década de 50:  
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O futuro do protestantismo nos apresenta, assim, duas possibilidades. Ou se perpetuam 

as estruturas historicamente batizadas como protestantes, mas que são, na sua 

essência, uma ressurreição do catolicismo medieval, ou os grupos reprimidos e dispersos 

se descobrem para constituir uma comunidade que expresse as marcas éticas da 

liberdade e do amor, frutos do Espírito de Deus. (ALVES, 1982, p.148) 

  

Na obra “Dogmatismo e tolerância”, Rubem Alves reafirma o valor da 

individualidade e da consciência pessoal diante do “dado” pelas instituições. Nesse 

momento, ele denuncia o status político das instituições religiosas que desejam 

“manter as coisas como estão”, sem grandes novidades ou reviravoltas. A exemplo 

da teoria de Pierre Bourdieu, leitor de Max Weber, que explica a dinâmica social do 

sacerdote como aquele que mantém a disciplina lógica através dos mitos e da liturgia 

e, consequentemente, conserva a disciplina social, Rubem Alves escreve que as 

instituições buscam a autopreservação e, assim, a manutenção do poder hierárquico: 

 

Sei que isto horroriza aqueles que habitam os espaços já organizados e disciplinados da 

vida eclesial. Tudo já está previsto. O futuro não pode ser diferente do passado. A casa 

está em ordem e os velhos descansam tranquilos. Mas, de repente, uma classe de jardim 

de infância invade a casa e tudo fica em movimento. (...) A ordem cristalizada se 

transforma na vitalidade indomável... (ALVES, 1982, p.17) 

 

Assim, percebe-se que em Rubem Alves a questão do dogma/doutrina está 

profundamente relacionada com a questão da liberdade: “o Protestantismo se 

entende como espírito da liberdade, da democracia, da modernidade e do progresso” 

(ALVES, 1982, p.81). Tal qual comentou Lutero: “o cristão é livre senhor sobre todas 

as coisas e não sujeito a ninguém. O cristão é servo a serviço de todas as coisas e 

sujeito a todos” (LUTERO, 2017, p.152).  

Por isso, segundo Rubem Alves, a liberdade da fé está relacionada à liberdade 

política, a liberdade de poder “pensar, ter ideias diferentes” (ALVES, 1987, p.26). Como 

Rubem Alves padeceu em primeira pessoa – narrando em suas reminiscências –, a 

falta de liberdade gera o medo, que gera o mal estar no indivíduo (no caso de Rubem 

Alves, “diarreia”, “insônias”, “náuseas”, claustrofobia”): a psique influência o corpo, 
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pois o ser humano é integral (ALVES, 1987, p.26). Sem liberdade política e religiosa, 

não há saúde/salvação.  

Rubem Alves defende a liberdade através de metáforas e comparações: como 

educador, ele continuamente refere-se às crianças como exemplo de liberdade e 

criatividade. No livro “Espiritualidade” ele escreve: “Palavras são gaiolas. O falado é 

aquilo que a razão engaiolou. Um Deus que pode ser engaiolado por palavras não é 

Deus. Deus é um “Pássaro Encantado”. Para ele não há palavras.” (ALVES, 2007, 

p.31). 

Rubem Alves, através de suas reflexões críticas, desconstrói a pretensão de 

verdade dos discursos lógicos doutrinários, comparando inclusive tais discursos a 

“gaiolas”, mas valoriza a palavra poética e cantada como expressão do espírito 

humano. Trata-se da experiência estética, a chamada “via da beleza”. 

Inclusive, os autores e correntes que influenciaram Rubem Alves são diversos. 

Kenner Terra e Rainerson Israel mapearam algumas dessas influências, que 

resultaram naquilo que denominam como “ecletismo alvesiano”: Lutero, Otto e Barth, 

Bonhoeffer, Paul Tillich, Richard Shaull, Wittgenstein, Malinowski, Huizinga, Hesse, 

Freud, Nietzsche e Feuerbach, além dos poetas Fernando Pessoa, Carlos Drummond 

de Andrade, Cecília Meireles e Adélia Prado (TERRA; DE LUIZ, 2017, p.207). Essa 

miscigenação no pensamento de Rubem Alves, que harmoniza teologia, filosofia e 

poesia, gerou um estilo que já se denomina na academia como “teopoesia”. Nesse 

processo, Rubem Alves se distanciou da linguagem teológica emancipatória (do seu 

próprio doutoramento enquanto um dos tantos “afluentes” da Teologia da Libertação 

na América Latina) e aproximou-se da beleza dos versos, das narrativas e dos contos 

infantis. 

Em suas obras, Rubem Alves também valoriza as experiências, a sensibilidade, 

as “percepções”, as artes e a busca humana pelo divino (que ele chama de “ânsia”, 

“saudade”...), elaborando uma crítica severa “às ciências e à teologia meramente 

conceitual, pois não veem nada para além de seus limites ou desprezam qualquer 

outro acesso ao real ou ao Divino que não seja o religioso ou o científico” (BOFF, 2019, 

p.125). Rubem Alves não nega a corporalidade com suas experiências em seus 

escritos (alimentação, sentidos – paladar, olfato, toque –, sexualidade, doença), 

rejeitando doutrinas proibitivas e negativas das experiências corpóreas como 
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pecado/tabu. Não há limites na tematização do corpo, suas debilidades, 

potencialidades e expressões por Rubem Alves. No livro “O sapo que queria ser 

príncipe”, ele narra a história de uma senhora, conhecida sua, que fora “tocada” pelo 

Alzheimer. Mesmo a enfermidade humana possui o tratamento sutil da teopoesia, 

com citação de Guimarães Rosa (ALVES, 2009, p.172-173). Para alguns é herético e 

pouco rigoroso, para outros a teopoesia é “libertação da linguagem religiosa”: 

 

Deus é o Vento; ele vem, vai, não pode ser colocado em gaiolas de papel ou Gaiolas de 

palavras... Depois disso, a única coisa que resta é a memória do seu toque na minha pele. 

Só posso falar sobre isso: reverberações sobre o meu corpo, como é tocado pelo Vento; 

às vezes um frio, às vezes uma sensação de calor, ganso-pimples... Não teologia. Poesia. 

Se você gostar – Teopoética. (ALVES, 1992, p.161) 

 

No desenvolvimento da teopoesia de Rubem Alves estão presentes as teorias 

dos jogos de linguagem de Wittgenstein. O mundo intermediado pela poesia e pela 

metáfora é interpretado pelos olhos “cheios” da experiência estética, enquanto 

instrumento decodificador da realidade, o que possibilita a felicidade e a percepção 

do belo no próprio mundo. Inclusive, a experiência estética é tão crucial para Rubem 

Alves, que ele chega a fazer uma concessão e, curiosamente, “afirmar um dogma”, 

parafraseando uma famosa sentença de Cipriano de Cartago (séc. III): “(...) sou 

cristão porque amo a beleza, ideias são chiados de estática ao fundo. Assim 

proclamo o único dogma de minha teologia cristã erótico-herética: fora da beleza não 

há salvação” (ALVES, 2002, p.132). 

 

Conclusão 

 

Rubem Alves discorre de forma crítica sobre o dogma e o dogmatismo, a 

liberdade, dúvida e certeza, com seu estilo narrativo e poético, partindo da concretude 

do mundo e do ser humano, numa escrita apaixonada e profundamente pessoal, 

responsável. Sua biografia está vivamente presente em seus escritos sobre política 

e religião, algo coerente com sua crítica à ciência feita em “terceira pessoa”, 

desprovida de vida, história, paixão e compromisso. 
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48. ESCUDO DA LIBERDADE E ARMADURA DA BUROCRACIA: GUERRA CIVIL EM 

PERSPECTIVA DA SOCIOLOGIA DA RELIGIÃO WEBERIANA 

 

 

Tiago Ferreira de Rezende1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Guerra Civil é um arco dos quadrinhos da Marvel de 2006, escrita por Mark 

Millar e desenhada por Steve McNiven, que tem como foco o tema da 

problematização das ações dos heróis, envolvendo todos os danos colaterais a 

sociedade em que os mesmos integram e até que ponto eles devem ser “livres” para 

agir. Por livres leia-se: agindo sem a supervisão governamental e aplicando seus 

próprios métodos. Sendo assim, podemos compreender que até o presente momento, 

nenhuma entidade regulamentava aqueles indivíduos, que agiam livremente de 

acordo com seus próprios ideais de justiça e de acordo com seu próprio “código” 

interno.  

Guerra Civil é um evento importantíssimo do universo de quadrinhos Marvel 

que devemos esmiuçar antes de nossa análise. O evento se inicia com uma jovem 

equipe de heróis que gravavam um reality show onde capturavam bandidos. Em uma 

abordagem específica, eles lutam contra um vilão próxima a uma escola cheia de 

crianças, o vilão, que tinha a habilidade de se explodir, o faz e leva consigo na 

explosão centenas de crianças junto com a escola. O evento faz com que a 

comunidade civil se revolte contra a sociedade de heróis e exija certa fiscalização às 

suas ações. Tony Stark, o Homem de Ferro, é pressionada por uma mãe que teve seu 

filho como vítima, e ele concorda que os heróis devam ser responsabilizados e 

monitorados por seus atos. 

No MCU (Marvel Cinematic Universe), o evento Guerra Civil se inicia em função 

dos eventos de Era de Ultron, onde os Vingadores enfrentaram um robô maligno 

                                                     
1  Graduado em História pela Unifeob, Especialista em Filosofia pela PUC Poços e Mestrando em 
Ciências da Religião pela PUC Minas. 
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criado por Stark e Banner, chamado Ultron2. O conflito quase gerou a destruição de 

uma cidade, Sokovya, assim como quase boa parte do mundo, além de em 

determinado momento do filme, Hulk se vê controlado pela magia de Wanda e destrói 

quase uma cidade inteira em conflito com Stark, que está tentando para-lo. Em 

seguida, Bucky Barnes, que estava sendo controlado por uma lavagem cerebral que 

sofrera de soviéticos, transformando-o no Soldado Invernal é acusado de explodir 

uma bomba em uma conferência mundial onde o líder de Wakanda sai mortalmente 

ferido. Uma ação conjunta de Capitão América, Falcão e Feiticeira Escarlate acaba 

em morte de civis com uma explosão, sendo todos esses fatos utilizados como base 

para a criação do Acordo de Sokovya, onde os heróis devem se entregar e trabalhar 

sob a supervisão do governo, além da condenação de Bucky, que Steve sabe ser 

inocente. O filme leva apenas a cisão do grupo dos Vingadores, e não de toda a 

comunidade de heróis, como presente nas hqs. 

Max Weber, sociólogo alemão, durante os séculos XIX e XX, fará uma 

interessante análise do que conhecemos como Religião. Vários de seus escritos 

envolveram a análise desse fenômeno humano, porém, uma obra inteira foi dedicada 

a ele, batizada de A Sociologia da Religião. Nessa obra, Weber nos apresenta um 

curioso aspecto de sua análise desse fenômeno. Ele considera que a religião deva 

ser analisada desprovida de seu caráter teológico, mas como uma organização que 

regulamenta as relações daqueles que fazem parte da mesma. Além disso, Weber irá 

nos mostrar as relações de Dominação que o indivíduo viverá na sociedade em que 

se encontra, e como essas relações o coagirão a agir frente a determinado aspecto 

contemplado pela forma de dominação que determinada instituição exerce sobre ele. 

Nessa presente comunicação tem como objetivo analisar a comunidade de 

super heróis como uma comunidade de super seres, com poderes e capacidades que 

humanos normais não tem, que os permitem agir com uma certa moral não 

regulamentada pelos seres que não possuem essas mesmas características, as 

pessoas normais. Essa análise fará uma relação direta dessa comunidade com uma 

comunidade religiosa, onde os mesmos indivíduos têm suas formas de agir 

determinadas por seus líderes. Em Guerra Civil, esses líderes serão o Homem de Ferro 

                                                     
2 Nos quadrinhos, a personagem Ultron é criada por Hank Pym, o Homem Formiga e apresenta um 
interessante transtorno para um robô: Complexo de Édipo. 
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e o Capitão América, arquétipos que representarão os poderes de dominação 

weberiana como Racional – Legal e Carismática, sendo o primeiro aspecto referente 

as ações do primeiro vingador citado a segunda ao segundo, respectivamente. Dentro 

da Sociologia da Religião, poderemos ver como essa comunidade dividida é análoga 

aos conceitos de Igreja e Seita proposta por Weber, essa religiosidade de heróis, 

possibilite a análise dessas personagens como integrantes de um todo religioso 

complexo. 

 

RELIGIÃO EM WEBER: UMA SÍNTESE 

 

Max Weber analisará a religião de forma que o elemento teológico não seja 

presente, mas apenas como uma organização de indivíduos. Isso se dá pelo fato de 

Weber considerar “o fato religioso como uma dimensão ligada a uma condição 

humana confrontada com a irracionalidade do mundo” (HÉRVIEU. 74), ou seja, uma 

tentativa do humano buscar uma resposta ordenatória em um mundo caótico, onde 

o sentido é construído pelo indivíduo, mas que não existe inerência nenhuma de 

ordenação ou destino. Além disso essa visão do fato religioso não é constante na 

história humana ou na história geral, não existe um único fato religioso que faz com 

que a religiosidade seja fundamento dele, mas sim uma “dimensão que reveste 

formas extremamente diversas conforme as épocas e as civilizações e que, portanto, 

é profundamente histórica.” (HÉRVIEU. 74). Podemos compreender assim que o 

ponto de princípio da análise do fato religioso weberiano se mostra em duas faces: 

Uma explicação ao inexplicável e com diversidade histórica. 

Esses sistemas religiosos para Weber eram muito mais do que apenas uma 

busca por uma transcendência ou uma ligação com o “altíssimo”, mas sim uma 

forma de regulamentação da vida na sociedade, nas palavras do próprio Weber são 

“sistemas de regulamentação da vida, que souberam reunir em torno de si massas 

particularmente importante de fiéis.” (WEBER. 331). Ou seja, a instituição religiosa, 

fundamentada no fato religioso, tem como pressuposto a aglutinação de fiéis em 

torno de uma liderança, em torno de uma regulamentação da vida do indivíduo, de 

forma que ela seja manifestada nas ações sociais do fiel, na forma como aquele 

indivíduo interpreta o mundo e age no mesmo. 
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A religião aqui seria algo que dá sentido as ações de um indivíduo na 

sociedade3, sendo então essa forma de interpretação do mundo a verdadeira função 

da religião na sociologia weberiana, como um motor que dá ao indivíduo um sentido 

em sua ação na anomia da sociedade. A pertence a uma religião também pressupõe 

a pertença a um grupo, criando vínculos sociais necessários ao humano desde de os 

primórdios das sociedades antigas. Agir de maneira religiosa é um agir que dá 

sentido à ação do indivíduo. 

 

COMUNIDADE DE HERÓIS: UMA SOCIEDADE RELIGIOSA 

 

“Como os bens da salvação religiosos têm o maior valor – as capacidades extáticas e 

visionárias dos xamãs, dos feiticeiros, dos ascetas e dos pneumáticos de todos os tipos 

– eles não se encontraram ao alcance de qualquer um; sua posse era um carisma que 

podia estar desperto em algumas pessoas, mas não em todas. Disso resultou a tendência 

de todo religiosidade intensiva se estruturar em corpos que correspondem às diferenças 

de qualificação carismática. Uma religiosidade de ‘virtuose’ [ou de heróis] se opôs, dessa 

forma, a uma religiosidade de ‘massa’ – entendendo que por ‘massa’ de modo algum 

designamos aqueles que estão em posição social inferior na escala social secular.” 

(WEBER. 358-359) 

 

Os heróis, por excelência são indivíduos super dotados, seja por algum motivo 

externo ao seu desenvolvimento biológico natural, podendo ser desde um teste de 

um soro para aumentar todas as potencialidades humanas, seja por um acidente com 

uma aranha radioativa, como também aqueles indivíduos que se destacam por um 

exímio treinamento de habilidades de combate. O que podemos concluir dos heróis 

é que eles são indivíduos que se encontram fora da métrica da normalidade padrão.  

Traçando um paralelo com as definições weberianas de indivíduos capazes de, 

por um carisma único, garantir uma certa “aura” de sobrenaturalidade, podemos 

observar que é justamente por esse destacar, essa unicidade, que eles são vistos pela 

religiosidade de virtuose como indivíduos aptos a professar e difundir a religião. É na 

figura desses líderes que encaixaremos os nossos heróis ou super heróis. 

                                                     
3 “Comportamentos práticos dos indivíduos e pelo sentido que eles dão a sua conduta.” (HÉRVIEU. 82) 
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É fato que nos quadrinhos são eles que salvam as pessoas de acidentes 

pequenos a desastres naturais, sendo eles portadores de tamanho poder capaz de 

dobrar até mesmo forças naturais. Fica evidente que essa capacidade os erige como 

arautos da paz, portadores de um senso único de justiça, que consideramos estar 

sempre acima do que a moral humana cotidiana. Essa unicidade realmente os torna 

seres que estão acima da moral humana, e portanto, esperamos que os atos heroicos 

exprimam o lugar que eles ocupam: seres que se aproximam do Divino. 

Entendendo que esses indivíduos se assemelham ao divino e tem eles próprios 

características que assemelham ao transcendental, devemos agora nos preocupar 

com relacionar essas organizações de super indivíduos a organização religiosa 

weberiana. 

Nos quadrinhos da Marvel, especificamente dentro da HQ Guerra Civil, há uma 

divisão de dois grupos que são liderados por super sujeitos, mas o que faz com que 

eles sejam seguidos? Porque os demais super indivíduos, cientes de sua 

particularidade na sociedade e de seus poderes, diferenciando-os dos demais, 

seguem esses líderes, que, em questão de poder, por vezes são mais fracos que eles? 

 

“O agrupamento religioso lhe aparece como um gênero particular de agrupamentos de 

dominação, um gênero que ele chama de ‘agrupamento hierocrático’. Para Weber, o 

‘agrupamento hierocrático’ é, com efeito, um agrupamento em que se exerce um modo 

particular de dominação sobre os homens.” (HÉRVIEU. 85) 

 

O que faz com que esses heróis sejam líderes é o fato de eles serem os líderes 

das equipes dos heróis mais poderosos da Terra: Os Vingadores. Uma equipe que é 

o sonho de todo super indivíduo integrar. Steve Rogers e Tony Stark dividem essa 

liderança de forma estratégica, e ambos são profundamente respeitados até pelos 

indivíduos que possuem mais poderes que eles pelo seu passado heroico e pela 

iniciativa da criação dessa super equipe para agir com determinada força em 

situações que os humanos normais não são capazes. 

Essas equipes de super humanos então, pela sua especificidade, a qual faz 

com que os humanos esperem deles a salvação e pela organização produzida por 

um líder que os regulamenta, faz com que eles se assemelhem a estrutura de 
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comunidade religiosa que Weber propõe. Aqui, fato religioso e sistema de 

regulamentação da vida se tornam ainda mais visíveis sob a influência do ideal de 

cada um dos líderes.  

 

PRÓS E CONTRA LEI DE REGISTRO: IGREJA E SEITA EM GUERRA CIVIL 

 

“Igreja e Seita são, na abordagem de Weber, tipos ideais, ou seja, modelos elaborados 

para a pesquisa, e que não existem em estado puro na realidade, mas que são polos de 

referência úteis para o estudo da realidade empírica.” (HÉRVIEU. 87) 

 

Com essa interpretação de Weber sobre esses modelos, nossa análise de 

Guerra Civil se torna ainda mais facilitada tendo em vista que, assim como os 

modelos de divisão religiosa são ideais, os quadrinhos apresentam arquétipos de 

comportamentos ideais, como é o caso de Steve Rogers e Tony Stark, que são 

arquétipos do que se consideraria a burocratização e o carisma em suas formas de 

dominação ideais.  

A S.H.I.E.L.D., uma organização militar que lida com questões que não podem 

vir a público tão facilmente ou trabalhar com super heróis, chama Steve Rogers, o 

Capitão América, para liderar uma iniciativa de prisão contra os heróis que se 

rebelarem a cumprir essas ordens. Supreendentemente, Steve se nega e se refere 

dessa seguinte maneira sobre a iniciativa à comandante da agência, Maria Hill: 

 

“Não faça políticas comigo, Hill. Super-heróis precisam estar acima daquela coisa ou 

Washington começará a nos dizer quem são os super vilões.” (MILLAR. 26) 

 

Por “aquela coisa”, Steve estava se referindo à Lei de Registro que estava 

sendo criada pelo Congresso, onde os super indivíduos deveriam entregar suas 

identidades fictícias e seriam coordenados pelo governo sobre onde e como agir. 

Além disso, o próprio Steve, enquanto portador do manto de Capitão América, já viveu 

várias aventuras nas HQs onde os verdadeiros inimigos estavam infiltrados nas 

camadas governamentais. 

Stark então se torna o arauto da Lei de Registro e se propõe ele mesmo a 

“caçar” os demais indivíduos que não se submeterem a ela. Essa atitude leva a um 
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iminente conflito entre os que seguem Stark e os que permanecem fiéis a Steve. 

Ambas as forças podem ser interpretadas aos olhos da separação weberiana das 

instituições de salvação, das instituições religiosas: Igreja e Seita. 

 

“A Igreja, constitui uma instituição burocratizada de salvação, uma administração de 

bens de salvação em que se exerce a autoridade de função e que está em estreita 

simbiose com a sociedade global(...) A Seita, é definida como uma associação voluntária 

de crentes em ruptura mais ou menos marcada com o ambiente social e no seio da qual 

se exerce uma autoridade religiosa de tipo carismático. Enquanto uma pessoa nasce 

como membro de uma Igreja, ela se torna membro de uma Seita.” (HÉRVIEU. 86) 

 

Tony Stark e seu apoio a Lei de Registro podem ler interpretados como a Igreja 

weberiana, pois agora aqueles indivíduos que são providos de poderes seguirão uma 

forma burocratizada de agira, ou seja, dentro da moralidade humana. Os heróis agirão 

de acordo com a moralidade que lhes será imposta, e consecutivamente, seu poder 

de “salvação” será manipulado por essa estrutura.  

Steve Rogers rompe com a burocratização da salvação quando inicia sua 

equipe: Vingadores Secretos. O próprio nome da equipe nos leva a pensar em 

indivíduos que agem nas sombras, como de fato o fazem. Aqueles que adentram essa 

sociedade de heróis do Capitão, o fazem, pois, seguem a liderança de Steve, pois 

confiam no seu carisma como líder, pois muitos dos que ali estão só se tornou herói 

sobre a influência desse herói. Sendo assim, a influência de liderança de Rogers é o 

que mantém aqueles indivíduos unidos, enquanto o que mantém a equipe de Stark 

unida é a submissão a burocratização dos bens de salvação. 

 

ARMADURA OU ESCUDO? DISPUTA ENTRE LEGITIMIDADE DAS DOMINAÇÕES 

RACIONAL-LEGAL E CARISMÁTICA EM GUERRA CIVIL 

 

“Para Weber, que estabelece uma distinção central entre o poder como força bruta de 

obrigação e a autoridade como poder reconhecido como legítimo por aqueles junto aos 

quais ele é exercido, a questão central é a da legitimidade do poder, uma vez que todos 

os poderes procuram ‘despertar e manter a crença em sua legitimidade’. (...) A 

legitimação racional-legal do poder corresponde à autoridade administrativa, uma 
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autoridade impessoal, que repousa sobre a crença na validade dos regulamentos e das 

funções. (...) Quanto a autoridade carismática, ela é o próprio tipo do poder pessoal, pois 

sua legitimidade repousa sobre a aura reconhecida de um determinado indivíduo.” 

(HÉRVIEU. 87-88) 

 

Em Guerra Civil não vemos apenas uma disputa egocêntrica pelo que os heróis 

consideram como sendo melhor em vista de seus ideais individuais, mas temos uma 

problemática moral sobre o lugar que a figura do herói deve ocupar dentro de um 

sistema social. Ambos os lados buscam legitimar o poder de suas convicções sobre 

de qual lado um herói deve estar, o que deve ou não motivar suas ações e quem deve 

ou não dizer contra quem suas habilidades devem seu utilizadas. A questão da 

legitimação do poder se torna central, visto que esse poder é o que definirá como as 

ações desses super indivíduos me manifestará. 

A divisão de formas de legitimação de poder é feita através dos dois líderes 

que se comportam sob formas de dominação diferentes: Tony Stark através da 

racional – legal e Steve Rogers através da carismática. 

Tony Stark, fundamentado sob a bandeira da dominação racional – legal 

weberiana, irá defender que os heróis se submetam, tanto suas próprias identidades 

(o que se compreende como sendo a principal defesa de um herói, visto que o 

mantenimento de uma identidade secreta é o que protege os indivíduos queridos que 

o cercam de sofrerem retaliações pelos seus atos) quanto suas ações. Movido pelo 

drama de uma mãe que teve seu filho morto como um “dano colateral” na ação de 

heróis inexperientes e em busca de fama, Tony fundara um sistema onde todos os 

heróis que não se submeteram a Lei de Registro fossem presos em uma prisão em 

uma outra dimensão, a Zona Negativa. Não apenas um apoiador da dominação 

racional – legal proposta pela de Lei de Registro do Estado, Tony Stark se torna o 

próprio sistema policial que os caça, captura e aprisiona, até que os encarcerados se 

“convençam” da validade do sistema e se entreguem a ele. Tony também se utiliza 

de métodos não ortodoxos para tal fim, se firmando em um maquiavelismo que 

justificará todas as suas ações, pois o mesmo cria clones de heróis para lutarem a 

seu lado e até mesmo o auxílio de super vilões, o que promove até mesmo a morte 

de um dos heróis que estão do lado contra Lei de Registro. Golias é morto por um raio 
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que atravessa seu corpo desferido por um clone de Thor, criado por Reed Richards, o 

Senhor Fantástico, a pedido de Tony Stark. 

Steve Rogers se fundamenta na tradição do herói, arraigado a valores 

individuais inquestionáveis do liberalismo sobre a importância da proteção às 

liberdades individuais. O homem que se utiliza da bandeira norte-americana como 

manto de heroísmo inspirou muito heróis americanos e não americanos a vestirem 

um colante, usarem uma máscara e protegerem o povo de seu país com sua própria 

vida. O Capitão América é um símbolo, símbolo da força de um homem que, quando 

imbuído de propósito altruísta, consegue derrubar até o maior dos males. Esse código 

de conduta, presente em seu discurso e em suas ações, inspira outros heróis, 

levando-os a olhar para ele como um legítimo líder carismático. 

A luta entre essas duas forças gera o que Weber compreende como uma 

tentativa de rompimento de um sistema consolidado, no caso, como proposto 

anteriormente, o rompimento da visão religiosa burocratizada da Igreja, uma 

autoridade institucionalizada, o Sacerdote, que garante a continuidade da religião, 

por parte do Profeta, uma entidade fundamentada na autoridade carismática4. Como 

ele próprio irá dizer: 

 

“Um direito ‘novo’ só podia ser introduzido no círculo daquilo que a tradição consagrava 

por meio de portadores de carisma: por meio de oráculos de profecias ou das decisões 

de prisma de guerra carismática. A Revelação e a Espada, os dois poderes 

extracotidianos, dois poderes típicos de inovação radical.” (WEBER. 372)  

 

A mudança não poderia existir por parte daquele que se mantém no e desejo 

manter o status-quo, mas sim daquele que o rompe. Steve Rogers é a aproximação 

entre Profeta e Guerreiro que Weber via como necessário para a quebra desse 

sistema religioso burocratizado 5 . Steve Rogers é o líder guerreiro, é aquele que 

(mesmo com sua mandíbula dependurada) no primeiro embate das equipes, não 

desiste do ideal, não desiste de lutar contra o sistema burocratizado, e aqueles que o 

seguem o fazem no espírito de uma campanha militar, como soldados que marcham 

                                                     
4 HÉRVIEU. 89 
5 HÉRVIEU. 90 



 

436 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

em uma guerra, que Weber considerará como portadora de um carisma sagrado e a 

verdadeira experiência de comunidade com Deus6. No final, ele se entrega para evitar 

o derramamento de mais sangue de membros da única comunidade que ele 

considera existente: a comunidade dos heróis. 

 

CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir que a sociedade de heróis, pelo caráter de indivíduos 

especiais, apresentando em comum entre eles o traço de extraordinário que Weber 

vê como essencial aos portadores da dominação carismática, constituem entre eles 

uma complexa visão moral do seu papel na sociedade, que os fazem se entregar ou 

resistir a Dominação Legal – Racional. 

Esses indivíduos se reúnem em torno de líderes, como em uma sociedade 

religiosa, e tem seus comportamentos moldados de acordo com as regras que os 

mesmos líderes impõem, bem como Weber observava em uma estrutura religiosa. 

Em Guerra Civil, o embate entre os que apoiam a Lei de Registro, ou seja, os 

seguidores de um líder de autoridade Legal – Racional, e os que desejam que as 

identidades secretas sejam mantidas e a ação de um herói baseado em sua ética e 

moral própria esteja acima de qualquer ordem ou controle burocrático, ou seja, os 

seguidores de um líder de autoridade Carismática, possibilitam uma leitura do 

embate entre Igreja e Seita proposta por Weber. 

Esse conflito é fundamentado na busca pela legitimação de cada uma dessas 

esferas de poder, sendo que o Profeta, o Guerreiro, para Weber, deverá sempre 

contrapor a estrutura de poder burocrática vigente, o Sacerdote. Aqui, Capitão 

América e Homem de Ferro assumem esses papéis, em uma querela que levará a 

transformação completa da sociedade de heróis como consequência dessa disputa. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

HÉRVIEU-LÉGUER, Danièle. Sociologia e religião: abordagens clássicas. Ideias & 
Letras. 2009. 

                                                     
6 WEBER. 472 



 
Tiago Ferreira de Rezende |437                                                                           

 

MILLAR, Mark. Guerra Civil. Marvel. 2007. 
 
WEBER, Max. Sociologie des religions. Gallimard. 2006.



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ST 08 – PENTECOSTALISMO E PROTESTANTISMOS 

 
 



 

 



 

 

49. “PENTECOSTALISMO CABOCLO”? NOTAS CRÍTICAS A RESPEITO DE UMA 

PROPOSTA CONCEITUAL 

 

“CABOCLO PENTECOSTALISM”? CRITICAL NOTES ABOUT A CONCEPTUAL 

PROPOSAL 

Alef Monteiro1 

 

ST 08 – Pentecostalismo e protestantismos 

Resumo 
A comunicação consiste em uma análise crítica da proposta conceitual 
“pentecostalismo caboclo” desenvolvida por Donizete Rodrigues e Manoel Ribeiro de 
Moraes Junior. O objetivo é descrever esse conceito e tecer uma crítica de seus 
pressupostos teóricos e elementos internos. Para tanto, o trabalho está baseado em 
pesquisa bibliográfica. Os resultados apontam que os autores conciliam o 
estruturalismo francês ao culturalismo americano e seus pressupostos são os 
“estudos de comunidade” (destaque para Eduardo Galvão e Raymundo Heraldo 
Maués) que tinham como característica a explicação de fenômenos sociais/culturais 
a partir de tipos humanos étnico-racialmente determinados, a exemplo do caipira 
centro-sudestino, o sertanejo nordestino e, no trabalho em questão, o caboclo 
amazônida. Os dados históricos e etnográficos abrangem populações de contexto 
não-urbanos. Concluo que a proposta dos autores é inválida e sua invalidade diz 
respeito à superação do paradigma dos tipos sociais formadores da sociedade 
brasileira, tal como era usual nos “estudos de comunidade” do século XX nas 
Ciências Sociais. Sendo o “caboclo” um sujeito social inexistente, sua religiosidade 
também inexiste, e o conceito proposto implica em reducionismo obsoleto das 
experiências religiosas. 
Palavras-chave: Pentecostalismo. Populações tradicionais. Amazônia. 
 
Abstract 
The communication consists of a critical analysis of the conceptual proposal 
“caboclo Pentecostalism” developed by Donizete Rodrigues and Manoel Ribeiro de 
Moraes Junior. The objective is to describe this concept and to weave a critique of its 
theoretical assumptions and internal elements. Therefore, the work is based on 
bibliographical research. The results show that the authors reconcile French 
structuralism with American culturalism and their presuppositions are the 
“community studies” (highlight for Eduardo Galvão and Raymundo Heraldo Maués) 
which had as characteristic the explanation of social/cultural phenomena from ethnic 
human types -racially determined, like the central-southeastern hillbilly, the 
northeastern sertanejo and, in the work in question, the Amazonian caboclo. 
Historical and ethnographic data cover populations from a non-urban context. I 
conclude that the authors' proposal is invalid and its invalidity concerns the 
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overcoming of the paradigm of social types that shape Brazilian society, as was usual 
in 20th century “community studies” in the Social Sciences. As the “caboclo” is a non-
existent social subject, his religiosity also does not exist, and the proposed concept 
implies an obsolete reductionism of religious experiences. 
Keywords: Pentecostalism. Traditional populations. Amazon. 

 

Introdução 

 

Como parte de minha pesquisa de doutorado, tenho realizado uma revisão 

bibliográfica concernente aos estudos sobre o pentecostalismo no contexto 

amazônico brasileiro. Essa iniciativa tem me possibilitado identificar e analisar 

alguns conceitos e classificações utilizados nos últimos 40 anos, pari passu com os 

modelos teóricos em voga durante cada período. Dentre o material reunido até o 

momento, selecionei para análise, nesta comunicação, a proposta conceitual 

“pentecostalismo caboclo”, desenvolvida por Donizete Rodrigues e Manoel Ribeiro de 

Moraes Junior, para se referirem às práticas religiosas pentecostais de populações 

tradicionais amazônicas. 

Donizete Rodrigues é um sociólogo português, professor da Universidade da 

Beira do Interior, e tem se destacado internacionalmente devido pesquisas sobre 

pentecostalismo. Seu colega de escrita, Manoel Ribeiro de Moraes Júnior é filósofo, 

doutor em Ciências da Religião, professor das universidades do Estado e Federal do 

Pará, e tem um campo de interesse amplo que abrange aspectos filosóficos e 

antropológicos das religiões indo do âmbito mais geral aos contextos amazônicos, 

especialmente os protestantismos e catolicismos populares, e a religiosidade de 

povos indígenas.      

Ao tomar o artigo “A pentecostalização de povos tradicionais na Amazônia: 

aspectos conceituais para uma antropologia de identidades religiosas”, publicado 

pelos professores em 2018 no volume 16, número 50, da Revista Horizontes, da PUC 

de Minas gerais, meu objetivo é descrever a proposta conceitual desses autores e 

tecer uma crítica de seus pressupostos teóricos e elementos internos (qual seja, 

dados históricos e etnográficos). Para tanto, meu trabalho está baseado em pesquisa 

bibliográfica, realizei a leitura de obras citadas no texto e também de outras 

referências que debatem o tema em questão. 
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Da proposta conceitual 

 

De modo objetivo, cito integralmente a definição que os autores fazem de 

“pentecostalismo caboclo”, qual seja:  

  

Uma prática pentecostal, ainda mais sincrética, cada vez mais descentrada dos sistemas 

tradicionais protestantes que, na região da Amazônia, se dissemina como prática de 

êxtase e cura em contextos comunitários de populações indígenas e índios 

destribalizados e povos ribeirinhos; os dois últimos inseridos na categoria social de 

caboclo. Neste contexto de “pentecostalismo caboclo‟, as igrejas evangélicas assimilam 

e ressignificam as formas de curandeirismo ou de xamanismo caboclo e - como práticas 

de bricolagens (LÉVI-STRAUSS, 1970a) e ascetismo evangélico (WEBER, 2001) - 

desenvolvem e expressam novas ritualidades e experiências religiosas-espirituais 

(RODRIGUES e MORAES JÚNIOR, 2018, p. 913-914). 

 

Crítica dos pressupostos teóricos 

 

Os problemas teóricos que destaco na definição de “pentecostalismo caboclo” 

são o conceito de caboclo, as definições de pentecostalismo e religião que subjazem 

a reflexão dos autores e a relação que ambas estabelecem com o fenômeno do 

sincretismo.  

Como embasamento para definir quem seriam os “caboclos” – sujeitos da 

pretensa modalidade religiosa abordada – os autores usam a tese de Débora Lima 

Ayres (1992) que consiste justamente na demonstração da inexistência do “caboclo” 

enquanto sujeito social objetivamente passível de pesquisa 

sociológica/antropológica, isto porque o termo consiste em uma generalização 

colonizadora que designa povos de múltiplas identidades e culturas que, inclusive, 

rejeitam o termo que no contexto amazônico é carregado de sentido pejorativo. 

Na prática, além do termo “caboclo” não há corresponder a qualquer grupo 

social, para os amazônidas, “caboclo” é sempre o “outro incivilizado”. Por exemplo, 

para o citadino, “caboclo” é o ribeirinho do interior; para o ribeirinho interiorano, 

“caboclo” é o indígena, e para os indígenas, “caboclo” devem ser alguns dos 
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“brancos”, pois eles são Kamaiurá, Tikuna, Assurini, etc. (RODRIGUES, 2006; PACE, 

2006). 

É verdade que o termo “caboclo” aparece nos trabalhos de muitos 

antropólogos como Eduardo Galvão e Raymundo Heraldo Maués, os quais que 

servem como referência para Rodrigues e Moraes Júnior (2018), contudo, é preciso 

fazer o que esses dois autores não fizeram, qual seja, considerar criticamente o 

período em que esses antropólogos escreveram.  

As produções de Wagley, Galvão e maués seguem os paradigmas usuais dos 

“estudos de comunidade” do século XX, atualmente considerados obsoletos nas 

Ciências Sociais, especialmente após a revolução barthiana do conceito de etnia que 

pôs em descredito a perspectiva “primordialista” que substancializava as 

classificações de tipos humanos da sociedade brasileira como o “caipira”, o 

“sertanejo nordestino” e o “caboclo amazônico”.  

Além disso, após a década de 1980, com a crítica pós-colonial e pós-moderna, 

o uso de classificações à revelia daquilo que os sujeitos falam sobre si, 

especialmente quando ocorre o uso de termos dotados de colonialidade, é 

considerado um abuso da autoridade etnográfica (CLIFFORD, 2002; PACE, 2006). 

Logo, ao trabalhar com o termo “caboclo”, Rodrigues e Moraes Júnior (2018) se 

comportam, por exemplo, exatamente igual a cientistas sociais que na 

contemporaneidade queiram usar o termo “povos primitivos” (que não corresponde 

a nenhum grupo social) para se referir a indígenas, ou ainda “paraíbas” (termo 

pejorativo) para se referirem aos nordestinos.        

Por conseguinte, Rodrigues e Moraes Júnior (2018, p. 913) acreditam que 

estão diante de algo que, por isso mesmo, carece de um nome. O novo fenômeno 

seria “uma prática pentecostal, ainda mais sincrética” do que aquela existente no 

restante do país e nas áreas urbanas da Amazônia. 

Ora, um fenômeno assim só seria possível se 1) houvesse um nível de 

sincretismo que possibilitasse indicar que há tipos de pentecostalismos mais ou 

menos sincréticos – só assim o surgimento de um tipo “ainda mais sincrético” de 

pentecostalismo poderia ser, de fato, um novo tipo de pentecostalismo; 2) se religião 

(inclusive o pentecostalismo) não fosse um fenômeno essencialmente e 

continuamente sincrético; uma sempre inacabada e contínua bricolagem que, como 
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já dizia Durkheim (2008), retira da sociedade em que está inserida os elementos que 

a compõe, a ponto de refletir o ethos de um povo, como já dizia Geertz (2008). 

 

Crítica do conteúdo da proposta conceitual (dados históricos e etnográficos) 

 

Os autores dizem que os dados históricos e etnográficos utilizados abrangem 

populações de contexto não-urbanos, particularmente populações indígenas, índios 

destribalizados e povos ribeirinhos – “inseridos na categoria social de caboclo” 

(RODRIGUES e MORAES JÚNIOR, 2018, p. 913-914), dentre os quais ocorreria o 

“curandeirismo ou xamanismo caboclo” “como prática de êxtase e cura em contextos 

comunitários”. 

O problema é que os autores ignoram o fato de que vários elementos e rituais 

mágico-religiosos indicados por eles (a saber, o “curandeirismo ou xamanismo 

caboclo”) não são específicos apenas dos grupos indígenas, índios destribalizados e 

povos ribeirinhos (que nem “caboclo” são), antes, tratam-se de elementos comuns 

no repertório de comunidades quilombolas (PINTO, 2010; MONTEIRO, 2021); e 

mesmo grupos citadinos, fazendo-se presente entre as classes mais populares até 

as mais altas (FIGUEIREDO, 2009; PANTOJA, 2011; MAUÉS, 1995). Portanto, não é, 

como pensam os autores, itens de uma experiência religiosa típica de um grupo da 

população rural da Amazônia, os supostos “caboclos”, mas, ao contrário, é algo 

holístico.  

 

Conclusão 

 

Diante do exposto, concluo que as experiências religiosas caracterizadas 

pelos autores não são “caboclas”, e menos ainda “ainda mais sincréticas”, visto que 

essa afirmação demanda um padrão de sincretismo que inexiste. As experiências 

religiosas em questão são simplesmente práticas religiosas sincréticas e com 

conteúdos e peculiaridades que dizem respeito ao tempo e espaço em que ocorrem. 

O que há são pentecostalismos amazônicos que tendem a expressar, através do 

sincretismo e bricolagens, o ethos das várias populações amazônicas que se 

diferencia a partir de das particularidades históricas e sociais de suas formações, 
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mas que, apesar de inúmeras diferenças, assemelham-se ao compartilhar certos 

elementos comuns do contexto amazônico. 

Por conseguinte, baseadas em teorias e compreensões obsoletas, a proposta 

dos autores é inválida e sua invalidade diz respeito à superação do paradigma dos 

tipos sociais formadores da sociedade brasileira, tal como era usual nos “estudos de 

comunidade” do século XX nas Ciências Sociais, bem como ser improvável 

demonstrar que uma religião é “ainda mais sincrética” que outra. Ora, e sendo o 

“caboclo” um sujeito social inexistente, sua religiosidade também inexiste, e o 

conceito proposto implica em uma perspectiva antiquada e reducionista das 

experiências religiosas. 
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 50. REFLEXÕES DA TEOLOGIA DA ESPERANÇA DE JÜRGEN MOLTMANN 

COMO CONTRIBUIÇÕES PARA O  MOVIMENTO RELIGIOSO PENTECOSTAL 

 

REFLECTIONS FROM JÜRGEN MOLTMANN'S THEOLOGY OF HOPE AS 

CONTRIBUTIONS TO THE PENTECOSTAL RELIGIOUS MOVEMENT 

 

Alexandre Oliveira Bilhalva1 
 

ST 8 – Pentecostalismos e protestantismos 

 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo principal, gerar uma reflexão sobre o teólogo Jürgen 
Moltmann e o seu caminhar teológico realizado na esperança. Esta teologia da 
Esperança se desenvolve como fruto de uma experiencia pessoal, que deflagou uma 
crise de fé e que o desperta novamente para a vida e determina a direção que ele 
seguiria dali por diante, em esperança. Este despertar em esperança é a força que o 
mantém vivo e é o caminho que o conduz à fé cristã, consequentemente, à teologia. 
Propomos de imediato destacar a autobiografia do prisioneiro de guerra - Jürgen 
Moltmann - que se tornou um dos teólogos mais lidos no mundo todo no final do 
século XX. Logo em seguida, trataremos de evi- denciar elementos de sua reflexão 
teológica que podem contribuir para uma Ortopraxia Pentecostal. 

Palavras-chave: Jürgen Moltmann, Teologia da Esperança, Movimento Pentecostal. 

 

Abstract 

This article aims to generate a reflection on the theologian Jürgen Moltmann and his 
theological journey carried out in hope. This theology of Hope develops as the result 
of a personal experience, which triggered a crisis of faith and which awakens him 
again to life and determines the direction he would follow from then on, in hope. This 
awakening in hope is the force that keeps him alive and is the path that leads him to 
the Christian faith, consequently, to theology. We immediately propose to highlight 
the autobiography of the prisoner of war - Jürgen Moltmann - who became one of the 
most widely read theologians in the world at the end of the 20th century. Soon after, 
we will try to highlight elements of his theological reflection that can contribute to 
an Pentecostal Orthopraxy.. 

Keywords: Jürgen Moltmann, Theology of Hope, Pentecostal Movement. 
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Introdução 

 

A reflexão teológica de Jürgen Moltmann, em todas as suas obras mais 

importantes, procura reconstruir os princípios da doutrina cristã à luz das 

promessas de Deus para um futuro glorioso em sua série de livros. Sua teologia 

surgiu como reação à um período de grandes manifestações, como nunca antes 

visto, em favor de novas formas de vida social, enfatizando a liberdade individual, a 

responsabilidade social, a paz mundial e, ao mesmo tempo, de intenso debate sobre 

o fim de Deus e do abandono dos princípios da fé cristã. 

De igual forma, as forças da secularização da sociedade moderna, da 

industrialização e urbanização que complicaram ainda mais o contexto social e 

acentuou as diferenças de classe, mas não impediram o fenômeno pentecostal de 

tornar-se uma enorme e poderosa onda religiosa e social na vida do país2.2 Antes, 

em meio a tantas mudanças, os pentecostais apresentaram-se como uma 

alternativa viável fornecendo uma cosmovisão e sentido para a considerada camada 

de cristãos. 

Perceber-se a capacidade da teologia da Esperança de Moltmann e do 

modelo operativo do movimento religioso pentecostal, ambos contextualizados 

com suas realidades. 

Moltmann, ao refletir sobre a esperança, condicionou a sua teologia dentro de 

um aspecto contextual, possibilitando uma visão da realidade e uma maneira de 

transcender a mesma, quando se inseri na história para transformar o presente na 

perspectiva do Reino. O movimento pentecostal, por sua vez, valoriza a experiencia, 

tornando-se aceitável ao homem moderno e estando destinado a sobreviver em 

qualquer momento histórico. Precisamos fazer uma análise comparativa entre as 

duas verdades para podermos apontar contribuições capazes de cooperar para que 

o crescimento religioso pentecostal corresponda em ações transformadoras na 

                                                     
2 Atualmente, a forma de cristianismo que está crescendo mais rapidamente é o pentecostalismo. Cf. 
Conselho Mundial de Igrejas. O número de pentecostais no mundo são de 590 milhões de pessoas. 
Disponível em: https://www.oikoumene.org/en/church-families/pentecostal-churches, acesso em 
17/02/2021 

https://www.oikoumene.org/en/church-families/pentecostal-churches
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sociedade. Isso resultará em experimentar a força vital do pentecostalismo 

conduzida nos pressupostos de responsabilidades como mundo presente3. 

 

Jürgen Moltmann: uma breve bibliografia 

 

A reflexão teológica de Jürgen Moltmann, em todas as suas obras mais 

importantes, procura reconstruir os princípios da doutrina cristã à luz das 

promessas de Deus para um futuro glorioso em sua série de livros. Sua teologia 

surgiu como reação a um período de grandes manifestações, como nunca antes 

visto, em favor de novas formas de vida social, enfatizando a liberdade individual, a 

responsabilidade social, a paz mundial e, ao mesmo tempo, de intenso debate sobre 

o fim de Deus e do abandono dos princípios da fé cristã. 

Nessa época de confusão os ateístas ganhavam forças usavam o Holocausto 

e Hiroshima como provas contrárias à existência do Deus do teísmo cristão, e ainda, 

argumentavam que: “o Deus do Cristianismo tradicional excluía a liberdade humana 

e o senso de responsabilidade por este mundo. Eles baseavam a esperança no 

futuro em princípios completamente seculares e humanistas” (GRENZ; OLSON, 

2003, p.203). 

Neste período, alguns teólogos se contentavam em condenar o “espirito da 

época” com suas teologias tradicionais, próximas de um Deus distante dos 

problemas humanos e com rumo a irrelevância. Outros, ainda, aceitavam a proposta 

ateísta e acabavam muitas vezes dissolvendo a reflexão sobre Deus numa quase e 

total imanência, como é o caso da teologia de processo. 

Entretanto, a teologia de Moltmann, surge como um ponto de contato entre a 

cultura contemporânea e a escatologia da esperança que caracterizava a igreja 

apostólica. Moltmann destaca como tema central, ao longo de seus escritos, a 

esperança realista fundamentada na História e na experiência. Ele apresenta uma 

teologia de orientação escatológica e politicamente responsável. Ou seja, a leitura 

                                                     
3 Este artigo é um ensaio de uma pretensão maior a respeito de encontrar contribuições à ortopraxia 
pentecostal a partir da Teologia da Esperança. Uma análise com foco, sobretudo, no que há de 
comum entre as duas ideias e oferecer propostas à uma ortopraxia pentecostal intrinsicamente 
relacionada com mobilidade na sociedade. 
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de uma “doutrina prática” pois, para o teólogo alemão, o Reino de Deus deve 

proporcionar transformações ao ser humano e, também, mudar o mundo à luz da 

esperança cristã até sua transformação derradeira por Deus. Pois, no entender de 

Moltmann, uma transformação pessoal e interior sem uma mudança nas 

circunstancias estruturais, seria uma ilusão idealista. 

 

A vida e a carreira de Moltmann 

 

Jürgen Moltmann nasceu em 18 de Abril de 1926 em Hamburg (Alemanha). 

Viveu durante a primeira guerra e aos dezessete anos de idade prestou serviço militar 

obrigatório ao exército alemão e após seis meses de serviço militar foi preso pelos 

ingleses na Belgica, em 1945, e mantido prisioneiro até 1948. No campo de 

prisioneiros, os horrores da guerra o fizeram ter uma experiencia de fé. Ele começou 

a refletir sobre a condição humana, que, até aquela época não o havia preocupado, 

e pela primeira vez lia a bíblia que ganhou do capelão americano. Esse 

encarceramento se tornou um divisor de água em sua vida e ele, começou a refletir 

numa teologia existencial. Em 1948, ele retornou à Alemanha e na Universidade de 

Göttingem, com professores fortemente influenciados por Barth, deu continuidade 

aos estudos de teologia que iniciara no campo de prisioneiros de Northon-Camp, na 

Inglaterra, concluindo-os em 1952. De 1953 a 1958 foi pastor de uma pequena igreja 

Reformada na cidade de Bremen, quando se tornou professor de Teologia 

Sistemática na Universidade de Bonn, onde lecionou de 1957 a 1963, foi lá que teve 

o primeiro contato Wolfhart Pannenberg, outro importante porta-voz da teologia 

escatológica dos anos 60 (GRENZ.; MILLER, 2011, p.124). Em 1967, transferiu-se 

para a Universidade de Tübingen, onde continuou a exercer a mesma função.4 

No período pós guerra, foram anos com frustações amargas e a grande 

pergunta que se fazia, originaria de Emmanuel Lévinas (1906-1995) era: “Como falar 

de Deus depois de Auschwitz?” E ainda, naquele momento histórico, as discursões 

teológicas em torno de temas do existencialismo era generalizado, visando alcançar 

um futuro mais justo, mais pacifico e mais humano (MOLTMANN, 2005, p.20). Nas 

                                                     
4 MOLTMANN, Jürgen. Teologia da Esperança, Estudos sobre os fundamentos e as consequências de 
uma escatologia cristã. São Paulo: Loyola, 2005 (orelha do livro). 
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palavras de Moltmann: “queríamos sair da apatia e buscávamos esperança que nos 

possibilitassem viver” (MOLTMANN, 2005, p.20). Ele se questionava porque a 

teologia cristã deixou escapar e permitiu que lhe tirassem a esperança, uma vez que 

é a parte essencial de sua mensagem? Assim sendo, o autor decide resgata-la e a 

esperança situa-se nos fundamentos da sua teologia. Uma teologia que traz a 

esperança como ponto de ação na perspectiva do Reino de Deus Vindouro. Para 

Moltmann, “a teologia cristã é theologia pública por causa do Reino”. 

É importante ressaltar, que em seu redirecionamento teológico, Moltmann 

lança mão de diversas fontes. Suas influencias teológicas incluem Karl Barth, Tillich 

e no estudo do pensamento hebraico e do cristianismo primitivo, estudiosos do 

Antigo e Novo Testamento, como Gërhard Von Rad e Ernest Käsemann. Além dessas 

fontes cristãs, Moltamnn usa de forma extensiva a produção da obra filosófica do 

judeu Ernest Bloch. Bloch produziu uma enorme obra filosófica de análise científica 

social marxista intitulada: O princípio da Esperança. Na visão de Bloch, os seres 

humanos são instintivamente dotados de esperança, ou seja, impelidos por um 

mesmo objetivo: o de superar a alienação e descobrir nossa percepção verdadeira do 

eu. Essa busca impulsiona a história por meio de mudanças revolucionárias cujo 

objetivo é alcançar a utopia não concretizada, este “ainda não” influencia o presente 

e o passado (GRENZ; OLSON, 2003, p.130). 

Moltmann fez uma espécie de paralelo, da ontologia do futuro desenvolvida 

por Block, quando toma muita coisa emprestada, mas acrescenta uma forte crítica, 

“a visão de Bloch de que a humanidade pode encarar o futuro com esperança e 

transcender suas circunstancias rumo a utopia sem Deus é uma ilusão” (GRENZ; 

OLSON, 2003, p.208). Moltmann procura demonstrar , que só a esperança 

especificamente cristã, baseada na paixão pelo futuro que se tornou ”realmente 

possível” graças à ressurreição de Cristo, é capaz de superar este conceito abstrato. 

Pois ela, a ressurreição de Cristo, aponta para uma possibilidade real no que diz 

respeito à vida humana e à própria história (GRENZ;MILLER, 2011, p.131). 

Após esse breve relato a respeito de sua vida, abordaremos os aspectos 

empregados no pensamento teológico de Moltmann que se relacionam com o 

movimento religioso pentecostal, a fim de encontramos contribuições relevantes para 

o conceito de conversão ao pentecostalismo. Esta abordagem será desenvolvida a 
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partir das suas produções acadêmicas do primeiro período (1964-1975), onde o autor 

se torna conhecido ao desenvolver a perspectiva da Esperança na Teologia cristã. É 

na trilogia, que começa com a Teologia da Esperança (1964), passando pelo O Deus 

crucificado (1972) e por último em A igreja na força do Espirito (1975), onde é 

empregado os aspectos da experiencia pessoal com Deus, a fundamentação bíblica 

da revelação e a força do Espirito Santo que entendemos ser peculiares com o modelo 

operante do movimento pentecostal. 

 

O aspecto da experiencia 

 

A primeira abordagem é a experiencia pessoal marcou o encontro de 

Moltmann com alguém que ainda era desconhecido para ele, mas que aos poucos se 

revelava em esperança, para um novo começo, para uma nova vida. Foi uma 

experiência de realidade de Deus abstraída dos efeitos da guerra quando era um 

prisioneiro. Com o tempo, ele adquiriu a compreensão que modificou sua percepção 

de Deus, e ele encontrou na esperança refúgio e força que o manteve vivo. O lugar foi 

o palco de uma experiencia divina capaz de mostrar-lhe que não se trata de um Deus 

silencioso, mas um Deus solidário e que se relaciona com o sofrimento  humano. 

Esta percepção formou os principais temas que complementaram sua teologia. 

A percepção dos efeitos da esperança em Deus e da presença divina no 

sofrimento humano que Moltmann alcançou em sua experiencia pessoal com Deus, 

são os principais temas que complementaram sua teologia. Na Teologia da 

Esperança (MOLTMANN, 2005), descreve a relação entre Deus e a história, onde a 

história torna-se o espaço do compromisso político e social da práxis cristã. Na obra 

O Deus Crucificado (MOLTMANN, 2020), a cruz é vista como uma identificação de 

Deus como o sofrimento do mundo no sofrimento de Cristo. Moltmann percorre o 

caminho de um Deus sofredor, a partir da morte de Cristo na cruz. Somente uma 

interpretação do sofrimento divino que se identifica e ao mesmo tempo se relaciona 

com o sofrimento humano, permite liga-lo ao que aconteceu em Auschwitz e inclusive 

de suscitar esperança. 

Por esta razão a esperança, foi sua companheira inseparável, durante e após 

guerra, em seu envolvimento pastoral, teológico e com questões públicas e políticas. 
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O aspecto da revelação bíblica 

 

Segundo aspecto empregado na teologia de Moltmann, é a fundamentação 

bíblica da revelação. Embora ele fosse um crítico quanto ao “bíblicismo literal”, sua 

teologia é de fundamentação bíblica (GRENZ.; OLSON, 2003, p.208). 

Para não cair no ateísmo, nem no Deus secular ou impotente, Moltmann, 

reinterpreta a esperança escatológica e marxista de Bloch, por entender que qualquer 

esperança sem revelação de Deus é abstrata e sem fundamento. Ele enfatiza a 

transcendência de Deus na ontologia do futuro desenvolvida por Bloch, onde Deus 

guia e transforma o presente a partir do futuro absoluto, que é o seu reino vindouro. 

A bíblia registra como o povo de Israel vivia a luz das promessas de Deus e são essas 

promessas que dão sentido ao presente. Assim, em sua ontologia, “o futuro não é 

determinado pelo presente, mas sim é ele quem o determina...Ele não está se 

formando a partir do presente, mas vindo a ele, impulsionando-o para novas formas 

de realidade” (GRENZ; OLSON, op.cit., p.210).15 

Moltmann rejeita explicitamente qualquer teologia natural e encontra, através 

de um meticuloso exame das Escrituras a manifestação inicial de Deus no meio de 

Israel e da igreja primitiva como uma promessa para o futuro (GRENZ; OLSON, op.cit., 

p.211).16 Moltmann baseia-se principalmente em textos bíblicos, sobre tudo na 

orientação escatológica que permeia a Escritura,517 e fazendo uso dessas revelações 

bíblicas ele não somente rompeu com o teísmo clássico ou diferiu da teologia de 

processo, mas, ainda, manteve as bases para uma teologia puramente cristã. 

 

O aspecto do Espírito Santo 

 

Um outro aspecto empregado na teologia de Moltmann, que foi acima de tudo 

contrario a teologia do processo, diz respeito ao relacionamento recíproco entre Deus 

e mundo. A história de um Deus trino como ele é, ou seja, o acontecimento como a 

cruz, a ressurreição e o envio do Espirito Santo. Na obra A igreja na força do Espirito, 

                                                     
5  Diferentemente do movimento pentecostal que tem a bíblia como verbalmente inspirada, para 
Moltmann, “A bíblia traz em sua essência o testemunho da história das promessas de Deus e ao 
mesmo tempo, testemunho do próprio Deus”. (MOLTMANN, 2020, p.323). 
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é o Espirito Santo que lembra dos não lembrados no mundo, ele move uma igreja 

comprometida ética e politicamente com o mundo (MOLTMANN, 2013). 

Moltmann nunca teve a pretensão de percorrer um caminho novo, antes, 

desejava apresentar os problemas teológicos específicos com a ênfase na 

Esperança. Nesta intenção, podemos encontrar assuntos tratados que são a 

essência para um cristianismo prático e, que passaram dos círculos estritamente 

acadêmico, podendo dialogar com qualquer leitor seja ele católico, judeu ou 

protestante. Fato que não impede, conforme a proposta desta reflexão, dialogar com 

cristãos pentecostais. 

 

Pentecostalismo 

 

É importante ressaltar que a partir da rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, 

rapidamente a chama do Espírito Santo espalhou-se contagiando a todas as 

estruturas eclesiásticas dentro do cristianismo, representando uma restauração da 

dimensão experiencial da fé cristã. Todavia, é necessário considerar o sentido mais 

amplo e abrangente do pentecostalismo para que se possa dar maior credibilidade 

ao movimento. Pois, o mesmo não pode ser reduzido ou interpretado como uma 

invenção do início do século 20, mas deve ser descrito como uma realidade bíblica.6 

Pretende-se, então, seguir a mesma proposta teológica que interpretes 

pentecostais, como David Mesquiatti, Staley Horton, Amos Yong e Bernardo Campos, 

entre outros, que já fizeram uma releitura no que diz respeito a uma identidade 

teológica propriamente pentecostal7 de forma, que valorize as características mais 

importantes do movimento. 

David Mesquiati e Kenner examinam o pentecostalismo como um movimento 

que assume os quatro fundamentos da Reforma Protestante (só Cristo, só a graça, só 

                                                     
6  Muitos historiadores e estudiosos apontem para um movimento pentecostal, a partir de um 
derramamento do Espirito Santo na escola bíblica que o pastor Charles Perhan havia fundado em 
Topeka, kansa, em 1901, onde 40 alunos matriculados buscavam o batismo com Espírito Santo por 
crer na promessa feita aos apóstolos e a todos quantos crerem nessa promessa. Outros, ainda, 
apontam para seis anos depois com William J. Seymour na rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia. 
7 Nos últimos anos, principalmente em contextos acadêmicos, os autores pentecostais tem levantado 
o problema hermenêutico do Pentecostalismo por entenderem que as demais propostas teológicas 
produzidas na literatura brasileira, ainda, exigem a necessidade de contribuições que permitam articular 
uma identidade pentecostal. 
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a fé e só a Escritura) para a unidade e a identidade cristã. Estes quatro fundamentos 

impactaram a teologia da Reforma e tornaram-se raízes para discursões teológicas 

(OLIVEIRA; TERRA, 2018. p.28). Os pentecostais entendem-se como herdeiros do 

fundamento teológico da Reforma e, por sua vez, não desprezam sua vertente 

teológica. Entretanto a teologia reformada inibe os teólogos pentecostais de valorizar 

uma das características mais importantes do movimento, ou seja, a experiencia 

original do pentecoste, pois pentecostalismo não são outra coisa que o intento de 

reviver cada dia esta experiencia. 

De modo genérico, pode-se afirmar que o pentecostalismo não rompe com a 

Reforma Protestante, mas resgata explicitamente o protagonismo do Espirito Santo 

e assume ainda, a sua correlação com os quatros fundamentos da Reforma, 

tornando-os ainda mais complexos. 

Os autores usam aqui o termo, denominado por Bernardo Campos de: 

“Princípio da Pentecostalidade”. Este termo, não se refere à uma pentecostalização 

da igreja, mas um mover do Espirito Santo que ocorre dentro das estruturas do 

cristianismo, (Católica e Protestante) e sendo, também, capaz de gerar comunidades 

renovadas de expressões concretas e culturais, como são os pentecostais8.22 Logo, 

a pentecostalidade é um ato do Espirito Santo ou uma ação com perspectiva cristã 

global e não denominacional9. 

Neste ponto de vista, que não é novo ou exclusivo da tradição pentecostal, 

encontramos outra particularidade com a teologia de Jurgen Moltmann. Ambos 

valorizam a dimensão pneumatológica como chave hermenêutica10. Do mesmo modo, 

                                                     
8 Este ponto de vista não é novo ou exclusivo da tradição pentecostal. Outros autores (Paull Tillich, 
Jurgen Moltmann) por exemplo valorizaram a dimensão pneumatológica como chave hermenêutica. 
Entretanto, eram dependentes das hermenêuticas e propostas dogmáticas que não levam às últimas 
consequências, ou seja, a importância da experiencia onde os pentecostais fazem leituras subjetivas 
numa abertura de experiência à narrativa do texto e ao próprio Deus. Consequentemente o autor 
propõe “um rompimento discreto ou aparente” com aquilo que ele considera “teologias que relegam 
as experiencias carismáticas a um saber menor”. (OLIVEIRA;TERRA, 2018, p.18 e 28. Grifo do Autor) 
9 “Princípio da Pentecostalidade”, o que seria mais adequado para compreensão do surgimento do 
movimento pentecostal clássico, visto que não pode haver uma compreensão, simplesmente, a partir 
de um pentecostalismo que começou em Tokeca, Kansa (1901) e em Azuza Street, Los Angeles (1906) 
e influenciou todo o continente. (CAMPOS,2018. p.8, Grifo do Autor). 
10  Outros autores como Paul Tillich, por exemplo, também valorizaram a dimensão do Espirito, 
entretanto, eram dependentes das hermenêuticas e propostas dogmáticas que não levam às últimas 
consequências. Consequentemente o autor propõe “um rompimento discreto ou aparente” com aquilo 
que ele considera “teologias que relegam as experiencias carismáticas a um saber menor. (CAMPOS, 
Idem, p.18, Grifo do Autor). 
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assim, como a esperança é para Moltmann a ênfase de sua teologia, o movimento 

religioso pentecostal, evidencia-se pela experiencia como o elemento principal na 

construção de sua identidade. A experiencia torna-se o eixo da tarefa de 

teologização do pentecostalismo. 

A experiencia, assumida como a principal especificidade dos pentecostais, 

não é uma experiencia que ocorre livremente ou uma experiência subjetiva de puro 

emocionalismo. Para os pentecostais, certas experiencias religiosas segue uma 

ampla tradição expressa nas Escrituras judaicas e cristãs. “Essa experiencia não está 

nem mesmo desligada da história da Igreja e nem contradiz ou suplanta verdades 

convencionalmente aceitas nos credos históricos” (SIQUEIRA, 2019, p.54-55). 

Os pentecostais afirmam que objetivamente a salvação está centralizada em 

Cristo e que o Espirito Santo naturalmente desempenha um papel importante como 

agente (paráclito) não estático no crente e na Igreja11.26 

A experiencia religiosa pentecostal pode, também, ser acentuada como 

experiencias, na qual os pentecostais se caracterizam pela afirmação impetuosa da 

ação presente do Espirito, na interpretação das Escritura Sagradas e na vida da 

comunidade12. 

a) A primeira experiência é com a pessoa do Espirito Santo e se manifesta em 

dois momentos. O primeiro é onde há um discurso sobre o poder de Deus na vida do 

crente, levando-o a uma capacidade de conversão e/ou novo nascimento. Tal 

experiencia é chamada, também, de batismo no Espirito Santo, isto é, selados no 

Espirito Santo para o dia da redenção (Cf. Ef 1.13). É considerado aqui como um dos 

maiores milagres, pois permite aos convertidos romper com o seu passado. O 

segundo momento dessa experiencia é o batismo com Espirito Santo, que não é algo 

ligado a soteriologia como o anterior, mas trata-se de um revestimento posterior, 

com o qual os cristãos entendem-se revestidos e isso produz consequências como 

falar em línguas estranhas (Glossolalia) (Cf. I Co 12.13) e profetizar, manifestação 

                                                     
11 Inicialmente em sua essência, impera na construção do entendimento nas diferentes comunidades 
pentecostais a leitura cristológica no Jesus que salva, cura, batiza e virá. Entretanto essa 
“centralidade cristológica apresenta um paráclito (auxiliador) na missão desse Cristo: o Espirito 
Santo como pessoa e ativamente presente no crente e na igreja.” Cf. OLIVEIRA; TERRA. 2018, p.26. 
12 A experiencia religiosa pentecostal não pode ser analisada fora da tríade: “Espírito”, ”Escritura” e 
“Comunidade”. Conforme ARCHER,2005 apud OLIVEIRA; TERRA. p.49. 
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tangível de fenômenos sobrenaturais e capacitação especial para o serviço (OLIVEIRA; 

TERRA, op. cit., p.31-33). Tal experiencia do batismo com Espirito Santo é promessa 

para todos, e é muito importante para qualquer pentecostal que busca reviver os 

tempos apostólicos, sendo então, defendida como uma doutrina central para o 

pentecostalismo clássico. 

b) Outra experiência que evidencia a especialidade do pentecostalismo é 

como o crente pentecostal interpretam o texto bíblico, ou seja, eles leem a bíblia 

valorizando o êxtase, que é uma experiência com a narrativa, uma leitura com 

perspectiva de reconstruir a história. Neste sentido, o Espirito Santo ilumina a 

intensão de compreender a bíblia, o qual não se torna necessariamente uma 

experiência idêntico ao original, mas sim em experiência com sentido 

contemporâneo. Uma experiência da própria comunidade, onde “Não há distorção do 

texto, mas construção do sentido como defendem as teorias pós modernas de 

interpretação” (OLIVEIRA; TERRA, 2018, P.42). Foi exatamente por ser capaz de 

desfrutar desses princípios narrativos, que houve um resgate da pneumatologia 

cristã, uma vez que a igreja como forma de regular a vida das comunidades conteve a 

ação do Espirito Santo na sua rotina13. 

c) A experiencia com a pessoa do Espirito Santo, além de permitir o crente 

afirmar uma identidade nova, ainda, torna-o uma pessoa capacitada, já que ela recebe 

força e poder do alto para enfrentar os poderes do mal que atuam neste mundo, e ela 

é comissionada como o veículo da manifestação do Espírito Santo na evangelização 

do mundo. Este revestimento de poder para o serviço oferece a todos a possibilidade 

de participação e a responsabilidade na evangelização dos não crentes, que por sua 

vez, impulsiona o crente a pertencer a uma comunidade de objetivos comum, 

solidariedade mútua e onde ele será valorizado por sua conversão. Estas 

comunidades cristãs são espaços acolhedores, onde os fiéis exercem os talentos e 

cuidados uns com os outros e o anuncio da sua fé (missão). 

                                                     
13 Conforme CAMPOS, no decorrer dos séculos, a igreja foi testemunha de inúmeras e diferentes 
formas de manifestação desta ação do Espirito Santo: “algumas vezes como oposta à igreja 
institucional, sendo considerada seita a ser combatida, outras como subterrânea a ela, uma heresia 
que se erige sobre a instituição.” Fonte: CAMPOS Bernardo. O princípio da Pentecostalidade. São 
Paulo: Recriar,2018. P.77. 
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Desta forma, o pentecostalismo tornou-se aceitável ao homem moderno, pois 

com sua mensagem apropriada, acolhe mesmo dentro de uma sociedade profana e 

marcada pela exclusão. A valorização da experiencia permitiu a expansão de um 

movimento continuísta com ênfase nos dons do Espirito Santo, curas e milagres, 

numa sociedade cética, apoiada na racionalização, na ciência e na secularização, que 

resultou no declínio das religiões (OLIVEIRA; TERRA. Op. cit., p.93). Nem mesmo as 

forças da secularização da sociedade moderna impediram o fenômeno pentecostal 

de tornar-se uma enorme e poderosa onda religiosa e social na vida do país. O 

crescimento do movimento religioso acontece de forma acelerada não somente entre 

as classes mais pobres e marginalizadas da sociedade, atualmente segmentos da 

classe média, alta, do mundo político, midiático e partidário tem aderido ao 

movimento Pentecostal em sua versão carismática (DAYTON, 2018. p. 29). 

Atualmente, a forma de cristianismo que está crescendo mais rapidamente é 

o pentecostalismo, mas es seguintes perguntas carecem de respostas: Qual o 

resultado do crescimento deste pentecostalismo tão forte e poderoso e que se 

estende em todas as camadas da sociedade? Convertendo-se o indivíduo, sua 

conversão tem resultado individual ou coletivo? Com estas perguntas não queremos 

atribuir ao movimento religioso a tarefa de resolver os problemas sociais do mundo, 

mas temos a pretensão de contribuir para a ortopraxia pentecostal capaz de colocar 

efetivamente o cristão em movimento no sentido de mudar a história humana com 

práticas de justiça e bondade. Isso resultará, como já dissemos, em experimentar a 

força vital do pentecostalismo conduzida nos pressupostos de responsabilidades 

como mundo presente. 

Para tentar chegar ao objetivo, aproximaremos as principais ênfases 

levantadas neste estudo, a fim de encontrarmos as contribuições da Teologia da 

Esperança ao modelo operativo pentecostal, ou seja, para uma ortopraxia 

pentecostal. 

Ambas teologias tem fundamentação bíblica, com interpretação escatológica, 

valorizando tanto a imanência como a transcendência de um Deus soberano e 

solidário. Entretanto, na leitura pentecostal, nota-se, a necessidade de reafirmação 

quanto a compreensão de mundo. O leitor pentecostal interpreta a narrativa bíblica 

como sua história, onde Deus estaria emponderando-o para a conversão e para 
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vencer o mal. Entretanto, para este mesmo leitor, o mundo estaria fadado ao fracasso 

e a destruição, como resultado do próprio pecado. Logo, não interessa ao crente 

transformar ou preservar o mundo. A leitura bíblica através do êxtase, que ajuda o 

leitor a descobrir a si mesmo, deve ser ampliada no sentido temporal, onde Deus 

permanece solidário com o sofrimento do próximo e com a sua criação. A situação do 

mundo e da criação não podem ser vistas como resultado do pecado, mas como 

objeto do amor de Deus a ser alcançado. Desta forma, ampliar o espaço e as relações 

solidarias e acolhedoras das comunidades cristãs com o mundo, seria evoluir para 

uma experiencia relacional com a dor do “outro”, conforme a proposta pela Teologia 

da Esperança. 
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51. COMUNIDADES EVANGÉLICAS HAITIANAS EM SÃO PAULO 

 

HAITIAN EVANGELICAL COMMUNITIES IN SÃO PAULO 

 

Bernadete Alves de Medeiros Marcelino1 
 

ST 8 – Pentecostalismos e protestantismos 

Resumo 
A partir da intensificação do fluxo migratório haitiano para o Brasil em 2010, logo 
após um terremoto no Haiti, foi possível observar o surgimento de inúmeras 
comunidades evangélicas haitianas em diferentes regiões do território brasileiro. 
Frente esse cenário, um estudo mais aprofundado desses grupos se tornava cada 
vez mais necessário. Ao verificarmos que a maioria dos haitianos que chegavam ao 
Brasil eram evangélicos, mas a religião predominante no Haiti era o catolicismo, nos 
questionamos sobre os motivos que poderiam justificar esse cenário. As hipóteses 
para essa indagação nos motivaram a pesquisar esse contexto. O presente trabalho 
tem, portanto, o objetivo de analisar o papel exercido por comunidades evangélicas 
haitianas entre seus adeptos em contexto migratório no Brasil, a partir de grupos de 
haitianos evangélicos em São Paulo. Como recurso metodológico, optamos pela 
pesquisa etnográfica entre haitianos no bairro de Guaianases, na cidade de São 
Paulo, além de levantamento bibliográfico e entrevistas abertas. Os resultados nos 
mostraram que as comunidades evangélicas haitianas exercem o papel de 
facilitadoras no contexto migratório de seus adeptos, desencadeando um processo 
que estimula e impulsiona a migração de haitianos evangélicos para o Brasil. 
Concluímos que essas comunidades se tornam uma extensão de rede social 
migratória e que a compreensão desse cenário pode trazer contribuições para outras 
pesquisas com temáticas semelhantes. 
Palavras-chave: Religião. Migração. Haitianos Evangélicos. Comunidades 
Evangélicas Haitianas. 
 
Abstract 
From the intensification of the Haitian migratory flow to Brazil in 2010, right after an 
earthquake in Haiti, it was possible to observe the emergence of numerous Haitian 
evangelical communities in different regions of the Brazilian territory. Faced with this 
scenario, a deeper study of these groups became increasingly necessary. When 
verifying that the majority of Haitians who arrived in Brazil were evangelicals, but the 
predominant religion in Haiti was Catholicism, we asked ourselves about the reasons 
that could justify this scenario. The hypotheses for this question motivated us to 
research this context. The present work has, therefore, the objective of analyzing the 
role played by Haitian evangelical communities among their adherents in a migratory 
context in Brazil, from groups of evangelical Haitians in São Paulo. As a 
methodological resource, we opted for ethnographic research among Haitians in the 
                                                     
1 PUC-SP. Doutora em Ciência da Religião. 
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Guaianases neighborhood, in the city of São Paulo, in addition to a bibliographic 
survey and open interviews. The results showed us that Haitian evangelical 
communities play the role of facilitators in the migratory context of their adherents, 
triggering a process that stimulates and drives the migration of evangelical Haitians 
to Brazil. We conclude that these communities become an extension of a migratory 
social network and that the understanding of this scenario can bring contributions to 
other research with similar themes. 
Keywords: Religion. Migration. Evangelical Haitians. Haitian Evangelical 
Communities. 
 

Introdução 

 

A imigração haitiana aconteceu para o Brasil com muita intensidade a partir 

de janeiro de 2010, logo após um terremoto que ocorreu no Haiti e deixou centenas 

de mortos e inúmeros desabrigados. No entanto, o terremoto não teria sido a única 

motivação para que esse contingente de imigrantes tivesse escolhido o Brasil como 

país de destino naquela ocasião.  

Em um levantamento aprofundado sobre as questões motivacionais 

relacionados a esse processo imigratório, Marcelino (2021) descreve as 

problemáticas relacionadas a própria história, economia, política e outros processos 

de imigração em massa de haitianos para outros lugares em outros momentos. No 

entanto, tendo em vista a entrada de muitos desses imigrantes no Brasil, o haitiano 

se viu frente a ausência de políticas públicas imigratórias, no país.  

Foi nesse cenário que surgiu inúmeras pesquisas sobre grupos de haitianos, e 

a percepção de que um grande número deles era evangélico. Em pesquisa anterior, 

de mestrado, foi possível observar e acompanhar um grupo de haitianos adventistas 

no centro de São Paulo. Por meio da análise realizada a partir desse contexto, nos 

deparamos com diversas comunidades evangélicas adventistas e de outras 

denominações surgindo pelo Brasil (MARCELINO, 2019). Por outro lado, ao 

pesquisarmos sobre a religião predominante no Haiti, tínhamos a informação de que 

esta era católica.  

Em decorrência desse cenário, passamos a nos questionar sobre os motivos 

que  poderiam justificar a presença de tantos haitianos evangélicos no Brasil. As 

comunidades evangélicas teriam facilitado o processo imigratório desse contingente 
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para o Brasil? Qual o papel das comunidades evangélicas entre seus adeptos em 

contexto migratório no Brasil?  

Para execução da pesquisa em pauta, escolhemos como metodologia a 

pesquisa etnográfica, somada ao levantamento bibliográfico, três relatos migratórios 

e entrevistas abertas. Nesse trabalho temos a pretensão de apresentar o papel 

exercido por comunidades evangélicas haitianas entre seus adeptos em contexto 

migratório no Brasil, a partir de grupos de haitianos evangélicos em São Paulo (SP).   

Para pesquisa etnográfica escolhemos trabalhar com um bairro periférico de São 

Paulo, chamado Guaianases, onde encontramos pelo menos três comunidades 

evangélicas haitianas. A pesquisa etnográfica durou dois anos e seis meses.  

Para melhor exposição da nossa abordagem, iniciaremos apresentando 

alguns elementos conceituais e práticos que nos auxiliaram na análise do nosso 

objeto. Posteriormente, seguiremos expondo as comunidades evangélicas haitianas 

presentes em Guaianases - SP, e o seu papel entre seus adeptos. Esse estudo deriva 

de uma pesquisa de doutorado.  

 

Elementos conceituais e práticos: transnacionalismo, redes sociais migratórias e 

Comunidades étnicas   

 

Ao levantarmos elementos conceituais e práticos para compreensão do nosso 

objeto de pesquisa, pelo menos três concepções foram extremamente relevantes. 

Estas diziam respeito ao transnacionalismo, as redes sociais migratórias e as 

comunidades étnicas em processos de migração.  

Antes de adentrar a nossa primeira proposição, julgo relevante destacar que 

questões mais especificas sobre o terremoto de 2010 no Haiti, as rotas migratórias 

utilizadas por inúmeros haitianos para entrarem no Brasil em 2010, as questões em 

torno do visto humanitário e o perfil inicial desse imigrante, bem como outras 

questões relacionadas ao vodu e a construção de uma identidade, foram, de certa 

forma, abordadas durante o mestrado (MARCELINO, 2019) e, portanto, não foram 

enfatizadas no doutorado. Como o trabalho aqui apresentado é um recorte do 

doutorado, essas questões não serão apresentadas.  
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No que se refere aos elementos conceituais e práticos que nos auxiliaram em 

nossa análise, primeiramente gostaríamos de tratar sobre o transnacionalismo. O 

transnacionalismo é um conceito que indica que nesse contexto globalizado em que 

estamos inseridos, as migrações internacionais adquirem uma realidade que vai 

além do deslocamento entre país de origem em direção a um outro, de destino. Esse 

cenário envolve inúmeras formas de comunicação e circulação de bens, pessoas e 

serviços, articulando diferentes países por meio do uso das novas tecnologias e 

facilidades de meio de transporte (LUSSI, 2015, p. 46 - 47).  

Ao adentrarmos no campo de pesquisa, nos deparamos com uma realidade 

que esse conceito poderia nos ajudar a compreender. Tínhamos em campo, três 

situações migratórias que envolviam os haitianos pesquisados, de formas diferentes. 

Dividimos essas três circunstâncias em três grupos. O primeiro era composto por 

haitianos que tinham a pretensão de permanecer no Brasil, mas esse grupo era 

pequeno e dizia respeito, portanto, a minoria.  

O segundo grupo, era maior e era composto por haitianos que se pensavam 

em estado de  passagem  pelo Brasil. Ou seja, entendiam que estavam aqui apenas 

por um período, mas o objetivo final era chegar em outro país.  Em alguns casos 

presenciados, essa passagem durava anos, mas não deixava de ser considerada, 

uma vez que o desejo de migrar para outro país estava sempre presente, ainda que 

pouco provável. 

O terceiro grupo era menor que o segundo, mas maior que o primeiro. Este 

envolvia aqueles que, de certa forma, circulavam pelo Brasil e outros países. Alguns 

dos quais nos deparamos em pesquisa de campo, já haviam entrado e saído do Brasil 

mais de duas vezes. Alguns destes tentaram entrar nos Estados Unidos em 2015 e 

foram deportados para o Haiti. Do Haiti, voltaram para o Brasil. Depois foram para o 

Chile, mas de lá, retornaram novamente para o Brasil. Assim, acontecia entre esse 

último grupo, um processo de circulação migratória que envolvia diferentes 

territórios estrangeiros. Pouquíssimos, entre eles, falavam ou expressavam o desejo 

de retornar definitivamente para o Haiti.  

Todo esse cenário colocava em pauta as questões relacionadas a 

provisoriedade ou não provisoriedade desse contingente no Brasil, e nos fazia 

lembrar da posição do Sayad (2008) frente o assunto. Para o autor, é difícil saber 
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quando “se trata de um estado provisório que se gosta de prolongar indefinidamente 

ou, ao contrário, se se trata de um estado mais duradouro, mas que se gosta de viver 

com um intenso sentimento [de] provisoriedade”  (SAYAD, 1998, pp. 45 − 46).  

O conceito de transnacionalismo nos ajudou a compreender essa relação de 

trânsito e circulação, bem como as articulações estabelecidas e que tinham como 

meio o uso das novas tecnologias que auxiliavam a comunicação entre o país de 

origem, destino e outros. No entanto, esse conceito nos levou também a aproximação 

com o conceito de redes sociais migratórias, uma vez que, pautados em Baeninger 

(2015, p. 32), entendíamos que “os  processos migratórios internacionais parecem 

ter como pano de fundo a gestão de redes sociais” (MARCELINO, 2021, p. 35).  

As redes sociais migratórias são formadas a partir das  relações estabelecidas 

entre migrantes e seus parentes, amigos, antigos migrantes e outros imigrantes nos 

países de origem e destino, com intensões migratórias “comuns”. Essas redes podem 

envolver a criação de espaços sociais que visam o processo de migração, mas 

também o acolhimento e integração do migrante (MARCELINO, 2021, p. 35). 

 

Em processos migratórios, as redes sociais indicam formas de relações que se 

estabelecem interpessoalmente entre migrantes, não migrantes e até mesmo antigos 

migrantes, tanto nos locais de destino quanto nos de origem. Essas redes são extensões 

de outras, envolvem parentes e amigos que compartilham interesses ou necessidades 

comuns migratórias e se constituem como um capital social privilegiado [...]. 

Considerando a natureza dessas redes, elas se inserem em um espaço social de ampla 

conectividade, em um ambiente onde o interesse pelo sucesso do migrante é gerido por 

meio de diferentes formas de apoio. Quando o migrante chega ao seu destino e alcança 

sucesso, torna-se um potencial positivo que acaba oferecendo apoio aos demais 

membros da rede (MARCELINO, 2021, p. 35).  

 

 O conceito de rede social migratória foi extremamente relevante para a 

pesquisa em pauta, uma vez que, ao adentrar ao campo de pesquisa e acompanhar 

as comunidades evangélicas haitianas, pudemos observar que as interações do 

grupo estavam correlacionadas a estratégias de redes. Mas outro quesito também 

foi relevante para compreensão dessa realidade, o conceito de comunidades étnicas.  
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 As comunidades étnicas, características de processos migratórios em massa, 

envolvem grupos de migrantes de uma mesma origem cultural. Estes se reúnem em 

torno de diferentes demandas e por inúmeros motivos, por isso,  não podemos 

generalizar a maneira que estas se formam.  Entretanto, as relações decorrentes 

dessas comunidades englobam desde questões relacionadas à religião, até 

mediação e articulações que envolvem “a ajuda financeira, a obtenção de moradia, o 

recrutamento para o trabalho, entre outras, o que pode resultar em melhores 

condições de integração dos imigrantes ao novo contexto social” (MARCELINO, 2021, 

p. 39).   

Pautada nas ideias de Peixoto (2017), Marcelino (2021) acrescenta:  

 

As migrações concentradas em um determinado período e com grandes volumes 

produzem fortes relações comunitárias. A maneira como as comunidades se constroem 

pode ser imprecisa, mas ao considerarmos que contextos específicos oferecem 

ilustrações relevantes para análises mais gerais, é possível propormos algumas 

afirmações. Devido à dificuldade inicial de se estabelecer no lugar destinado, muitos 

imigrantes sustentam durante algum tempo a possibilidade de retornar ao país de origem 

ou de se deslocar para outro país. Porém, na maioria das vezes, eles estabelecem 

relacionamentos em comunidade, reconstruindo uma identidade coletiva [...]. Não 

podemos generalizar os modos de integração de migrantes aos países de destino nem 

as formas de relações estabelecidas nas comunidades migrantes em decorrência das 

dinâmicas e das características diversas desses grupos. No entanto, o sentimento de 

comunidade produzido pelo estreitamento de relações sociais na sociedade que recebe 

o imigrante desencadeia laços comunitários e reforça vínculos étnicos, desenvolvendo 

mecanismos de solidariedade. (MARCELINO, 2021, p. 38 – 39).  

 

Como nos apresenta Marcelino (2021), as comunidades étnicas estreitam 

relações e envolvem solidariedade. Estas por sua vez, são primordiais para 

manutenção do grupo e suprimento de muitas necessidades dos imigrantes que 

delas fazem parte. Entretanto, chamamos a atenção para o fato que nos foi primordial 

nesse cenário, mediante o diálogo entre a teoria e a prática. Entender o conceito de 

redes sociais migratórias e de comunidades étnicas em processos migratórios nos 

ajudou a compreender melhor o nosso objeto de pesquisa e chegarmos a algumas 
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conclusões relacionadas as comunidades haitianas acompanhadas durante a 

etnografia.  

 

As comunidades evangélicas haitianas em Guaianases, SP  

 

Guaianases é um bairro periférico da capital Paulista, localizado no extremo 

leste. De acordo com dados do IBGE (2010) o seu território ocupa uma área de 8,60 

Km2, e sua população chega a 103.996 habitantes.  A maior parte da população do 

bairro é constituída por negros, migrantes (principalmente nordestinos) e imigrantes. 

Estes imigrantes são, em sua maioria, angolanos, nigerianos, e principalmente, 

haitianos (MARCELINO, 2021). 

Apesar do alto nível de pobreza e violência no bairro de Guaianases, este tem uma 

boa infraestrutura se comparado com bairros vizinhos, oferece meio de transporte 

ferroviário entre outros, e os aluguéis são mais baratos que no centro de São Paulo. 

Além disso, o bairro traz entre suas características, relações comunitárias de 

solidariedade, que estaria associada as origens africanas da própria população do 

local (SILVA, 2019). Percebemos que esses quesitos foram relevantes para que os 

haitianos se mantivessem no bairro e estabelecessem suas comunidades 

evangélicas no lugar. 

Os haitianos chegaram no bairro em 2010 e hoje são expressivos em números 

no local. Apesar de não termos conseguido dados específicos sobre a quantidade de 

haitianos em Guaianases, o relevante número desses imigrantes, principalmente de 

origem evangélica, ocasionou o surgimento de pelo menos três comunidades 

haitianas evangélicas nesse bairro: Assembleia de Deus, Rock Solid e Batista.  

A Comunidade evangélica Assembleia de Deus teria sido a primeira a ser 

criada no bairro de Guaianases. Eles não sabiam indicar com exatidão o ano de sua 

formação, mas apontavam que esta tinha um outro nome inicialmente “Comunidade 

haitiana Pentecostal”. Os adeptos do grupo teriam emigrado do Brasil em direção aos 

Estados Unidos em 2016, frente a crise econômica enfrentada pelo Brasil. Parte do 

grupo tentou entrar nos Estados Unidos, entretanto, a maioria foi deportado de volta 

ao Haiti. Tendo chegado no Haiti, muitos deles fizeram novas economias e 

retornaram ao Brasil. Quando chegaram ao país se deslocaram para São Paulo, 
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Guaianases, e lá buscaram estabelecer mais uma vez a sua comunidade. No entanto, 

a partir da articulação com a Igreja Assembleia de Deus brasileira, presente no lugar. 

Até onde tivemos conhecimento, esse grupo buscou um local para alugar e 

realizar as suas celebrações religiosas. Durante alguns meses, o grupo se reuniu em 

um templo alugado. Dessa vez, o nome atribuído para a comunidade era 

“Comunidade Haitiana Assembleia de Deus”. Contudo, como não conseguiram 

manter o pagamento do aluguel, passaram a se reunir no mesmo templo da Igreja 

Assembleia de Deus brasileira, existente no bairro. Mas mesmo ocupando o mesmo 

templo, os cultos haitianos eram realizados em horários diferentes. As explicações 

para isso, se pautava na cultura e língua diferente. No entanto, cabe ressaltar que 

essa prática de culto separado das igrejas brasileiras era muito comum entre 

haitianos com os quais mantivemos contato entre os anos de 2015 até 2020. 

A segunda Comunidade evangélica que precisamos citar, é a Comunidade 

Haitiana Rock Solid. Essa comunidade surgiu no bairro de Guaianases no ano de 

2014. O seu surgimento se deu a partir da reunião de um grupo de haitianos 

agregados intencionalmente através de uma haitiana que se intitulava missionária e 

teria vindo do Haiti com essa intensão. Após ter instalado a igreja, migrou para os 

Estados Unidos e de lá mantinha contato com a comunidade e com o pastor haitiano 

que deixou como líder do grupo.  

A terceira Comunidade haitiana que queremos citar, é a Comunidade Haitiana 

Batista. Essa comunidade também surgiu em Guaianases no ano de 2014, um pouco 

antes mesmo da Comunidade Rock Solid. O grupo surgiu a partir do contato com a 

primeira igreja Batista de Guaianases. O contato inicial foi realizado a partir de um 

jovem que pertencia a Igreja Batista, com haitianos que encontrou no bairro. No 

começo alguns haitianos passaram a frequentar a Igreja, entretanto, como o número 

de participantes haitianos começou a crescer, a Igreja decidiu ceder um outro templo 

para que eles pudessem realizar suas celebrações religiosas. Esse templo tinha 

pertencido a igreja Batista alemã no bairro. 

Todas as comunidades citadas tinham uma rotatividade de adeptos muito 

grande, em decorrência do cenário apresentado anteriormente (muitos estavam de 

passagem). Contudo, esses grupos chegavam a reunir mais de 100 haitianos em 

suas celebrações religiosas. Eles se conheciam e frequentavam festividades 
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realizadas nessas comunidades. Presenciamos a participação da Comunidade 

Assembleia de Deus haitiana na Comunidade Batista Haitiana, e esta, por diversas 

vezes, realizava apresentações musicais em algumas comunidades evangélicas 

brasileiras do bairro também. O mesmo foi observado em relação a Comunidade 

Haitiana Rock Solid. 

Acompanhamos com muita especificidade a Comunidade Batista Haitiana e 

verificamos em que medida est se relacionava com questões cotidianas de seus 

adeptos, e assim, tornava-se uma facilitadora no contexto em que estes estavam 

inseridos. Nessa relação estava a importância da opinião do líder para tomadas de 

decisões pessoais de alguns adeptos e do próprio grupo. O pastor era uma figura 

respeitada pela comunidade e seus conselhos tinham muita relevância. Entre estes, 

estavam aconselhamentos para casamento, migrações e outras decisões. 

A família, o trabalho, a moradia, a saúde e a educação também eram questões 

mediadas pela comunidade, que em partes, e conforme possibilidades, se 

articulavam para atender as necessidades primordiais do grupo. Ora com ajuda 

financeira, ora com aconselhamento, ora com ações concretas e estratégicas para 

alcançar resultados. Nesse sentido, pedidos de doação para Ongs e supermercados 

do bairro eram viabilizados, bem como a relação com outras comunidades 

evangélicas locais para arrecadação de cestas básicas, vestimentas e outros.  

No entanto, as questões apresentadas se articulavam também aos interesses 

comuns migratórios. Nesse aspecto percebemos que a comunidade se tornava 

facilitadora em três momentos, os quais, pautados em USARSKI (2017), chamamos 

de antes, durante e depois da migração. Tendo em vista o contexto migratório em 

que estes imigrantes estavam inseridos no Brasil, entendemos como antes da 

migração, o período que antecedia a migração. Este poderia ser do Haiti, ou de outro 

país para o Brasil, ou mesmo do Brasil para outro país. Durante a migração, se referia 

a travessia, e depois da migração ao processo de integração desse imigrante no país 

destinado. 

Foi possível verificar que antes da migração, essas comunidades favoreciam 

a organização de haitianos  com objetivos migratórios semelhantes. Estes se 

estruturavam na busca de informações e até meios necessários para que o 

deslocamento viesse acontecer. No segundo momento, ou seja, durante a imigração, 
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a comunidade mediava o processo imigratório de seus membros, se articulando com 

agentes envolvidos nas redes. Assim, os haitianos dentro desse processo 

encontravam suporte para o trajeto. Nesse sentido, desfrutavam da possibilidade de 

maior segurança e sucesso na travessia. No terceiro momento, ou seja, depois da 

migração, estes recebiam apoio que se estendia desde questões sociais e financeiras 

até emocionais (MARCELINO, 2021).  

Uma vez que a comunidade agia para facilitar o acolhimento e a integração de 

seus adeptos, e se preocupava com a mediação e os processos de deslocamentos, 

funcionava como uma extensão de rede social migratória. Essa atuação permitia a 

facilidade na distribuição de informações migratórias entre eles em diferentes países, 

por meio do uso das novas tecnologias, e uma ampla circulação de bens e pessoas.  

No que se refere aos bens, podemos citar as remessas econômicas enviadas 

para a família no Haiti, ou de haitianos que estavam em outros países e enviavam 

alguma ajuda financeira para seus familiares no Brasil. No que diz respeito a 

circulação de pessoas, podemos indicar os próprios haitianos, ora no Brasil, ora em 

outro país, ora de volta para o Brasil. Todas as questões apontadas compunham 

parte de uma realidade presente nas comunidades pesquisadas, e acabavam 

facilitando a imigração de seus adeptos, e assim, servindo como um motor que 

estimulava e impulsionava o deslocamento migratório de haitianos evangélicos. 

 

Conclusão 

  

Como foi possível observar por meio da pesquisa exposta no texto 

apresentado, as comunidades evangélicas haitianas no bairro escolhido para a 

pesquisa etnográfica, eram extremamente relevantes no contexto migratório de seus 

adeptos. Elas surgiram em Guaianases a partir da presença massiva desse 

contingente no lugar desde 2010 e se articulavam para facilitar o acolhimento e 

integração de seus membros, mas também de mediar alguns de seus processos 

migratórios. Cada uma das três comunidades haitianas apresentadas, Assembleia de 

Deus, Rock Solid e Batista,  surgiram no bairro de maneiras distintas, mas que 

mantinham os grupos reunidos e buscavam objetivos comuns.  
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A percepção de que essas comunidades se mantinham também como uma 

extensão de rede social migratória dentro de um cenário transnacional, foi 

extremamente relevante, pois nos indicou em que medida estas exerciam o seu papel 

de facilitadoras no processo migratório de seus adeptos, desencadeando um 

processo estimulante e impulsionador da migração de haitianos evangélicos para o 

Brasil.  

Assim, a partir do grupo pesquisado e dos resultados obtidos, concluímos que 

as comunidades evangélicas haitianas no Brasil se tornam uma extensão de rede 

social migratória. Entendemos que a pesquisa se torna relevante para compreensão 

melhor dessa realidade e pode trazer contribuições para outras pesquisas que visam 

temáticas parecidas. 
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52. CONFESSIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA: ARMADILHA PARA OS EVANGÉLICOS 

 

POLICY CONFESSIONALIZATION: TRAP FOR THE EVANGELICALS 

 

David Mesquiati de Oliveira1 
 

ST 8 – Pentecostalismos e protestantismos 

 

Resumo 
O bolsonarismo se tornou uma armadilha para os evangélicos. Prometia liberdade de 
expressão, mas entregou fakenews; anunciou uma era cristã, e só despertou o 
fundamentalismo; sem um projeto para o país, vive do conflito permanente. Os que 
recuperam o discernimento, percebem que a economia vai mal, a pandemia está 
malconduzida, a corrupção permanece, entre outros fatores; sem embargo, seguem 
acuados para romper a malfadada aliança. A fórmula para o Estado Democrático de 
Direito em relação às liberdades é, esquematicamente: o Estado deve garantir as 
liberdades para que os indivíduos e suas agremiações escolham, professem e vivam 
livremente sua confissão de fé. O bolsonarismo distorce essa equação sob o manto 
de uma liberdade falaciosa. Para esse grupo, a garantia de liberdade do Estado 
assegura à maioria o direito de impor sua confissão de fé e as restrições inerentes à 
mesma a toda nação. Dessa forma, cooptam as casas de leis para enquadrar os 
cidadãos a viverem segundo os ditames de uma fé particular, identificada com a 
maioria, mas de recorte fundamentalista. Não percebem ou não querem reconhecer 
que esse jogo favorece a liberdade da maioria e cerceia a liberdade da minoria, 
desfigurando o princípio básico da liberdade constitucional. Essa comunicação quer 
refletir sobre o uso confessional que o bolsonarismo faz da política para atrair os 
setores evangélicos e mantê-los cativos de uma política pequena e tendenciosa. 
Trata-se de algumas notas críticas a partir da literatura atual. 
Palavras-chave: Política. Religião. Evangélicos. Brasil. 
 
Abstract 
Bolsonarismo has become a trap for evangelicals. It promised freedom of expression 
but delivered fake news; announced a Christian era, and only awakened 
fundamentalism; without a project for the country, it lives off permanent conflict. 
Those who regain their discernment realize that the economy is in bad shape, the 
pandemic is poorly conducted, corruption remains, among other factors; however, 
they continue to be cornered to break the ill-fated alliance. The formula for the 
Democratic Rule of Law in relation to freedoms is, schematically: the State must 
guarantee the freedoms so that individuals and their associations freely choose, 
profess and live their confession of faith. Bolsonarismo distorts this equation under 
the guise of fallacious freedom. For this group, the State’s guarantee of freedom 
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guarantees the majority the right to impose their confession of faith and the 
restrictions inherent to it on every nation. In this way, they co-opt the law houses to 
frame citizens to live according to the dictates of a particular faith, identified with the 
majority, but with a fundamentalist approach. They do not realize or do not want to 
recognize that this game favors the freedom of the majority and restricts the freedom 
of the minority, disfiguring the basic principle of constitutional freedom. This 
communication intends to reflect on the confessional use that Bolsonarismo makes 
of politics to attract evangelical sectors and keep them captive to a small and 
tendentious politics. These are some critical notes from current literature. 
Keywords: Politics. Religion. Evangelicals. Brazil. 
 
 
Introdução 

 

 Esse texto reflete sobre o atual momento dos evangélicos em relação à 

questão política-eleitoral no país. As eleições presidenciais de 2018 deixaram 

profundas marcas nesse setor. Com as novas eleições de 2022 se avizinhando, as 

tensões voltam a ganhar intensidade, com o diferencial de que o atual governo, que 

no primeiro pleito vendeu a ideia de ser um outsider, uma alternativa à velha política, 

hoje é situação e não concretizou a realização de uma nova política ou o fim da 

corrupção, como apregoava. Ao longo dos primeiros anos do governo foi possível aos 

diversos setores elaborarem as análises iniciais e os cálculos de utilidade, inclusive 

aos evangélicos. E a conta não fecha, ao menos para parte desse ativo grupo. O 

prognóstico é incerto, amparado nas pesquisas de intenção de voto, que apontam 

que o atual governo não se elegeria considerando-se os resultados das pesquisas 

atuais. 

 Essa comunicação está dividida em três seções. Na primeira, caracteriza o que 

estamos chamando aqui de confessionalização da política, esclarecendo os termos 

e problematizando a questão. Na segunda, aponta o medo e o personalismo como as 

duas armas eficientes para se manipular o jogo político eleitoral na guerra política a 

partir da perspectiva confessional. Na última seção, trabalha quatro argumentos 

contra a confessionalização da política, apontando apenas alguns traços em 

perspectiva jurídica, política, teológica e ética. 
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A confessionalização da política 

 

Confessional é aquilo que é próprio de uma confissão de fé. A confissão de fé 

é uma declaração das crenças compartilhadas por uma comunidade religiosa. As 

confissões têm um aspecto íntimo e existencial, por um lado, e outro, um caráter mais 

público, no sentido de declarar essa crença para terceiros. Trata-se, portanto, de algo 

particular e corporativo. 

A política, por definição, é relativa à “coisa pública”, não é da ordem do privado. 

E aqui começa o problema: quando a res pública, a coisa do povo, deixa de ser 

pensada como algo público e abrangente para ser cooptado por uma lógica particular 

e corporativista. E isso é um problema tanto em relação aos novos players no 

mercado político-religioso, como os pentecostais nas últimas décadas, quanto em 

relação aos antigos, como os católicos e outros grupos. Os interesses dos agentes 

religiosos no espaço público são legítimos, resguardas certas condições mínimas – 

tema que será abordado mais adiante. 

É nesse sentido que apontamos no subtítulo a armadilha: os evangélicos e os 

pentecostais, que até a década de 1980 tinham uma participação acanhada na 

política, assumiram uma postura mais aguerrida na disputa por cargos e posições, 

culminando nas eleições de 2018, processo que houve uma vinculação ao 

bolsonarismo. A consequência desse percurso foi uma inversão, ou mais do que isso, 

uma distopia. 

As análises da atuação desses políticos evangélicos apontam que eles não 

têm um projeto muito claro, direcionando os projetos e os lobbys para a busca por 

cargos, doação de terrenos, canais de rádio e TV, entre outras benesses do Estado 

(BAPTISTA, 2009; DANTAS, 2011). A agenda moralista, apegada a uma sociedade 

tradicional idealizada, é usada como grande instrumento manipulador (OLIVEIRA, 

2020). 

Essa agenda moralista não é específica dos evangélicos. Ela está no substrato 

da brasilidade, desse Brasil que se sedimentou numa sociedade machista, misógina, 

patriarcal, homofóbica, intolerante – e a lista não termina (OLIVEIRA, 2019, p. 8-12). 

Nesse sentido, o bolsonarismo não pode ser identificado com os 

evangélicos/pentecostais, e sim com o submundo dessa nossa brasilidade. O 
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bolsonarismo não é nada novo. Ele existia antes do Bolsonaro e, depois do 

esquecimento desse senhor, continuará com suas teias e tentáculos. 

Esse bolsonarismo instrumentalizou a religião, manipulando os poderosos 

símbolos religiosos para modelar a sociedade segundo interesses nada 

republicanos. Faz uso escrachado de textos da Bíblia, como o slogan nas eleições “e 

conhecerei a verdade, e a verdade os libertará”, tergiversando o texto canônico e 

carregando-o de um sentido espúrio, promovendo uma identificação populista e 

messiânica a um determinado político. Essa personalização revestida de religião é 

muito usada por figuras que pretendem ocupar o poder a qualquer custo, como o 

caso de Hitler na Alemanha nazista:  

 

As muitas frases e expressões da LTI [Linguagem do Terceiro Reich] que se referem ao 

transcendente formam uma rede homogênea lançada sobre a fantasia do ouvinte, 

atraindo-o para o campo da fé [...] O nazismo foi aceito como evangelho por milhões de 

pessoas porque ele usou a linguagem do Evangelho (KEMPLERER, 2009, p. 197). 

 

A confessionalização da política atraiu os religiosos e conservadores 

desavisados num primeiro momento. Em simultâneo, há a flagrante constatação da 

incoerência entre essa pieguice religiosa e o comportamento na “na ponta”, isto é, da 

forma concreta de se viver. Para não focar meramente nas figuras do bolsonarismo 

e trazer exemplos de movimentos históricos que repetiram a fórmula, apesar do 

anacronismo potencial, apresentamos novamente a perspectiva nazista: “contar 

vantagens e desprezar: não há um só discurso do Führer que não abuse 

exaustivamente de ambas as coisas, enumerando de maneira prolixa as próprias 

proezas e xingando depreciativamente o adversário (KEMPLERER, 2009, p. 338). Esse 

modus operandi é seguido como cartilha pelo mandatário brasileiro. Um de seus 

ministros, por exemplo, no discurso de posse, foi capaz de plagiar impunemente um 

discurso nazista na íntegra, para deixar claro as fontes que sustentavam seu 

proceder e racionalidade.  

 A pergunta importante aqui é: qual a motivação para essa aproximação entre 

os religiosos “desavisados” com um projeto de poder tão mesquinho e datado? A 
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resposta pode estar na combinação de dois elementos eficientes no mundo da 

política: medo e personalismo.  

 

O medo e o personalismo 

 

Políticos inescrupulosos fazem uso consciente do medo em sua gestão ou 

como técnica de oposição. Muitos desses medos têm como base informações 

duvidosas ou meias-verdades. Há o medo do comunismo, da não aceitação dos 

novos tempos, medo da Igreja Católica ser religião oficial novamente, do casamento 

gay, de ter imposto para igrejas, entre outros. Esses medos revelam a baixa 

capacidade crítica do senso comum, a falta de consciência política da população e a 

falta de debates qualificados no campo político. Há ignorância sobre os processos 

históricos dos movimentos sociais, das estruturas de funcionamento e das forças 

que regem uma sociedade. Como dizia Darcy Ribeiro: “a crise da educação no Brasil 

não é uma crise; é projeto”. O resultado não poderia ser outro, é desastroso.  A falta 

de consciência social e de capacidade crítica fez com esses medos manipulados nos 

processos eleitorais impelisse os evangélicos para a militância política, mostrando-

se em sua motivação, desqualificada para o debate, porque não é um projeto de país, 

mas um olhar retrógado, desconectado e intolerante.  

Ao invés de pensar o nosso tempo e enfrentar os desafios que surgiram, os 

insufladores do medo submetem o povo ao temor, criam pânico e restringem ainda 

mais a capacidade crítica do povo. Sob pressão, não tempo para pensar, não há 

espaço para o debate, não há tempo para checar as fontes. Nas mídias sociais as 

ordens são curtas e urgentíssimas: “passe adiante agora”, “envie para seus 

contatos”, etc. O medo é uma arma importante. Paralisa, tira a esperança, redefine a 

prioridade. Aos projetos de poder pelo poder, interessa um povo amedrontado, 

desvalido, entregue. E aí entra a segunda arma poderosa: o personalismo com notas 

de messianismo. 

Devemos considerar dois tipos de personalismo, sendo os dois com efeitos 

negativos. O primeiro, como resultado “natural” do medo provocado na população. 

Sem saída, o povo entrega os rumos da nação a um oportunista que se intitulação 

“aquele que é capaz de promover um antes e depois dele”. Ele personifica a solução 
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dos medos. Em linguagem freudiana, seria a infantilização do eleitorado, que se 

mostra ingênuo ao fiar nas figuras salvadoras que sonham com o poder soberano.  

O segundo tipo de personalismo é aquele que surgiu entre os novos agentes 

religiosos, especialmente entre os pentecostais, materializado em lideranças 

evangélicas pretensiosas que se apresentam como “a voz do povo evangélico”, 

“delegados do povo”. Surgiram do crescimento desordenado do segmento 

pentecostal, que atraía multidões, mas não se dedicou a pensar o país, senão a achar 

que devido seu tamanho, estava na hora de ter representação, afinal “já era 

grandinho”. Esse sentimento de “maioridade” se mostrou uma base igualmente 

inadequada para a ação, pois, exigia assento antes de ter trabalhado o conteúdo e as 

propostas. Com isso, deu ensejo ao coronelismo evangélico, ao retorno do voto do 

cabresto, etc. Tais práticas antidemocráticas levaram o Estado a criar procedimentos 

e empecilhos para tais práticas, despertando ainda mais o descontentamento desses 

setores em relação às instituições responsáveis pela fiscalização e controle, como o 

STF e outras instâncias. 

Nem o medo nem a personalização oferecem conteúdo e razão suficientes 

para se construir um projeto para o país. Assim, a ideia de uma política confessional 

fruto do medo e do personalismo é insustentável a médio e longo prazo. Vejamos 

algumas contradições a partir do argumento jurídico, político, teológico e ético. 

 

Contradições da confessionalização da política 

 

O primeiro argumento contra uma confessionalziação da política é de cunho 

jurídico. A fórmula para o Estado Democrático de Direito em relação às liberdades é, 

esquematicamente: o Estado deve garantir as liberdades para que os indivíduos e 

suas agremiações escolham, professem e vivam livremente sua confissão de fé. O 

bolsonarismo distorce essa equação sob o manto de uma liberdade falaciosa. Para 

esse grupo, a garantia de liberdade do Estado assegura à maioria o direito de impor 

sua confissão de fé e as restrições inerentes à mesma a toda nação. Dessa forma, 

cooptam as casas de leis para que enquadrem todos os cidadãos a viverem segundo 

os ditames de uma fé particular, identificada com a maioria. Não percebem ou não 

querem reconhecer que esse jogo favorece a liberdade da maioria e cerceia a 
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liberdade da minoria, desfigurando o princípio básico da liberdade constitucional. Os 

religiosos e qualquer outro agente social pode atuar no espaço público a partir de 

propostas, que serão amplamente debatidas. Cabe aos demais avaliarem sua 

pertinência ou não. Tal participação nunca pode ser da ordem impositiva, mal que 

padece uma política confessional, que por definição, desqualifica as demais crenças 

e sistemas religiosos.  

O segundo argumento é o político. O contraditório faz parte do jogo político. 

Os adversários devem ser ouvidos e suas críticas rebatidas. A alternância de poder é 

saudável e a convivência com o diferente perfeitamente possível e desejável. É 

urgente aprender a conviver com as críticas, sem ter que desqualificar o outro 

enquanto proposta, resguardados os limites éticos. Isso quer dizer que há limites 

para a tolerância, como a reação enérgica a toda forma autoritária e violenta de se 

impor um ponto de vista ou cercear o outro. O jogo democrático deve estar 

plenamente assegurado.  

Um terceiro argumento é o teológico. A vida pública é uma dimensão do 

serviço ao outro, uma linguagem de amor e de compromisso com o semelhante, 

vivendo o amor fraternal como a experiência concreta da salvação de Jesus, aquela 

atitude fundamental ensinada e encarnada pelo Cristo, mas que existe e flui para 

além dele, sendo possível em outros sistemas religiosos e com outros nomes. Jesus 

ensinou os líderes a servir e não a se considerarem em “cadeiras postas por Deus”, 

como se a investidura de um cargo político fosse em chave de privilégio. Ao contrário, 

é assumir a carga do irmão e com justiça defender os mais necessitados. 

O Argumento ético é o quarto argumento nesse revê arrazoado. Significa 

prezar pela vida de todos, pelo respeito e pela convivência harmoniosa. Os planos de 

ação dos agentes sociais devem ser analisados e julgados. As pautas bolsonaristas 

optam pelo caminho em que a vida é depreciada em nome do econômico, da pretensa 

superioridade e da altivez humana. Basta ver as diretrizes em relação às terras 

indígenas e quilombolas, a visão sobre as pessoas em situação de rua, as propostas 

armamentistas para enfrentar a crise na segurança pública, o desmatamento da 

Amazônia, o extermínio de seres humanos apenados ou em situação de crime, etc. 
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Conclusão 

 

O bolsonarismo se tornou uma armadilha para os evangélicos. Prometia 

liberdade de expressão, mas entregou fakenews; anunciou uma era cristã, e só 

despertou o fundamentalismo; sem um projeto para o país, vive do conflito 

permanente. Os que recuperam o discernimento, percebem que a economia vai mal, 

a pandemia está malconduzida, a corrupção permanece, entre outros fatores, sem 

embargo, seguem acuados para romper a malfadada aliança. Em parte, porque essa 

aliança foi construída com linguagem religiosa e com uso pífio de textos bíblicos e 

outros símbolos. Sabemos quão poderosos são os símbolos religiosos para 

modelarem uma sociedade. O uso confessional que o bolsonarismo faz da política 

para atrair os setores evangélicos e mantê-los cativos de uma política pequena e 

tendenciosa é a manobra que nem todos os evangélicos e também setores do 

catolicismo, ainda não perceberam. Caíram em uma armadilha. Por não se 

alimentarem de informação crítica, ignoram verdades, e por isso, não podem ser 

livres. 
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ST 8 – Pentecostalismos e protestantismos 

Resumo 
O pentecostalismo, desde sua gênese em Los Angeles em 1906, é uma das 
manifestações religiosas mais crescentes do planeta. Poucos anos depois de seu 
nascimento na Rua Azusa em Los Angeles já estava presente no Brasil, e desde então, 
tem crescido, se multiplicado de maneira rápida, dinâmica e criativa. Como não 
poderia ser diferente, por décadas estudiosos de diferentes campos do saber, 
especialmente na área das ciências humanas e sociais têm se debruçado sobre o 
tema. Uma das questões mais candentes a respeito do pentecostalismo é a que 
pergunta a respeito da tipologia dos seus diferentes modelos. Já se encontra 
consagrada pelo uso entre os estudiosos da religião no país uma tipologia 
cronológica e que salienta traços teológicos marcantes. Essa tipologia, a despeito de 
ser amplamente utilizada, não dá conta da complexidade e amplitude do fenômeno, 
por conta da formação de um número elevado de igrejas autônomas. Dentro dessa 
efervescência de pequenas igrejas, sem vínculo institucional e/ou denominacional, 
existem hibridismos de tendências e modelos. Nesse contexto, a presente 
comunicação pretende analisar a “tendência church”, como uma linha que busca o 
hibridismo entre características do pentecostalismo clássico, como a glossolalia e o 
culto “avivado”, por assim dizer, sem a formalidade protestante tradicional, com as 
inovações tecnológicas e estilísticas de igrejas performáticas, que trazem a mudança 
radical do espaço de culto – como paredes pretas em ambiente fechado, de canhões 
de luz e gelo seco – e na forma de mídia corporal e utilização de redes sociais por 
seus líderes.  
Palavras-chave: Pentecostalismos. Hibridismo. Classificação. 
 
Abstract 
Pentecostalism, since its beginning in Los Angeles in 1906 it is one of the growing 
religious phenomena in the world. Only a few years after its birth in Azusa Street in 
Los Angeles it had arrived in Brazil, and since then it has growing and multiplying in 
a creative dinamic and fast way. It is not a surprise that for decades scholars from 
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different fields, specially from human and social sciences have done researches on 
this theme. A very important question about Pentecostalism is the one regarding the 
typology of its different models.The chronological typology that stresses theological 
features of Pentecostalism is already consecrated amont religious scholars. Such 
typology, in spite of having been widely used, is not sufficient to encompass the 
complexity of the phenomenon, due to the high number of autonomous churches. 
Within this effervescence of small churches, without institutional and/or 
denominational links, there are hybridisms of trends and models. In this context, this 
communication intends to analyze the "church trend", as a line that seeks a hybridism 
between characteristics of classical Pentecostalism, such as glossolalia and the 
"revived" worship, so to speak, without the traditional Protestant formality, with 
technological and stylistic innovations of performative churches, which bring a 
radical change to the worship space – such as black walls indoors, light cannons and 
dry ice – and in the form of body media and the use of social networks by their leaders. 
Keywords: Pentecostalisms. Hybridism. Classification.  

 

O presente trabalho apresentará os resultados parciais de uma pesquisa em 

andamento. A ideia da pesquisa surgiu a partir de uma constatação: as classificações 

dos pentecostalismos no Brasil, já consagradas pelo uso, especialmente entre 

sociólogos da religião e historiadores, não conseguem abarcar a totalidade do 

fenômeno pentecostal. Afinal, trata-se de fenômeno religioso por demais criativo, 

muitas vezes desburocratizado (ou de nível baixo em termos de institucionalização), 

de fissiparidade muito rápida e que conseguiu adaptar-se à cultura e sociedade 

brasileiras muito mais facilidade que o protestantismo tradicional. Ao observar 

algumas igrejas evangélicas de corte pentecostal que desfrutam de alguma 

visibilidade midiática, constatamos que elas não se enquadram nas já mencionadas 

classificações de modelos de pentecostalismo no Brasil. Portanto, vamos recordar 

as classificações do pentecostalismo que estão consagradas pelo uso na academia 

brasileira, começando pela teoria das ondas, popularizada no Brasil pelo sociólogo 

da religião anglo-brasileiro Paul Freston (1993): uma metáfora marinha, que faz 

lembrar o movimento das ondas do mar, em seu movimento de vai e vem, uma se 

sucedendo à anterior. É uma tipologia que trabalha com critério cronológico e traz 

resumidamente a divisão do pentecostalismo em três fases: a Primeira Onda, ou 

Pentecostalismo Clássico, é o primeiro modelo de pentecostalismo a se inserir no 

país. A Segunda Onda é o pentecostalismo que se insere no país em meados do 

século passado. Nesta onda se encontra tanto uma igreja organizada no país a partir 
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de atividade missionária estadunidense, como também igrejas nacionais. A Terceira 

Onda por sua vez é a caracterizada pela teologia da prosperidade, movimento 

teológico originado nos Estados Unidos, cujo início no Brasil é a partir da década de 

1980. O critério cronológico da teoria das ondas não dá conta das questões 

teológicas e litúrgicas das diferentes igrejas destes primeiros pentecostalismos que 

se instalaram no Brasil. Mesmo um observador não atento não tardará a perceber 

que há diferenças notáveis na liturgia, na teologia e na praxis de igrejas pertencentes 

a mesma onda.  

Outros sociólogos da religião propuseram outras terminologias na 

classificação. Todos concordam que há diferenças entre os primeiros 

pentecostalismos que se inseriram no Brasil e os pentecostalismos que aqui se 

instalaram, grosso modo, 40 anos depois, tanto o de proveniência estrangeira como 

também o genuinamente nacional. É à luz desta constatação que Ricardo Mariano 

vai propor a terminologia Pentecostalismo Clássico, Deuteropentecostalismo e 

Neopentecostalismo, correspondendo respectivamente à primeira, segunda e 

terceira ondas na taxonomia de Freston. A classificação proposta por Mariano já 

tenta entrar em questões de natureza teológica propriamente. Se por um lado acerta 

ao observar que o pentecostalismo de segunda onda é um “segundo 

pentecostalismo”, e se acerta ao observar que há diferenças na praxis das igrejas que 

representam os dois primeiros modelos de pentecostalismo do país, a classificação 

de Mariano tropeça ao destacar como uma das marcas do deuteropentecostalismo 

a ênfase em cura divina, como se tal ênfase não existisse no primeiro 

pentecostalismo, representado principalmente pela Assembleia de Deus. Outro 

problema na classificação proposta por Mariano está no termo neopentecostalismo, 

que já se encontra plenamente consagrado pelo uso, usado até mesmo no nível do 

senso comum. O prefixo neo – “novo” – é problemático passadas cerca de três 

décadas desde o surgimento de igrejas como a Universal e a Internacional da Graça. 

O neo já não é tão novo assim... Por essas e outras já em 1997 Paulo Siepierski 

propôs a expressão pós-pentecostalismo, o que nos parece acertado, em termos 

teológicos e litúrgicos (SIEPIERSKI, 1997, p.47-61).  

O exposto até o momento é o suficiente para mostrar a complexidade do 

fenômeno pentecostal e a dificuldade de criar uma taxonomia do movimento que leve 
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em conta não apenas questões cronológicas, mas também teológicas, litúrgicas, 

sociológicas e praxeológicas. A partir daí constatamos outro fator complicador: o 

surgimento de novas igrejas que se constituem em modelos híbridos. Os hibridismos 

não são novos, não foram inventados pelos movimentos pentecostais. Aliás, nem 

mesmo é possível falar de um pentecostalismo que já não teria, em sua origem, o 

fenômeno do hibridismo. Como já afirmou Stuart Hall (2003) os hibridismos 

constituem um fenômeno cultural e social presente nas diversas áreas da sociedade 

e em todos os tempos. Ele pode estar presente de modo mais intenso, apresentando-

se em formas mais perceptíveis, ou pode se expressar de forma mais amena, menos 

visível. De qualquer modo, seguindo a lógica de Hall, não é possível encontrar uma 

pureza de fenômeno, uma origem intacta e genuína de algum agrupamento humano, 

de algum grupo social. Entretanto, é exatamente essa pureza que, por diversas vezes, 

é evocada, para conferir coesão, identidade e legitimação ao grupo. Todos os 

discursos de pureza, tais como da pureza étnica, nacional e religiosa, são 

construções coletivas e sociais que permite ao grupo em questão uma legitimidade 

de identidade que, por sua vez, lhe confere uma distinção social. No campo religioso 

a comunidade pura, vinda de um só povo, evocando a ideia de unidade total e 

distanciada de outras culturas e religiões, é evocada em várias religiões em todos os 

tempos.  

Em tempos recentes e atuais o hibridismo continua sendo renegado por 

muitas tradições religiosas, tal é o caso de boa parcela do campo evangélico 

brasileiro. Protestantes e pentecostais se valem da construção imaginada de 

identidade pura, rejeitando os hibridismos e, dessa forma, garantindo sua distinção 

entre os diversos grupos religiosos. Nesse contexto a questão levantada por Hall 

chega a ser desconcertante para aqueles que assimilaram a ideia de uma identidade 

em si mesma livre de influências externas de grupos vizinhos que, em alguns casos, 

podem ser até conflitantes em valores e visões.  Como o puro não existe, tal como é 

evocado, cabe dizer que os hibridismos são abafados, escondidos e velados, mas 

existem. Não cabe aqui a discussão de como acontece isso, quer involuntariamente, 

quer por incorporações voluntárias e estratégicas. Cabe salientar os discursos que 

omitem e insistem em manter afastado todo tipo de hibridismo.  
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Mas se o hibridismo é negado e renegado nos meios tradicionais das igrejas 

evangélicas - tanto protestantes como pentecostais - em outras igrejas esse 

fenômeno parece não ser escondido ou velado. Falamos das igrejas pós-

pentecostais, como também das oriundas delas, nas suas diversas formas e 

segmentos. Tipos diferentes de hibridismo são trazidos à tona no pós-

pentecostalismo. Desde o conhecido e emblemático “estilo iurdiano” que se vale de 

elementos das religiões afro-brasileiras e do pentecostalismo, até as igrejas mais 

destinadas ao público jovem, que se valem do uso de elementos seculares nos cultos 

e eventos, por todo lado encontramos hibridismos assumidos! Essas últimas 

trouxeram a novidade da presença dos elementos lúdicos e do show nos cultos e 

eventos. Por conta disso atraíram uma considerável quantidade de jovens que 

buscavam uma outra forma de vivência religiosa. Nesse segmento ergueram-se no 

país igrejas como Renascer em Cristo e Bola de Neve, que podem ser consideradas 

tipificações desse estilo, assim como versões importadas, como a Hillsong Church, 

igreja originária da Austrália, cuja marca já estava amplamente divulgada por meio 

das bandas estadunidense e australiana que levavam o seu nome. 

Diante desse fenômeno para a massa jovem tem surgido no país um tipo de 

igreja que chamamos de igrejas híbridas pentecostais. Lembrando que o termo 

híbrido aqui acentua o fenômeno do hibridismo como intencional. Dentre variadas 

possibilidades, trazemos para a análise as igrejas que se valem de dois polos de 

expressão e vivência religiosa: de um lado o pentecostalismo clássico (tradicional), 

do outro lado o modelo das mega igrejas pós-pentecostais destinadas ao público 

jovem. De tal hibridismo – do pentecostalismo clássico e pós-pentecostais 

“churches” – se originam as churches pentecostais nos contextos urbanos do país, 

que representam a nova tendência das pentecostais autônomas, crescente no meio 

evangélico, sendo tais igrejas o recorte mais específico de nossos estudos. Elas são 

igrejas autônomas no sentido de que não estão filiadas a uma sede. São igrejas 

abertas por um pastor ou bispo que não presta conta a ninguém, pois não existe 

hierarquia institucionalizada sobre ele. Seu funcionamento é totalmente local e não 

buscam, pelo menos à princípio, a formação de filiais. São chamadas de churches, 

porque assim se identificam, pois registram seus nomes – os mais variados 

possíveis – com a qualificação desse termo. Ao se rotularem dessa forma tais igrejas 
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buscam a incorporação dos elementos e das performances das neopentecostais 

desse estilo, sendo essa a novidade pela qual buscam uma diferenciação no meio 

pentecostal. Essa distinção se apresenta em todos os detalhes, desde a questão 

arquitetônica até o estilo performático de cultos shows. Externamente essas novas 

igrejas se apresentam com uma fachada de linhas retas, em cor preta ou cinza, 

apenas com o nome, sem nenhum referencial ou elemento simbólico religioso. 

Internamente não há janelas (no caso de já existirem nas construções antigas, elas 

são inutilizadas e pintadas) e todas as paredes são pretas, os palcos têm canhões de 

luzes (de cores diferentes) e há grande investimento em aparelhagem de som e mídia.  

A ambientação de tais igrejas se caracteriza na busca do show. É nessa ambientação 

que aparecem os elementos pentecostais. Eles podem variar dependendo da igreja 

da qual o grupo saiu. Assim é possível ver desde mesas de ceia (abaixo do palco), 

simples ou bem sofisticadas, o nome de Jesus Cristo, até elementos judaizantes, 

como shofar, estrela de Davi e a arca da aliança. O púlpito pode ter várias formas: 

barris, mesinhas, formato tradicional de madeira ou acrílico, e geralmente fica no 

palco podendo ser removido nas apresentações musicais. 

Se os elementos materiais já criam um contraste entre pentecostalismo e as 

tendências seculares das mega churches, as expressões religiosas testificam a 

presença e intenção do híbrido, acentuando a diferença entre os dois modelos. Isso 

porque em tais igrejas o culto não é uma performance para jovens. A presença de 

grupos de indivíduos mais velhos, tanto de membros como de “obreiros”, altera 

significativamente a dinâmica dos cultos shows do pós-pentecostalismo. Desse 

modo, ora se tem uma atmosfera lúdica, ora uma pentecostal. Manifestações de 

glossolalias, profecias e curas, ocorrem intercaladas com a apresentação 

performática das bandas, tanto no momento de louvor com a igreja, quanto nos 

momentos de apresentações e solos. As formas de grupos musicais, bem como o 

repertório, também não seguem um padrão. Canções de hinários convivem com 

ritmos populares e com o novo estilo adoração worship. Bandas completas atuam no 

mesmo culto em que se apresentam corais e orquestras! Tudo depende do que o 

grupo da igreja dispõe.  

Assim as churches pentecostais se apresentam de forma totalmente híbrida, 

aliando as novas tendências seculares das neopentecostais, destinadas ao público 
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jovem, com os antigos padrões do pentecostalismo tradicional. Não se trata de um 

“novo” formato de culto, ou de uma nova proposta para um determinado público (o 

que em todos os casos traria o hibridismo de algum modo e intensidade), mas do 

próprio hibridismo como sendo, em si mesmo, o padrão a ser seguido. Importa ter de 

tudo: glossolalia, êxtase, revelação, momento lúdico e show, muito show! Tais igrejas 

representam uma nova forma expressão religiosa, que claramente quer ter uma 

distinção das pentecostais clássicas, mas que, pela necessidade de manutenção de 

gerações mais antigas, ainda precisam dispor de elementos tradicionais. As 

experiências religiosas se revelam de formas distintas no público e no mesmo 

momento de culto. O que podemos dizer sobre esse fenômeno? São ressignificações 

dos indivíduos nos seus valores e padrões religiosos? Trata-se de uma convivência 

pacífica entre padrões díspares? Em qual classificação submetemos tais igrejas? 

Podem ser chamadas de neopentecostais ou pós-pentecostais por se utilizarem de 

marketing, mídias digitais e espetáculos para os cultos? Podem ser chamadas de 

pentecostais (caso que aqui seguimos) por serem oriunda de igrejas pentecostais 

mais tradicionais e manterem seus elementos e expressões? Diante dessas novas 

formas de igrejas, cabe a discussão e a problematização da classificação que 

dispomos na área das ciências da religião.  Ao seguirmos adiante em nossas análises 

buscamos também entender os limites de tal classificação e encontrar termos que 

sejam mais específicos e menos generalizantes, grande desafio colocado para todos 

os pesquisadores dessa área.  
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 54. A PERDA DA MEMÓRIA RELIGIOSA E A RESSIGNIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

SAGRADO NAS COMUNIDADES PROTESTANTES DIGITAIS 

 

THE LOSS OF RELIGIOUS MEMORY AND THE RESIGNIFICATION OF THE SACRED 

SPACE ON THE DIGITAL PROTESTANT COMMUNITIES 

 

Marcos Rodrigues Simas1 
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Resumo 
Esse artigo procura compreender o fenômeno da ressignificação do espaço sagrado 
no ambiente religioso digital e de que forma ele estaria afetando os participantes de 
comunidades protestantes digitais. Para fundamentar nossa pesquisa, utilizaremos 
elementos teóricos da obra de Danièle Hervieu-Léger, Religion as a Chain of Memory 
(2000), focando em seus conceitos de reformulação, remodelação e transformação 
provocados pela fragmentação e perda da memória religiosa, assim como a 
individualização e privatização da fé, como sendo importantes fatores de declínio do 
sistema religioso histórico-tradicional e sua relevância na Europa, em vez de 
simplesmente uma falência ou desaparecimento outrora previsto para a 
modernidade. Ao final do artigo mostraremos que as alterações identificadas no 
protestantismo digital brasileiro, no conceito de “espaço sagrado”, são na verdade o 
resultado do fenômeno histórico-social de individualização e privatização da fé na 
modernidade, assim como da fragmentação e perda da memória coletiva religiosa 
autorizada, conforme apresentados por Hervieu-Léger, mas também da razão de ser 
de um grupo religioso que busca a todo momento se reinventar, sendo essa inclusive 
uma importante característica histórica, sociológica e teológica desta vertente do 
cristianismo. Por isso, seus adeptos, apesar de estarem vivenciando elementos de 
uma religiosidade diferenciada e alternativa, não necessariamente rompem na sua 
totalidade com os demais grupos religiosos mais tradicionais no que diz respeito a 
espaços sagrados estabelecidos de uma forma mais convencional.  
Palavras-chave: Memória religiosa. Espaço sagrado. Protestantismo digital. 
 
Abstract 
This article seeks to understand the phenomenon of the resignification of sacred 
space in the digital religious environment and how it would be affecting participants 
of the protestant digital communities. To support our research, we will use theoretical 
elements from Danièle Hervieu-Léger’s work, Religion as a Chain of Memory (2000), 
focusing on his concepts of reformulation, remodeling and transformation caused by 
the fragmentation and loss of religious memory, as well as individualization and 
privatization of faith, as being important factors in the decline of the historical-
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traditional religious system and its relevance in Europe, rather than simply a 
bankruptcy or disappearance foreseen in the modernity. At the end of the article, we 
will show that the changes identified in Brazilian digital Protestantism, in the concept 
of “sacred space”, are actually the result of a social-historical phenomenon of 
individualization and privatization of faith on the modernity, as well as the 
fragmentation and loss of religious collective authorized memory, as presented by 
Hervieu-Léger, but also the reason for being of a religious group that is always 
reinventing itself, been it an important historical, sociological and theological 
characteristic of this branch of Christianity. Therefore, its adherents, despite 
experiencing elements of a differentiated and alternative religiosity, do not 
necessarily completely break with other traditional protestant groups about the 
comprehension of the sacred spaces established in a more conventional way. 
Keywords: Religious memory; Sacred space; Digital Protest antism. 
 

Introdução 

 

Esse artigo busca aproximações entre memória religiosa coletiva na obra 

Religion as a Chain of Memory de Danièle Hervieu-Léger, e o fenômeno de 

ressignificação do espaço sagrado por aqueles que participam de comunidades 

digitais protestantes. Para Hervieu-Léger a perda da memória religiosa na moderna 

sociedade “amnésica”, seria um importante fator de declínio do sistema religioso 

histórico-tradicional e sua relevância na Europa, questionando, portanto, o senso 

comum que creditava essa ação apenas ao avanço do racionalismo. 

Apesar da pesquisa da autora se referir ao universo religioso europeu, antes 

do advento da religiosidade digital2, entendemos que pode haver pontos de contato 

entre suas teorias e algumas das questões levantadas por variados pesquisadores 

acerca da daqueles que exercem sua religiosidade digital, rompendo com a forma 

tradicional estabelecida historicamente pelo protestantismo, no que diz respeito ao 

tema do “espaço sagrado”.  

 

                                                     
2  Esse grupo religioso consegue naturalmente se desvincular dos templos e demais espaços 
considerados sagrados para exercer sua religiosidade “pela internet”, mantendo certos vínculos, 
fazendo parte, quando interessante for, tendo sentimentos de pertença ainda que adaptados à suas 
reais necessidades, mas sem no entanto dar o mesmo valor aos espaços sagrados como gerações 
anteriores que entendiam tempo (domingo) e espaço (templo) como elementos fundantes de sua 
fidelidade e participação religiosa. Assim, esses grupos alternativos mantém uma religiosidade muito 
próxima da tradicional, sem, no entanto, manter os mesmos vínculos, a mesma agenda de eventos, a 
mesma presença física e participação e a mesma percepção da importância desse espaço como 
sendo sagrado. 
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Modernidade e a reformulação da religião 

 

Hervieu-Léger (2000, p. 69,70) defende a ideia de que estaria acontecendo uma 

completa reformulação, remodelação e transformação da substância da religião 

provocada pela fragmentação e perda da memória religiosa na Europa, como uma 

“realidade da mudança que está acontecendo no mundo moderno das religiões 

tradicionais [...] que tem se tornado autônomas ou se tornando um novo tipo de 

religião”. 

Hervieu-Léger (2000, p. 74) argumenta que “a modernidade tem desconstruído 

o sistema tradicional de crenças, mas não abandonou a crença”, já que o crer estaria 

cada vez individualizado, subjetivo e difuso, sendo explicado em variadas 

combinações e sistemas de significados, elaborados por seus fiéis sem se importar 

com qualquer controle por parte das crenças institucionalizadas ou mesmo pelas 

instituições religiosas, já que “nas chamadas sociedades secularizadas, a religião 

sobreviveu simplesmente como uma opção privada, bem como facultativa” 

(HERVIEU-LÉGER, 2000, p.1). Portanto, o crer estaria cada vez mais dependente da 

experiência como relatada por cada fiel, já que na sociedade moderna “crer é a crença 

em ação, da forma como ela é experimentada” (HERVIEU-LÉGER, 2000, p. 72).       

Assim, diante dessa individualização e subjetivação, a necessidade de 

mediação institucional deixa de ser importante e as portas se abrem para um 

verdadeiro mosaico de crenças que satisfaçam as necessidades particulares em 

detrimento das coletivas, que é resultado da desvalorização dos sistemas religiosos 

tradicionais que a modernidade ajudou a promover:   

 

A constituição e expansão do sagrado moderno é a consequência do acesso direto que 

indivíduos tem ao estoque de símbolos culturais disponíveis. Uma religião invisível, 

consequentemente, não tem necessidade da mediação de nenhuma instituição, seja ela 

religiosa ou pública. Isso dá livre acesso à uma combinação de temas não herdados da 

religião tradicional, juntamente com modernos temas de livre expressão, auto-realização 

e mobilidade que combinam com o evento do individualismo (HERVIEU-LÉGER, 2000, p. 

33, 34). 
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Por isso, Hervieu-Léger destaca que nesse momento atual moderno tudo o 

que se refere à religião é passível de ser reformulado, ainda que isso signifique uma 

certa desqualificação das instituições. Para ela, no fluído e móvel domínio da crença 

moderna, liberada das amarras das instituições abrangentes da religião, todos os 

símbolos são passíveis de serem alterados, combinados e reordenados. (cf. 2000, p. 

74, 75). 

Como consequência desse fenômeno, segundo Hervieu-Léger (2000, p. 127), 

a religião do indivíduo autônomo, os demais elementos resultantes da modernidade 

e o “processo da diferenciação institucional, denotam o fim das sociedades baseadas 

na memória”, abrem caminho para a perda ou falência da memória religiosa coletiva 

da sociedade, dando lugar à uma memória fragmentada e individualizada. 

 

A perda da memória na transmissão religiosa  

 

Hervieu-Léger (2000, p. 127) faz conexões entre o crescimento da 

secularização e da racionalização, os sucessivos estágios de desmoronamento da 

memória coletiva e a perda da memória religiosa em sociedades sem a história e sem 

um passado, com “o deslocamento das estruturas da plausibilidade da religião no 

mundo moderno”. Ao mesmo tempo, ela reconhece a forte influência da 

industrialização, urbanização e globalização, além da chegada da sociedade de 

massa e da mídia, no declínio da influência social da religião, por conta também da 

“fragmentada destruição de comunidades, sociedades e até ideologias baseadas na 

memória”. 

Segundo Hervieu-Léger (2000, p.129), o fenômeno recente de “fragmentação 

contemporânea de espaço, tempo e instituições ocasiona a fragmentação da 

memória”, transformando a memória coletiva das sociedades modernas em pedaços 

e peças. Assim, esse conjunto de fenômenos recentes estaria provocando a 

descontinuidade da memória coletiva por diluição, principalmente em sociedades 

mais avançadas, que  

 

são aquelas as quais não mais se encontra mesmo uma mínima continuidade de 

memória, aquelas correntes de pensamento na qual Halbwachs identificou a continuação 
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em forma diluída de uma memória viva concreta de múltiplos grupos de humanos e o qual 

ele pensa ainda ser reativado em certas circunstâncias (HERVIEU-LÉGER, 2000, p. 128). 

 

No que diz respeito mais especificamente à memória religiosa, para Hervieu-

Léger ela depende da tradição e de uma certa institucionalização organizacional de 

cada grupo religioso, além de seus elementos e linguagens, que estruturam e 

mobilizam cada fiel: 

 

[...] toda religião implica em que a memória coletiva é mobilizada. Em sociedades 

tradicionais onde o domínio do simbolismo religioso é estruturado inteiramente pelo mito 

da Criação, que dá conta da origem do mundo e do grupo, a memória coletiva existe e 

está totalmente contida dentro das estruturas, organização, linguagem e observâncias 

diárias das sociedades baseadas em tradições (HERVIEU-LÉGER, 2000, p. 124). 

 

Portanto, para Hervieu-Léger a perda da conexão que outrora era realizada 

pela religião, e que está bastante enfraquecida na modernidade, estaria por afetar 

toda a sociedade, e não apenas um ou outro grupo religioso, já que as comunidades 

teriam perdido um de seus elos mais naturais e importantes que era a memória 

religiosa, que envolvia todo um aparato físico, local e temporal: 

 

A ruína está na compreensão imaginativa de continuidade, a qual fornecia a cobertura 

simbólica desta civilização e dava significado a todo o aparato material para exercer o 

controle sobre espaço e tempo e à autoridade do clero, ambos característicos da 

paróquia. Por séculos a paróquia representava a sociedade da memória; sua 

incorporação de cada habitante no território paroquial, era algo pelo menos 

potencialmente como uma comunidade conectada à uma cadeia ligando o passado ao 

futuro ocorrendo de uma forma natural (HERVIEU-LÉGER, 2000, p. 132). 

 

Esses elementos acabam tornando a vivência religiosa menos rígida e menos 

estruturada, como o natural resultado dessa modernidade, mas que ainda assim 

apresenta “um ideal ético que provenha uma base para devoção, sacrifício e um 

alcance renovado para indivíduos transcenderem seus instintos e auto-absorção” 

(HERVIEU-LÉGER, 2000, p. 26). 
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Por fim, Hervieu-Léger destaca a perda da importância na religião do que ela 

chama de “memória autorizada”, que seria um contraponto à subjetivação decorrente 

da perda da autoridade outrora hegemônica da tradição na modernidade: 

 

A mesma subjetividade se aplica na questão da devoção onde a prática é à la carte de 

acordo com as necessidades pessoais; e em suas formas mais extremas, onde memória 

autorizada não mais exerce uma função, há um mix de atitudes para crer (HERVIEU-

LÉGER, 2000, p. 139). 

 

Assim, diante de uma sociedade “amnésica”, a nova configuração religiosa 

onde se reúne elevados valores da humanidade, seria a reformatação da tradição 

anterior e seus ritos, crenças e símbolos, em prol de uma memória mais 

individualizada e fragmentada, que não permite uniformidade coletiva, deixam a cada 

indivíduo a prerrogativa de construir a sua própria religiosidade, não mais a partir do 

grupo, ou de uma memória autorizada. 

 

A comunidade digital Descrentes.com.br 

 

Como um exemplo desse fenômeno no protestantismo brasileiro, 

apresentamos aqui a comunidade digital Descrentes.com.br que se define como “um 

grupo de cristãos cansados das velhas formas, na busca por uma vivência mais 

sincera, transparente e simples do evangelho de Jesus” 3 , procurando “ser uma 

alternativa de ensino àqueles que não possuem acesso a uma Igreja local organizada 

ou bíblica”4. Esse grupo, agrega adeptos em um ambiente digital e os procura manter 

em conexão e comunhão, sem, no entanto, necessitar de um ambiente local-

geográfico-físico sagrado para pessoas se reunirem. Assim, ao se identificar como 

um grupo cansado de velhas formas, Descrentes.com.br reformata também o 

conceito de “espaço sagrado” tradicional de Eliade (2010), que ainda é valorizado por 

variados grupos protestantes em nosso país, por seus templos e catedrais sendo 

ainda compreendidos como locais especiais e destacados de culto, em relação a 

                                                     
3  Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/descrentes.com.br/about/?ref=page_internal>. 
Acesso em: 29 janeiro 2018. 
4 Disponível em: <http://www.descrentes.com.br/proposta/>. Acesso em: 15 out. 2016. 

http://igrejamanifesto.com.br/o-que-cremos/
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outros espaços de convivência humana religiosa com o sagrado, exigindo de seus 

fiéis posturas pessoais e litúrgicas diferenciadas e próprias de ambientes não 

profanos.  

 

Conclusão 

 

Neste trabalho, observamos que já não cabe mais na alta modernidade um 

sistema que determine a todos os fiéis no que devem crer, como devem crer e mesmo 

como devem exercitar e vivenciar a sua crença. No máximo as crenças resultantes 

de uma memória religiosa fragmentada servem hoje como referência para seus 

usuários, que cada dia mais estarão reformatando essas crenças e práticas a partir 

de suas necessidades e experiências pessoais, selecionando, portanto, o que lhes 

mais for conveniente para a sua pertença e exercício da fé. 

Além disso, observamos também que as mudanças identificadas no 

protestantismo brasileiro, em conceitos como o de “espaço sagrado” nas 

comunidades religiosas digitais, podem ser, na verdade, uma continuidade da razão 

de ser de um grupo religioso que busca a todo momento se reinventar, recriando 

tradições mais flexíveis e exclusivas, sendo essa uma importante característica 

histórica, sociológica e teológica desta vertente do cristianismo, segundo a própria 

Hervieu-Léger (cf. 2000, p. 170), se comparado por exemplo ao catolicismo. 

Por fim, essa nova forma de se vivenciar o “espaço sagrado” em comunidades 

digitais, como a Descrentes.com.br, seria apenas uma decorrência da criação de 

novos ambientes religiosos para alcançar fiéis, a partir de novas percepções e 

ressignificação de elementos cada vez mais fluídos da religiosidade protestante que 

estariam se tornando mais adaptáveis à sociedade em rede (Castells, 2000), bem 

como a ampliação de conceitos de espaço não mais a partir apenas de um local 

físico, mas a partir de uma compreensão mais contemporânea de uma virtualidade 

mais real. 
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 55. “TOMAI, COMEI”: MATERIALIDADE NO CULTO DA CEIA EVANGÉLICA 

 

“TAKE, EAT”: MATERIALITY IN SERVICE OF THE EVANGELICAL SUPPER 
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ST8 – Pentecostalismos e Protestantismos 
 

Resumo 
No Brasil, os cristãos evangélicos, principalmente os protestantes, são conhecidos 
pela sua suposta ausência de materialidade. Tal percepção, entretanto, não abarca 
toda a realidade do cristianismo evangélico brasileiro, e ignora a variedade de formas 
que a materialidade religiosa pode assumir. A presente pesquisa buscou 
compreender a relação dos cristãos evangélicos com a materialidade, através do 
culto e dos elementos da ceia em período pandêmico, procurando apontar que o 
cristianismo evangélico não é desprovido de materialidade. O culto e os elementos 
da ceia foram escolhidos por serem comuns a todas as vertentes do Cristianismo. A 
pesquisa, exploratória, foi realizada através de um questionário on-line, usando uma 
amostra de conveniência, sob recrutamento tipo bola de neve. Os dados foram 
analisados segundo gráficos e tabelas gerados pela plataforma Google Forms, 
trabalhando-se com estatística descritiva com base na porcentagem e frequência de 
resposta. O estudo conta com 305 respondentes, entre 6 denominações, a nível 
nacional. O estudo apontou que o culto e os elementos da ceia possuem um peso 
teológico e ritual muito fortes no Cristianismo. A despeito de ser considerada como 
uma “religião do livro” e não possuir uma materialidade com fins de veneração, um 
de seus rituais mais relevantes envolve a materialidade, o sensório e pressupõe uma 
corporeidade coletiva – a comunhão. Assim, buscar compreendê-lo sob os estudos 
de religião material é preencher uma lacuna nos estudos sobre protestantismo, e 
possivelmente pavimentar pesquisas futuras sobre seu impacto no cenário nacional. 
Palavras-chave: Religião material. Protestantismo. Liturgia. Eucaristia. Culto. 
 
Abstract 
In Brazil, evangelical Christians, especially Protestants, are known for their supposed 
absence of materiality. Such perception, however, does not encompass the entire 
reality of Brazilian evangelical Christianity, and ignores the variety of forms that 
religious materiality can take. The present research sought to understand the 
relationship of evangelical Christians with materiality, through service and the 
elements of the supper in a pandemic period, seeking to point out that evangelical 
Christianity is not devoid of materiality. The service and the elements of the supper 
were chosen because they are common to all strands of Christianity. The research, 
exploratory, was conducted through an online questionnaire, using a convenience 
sample, under snowball sampling. The data were analyzed according to graphs and 

                                                     
1 PUC-SP. Mestranda em Ciência da Religião. meiri.rodrigues@outlook.com 
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tables generated by the Google Forms platform, working with descriptive statistics 
based on percentage and frequency of response. The study has 305 responders, 
among 6 denominations, at the national level. The study pointed out that the service 
and the elements of the supper have a very strong theological and ritual ponderosity 
in Christianity. Despite being considered as a "religion of the book" and not having a 
materiality with veneration purposes, one of its most relevant rituals involves 
materiality, the sensory and presupposes a collective corporeality - the communion. 
Thus, to seek to understand it under the studies of material religion is to fill a gap in 
studies on Protestantism, and possibly pave the way for future research on its impact 
on the national scene.  
Keywords: Material religion. Protestantism. Liturgy. Eucharist. Service. 

 

Introdução 

 

No Brasil, os cristãos evangélicos, principalmente os protestantes, são 

conhecidos pela sua suposta ausência de materialidade. A clara rejeição a objetos 

religiosos para fins de veneração em seus templos é o maior exemplo que sustenta 

essa percepção. Essa percepção baseia-se principalmente em alguns pontos, tais 

como: (a) um comparativo com outras vertentes do cristianismo ocidental 

(principalmente o Católico) e com outras religiões imagéticas, em que a materialidade 

está em maior evidencia (como a Umbanda); (b) a postura iconoclasta de algumas 

vertentes do cristianismo evangélico (predominantemente protestantes reformados 

e pentecostais clássicos); (c) uma dicotomia entre espiritualidade e materialidade 

nas definições de religião2 e (d) uma lacuna no conhecimento e nos estudos acerca 

de religião material aplicados ao cristianismo evangélico. 

Tal percepção, entretanto, não abarca toda a realidade do cristianismo 

evangélico brasileiro, e ignora a variedade de formas que a materialidade religiosa 

pode assumir. Assim, a presente pesquisa buscará compreender melhor a relação 

dos cristãos evangélicos com a materialidade, através do culto e dos elementos da 

ceia, procurando apontar que o cristianismo evangélico não é desprovido de 

materialidade – trata-se apenas de uma questão de ajuste no foco na lente do 

                                                     
2 “De fato, não era a oposição entre espiritualidade e materialidade uma característica definidora da 
religião, entendida como direcionada para um “além” transcendental que era “imaterial” por definição? 
Fundada na ascensão da religião como uma categoria moderna, com o protestantismo como seu 
principal expoente, essa conceituação implica a desvalorização da cultura material religiosa – e da 
materialidade em geral – como carecendo de interesse teórico e empírico sério.” (GIUMBELLI; RICKLI; 
TONIOL, 2019, p 81). 
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observador.  Os estudos de religião material são capazes de colher aspectos 

religiosos práticos que os textos não são capazes de expor.  

O culto e os elementos da ceia foram escolhidos por serem comuns a todas as 

vertentes do Cristianismo.  Segundo a tradição cristã, a ceia é a primeira (e única) 

celebração religiosa a ser instituída por Jesus. No evangelho segundo Mateus, 

capítulo 26, a última Pessach3 de Jesus é a primeira ceia, celebrada com pão ázimo 

(pão sem fermento) e vinho. A eucaristia seria a eterna lembrança da libertação do 

pecado e da perdição eterna do povo de Deus, celebrada em uma refeição. 

Para Pereira (2014, p. 117) “no meio cristão, principalmente evangélico, o culto 

pode ser entendido como a própria adoração a Deus. [...] como a reunião devocional 

de uma determinada comunidade de fé”. Assim: 

 

[...]o culto de ceia, além de comportar as diretrizes usuais de um culto cristão, possui um 

“ritual” que envolve o compartilhar do pão e do vinho; que tem por objetivo primordial 

relembrar as palavras ditas pelo fundador, sua morte, sua ressurreição, e seu retorno; bem 

como reafirmar a profissão e o compromisso de fé de cada participante junto à 

comunidade (PEREIRA, 2014, p.118). 

 

Ou seja, o culto e os elementos da ceia possuem um peso teológico e ritual 

muito fortes no Cristianismo. A despeito de ser considerada a religião do livro, um de 

seus rituais mais relevantes envolve a materialidade, a corporeidade e o sensório. 

Assim, buscar compreendê-lo sob os estudos de religião material é preencher uma 

lacuna. 

Buscando uma análise mais assertiva e, na medida do possível, objetiva, o 

estudo quantitativo foi escolhido para esta pesquisa, através de um questionário on-

line, direcionado a cristãos evangélicos.  

 

 

 

                                                     
3 Segundo a tradição judaica, a Páscoa (Pessach) é a primeira celebração religiosa a ser instituída por 
Iavé. Em Êxodo 12, às vésperas da saída do Egito após a décima praga, Israel recebe as ordens de 
matar um cordeiro sem defeitos, comê-lo assado no fogo, com pão ázimo e ervas amargas. A Pessach 
seria a eterna lembrança da libertação da escravidão do povo de Deus, celebrada com uma refeição. 
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Método 

 

Trata-se de um estudo transversal, utilizando uma amostra de conveniência e  

recrutamento tipo bola de neve. Os dados foram analisados segundo gráficos e 

tabelas gerados pela plataforma em que foi hospedado, trabalhando-se com 

estatística descritiva com base na porcentagem e frequência de resposta 

Foram selecionados grupos de cristãos evangélicos dos quais a pesquisadora 

participa4, interdenominacionais; o convite foi feito também através de redes sociais, 

e os participantes foram incentivados a compartilharem o questionário nos grupos 

de suas igrejas e em outros grupos compostos por cristãos evangélicos. Todos os 

participantes foram informados do caráter da pesquisa. 

O questionário foi hospedado na plataforma Google Forms, composto por 15 

perguntas (14 de múltipla escolha e resposta obrigatória e uma dissertativa e 

voluntária), e os participantes o responderam de maneira anônima. As perguntas 

foram elaboradas exclusivamente para esta pesquisa. A última questão, voluntária, 

se refere a comentários adicionais sobre o tema, o que gerou uma série de respostas 

interessantes, utilizadas para análise de conteúdo. O estudo, ficou disponível para 

ser respondido em um período de 22 dias (entre 27 de maio a 17 de junho de 2021). 

Inicialmente, foi estabelecido um número de 100 participantes, visto que uma 

“pesquisa-teste” anterior feita em moldes semelhantes colheu 84 respostas. O 

questionário utilizado para esta pesquisa foi aprimorado e o convite ampliado a mais 

grupos e as redes sociais, de maneira que o número inicial pôde ser ultrapassado e 

atingiu um número quase quatro vezes maior, chegando a 305 participantes. 

 

Resultados  

 

O estudo contou com 305 respondentes a nível nacional, de mais de 6 

denominações, predominantemente batistas (44%), pentecostais (28%) e 

presbiterianas (21%). Entre as questões abordadas, estão as características dos 

                                                     
4 A pesquisadora, em sua condição de cristã protestante, participa de grupos de WhatsApp compostos 
inteiramente por cristãos, criados para diversos fins (como grupos de trabalho de pesquisa acadêmica, 
conferencias nacionais, interação, comunicação entre membros da mesma comunidade etc.), de 
diversas denominações e estados brasileiros.  
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elementos da ceia, quem pode/deve participar da ceia, se houve culto e celebração 

da ceia on-line (tanto por parte das comunidades 5  quanto por parte dos 

respondentes), se é necessário um culto presencial para celebração da ceia, se os 

cultos de ceia são especiais e se o culto presencial fez falta. 

Quanto às características dos elementos, apenas 6,9% das comunidades 

utilizam vinho e 17,7 pão sem fermento, enquanto 77,4% utilizam pão comum e suco 

de uva. Interessante notar que a ampla rejeição ao vinho se dá principalmente pela 

repudia ao alcoolismo e a associação direta do álcool com uma vida mundana pré 

conversão – é muito comum tornar-se abstêmio ao tornar-se cristão. Outras 

questões culturais (como o pão sem fermento não fazer parte da culinária brasileira) 

e teológicas (como considerar a ceia um memorial, tornando as características dos 

elementos menos relevantes do que seu significado no contexto da celebração) 

corroboram para que os elementos sejam diferentes dos que aqueles utilizados por 

Jesus, segundo a tradição cristã. 

No que diz respeito a celebração em formato digital, 51,8% das comunidades 

celebraram o culto de ceia on-line, enquanto 37% dos respondentes o fizeram. 64,6% 

acreditam que é necessário um culto presencial para a celebração da ceia. Referente 

à estima pelo culto, 92,5% acreditam que o culto da ceia é especial e 96,7% sentiram 

falta dos cultos presenciais. 

A última questão, voluntária e dissertativa 6 , foi respondida por 8,19% dos 

participantes, e 48% destas respostas se referia a comunhão como relevante para a 

celebração da ceia. A comunhão é uma característica da religiosidade protestante: 

em algumas denominações, trocar os elementos com outro cristão é sinal de 

fraternidade, perdão ou reconciliação.  

 

 

 

                                                     
5 “Comunidade” aqui e ao longo deste artigo refere-se às comunidades religiosas (leia-se: igreja) que 
os respondentes participam, visto que em alguns casos há divergência de cosmopercepção entre os 
respondentes e suas comunidades. Por exemplo: em algumas comunidades foram celebradas ceia 
on-line e os respondentes, por não concordarem com suas comunidades quanto ao formato digital, 
não participaram da celebração. 
6 "Algum comentário adicional acerca dos elementos ou o culto da Ceia?" 
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Elementos e decoração 

 

No Brasil, os elementos são dispostos de uma maneira muito peculiar, 

tornaram-se característicos e muito familiares a muitos cristãos protestantes. 

Recipientes descartáveis utilizados como cálice (imagem 1), pães comuns à culinária 

brasileira (sovado, de forma e o francês, principalmente) e suco de uva são os mais 

utilizados (imagem 2), e os recipientes de metal são os mais comercializados para 

distribuição da ceia (imagens 2 e 3). Durante o período pandêmico, para evitar 

contato no manejo dos elementos, cálices lacrados com uma pequena bolacha 

passaram a ser amplamente utilizados (imagem 4). 

 

 

Imagem 1 

  

 

Imagem 3 

    

Os acessórios para decoração são aqueles que remetem diretamente os 

elementos da ceia: pão, trigo, vinho, uvas e cálices são os elementos mais comuns 

(imagem 5). A mesa é comumente coberta com uma toalha branca7 (imagem 6), mas 

tons de vinho, vermelho e dourado também são muito utilizados. 

                                                     
7 A toalha sobre a mesa aponta para solenidade, e a predominância da cor branca relembra um dos 
aspectos espirituais mais relevantes da ceia: a pureza, adquirida pelo sacrifico de Jesus.  

Imagem 2 

Imagem 4 
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Imagem 5                                                                                         Imagem 6 

 

Conclusão 

 

Existe uma religiosidade não verbalizada e muito rica que lança luz sobre 

cultura material, liturgia, tradição, corporeidade etc., e que é capaz de quebrar a 

dicotomia entre espiritualidade e materialidade no entendimento acerca de religião – 

dentro e fora da Academia. 

A despeito de o protestantismo ser considerado como uma “religião do livro” 

e não possuir uma materialidade com fins de veneração, um de seus rituais mais 

relevantes envolve a materialidade, o sensório e pressupõe uma corporeidade 

coletiva – a comunhão. Assim, buscar compreendê-lo sob os estudos de religião 

material é preencher uma lacuna, e possivelmente pavimentar pesquisas futuras 

sobre seu impacto no cenário nacional.  
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56. QUAL O PAPEL DAS LÍNGUAS ESTRANHAS? APROXIMAÇÕES E 

DISTANCIAMENTOS ENTRE CHARLES FOX PARHAM E OS ASSEMBLEIANOS 

BRASILEIROS 

 

WHAT IS THE ROLE OF STRANGE LANGUAGES? CLOSENESS AND DISTANCE 

BETWEEN CHARLES FOX PARHAM AND BRAZILIAN ASSEMBLIES 

 

Tiago de Moraes Kieffer1  
 

ST 8 – Pentecostalismos e Protestantismos 

 
Resumo 
A presente comunicação parte de um recorte de nossa tese de doutorado em 
Teologia que está sendo desenvolvida no Programa de Pós-Graduação da 
Faculdades EST com a temática relacionada a teologia de Charles Fox Parham. O 
recorte problematiza a seguinte questão: havia diferença entre a interpretação básica 
da utilidade das línguas estranhas no pensamento de Charles Fox Parham - 
considerado o pai do pentecostalismo no início do século XX - em relação a 
interpretação dos primeiros membros das Assembleias de Deus no Brasil? A 
pesquisa será feita de forma bibliográfica a partir de autores que já trabalharam o 
tema no Brasil e nos Estados Unidos da América. Juntamente à análise bibliográfica, 
a comunicação terá como fonte de pesquisa os jornais Boa Semente do ano de 1923, 
disponíveis na biblioteca virtual da Rede Latino-americana de Estudos Pentecostais. 
De forma geral, buscamos compreender a diversidade dos pentecostalismos em seus 
diversos temas nas experiências distintas. Entendemos que os pentecostalismos, 
assim como outros movimentos cristãos, moldam-se de acordo com as 
necessidades e não são de forma alguma homogêneos entre si. Por outro lado, é 
importante também situar os entendimentos pentecostais em relação as suas 
origens históricas, identificando suas proximidades e distanciamentos. 
Palavras-Chave: Pentecostalismos. Línguas Estranhas. EUA. Charles Fox Parham. 
Assembleias de Deus. 
 
Abstract 
This communication is part of an excerpt of our doctoral thesis in theology that is 
being developed in the Graduate Program of Faculdades EST with the theme related 
to theology by Charles Fox Parham. The clipping problematizes the following 
question: was there a difference between the basic interpretation of the usefulness of 
foreign languages in the thought of Charles Fox Parham - considered the father of 
Pentecostalism at the beginning of the 20th century - in relation to the interpretation 
of the first members of the Assemblies of God in Brazil? The research will be done 
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bibliographically from authors who have already worked on the theme in Brazil and 
the United States of America. Along with the bibliographical analysis, the 
communication will have as a research source the newspapers Boa Semente from 
the year of 1923, available in the virtual library of the Latin American Network of 
Pentecostal Studies. In general, we seek to understand the diversity of 
Pentecostalisms in their different themes in different experiences. We understand 
that Pentecostalisms, like other Christian movements, mold themselves according to 
needs and are by no means homogeneous with each other. On the other hand, it is 
also important to situate Pentecostal understandings in relation to their historical 
origins, identifying their proximities and distances. 
Keywords: Pentecostalisms. Strange Languages; USA; Charles Fox Parham; 
Assemblies of God.  

 

Introdução 

  

Desde seus primórdios o pentecostalismo foi um movimento plural. Não 

importa quais homens ou mulheres elegemos como pais e mães do movimento 

pentecostal. É fato que, como bem observou Douglas Jacobsen (2003, p. 10), “os 

primeiros pentecostais as vezes discordavam veementemente uns dos outros; como 

resultado, eles legaram seus seguidores uma tradição de fé pluriforme”. Em outras 

palavras, não foi necessário que passasse muitos anos para que o movimento 

adquirisse particularidades regionais e culturais, pois isso já acontecia na primeira 

geração de pentecostais.  

 Não é nosso interesse aqui definir, portanto, o que é ser uma pessoa 

pentecostal e como identificar um movimento pentecostal na história. No entanto, 

por mais que se identifique uma mudança de perspectiva já na primeira geração, não 

é possível negar a referência de Charles Fox Parham e sua interpretação sobre a 

relação entre Batismo com Espírito Santo e línguas espirituais. Houve diferença na 

ênfase dada por ele em relação a outros grupos pentecostais? No caso dos 

pentecostalismos que saíram dos Estados Unidos da América (EUA) e se 

estabeleceram no Brasil e na América Latina, quais são as particularidades em 

relação a esse tema tão caro às teologias pentecostais?  

 Nesse trabalho, portanto, temos como objetivo identificar se houve diferenças 

entre as interpretações de Charles Fox Parham e os assembleianos brasileiros de 

primeira geração em relação ao papel desempenhado por essas línguas espirituais.  

Para isso utilizaremos em nossa metodologia a análise de textos escritos sobre 
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Parham por Chang-Soung Lee, um sul coreano pesquisador do pentecostalismo, bem 

como outros autores que se debruçaram sobre o pentecostalismo em Parham. No 

que se refere as Assembleias de Deus no Brasil, além das bibliografias de autores 

nacionais, utilizaremos os jornais Boa Semente do ano de 1923, disponíveis na 

biblioteca digital da Rede Latino Americana de Estudos Pentecostais (RELEP). 

  

O entendimento de Charles Fox Parham  

 

 Charles Fox Parham é considerado por muitos como o pai do pentecostalismo. 

Foi ele quem elaborou a ideia de que a evidência inicial e primordial do Batismo com 

Espírito Santo era o falar em línguas (LEE, 2018, p.1). Segundo Jacobsen (2003, p. 18) 

“Charles Parham merece, com razão, ser chamado de fundador da teologia 

pentecostal”. Com o tempo, naturalmente, as interpretações dadas por Parham foram 

sendo modificadas, adaptadas e – de acordo com cada ponto de vista das 

comunidades – corrigidas. O pesquisador sul-coreano Chang-Soung Lee (2015) 

investigou a fundo quais eram os sentidos que Parham dava inicialmente a esse 

fenômeno do falar em línguas 2  em seus textos e pregações, sobretudo em The 

Everlasting Gospel.   

 Resumidamente, Lee (2015) defende que Parham entendia as línguas em sua 

dimensão privada e pública. De forma privada, as línguas serviam essencialmente 

para serem uma forma de oração, de conversa e louvor a Deus. Esse tipo de 

interpretação das línguas era expressado na própria experiência de Parham quando 

relatava que orava e cantava em línguas, sendo a oração não um discurso vertical, 

onde somente o homem fala, mas uma conversa entre Deus e o homem.  

 Já as línguas públicas, segundo Lee (2015), eram mais complexas e tinham 

mais funções do que geralmente se apresenta. Em primeiro lugar, as línguas serviam 

como uma prova que as promessas feitas nas Escrituras tinham sido cumpridas. Da 

mesma forma, não existia outro tipo de evidência do Batismo com Espírito Santo 

além daquela representada nas línguas, pois assim tinha sido no período apostólico. 

                                                     
2  A maior parte dos trabalhos de Chang-Soung Lee, inclusive citados nesse trabalho, foram publicados 

originalmente no idioma coreano na Society for Pentecostal Studies In Korea e depois traduzidos 
para o idioma inglês e disponibilizados na plataforma academia.edu do autor.   
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Portanto, por serem uma evidência, quando o crente falava em línguas 

externamente já havia sido batizado internamente. Quando falava em línguas, tanto 

o locutor, quanto o ouvinte poderiam identificar que era essa a obra do Espírito Santo 

que tinha ocorrido e não outras. Nesse sentido, Parham faz a crítica ao defender que 

“torrentes de alegria”, “unções”, “gritos”, “saltos”, “quedas em transe”, “inspirações” 

e “manifestações privadas” eram antibíblicas (LEE, 2015, p. 7).  

Ao mesmo tempo, as línguas públicas para Parham eram a garantia de que 

alguém era um crente verdadeiro. Incrédulos não poderiam falar em línguas. Em 

outras palavras, as línguas serviam como um sinal da verdadeira fé. A visão que se 

tinha anteriormente no Movimento de Santidade que Parham fazia parte era que o 

Batismo com Espírito Santo tinha relação direta com a Santidade Plena. Na lógica de 

Parham, não era possível provar que alguém tinha passado por essa experiência 

tendo como régua a santidade. Todavia, pela evidência das línguas não havia como 

fugir da ideia que a pessoa havia sido batizada.  

Com o tempo o próprio Parham modificou a forma como essas línguas se 

apresentavam, isto é, se eram manifestações de xenolalia ou de glossolalia3. No 

entanto, no início do movimento não havia dúvidas para ele que eram línguas 

idiomáticas. De acordo com Goff (1984), as pessoas que conviviam com Agnes 

Ozman na Escola Bíblica Betel tinham presenciado ela falando em chinês. Lee (2015) 

comenta que o próprio Parham relata ter falado em sueco e que frequentemente 

falava um idioma que judeus da Ásia Central poderiam compreender.  

No entanto, com o tempo Parham modificou a sua interpretação, dizendo que 

quem tinha o dom de línguas não falava idiomas deste mundo. Na medida que o dom 

era aperfeiçoado poderia se converter em um verdadeiro dom de linguagem. Mesmo 

assim, as línguas proporcionadas pelo Espírito Santo não eram compreendidas pelo 

cérebro humano, antes eram compreendidas pelo espírito. Nesse ponto fixa-se o 

centro da teologia pentecostal tal como Parham idealizou, haja vista que o dom de 

línguas somente cumpriria a sua função se a mensagem fosse interpretada, pois 

assim o ouvinte saberia que ela vinha de Deus. Missionários economizariam anos de 

                                                     
3 A diferença básica entre Xenolalia e glossolalia está em que tipo de idioma desconhecido é falado. 

No primeiro caso, o idioma desconhecido falado existe no mundo, faz parte da realidade de algum 
país. No segundo caso, o idioma é de origem divina.   
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escola de idiomas caso fossem batizados no Espírito, pois seus ouvintes os 

entenderiam perfeitamente.  

Se a língua poderia ser falada, ela também poderia ser escrita, processo a qual 

Lee (2015) chamou de glossografia. O contrário de uma língua que poderia ser 

escrita, falada e interpretada era a causa da desordem, perigo que havia sido alertado 

pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos corintos. No entanto, as línguas não 

serviriam somente para propósitos missionários e de adoração a Deus em vários 

idiomas, mas também como uma forma de confundir os incrédulos e céticos em 

relação a esse dom. 

 

A interpretação dos assembleianos  

 

 Os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Virgren e Daniel 

Berg, chegaram ao Brasil, em Belém do Pará, em novembro de 1910. A igreja daria 

seus primeiros passos, sob nome de Missão Fé Apostólica, somente em 1911 quando 

um grupo pentecostal foi desligado da Primeira Igreja Batista de Belém do Pará e 

começaram a se reunir na casa de Celina Albuquerque (FAJARDO, 2015). Uma das 

formas utilizadas pela instituição em formação para a formação intelectual e 

teológica de seus membros será a utilização da imprensa. Para fins de nosso 

trabalho, citamos o Jornal Boa Semente, periódico criado por Gunnar Virgren e 

Samuel Nyström e que teve como redator além dos dois criadores, Nels Nelson e 

Plácido Aristóteles (LIMA, 2020).  

 Não temos espaço neste resumo expandido para discutirmos todos os filtros 

históricos e culturais que distanciam Parham dos primeiros assembleianos 

brasileiros. Podemos citar, por cima, a nova experiência adquirida pelo contato com 

a Rua Azusa, com o pentecostalismo em Chicago representado por Willian Durham, 

com a religiosidade brasileira pela influência do protestantismo sueco. Nesse caso, 

optamos por analisar um artigo publicado pelo Jornal Boa Semente que nos dê uma 

ideia do que os primeiros pentecostais pensavam. Estamos cientes que nem sempre 

a opinião presente em um periódico formativo de uma instituição representa a visão 

que os membros possuem, mas é uma possibilidade que encontramos para esta 

comunicação. 
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 Durante os meses do ano de 1923 o Jornal Boa Semente publicou um artigo 

com o título O Baptismo do Espírito Santo. As línguas estranhas não são o foco 

principal do artigo, mas como o movimento pentecostal tradicionalmente fez essa 

relação – e o artigo confirma isso – é possível ver que interpretação se dava para 

esse evento. Em primeiro lugar, é perceptível no artigo uma intenção muito maior de 

apresentar versículos bíblicos. Em todos os parágrafos o autor – que não assina o 

trabalho – cita referências bíblicas, principalmente do livro de Atos e de 1 Coríntios. 

Ao se referir às línguas espirituais, mantém a ideia de que era uma promessa se 

cumprindo, ao dizer:  

 

Como vemos, no dia de Pentecostes, cumpriu-se a promessa do Baptismo do 

Espirito Sancto, não sómente aos opostolos, mas em todos os cento e vinte que 

se achavam esperando, segundo este escripto: “e todos foram cheios do Espirito 

Sancto, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Sancto lhes 

concedia que falassem.” O que demonstra claramente quo movidos pelo Espirito-

Sancto falavam linguas que nao haviam estudado, que elles mesmos nao 

compreendiam.  E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo: Pois que!  não 

são gallileus todos esses homens que estão falando?  Como, pois, os ouvimos, 

cada um; na nossa propria lingua em que somos nascidos?  (Actos 2: 14,7,8).  No 

dia de Pentecostes Deus permittiù que fossem compreendidos como linguas que 

elles falaram, ainda que nem todos tiveram o privilegio de compreende-las; como 

quando veio uma voz do céu quo uns ouviram e a outros lhes parecia um trovao 

(João 12: 28, 29).  Paulo explica, que o que fala em linguas nao fala a homens, 

sendo a Deus;  porque ninguem o entende, pois em espirito fola mysterios (1Cor, 

14: 2).  Estas  palavras de Paulo não carecem de interpretação, pois estao 

perfeitamente claras, e são fruto do Espírito-Sancto, e não do entendimento dos 

que falam (1 Cor. 14:14)4.   

 

 O artigo também alerta sobre as acusações que os pentecostais sofriam de 

viveram uma confusão, uma babel de línguas.  Contudo, sobre isso, informa que 

deveria haver cuidado em relação a esse tema, pois os acusadores poderiam estar 

pecando contra o Espírito Santo. Como se percebe, portanto, o que interessa para o 

                                                     
4 Foi mantida a grafia original presente no artigo citado.  
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autor do artigo não é criar grandes especulações acerca de qual seria o papel das 

línguas, mas sim apresentar a sua importância, que deve ser falada e buscada, que 

foi ordenada pelo Senhor junto ao Batismo com Espírito Santo e que é uma evidência 

desse evento da vida cristã. 

  

Considerações Finais 

  

Neste trabalho analisamos as diferenciações básicas entre a forma como 

Charles Fox Parham entendia as línguas espirituais e como os primeiros 

assembleianos brasileiros entendiam o mesmo fenômeno. Cientes das limitações de 

páginas para abordar um assunto tão complexo e também da falta de fontes para 

uma pesquisa mais elaborada, algumas conclusões podem ser inferidas. Em primeiro 

lugar, Parham representa o início de um movimento. Ele se permite, portanto, arriscar 

em suas interpretações. Como lembrado por Jacobsen (2003), os primeiros líderes 

pentecostais eram criativos. Ao mesmo tempo, Parham desenvolve seu pensamento 

apresentando a sua biografia. Logo, o desenvolvimento de seu pensamento se dá a 

partir do relato do momento que ele conheceu uma nova interpretação.  

 Já o artigo publicado no Jornal Boa Semente é um material teológico para a 

formação de uma igreja, em um tempo em que o pentecostalismo já está se 

consolidando e adquirindo caráter nacional. Já há outras formulações de outros 

autores desenvolvidas e o interesse não é apresentar a biografia de como aqueles 

autores tiveram uma nova interpretação, haja vista que ela já não era nova. Inseridos 

em uma cultura batista e escrevendo em um jornal teológico, tinham a preocupação 

em citar textos bíblicos e estruturar o seu pensamento a partir de versículos.  As 

relações são, portanto, complexas e mostram a diversidade que o pentecostalismo 

adquiriu na história.  
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Resumo 
A crise da Covid-19 aqueceu o debate sobre desinformação na internet. Em meio a 
isso, seriam os evangélicos mais vulneráveis a fake news? Embora a reflexão recente 
sobre a relação entre evangélicos e internet esteja mais concentrada em figuras 
públicas e sua interação com seu público, a resposta a essa questão depende de 
compreendermos melhor como se dá o uso da internet entre crentes comuns. É o 
objetivo geral desse trabalho. Manuseando o banco de dados do Latinobarômetro, 
gerar informações sobre o uso da internet e das mídias sociais por evangélicos. A 
partir dos dados disponíveis para os anos 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018, recortando 
cinco mídias muito usadas no Brasil (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e 
WhatsApp), foi possível comparar os percentuais de uso dos evangélicos com os da 
população em geral e os de outras religiões. Os resultados indicam que, no Brasil, 
evangélicos vinham usando essas redes mais que a média da população e mais que 
pessoas de outros recortes religiosos. Seguindo a teoria de Manuel Castells, pode-
se aventar que a militância religiosa seja um propulsor do uso da internet, já que 
mobilizações desse tipo são os mais importantes movimentos de base identitária 
que têm preenchido o vácuo de representação política característico da sociedade 
em rede. Entretanto, com base nos resultados, conclui-se que evangélicos brasileiros 
são mais suscetíveis a fake fews e não por algum tipo conteúdo religioso ou crença 
específica, mas pelo simples fato de estarem mais presentes nas mídias que são o 
principal território da desinformação. 
Palavras-Chave: Evangélicos. Mídias Sociais. Tecnologias de Informação e 
Comunicação. Usos da Internet. Lazer. 
 
Abstract 
The Covid-19 crisis has heated up the debate over misinformation on the internet. In 
the midst of this, are evangelicals more vulnerable to fake news? Although recent 
reflection on the relationship between evangelicals and the internet is more focused 
on public figures and their interaction with their audiences, the answer to this 
question depends on better understanding how internet use takes place among 
ordinary believers. It is the general objective of this work. Using the Latinobarómetro 
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database, generate information on the use of the internet and digital media by 
evangelicals. From the data available for the years 2013, 2015, 2016, 2017 and 2018, 
cutting out five media widely used in Brazil (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube 
and WhatsApp), it was possible to compare the percentages of use of Evangelicals 
with those of the population in general and those of other religions. The results 
indicate that, in Brazil, evangelicals had been using these networks more than the 
population average and more than people from other religious backgrounds. 
Following Manuel Castells' theory, it can be suggested that religious militancy is a 
driver of internet use, since mobilizations of this type are the most important identity 
movements that have filled the vacuum of political representation characteristic of 
the network society. However, based on the results, it is concluded that Brazilian 
evangelicals are more susceptible to fake fews and not for some type of religious 
content or specific belief, but for the simple fact that they are more present in the 
media that are the main territory of disinformation. 
Keywords: Brazilian evangelicals. Digital media. Information and communications 
technology. Internet uses. Leisure. 
 

Introdução 

 

Esse é um trabalho sobre a relação entre evangélicos e redes sociais. Será feita 

uma análise dos dados do Latinobarómetro disponíveis sobre o uso da internet e das 

mídias sociais no Brasil, segregando as informações segundo diferentes vertentes 

religiosas para destacar a diferença dos evangélicos.  

Tenho defendido que termos como protestantes, pentecostais e 

neopentecostais são mais úteis para classificar igrejas e pouco eficazes para 

classificar pessoas (COSTA, 2019). Por isso a posição de tratar evangélicos como 

uma categoria mais ampla, algo próximo ao que os próprios envolvidos chamam de 

“crente”, “gospel” ou “cristão”.  Como “crente” é de uso mais interno ao grupo, 

“gospel” é mais atrelado a produtos colocados à venda ou midiatizados e “cristão” 

soa impreciso em um país de maioria católica, faz-se a opção por “evangélico”, o 

termo mais utilizado no debate público. 

E quanto às redes sociais, como explica Castells (2018a), a organização em 

rede não é privilégio da sociedade moderna que faz uso da internet. Muito antes já 

haviam sociedades que se organizavam desta forma, com relações mais 

horizontalizadas e menor apreço a hierarquia. Sendo assim, é mais apropriado se 

referir aos dispositivos virtuais que usamos hoje como mídias sociais. A opção por 

redes sociais neste texto tem a ver com a forma como os dados aparecem no 
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Latinobarómetro, já que essa é melhor forma de fazer as perguntas serem entendidas 

pelos respondentes. Em todo caso, está-se falando de mídias em que, diferente das 

tradicionais focadas na emissão de conteúdo, permitem uma maior interação do 

público, que também pode publicar. Algumas, como o aplicativo WhatsApp, são 

especialmente focadas na interação do público entre si. 

Sobre a relação entre religião e mídias sociais, Magali Cunha (2019) realizou 

um importante levantamento com foco no ativismo político evangélico. É um trabalho 

de destaque que exemplifica a forma como tem se dado a investigação sobre esse 

assunto no Brasil. Quase sempre focada nas publicações de perfis públicos e na 

interação da audiência com elas. Mas neste trabalho irei por um caminho diferente. 

A ideia é mapear o uso geral, independente do conteúdo em interação. A aposta é que 

abordagens desse tipo possam complementar as outras, mais conteudistas. 

Em todo caso é importante não perder de vista a teoria de Castells (2018a), 

segundo a qual a internet não é algo externo às relações humanas e que impacta de 

fora. Ela mesma é construída com o uso, de forma que estamos fazendo o que ela 

tem sido ao mesmo tempo em que ela influencia aquilo que estamos nos tornando, 

num processo recíproco.  Perspectiva de Castells (2020), a grande questão da 

internet é que, com ela, estão se alterando as relações de produção, as relações de 

experiência e as relações de poder. No capitalismo informacional as empresas 

passam a se organizar em rede, podendo colocar o almoxarifado em um lugar, a 

contabilidade em outro, o departamento de Marketing em um terceiro, e assim vai 

(CASTELLS, 2003). Isso abre margem para uma terceirização nunca antes 

experimentada. Quando isso acontece as identidades de classe são eclipsadas, de 

forma que, embora a luta de classes se mantenha, sindicatos e partidos políticos 

deixam de ser as principais referências identitárias, já que muitos passaram a se ver 

como microempreendedores. Mobilizações de base identitária tornam-se as novas 

referências para a experiência. Movimentos feministas, LGBT, negro, ambientalistas 

e nacionalistas são exemplos, sendo que os movimentos religiosos são, para Castells 

(2018b), os mais importantes a ocupar o vácuo de representatividade política 

característico desse contexto. 

 Tendo isso em vista, cabe refletir sobre o uso de redes sociais por pessoas 

comuns, que não são necessariamente figuras públicas. Elas vivem nesse mundo que 
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passa por uma profunda transformação das relações sociais, de forma que a 

participação nas mídias em si, antes mesmo de qualquer influência dos conteúdos 

veiculados, já é uma questão. E um bom recurso para isso são as informações 

disponibilizadas pelo Latinobarômetro. Ao comparar uso das mídias sociais entre 

evangélicos, outros seguimentos religiosos e a população em geral, talvez seja 

possível perceber especificidades em relação à experimentação dessas 

transformações sociais. 

 

Nota metodológica 

 

O Latinobarómetro é uma instituição sediada no Chile que tem foco na América 

Latina e faz pesquisas de opinião pública anualmente. Abrangendo 18 países, são 

aplicadas cerca de 20 mil entrevistas, geralmente no início do ano, entre janeiro 

fevereiro. Salvo os anos 2012 e 2014, tem-se disponível uma série histórica de 25 

anos de pesquisas, desde 1995 até 2018, com um banco de dados sobre os mais 

variados temas2. 

Em todo país, toma-se a principal pesquisa governamental de base para poder 

criar a estratificação da amostra, com o objetivo de cobrir toda a população acima de 

16 anos. No caso do Brasil, são utilizadas as pesquisas do IBGE, ou seja, o Censo, 

que geralmente ocorre a cada dez anos, e a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra 

por Domicílio, que é executada nos anos em que não tem o Censo. Usando a 

estratificação do IBGE, o Latinobarômetro produz uma amostra que contempla algo 

em torno de 1.200 a 1.250 questionários, a depender do ano, e chega a uma a margem 

de erro de 2,8%, com nível de confiança de 95%. 

As respostas sobre religião são abertas e depois classificadas em variadas 

categorias, à semelhança do Censo brasileiro. Mas para a análise dos dados neste 

trabalho, as respostas sobre religiões foram adaptadas a apenas quatro: católicos, 

evangélicos, sem religião e minorias. Essa opção tem por base as reflexões 

demográficas que destacam essas como os eixos principais da transição religiosa 

pela qual o Brasil está passando (ALVES, BARROS, CAVENAGHI, 2012). Os católicos 

                                                     
2 Esse banco de dados pode ser consultado em: https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp  

https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp
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foram contados tal como aparecem no banco de dados, mas chegou-se a 

evangélicos aglutinando categorias como batistas, metodistas, pentecostais, 

protestantes e outras. Por semelhante modo, ateus, agnósticos e sem religião foram 

contados todos como sem religião e todas as demais respostas foram contadas 

como outros.  

 

Resultados 

 

O Latinobarómetro revela algo que não é novidade: o crescimento evangélico 

acompanhado da redução da proporção de católicos.  

 
Declarações Religiosas no Brasil (1995-2018) 

 

 
Fonte: Produzido pelo autor a partir dos dados do Latinobarômetro, 2021. 

 

Quanto ao uso da internet, tem-se o seguinte gráfico: 

 
 
 
 
 
 

Uso da internet por religião em 2015 
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Fonte: Produzido pelo autor a partir dos dados do Latinobarômetro, 2021. 

 

Por aquilo que podemos analisar dos dados de 2015, tem-se que os sem 

religião e as minorias religiosas utilizavam bem mais a internet que os demais. 

Evangélicos parecem ficar acima dos católicos, mas é pouca coisa acima da margem 

de erro. Como essa pergunta pelo uso só foi feita nos anos de 2013 e 2015, ficamos 

sem ter uma base melhor para comparar. Nos anos seguintes, o uso passou a ser 

medido diretamente pelas redes sociais e é a partir delas que podemos ter uma noção 

maior do que tem acontecido. É uma pergunta aberta em que se questiona quais 

redes sociais a pessoa utiliza. Serão destacadas nos gráficos a seguir as mais 

respondidas pelos brasileiros. Iniciemos com o Facebook: 

 
Uso do Facebook por Religião no Brasil (2013-2018) 

 
Fonte: Produzido pelo autor a partir dos dados do Latinobarômetro, 2021. 
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Observa-se que a tendência identificada anteriormente para a internet em 

geral se verifica no caso do Facebook. Pessoas sem religião e minorias religiosas 

usam mais essa rede social que os demais. Mas outra informação evidente. Embora 

não o fosse em 2013, com o passar dos anos, os evangélicos passaram a utilizar essa 

mídia mais que os católicos e mais que a média da população. Com 10 pontos 

percentuais acima dos católicos, chegam em 2018 com uma diferença bem acima da 

margem de erro. 

Essa diferença também pode ser observada em relação ao Instagram, mesmo 

que seja uma rede que surgiu só mais recentemente, em 2015. Com o passar dos 

anos, evangélicos parecem estar ingressando mais nessa mídia do que os católicos: 

  

Uso do Instagram por Religião no Brasil (2015-2018) 
 
 

 

Fonte: Produzido pelo autor a partir dos dados do Latinobarômetro, 2021. 

 
 

O caso do Twitter é mais difícil de analisar. Com grandes oscilações, parece 

que ficamos com dados inconclusivos, como se pode observar no gráfico: 
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Uso do Twitter por Religião no Brasil (2013-2018) 
 

 
Fonte: Produzido pelo autor a partir dos dados do Latinobarômetro, 2021. 

 

Mas as próximas duas mídias voltam a manifestar a diferença considerável. 

Tanto no YouTube, quanto no WhatsApp observa-se a crescente diferença 

significativa entre os católicos e os evangélicos. Apesar de abaixo dos percentuais 

dos sem religião e dos grupos minoritários, evangélicos inclusive parecem estar 

usando essas redes mais do que a média da população. Isso fica evidente nos 

gráficos a seguir: 

 

Uso do YouTube por Religião no Brasil (2013-2018) 
 

 
Fonte: Produzido pelo autor a partir dos dados do Latinobarômetro, 2021. 
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Uso do WhatsApp por Religião no Brasil (2013-2018) 
 

 
Fonte: Produzido pelo autor a partir dos dados do Latinobarômetro, 2021. 

 

 

Conclusão 

 

 Com isso podemos dizer que evangélicos têm usado mais as redes sociais. 

Se não mais que todas as vertentes religiosas, mais que católicos e mais que a média 

da população. No caso de algumas, bem mais, como é caso do Facebook e do 

WhatsApp, mídias que volta e meia são citadas nas investigações sobre fake news. E 

dá até para deduzir que talvez evangélicos também estejam usando mais a própria 

internet, pois, se estão usando mais as redes sociais analisadas, também estão 

usando o meio de acessá-las. 

Senso assim, caberia perguntar se não está acontecendo uma espécie de 

afinidade eletiva, no sentido de uma consequência inesperada das ações sociais. 

Evangélicos usam bastante as redes sociais, talvez até por militância religiosa, mas, 

uma vez na internet, são mais expostos à desinformação e acabam mais propensos 

a acompanhar os falseamentos da realidade criados por notícias falsas e imprecisas 

que circulam nesses ambientes.  

É evidente que pessoas sem religião e minorias religiosas parecem usar essas 

redes ainda mais que os evangélicos, mas, considerando que o noticiário tende 

enfatizar mais a diferença entre católicos e evangélicos, a variação do uso das redes 
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não é um dado insignificante. Principalmente porque ainda é possível cruzar essa 

informação com outras, como a de que evangélicos constituem um grupo com grau 

de instrução e nível de renda abaixo da média da população. A religião parece ser 

apenas uma das variáveis dessa combinação entre vulnerabilidade e desinformação. 

Isso deveria ser levado em conta nas discussões sobre a forma como evangélicos 

mantiveram índices de aprovação do Governo Bolsonaro acima da população a 

despeito de todo o descontrole da crise da Covid-19. 
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58. RELIGIÃO E PODER: A VISÃO CELULAR NAS IGREJAS BATISTAS 

 
 

RELIGION AND POWER: THE CELLULAR VISION IN THE BAPTIST CHURCHES 
 

Wilson Alves Batista1 
 
 

ST8: pentecostalismos e protestantismo 
 

Resumo 
O presente artigo é sobre o movimento religioso: Visão Celular no Modelo dos Doze 
(M12) e como ele modifica as estruturas administrativas e as práticas religiosas nas 
igrejas pentecostais ou nas evangélicas tradicionais que se renovaram, como a 
Primeira Igreja Batista em Icoaraci. Os objetivos desta pesquisa buscou analisar e 
compreender como o poder é exercido na igreja com este movimento religioso, quem 
são os que o detém e como se beneficiam dele, e as implicações destas relações. 
Trata-se do resultado de uma pesquisa qualitativa com a utilização de entrevistas 
abertas e semiestruturadas, a observação participante e pesquisa bibliográfica. Este 
movimento religioso é uma estratégia de evangelismo que visa o crescimento 
numérico de seus membros de uma forma muito rápida. O gerenciamento 
administrativo e eclesial se apresenta com o poder religioso centralizado na liderança 
que está posicionada no topo da estrutura hierárquica no formato de pirâmide. A 
experiência religiosa pentecostal dos seus membros com muito êxtase, emoção e 
entusiasmo serve como base para o movimento os ensinar na conquista de novos 
adeptos. As relações do poder religioso exercido entre os líderes e os discípulos das 
igrejas em células revelam a forma de gestão que se utiliza de estratégias de poder, 
e geram as disputas, os conflitos e os cismas religiosos. Concluiu-se que o M12 
possibilita o monopólio e a distribuição do poder religioso de forma desigual entre os 
líderes e os discípulos, os quais investidos de poder e autoridade disputam e 
conflitam entre si para cumprirem as etapas e as obrigações impostas pelo 
movimento religioso e para alcançarem seus objetivos de ascenderem na estrutura 
hierárquica. 
Palavras-chave: Igreja Batista. Visão Celular. Religião. Poder. 
 
 
Abstract 
This article is about the religious movement: Cellular Vision in the Model of the Twelve 
(M12) and how it modified administrative structures and religious practices in 
Pentecostal churches or in traditional evangelicals that have been renewed, as the 
First Baptist Church in Icoaraci. The objectives of this research are to analyze and 
understand how power is exercised in the church with this religious movement, who 
they hold and how they benefit from power, and the consequences of these 
relationships. This is from the results of a qualitative research with the use of open 
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and semi-structured interviews, participant observation and bibliographic research. 
This religious movement is a strategy of evangelism that aims at the numerical 
growth of its members very quickly. Administrative and ecclesial management 
presents itself with religious power centered on leadership that is positioned at the 
top of the hierarchical structure in the pyramid format. The religious experience of 
Pentecostal of its members with much ecstasy, emotion and enthusiasm serves as 
the basis for the movement to teach them in the conquest of new adherents. The 
relations of the religious power exercised between the leaders and the disciples of the 
churches in cells reveal the form of management that uses power strategies, and 
generates disputes, conflicts and religious shrews. It was concluded that The M12 
allows the monopoly and distribution of religious power in an unequal way between 
leaders and disciples, who are invested with power and authority dispute and conflict 
with each other to fulfill the stages and obligations imposed by the religious 
movement and to achieve their objectives of ascending in the hierarchical structure. 
Keywords:  Baptist Church. Cell Vision. Religion. Power. 
 

 

Introdução 

 

O campo religioso cristão brasileiro é um campo diversificado e dinâmico, 

onde grupos almejam garantir e afirmar seus espaços. Inserido neste contexto que 

contém disputas tanto de indivíduos, como de grupos religiosos está o crescente, 

dinâmico e complexo pentecostalismo. Influente em diferentes espaços religiosos 

cristãos, o pentecostalismo possibilita a criação de novos movimentos religiosos 

como a Visão Celular no Modelo dos Doze (M12) que adentrou em várias igrejas 

tradicionais renovadas como, por exemplo, as batistas. Este artigo apresenta apenas 

alguns esboços da pesquisa, que resultou na Dissertação de Mestrado, sobre a 

Primeira Igreja Batista em Icoaraci, localizada em Belém do Pará, que passou pela 

renovação espiritual, ou seja, adotou as práticas pentecostais e, posteriormente, 

adotou o M12.  

 

A Visão Celular no Modelo dos Doze (M12) 

 

A Visão Celular no Modelo dos Doze (M12) é um movimento religioso que 

funciona como um modelo estratégico de evangelização criado pelo apóstolo René 

Terra Nova, do Ministério Internacional da Restauração (MIR) de Manaus, a partir da 

Visão Celular no Governo dos Doze (G12), do pastor evangélico César Castellanos da 
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Missão Carismática Internacional (MCI) de Bogotá, na Colômbia. Também conhecido 

como movimento celular é, certamente, um conjunto de doutrinas elaboradas e 

organizadas conforme as interpretações que seus mentores fazem dos textos 

bíblicos ou das revelações que recebem diretamente de Deus. O objetivo da Visão 

Celular é aumentar o número da membresia das igrejas pelas reuniões de células em 

que os líderes (indivíduos formados pelo movimento) atuam com poder carismático 

para elaborarem a organização e as estratégias que seus discípulos desenvolverão 

para atingir seu objetivo principal: a multiplicação dos membros da igreja.  

Para esta pesquisa, optou-se por utilizar os conceitos de religião e associação 

hierocrática de Max Weber. Segundo Weber (2009, p. 281), a religião é um 

“determinado tipo de ação comunitária”, cuja “ação religiosa ou magicamente 

motivada, em sua existência primordial, está orientada para este mundo”. Pela 

religião se pode conhecer tanto as intenções, como os resultados das ações dos 

indivíduos ou grupos religiosos.  

Para Hervieu-Léger; Willaime (2012, p.82), as práticas religiosas de indivíduos 

e de grupos e suas condutas permitem que Weber conceba nas suas análises “uma 

sociologia da dominação religiosa”, em que as religiosidades entre as pessoas se dão 

de forma desigual. Segundo Weber (2016, p. 202) “O fato empírico, importante para 

nós, de que os homens têm qualificações diferentes, de uma forma religiosa, 

evidencia-se desde o início da história da religião.” (Grifos no original) 

Devido esta desigualdade religiosa entre as pessoas, Weber chama o 

agrupamento religioso de dominação de agrupamento ou “associação hierocrática”, 

que nasceu do controle da religião pela classe econômica de maior poder aquisitivo. 

 

O racionalismo da hierocracia nasceu da preocupação com o culto e o mito ou — em 

proporções bem mais elevadas — da cura das almas, ou seja, a confissão do pecado e o 

conselho aos pecadores. Em toda parte, a hierocracia buscou monopolizar a 

administração dos valores religiosos. (WEBER, 2016, p. 199).  

 

Esta “associação hierocrática”, que pode ser uma igreja, tem como 

importância sobre a salvação “exercer o controle sobre o modo de obtê-la, para 

formar a base da dominação espiritual dos seres humanos” (WEBER, 2002, p. 102, 
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Grifos no original). Sendo assim, a religião como fenômeno social tem a 

característica de exercer poder social e a igreja, considerada uma instituição na 

sociedade, tem a autoridade de controlar e de administrar os bens religiosos como, 

por exemplo, a salvação.  

Compreende-se que o conceito de “associação hierocrática” mostra como a 

estrutura de poder numa igreja pode ser construída com a adoção do movimento 

celular. A concentração do poder religioso nas mãos da liderança, a nova forma de 

administração empresarial que permite a distribuição do poder religioso a outros 

líderes da igreja, o controle ou o monopólio dos bens religiosos (por exemplo, a 

salvação) pela liderança, a utilização do crente leigo como agente fundamental para 

exercer as estratégias evangelísticas, sendo que este agente deve sempre considerar 

o seu líder com obediência e respeito dentro da hierarquia do poder, são as principais 

características que a estrutura do poder funcione com o movimento celular. 

 

O M12 nas Igrejas Batistas 

 

O movimento celular a partir do MIR de Manaus influencia e contém uma rede 

de igrejas, principalmente no norte do Brasil, que estão debaixo de sua cobertura 

espiritual, ou seja, são igrejas que estão aliançadas ao MIR. A maioria são igrejas 

batistas que passaram pela renovação espiritual. É interessante a atração que o 

movimento faz no meio batista. Mesmo que o movimento tenha exercido uma 

influência “transdenominacional” (DIAS, 2009, p. 51), ou seja, influenciou igrejas da 

Assembleia de Deus, Quadrangular, Presbiteriana, o que pode explicar, em parte, esta 

atração, principalmente dos batistas, é a origem denominacional dos seus principais 

divulgadores e o poder carismático que as lideranças possuem. 

As práticas pentecostais e as neopentecostais servem como base para o 

movimento celular. Uma das características que se apresenta nas igrejas 

pentecostais e neopentecostais são a obediência e o respeito dados pelos membros 

às suas lideranças carismáticas, são as lealdades de crentes que reconhecem que 

seu líder intermedia e representa o sagrado. Há uma busca destas igrejas pelo 

aumento da sua membresia por meio de estratégias empreendedoras. Os líderes das 

igrejas pentecostais e da maioria das batistas tradicionais que foram influenciadas 
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pelos movimentos pentecostal e neopentecostal adotaram as flexibilizações dos 

usos e costumes tradicionais e a forma de organizar e gerenciar suas igrejas nos 

moldes empresariais. O tipo de gestão que estas novas igrejas adotaram 

proporcionou um crescimento muito rápido de adeptos e, por conta disso, o aumento 

do patrimônio, mediante as ações estratégicas. 

O movimento celular é um exemplo de como as lideranças das igrejas podem 

aumentar o número de seus adeptos, utilizando as ações estratégicas planejadas por 

uma gestão eclesiástica voltada para o mercado. É considerado uma gestão de 

mercado porque as práticas religiosas se transformam em mercadorias fornecidas 

pelas igrejas a um público consumidor que são os crentes religiosos. 

 

As relações de poder 

 

A Visão Celular possibilita na maioria das igrejas batistas renovadas que 

adotaram esse movimento religioso uma estrutura administrativa e de poder 

religioso organizados na estratégia de centralizar o comando na liderança. As igrejas 

se dividem em grupos ou governos de doze discípulos, formados a partir do governo 

ou das lideranças principais, que geralmente possuem o título de apóstolos. Cada um 

dos doze discípulos precisa ter seus doze discípulos (chamados de segunda geração, 

ou geração 144), e que precisam, também, ter seus doze discípulos (chamados de 

terceira geração, ou geração 1.728), e assim por diante, para que a estrutura tenha 

uma continuidade multiplicando o número de membros por doze, ou seja, é uma 

organização hierárquica na forma de pirâmide. 

Dessa forma, a igreja em células constitui um campo religioso relativamente 

autônomo que apresenta na sua estrutura uma desigualdade religiosa por conta da 

divisão do trabalho sociorreligioso que é exercido. É um campo religioso, ou um 

espaço social definido por diferentes posições ocupadas por diferentes agentes que 

se relacionam. É o resultado, conforme Bourdieu (2015, p. 39), “da monopolização da 

gestão dos bens de salvação por um corpo de especialistas religiosos” e “acompanha 

a desapropriação objetiva daqueles que são excluídos e que se transformam por essa 

razão em leigos” (grifos no original). 
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A fé que o indivíduo deposita na Visão Celular é provocada pela possibilidade 

de adquirir o poder religioso, de ter autoridade e influência sobre as pessoas, e de 

tirar proveito do prestígio que se pode ter com tudo isso. A busca deste 

reconhecimento parece indicar um entusiasmo nestes indivíduos pela sua entrega ao 

movimento e o desejo de ascender hierarquicamente. Dessa forma, o campo 

religioso, como um espaço social no entendimento de Bourdieu, é configurado e 

organizado pelas diferentes posições que os agentes ocupam e pelas relações 

existentes entre estas posições. Os diferentes agentes nas suas posições realizam 

estratégias conforme seus interesses e do capital religioso que adquirem.  

Devido este capital religioso ser distribuído desigualmente, existem os agentes 

que dominam o campo e tiram proveito a seu favor, e os agentes dominados que 

resistem. Por conta desta relação desigual, relacionada à quantidade de capital 

religioso que os diferentes agentes possuem, o campo religioso pode ser considerado 

como um campo de lutas, onde os agentes buscam conservar, acumular e tomar 

tanto o capital religioso, quanto as posições no campo religioso. 

Um capital religioso importante para o movimento celular é a unção espiritual, 

ou seja, a capacitação em forma de consagração que resulta no reconhecimento de 

alguém como líder e discípulo. Nas igrejas dos segmentos pentecostal e 

neopentecostal, além de servir para consagrar objetos, a unção espiritual é a 

capacitação dada por Deus a alguma pessoa para cumprir uma determinada missão 

ou exercer um ministério específico para “agirem direcionados pela unção de Deus, 

termo por eles designado para representar o poder transcendental, especial e 

principalmente, na ocasião da prédica direcionada ao restante dos fiéis” (MAURÍCIO 

JÚNIOR, 2014, p. 12).  

A unção espiritual é transferida do líder aos discípulos simbolicamente nos 

rituais de ministrações. Assemelha-se a uma ordenação para o sacerdócio, em que 

o poder e a autoridade espiritual dos líderes que ministram são transferidas para seus 

discípulos, os quais a partir deste momento, dentro da hierarquia de poder, passam 

a ter a unção ou o capital religioso.  

Esse processo faz parte do habitus religioso. Segundo Bourdieu (2015, p. 57), 

o habitus religioso é o “princípio gerador de todos os pensamentos, percepções e 

ações, segundo as normas de uma representação religiosa do mundo natural e 
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sobrenatural, ou seja, objetivamente ajustados aos princípios de uma visão política 

do mundo social”. As práticas religiosas de líderes e discípulos nas igrejas em células 

são resultantes dessa relação entre as disposições (habitus) e as posições no campo 

(capital) dentro da realidade do espaço social (campo). O habitus religioso é 

incorporado pelos diferentes agentes (líderes e discípulos) ao iniciarem suas 

experiências religiosas com as práticas da metodologia da Visão Celular, 

determinadas pelas diferentes apropriações do capital religioso que, para Bourdieu 

(2015, p. 57-58), depende, em dado momento, das relações objetivas entre “a 

demanda e a oferta religiosas”.  

É pela apropriação desigual do capital religioso, no campo religioso, que se 

originam as lutas, as oposições e, também, os exercícios do poder. Como na Visão 

Celular cada líder é um discípulo e vice-versa, ambos lançam mão de estratégias na 

busca de serem reconhecidos com poder e autoridade. É neste reconhecimento que 

o poder religioso pode ser exercido. São as diferentes posições dos líderes e dos 

discípulos no campo religioso e a quantidade ou o tipo de capital religioso que os 

diferenciam, os excluem, os elevam na hierarquia do poder. 

Conforme Dias (2009, p.69-70), a Visão Celular proporciona uma “aparente 

descentralização” do poder, já que o capital religioso e os serviços religiosos são 

distribuídos sistematicamente aos governos dos doze líderes, tanto masculinos 

como femininos, para fomentar o consumo da demanda religiosa dos discípulos que 

se multiplicam. Entretanto, mesmo com o efeito da multiplicação, o movimento 

proporciona, também, os riscos de cismas e de divisões na igreja, pois há uma “falsa 

democratização da administração religiosa” por conta dos limites do poder religioso 

que foi distribuído aos líderes de governo. 

A Visão Celular possibilita que a membresia da igreja aja de forma muito 

competitiva. Pode criar oposições, pois atrair fiéis por meio de células é uma 

estratégia que atrai muitos recursos, inclusive o financeiro. E os discípulos que já 

adquiriram o capital religioso querem, ou exigem das suas lideranças, a ocupação 

dos cargos mais elevados na estrutura hierárquica e serem reconhecidos pelas 

autoridades religiosas e pela igreja.  
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Considerações Finais 

 

Concluiu-se que a Visão Celular no Modelo dos Doze em si carrega um 

problema no cerne do seu movimento que a torna contraditória. Enquanto que o 

movimento visa a multiplicação dos membros de uma igreja, a sua metodologia 

proporcionam as disputas, os conflitos e os cismas religiosos, já que os agentes 

religiosos envolvidos tomam consciência do poder religioso que podem manipular. 

Percebeu-se que na religião cristã sempre haverá relações de poder, por conta das 

desigualdades (sociais, econômicas, políticas, culturais) que existem em seus 

adeptos. E existem as tendências que, se um tipo de estratégia religiosa utilizada para 

atrair mais adeptos a alguma religião ou seguimento religioso de cunho salvacionista 

começa a mostrar que os anseios e as satisfações religiosas de seus adeptos não 

estão mais sendo atendidas, outros possíveis novos movimentos religiosos surgem, 

ou para modificar, ou para substituir o que não está mais atendendo as expectativas 

religiosas de suas lideranças. 
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ST 9 – Espiritualidade/Religiosidade e Saúde: perspectivas interdisciplinares 

 

Resumo 
Introdução: A espiritualidade e a religiosidade estão conexas a um melhor 
enfrentamento e a uma melhora na qualidade de vida dos pacientes oncológicos, pois 
geram uma adaptação mais rápida aos momentos difíceis encarados por eles 
durante o processo de diagnóstico e de tratamento da enfermidade. Objetivo: Em 
vista disso, este estudo teve como objetivo identificar a relação entre a dimensão 
espiritual, a religiosa e o sentido de vida com as variáveis biosociodemográficas 
idade e sexo de pacientes oncológicos. Método: Nesse contexto, cem (100) 
indivíduos com câncer participaram da pesquisa, com idade média de 53,97 anos (DP 
= 12,812) e majotariamente do sexo feminino (85%). Dessa maneira, estes 
responderam a um questionário biosociodemográfico e os seguintes instrumentos: 
Domínio VI do WHOQOL-100 (Religião, Espiritualidade e outras Crenças Pessoais), 
Escala de Atitudes Religiosas (EAR-20) e Questionário de Sentido de Vida (QSV). 
Resultados: A variável idade apresentou correlação positiva e estatisticamente 
significativa com Comportamento Religioso (r = 0,34) e Busca de Sentido (r = 0,20), já 
com relação a variável sexo o teste U de Mann-Whitney detectou uma diferença 
estatisticamente significativa (p < 0,05) nos seguintes fatores: Conhecimento, 
Comportamento, Sentimento, Corporeidade e Domínio VI (SRPB). Em todos esses, as 
mulheres pontuaram mais do que os homens. Conclusão: Diante disso, conclui-se 
que quanto maior a idade do paciente, mais ele apresentava um comportamento 
religioso e mais tinha a clareza acerca da busca de sentido na vida. Já na variável 
sexo, demonstrou-se que o sexo feminino se apresenta mais religioso que o sexo 
masculino e que tanto homens quanto mulheres podem ter a percepção de encontrar 
e procurar sentido na vida. 
Palavras-chave: Espiritualidade. Religiosidade. Sentido de Vida. Pacientes 
Oncológicos. 
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Abstract 
Introduction: Spirituality and religiousness are linked to better coping and to an 
improvement in the quality of life of cancer patients, as they generate a faster 
adaptation to the difficult moments faced by them during the process of diagnosis 
and treatment of the disease. Objective: In view of this, this study aimed to identify 
the relationship between the spiritual and religious dimension and the meaning in life 
with bio sociodemographic variables age and sex of cancer patients. Method: In this 
context, one hundred (100) individuals with cancer participated in the study, with the 
average age of 53.97 years (SD = 12.812) and mostly female (85%). Thus, they 
answered a bio sociodemographic questionnaire and the following instruments: 
World Health Organization Quality of Life instrument - 100 (WHOQOL-100) (Domain: 
Religion, Spirituality and other Personal Beliefs), Religious Attitudes Scale (RAE-20) 
and Meaning in Life Questionnaire. Results: positive correlations were found in the 
variable Age with statistical significance with respect to Religious Behavior (r = 0,34; 
p < 0,01) and the Meaning Search Factor (r = 0,20; p < 0,05). In the variable Gender, 
the Mann-Whitney U test detected a statistically significant difference (p < 0,05) in 
the components of the Religious Attitudes Scale Knowledge, Sentiment, Behavior, 
Corporeity and the SRPB domain, in which women scored more than men. Conclusion: 
Therefore, was concluded that as older the patient is, more he presented a religious 
behavior and more he was clear about the search for meaning in life. In the gender 
variable, it was shown that females are more religious than males and that both men 
and women can have the perception of finding and seeking meaning in life. 
Keywords: Spirituality. Religiousness. Meaning in Life. Oncological Patients. 

 

Introdução 

  

O conceito de saúde foi consideravelmente modificado desde a Idade Antiga 

até a Idade Contemporânea. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, uma 

definição, criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), passou a ser 

mundialmente aceita. Em suma, esse conceito da OMS diz que saúde é o estado do 

mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

enfermidade, fazendo com que se reconheça o direito a saúde e o dever do Estado na 

promoção e proteção desta (WHO, 2014). 

Todavia, apesar dessa definição ter sido reconhecida e permanecer nos 

documentos básicos da Organização Mundial de Saúde (OMS) até hoje, surgiu, 

alguns anos depois, a necessidade de englobar mais aspectos nela, visando o ser 

humano como um todo. Em 1998, a OMS publicou um glossário de promoção de 

saúde no qual afirmava que a dimensão espiritual estava sendo cada vez mais 

reconhecida como fator importante da saúde (WHO, 1998). 
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Em vista disso, a espiritualidade e a religiosidade podem ser consideradas 

como fatores de enfrentamento de enfermidades graves, por exemplo, o câncer, que 

provocam grande impacto na vida (FORNAZARI; FERREIRA, 2010). Além disso, elas 

contribuem na percepção da busca de um sentido de vida dos pacientes oncológicos, 

direcionando-os para a descoberta do para que viver através da contemplação e da 

reflexão dos acontecimentos da vida (SANTOS; BARBOSA, 2013).   

Sendo assim, por mais que a vida possa parecer que carece de sentido, 

levando o homem ao desespero diante do sofrimento e mesmo que haja o anseio de 

compreender o motivo e a duração da angústia, não existe situação na vida que não 

tenha um sentido. Logo, é possível encontrar sentido no sofrimento (FRANKL, 2015).  

Então, se o ser humano descobrir o sentido através do sofrimento, no caso de 

um enfrentamento de uma doença, aceitando-o com valores atitudinais, ele 

concretiza o que há de mais humano nele e cresce para além de si mesmo (FRANKL, 

2015). Logo abaixo, será destrinchado o método com o qual este trabalho foi 

realizado. 

 

Método 

 

A amostra foi composta por cem (100) pacientes, de ambos os sexos, com 

idade média de 53,97 (DP = 12,812), variando entre 21 e 81 anos. Ademais, eles 

tinham consciência do diagnóstico do câncer, e estavam em tratamento para a 

doença em um hospital de Campina Grande – PB. Nesse contexto, esses 

participantes apresentaram-se majoritariamente sendo sexo feminino (85%), 

católicos (77%) e com a mama acometida pela doença (50%).  

 

Instrumentos 

 

Os participantes da pesquisa responderam um conjunto de perguntas 

biosociodemográfica (idade, sexo, escolaridade, religião) e três instrumentos de 

avaliação. Primeiro, o domínio VI (Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs – 

SRPB) do World Health Organization Quality of Life instrument - 100 (WHOQOL-100)), 

que utiliza uma escala que varia entre 1 (nada) até 5 (completamente). Segundo, a 
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Escala de Atitudes Religiosas (EAR-20) composta por 20 itens distribuídos em quatro 

fatores - afetivo, comportamental, cognitivo e expressivo -  e organizados em escala 

que varia de nunca (1) até sempre (5). Por último, o Questionário de Sentido de Vida 

(QSV) constituído por 10 itens organizados distribuído igualmente entre duas 

dimensões: a Busca de Sentido (BS) e a Presença de Sentido (PS). Os pacientes 

indicaram o seu grau de concordância ou discordância em uma escala de cinco 

pontos, do tipo Likert, variando de 1 (totalmente falso) a 7 (totalmente verdadeiro). 

 

Aspectos Éticos e Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Esta pesquisa obedeceu a Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, 

que segue a prática de pesquisa com seres humanos. Fora iniciada após a aprovação 

no Comitê de Ética da Universidade Federal da Paraíba, sob o Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética: 02667218.0.0000.5188. O questionário 

biosociodemográfico, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e os 

instrumentos foram aplicados de forma individual no hospital. Em média, 20 minutos 

foram suficientes para que o participante finalizasse a resolução dos questionários. 

 

Análise dos dados 

 

O Statistical Package for Social Science (versão 22) foi utilizado para 

tabulação e análise de dados. A correlação de Pearson foi empregada para analisar 

a relação entre as variáveis quantitativas. Já o teste U de Mann-Whitney, para 

comparar a média de dois grupos de amostras independentes. 

 

Resultados 

 

Na análise da correlação de Pearson foi encontrado o seguinte resultado: a 

variável Idade apresentou correlação positiva e estatisticamente significativa com 

Comportamento Religioso (r = 0,34) e Busca de Sentido (r = 0,20). Com base nisso, 

verifica-se que quanto maior a idade dos pacientes, mais eles apresentavam um 
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comportamento religioso e mais eles tinham clareza acerca da busca de sentido em 

suas vidas.  

O teste U de Mann-Whitney detectou uma diferença estatisticamente 

significativa (p < 0,05) nos seguintes fatores: Conhecimento (Mf = 3,21, DP = 0,82; Mm 

= 2,71; DP = 0,80), Comportamento (Mf = 3,97, DP = 0,65; Mm = 3,48; DP = 0,67), 

Sentimento (Mf = 4,56, DP = 0,59; Mm = 4,07; DP = 0,90), Corporeidade Mf = 3,53, DP = 

0,98; Mm = 2,81; DP = 0,96) e Espiritualidade (Mf = 4,82, DP = 0,32; Mm = 4,62; DP = 

0,49). Em todos estes, as mulheres (Mf) pontuaram mais do que os homens (Mm). 

Dessa forma, as participantes do sexo feminino apresentaram-se com maior nível de 

religiosidade. Já com relação a variável Sentido de Vida, não foi possível verificar uma 

diferença entre homens e mulheres em nenhum dos seus fatores.  

 

Discussão  

 

Por meio de análises estatísticas, foi possível verificar que a variável Idade dos 

participantes tem uma correlação positiva e de significância estatística com o fator 

de Comportamento Religioso (CR) e com o de Busca de Sentido (BS). Logo, pode-se 

observar, como foi sugerido previamente, que com a passagem do tempo, existe um 

amadurecimento no comportamento religioso e na percepção da busca pelo sentido 

de vida para os pacientes oncológicos.  

 A partir desse contexto, em relação ao primeiro fator (CR), vale citar o estudo 

realizado por Reis, Farias e Quintana (2017), cujos resultados transparecem que a 

religiosidade se destaca em uma situação de adoecimento advinda do câncer e, 

consequentemente, da ideia de finitude iminente, pois a representação principal, por 

parte dos pacientes, da esperança de cura, do amparo e da detenção de todo o saber, 

é Deus. Portanto, corrobora com o resultado encontrado nesta pesquisa. 

Nessa direção, o estudo de Geronasso e Coelho (2012) relatou que após a 

descoberta do diagnóstico do câncer, os participantes da pesquisa voltaram-se mais 

para práticas religiosas, por exemplo, o ato de participar da igreja e de conversar com 

Deus (oração) e para mudança de atitudes, o que fez com que fossem revistas as 

relações, no âmbito social e no trabalho, que tinham mais importância. 

Consequentemente, isso influenciou em uma vida mais saudável, no suporte para o 
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enfrentamento da doença e fez com que o paciente ressignificasse a enfermidade, 

auxiliando-o na valorização do sentido de vida. 

Outrossim, de acordo com o segundo fator (BS), observou-se no estudo de 

Melo et al. (2013) e de Aquino et al. (2017), que o fator Busca de Sentido apresentou 

níveis menores à medida que a idade avançava, o que não converge com os 

resultados encontrados neste trabalho. Todavia, como nesta pesquisa há uma 

circunstância do idoso ter câncer, isso pode influenciar na variável Busca e Presença, 

já que a doença e a faixa etária trazem à tona uma série de questionamentos 

existenciais, o que pode gerar uma maior busca pelo sentido de vida com relação ao 

fator Presença de Sentido.  

No que diz respeito a segunda variável analisada, o Sexo, foram encontrados 

dois dados relevantes. Primeiro, o nível de religiosidade (Conhecimento, Sentimento, 

Comportamento e Corporeidade) e o de Espiritualidade (SRPB) foram maiores no 

sexo feminino. Segundo, a variável Sentido de Vida não teve, em nenhum dos seus 

fatores (Busca e Presença), diferença estatística significativa com relação ao sexo. 

Em relação ao primeiro dado, verifica-se que coincide com o resultado 

encontrado na pesquisa de Abdala et al. (2015) e de Kralovec et al. (2018), cuja a 

representatividade das mulheres na frequência de participação na igreja 

(comportamento religioso) era maior em relação a dos homens. Inclusive, 

apresentava-se superior também na realização de orações pessoais e na valorização 

da religião como parte da sua vida. 

De acordo com o segundo dado relevante, observado nesta pesquisa, pode-se 

ressaltar o resultado obtido por Ortiz e Morales (2013) e por Jaramillo e seus 

colaboradores (2008), nos quais não foram encontradas diferenças significativas do 

fator Sexo com relação a variável Sentido de Vida. Por conseguinte, isso implica dizer 

que o sentido de vida não está relacionado ao fato de ser homem ou mulher, ou seja, 

ele pode ser encontrado independentemente de sexo (FRANKL, 2016). 

 Diante disso, é notória a necessidade de aumentar o número de pesquisas que 

trabalhem com as variáveis idade e sexo e as relacione com os construtos 

espiritualidade, religiosidade e sentido de vida, bem como adentrar na área da 

oncologia com o objetivo de correlacionar o câncer com as dimensões citadas. 
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Assim, seria útil também uma pesquisa qualitativa para análise de discursos dos 

pacientes. 

 

Conclusão 

 

Diante disso, foi possível verificar que quanto maior a idade do paciente, mais 

ele apresentava um comportamento religioso e mais tinha a clareza acerca da busca 

de sentido na vida. Já na variável sexo, demonstrou-se que o sexo feminino se 

apresentava mais religioso que o sexo masculino e que tanto homens quanto 

mulheres podem ter a percepção de encontrar e procurar sentido na vida. Em suma, 

a espiritualidade e a religiosidade adentram como caminhos para auxiliar nessa 

clareza de busca de sentido de vida do paciente oncológico.  

 

Referências 

 

ABDALA, Gina Andrade; KIMURA, Miako; DUARTE, Yeda Aparecida de Oliveria; et al. 
Religiosidade e qualidade de vida relacionada à saúde do idoso. Revista Saúde 
Pública, v.1, n.1, p. 49-55, 2015. 
 
AQUINO, Thiago Antonio Avellar De; GOUVEIA, Valdiney Veloso; GOMES, Eliseudo 
Salvino; et al. La percepción de sentido de la vida en el ciclo vital: una perspectiva 
temporal. Revista Avances em Psicología Latinoamericana, v. 35, n. 2, p. 375- 387, 
2017. 
 
FORNAZARI, Silvia Aparecida; FERREIRA, Renatha El Rafihi. 
Religiosidade/espiritualidade em pacientes oncológicos: qualidade de vida e saúde. 
Revista Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 26, n. 2, p. 265-272, 2010. 
 
FRANKL, Viktor Emil. O sofrimento de uma vida sem sentido: caminhos para 
encontrar a razão de viver. São Paulo: É Realizações, 2015. 
 
FRANKL, Viktor Emil. Sede de sentido. São Paulo: Quadrante, 2016. 
 
GERONASSO, Martha Caroline Henning; COELHO, Denise. A influência da 
religiosidade/espiritualidade na qualidade de vida das pessoas com câncer. Revista 
Saúde Meio Ambiente, v. 1, n. 1, p. 173-187, 2012. 
 
JARAMILLO, Alba Liliana; CARVAJAL, Sandra Milena; MARÍN, Nalda Mabel; et al. Los 
estudiantes Universitarios Javerianos y su respuesta al sentido de la vida. In. 
Revista Pensamiento Psicológico, v. 4, n. 11, p. 199-208, 2008. 



 

546 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

 

KRALOVEC, Karl; KUNRATH, Sabine; FARTACEK, Clemens; et al. The Gender Specific 
Associations Between Religion/Spirituality and Suicide Risk in a Sample of Austrian 
Psychiatric Inpatients. Journal Suicide and Life-Threatening Behavior, v. 48, n. 3, p. 
281-293, 2018. 
 
MELO, Rômulo Lustosa Pimenteira de Melo; EULÁLIOB, Maria do Carmo; GOUVEIA, 
Valdiney Veloso, et al. O Efeito do Estresse na Qualidade de Vida de 
Idosos: O Papel Moderador do Sentido de Vida. Revista Psicologia: reflexão e 
crítica, v. 26, n. 2, p. 222-230, 2013. 
 
ORTIZ, Efrén Martínez; MORALES, Carol Castellanos. Percepción de sentido de 
vida en universitarios colombianos. Revista Pensamiento Psicológico, v. 11, n. 
1, p. 71-82, 2013. 
 
REIS, Cristine Gabrielle da Costa dos; FARIAS, Camila Peixoto; QUINTANA, Alberto 
Manuel. O Vazio de Sentido: Suporte da Religiosidade para Pacientes com Câncer 
Avançado. Revista Psicologia: Ciência e Profissão, v. 37, n. 1, p. 106-118, 
2017. 
 
SANTOS, Fernanda Polidoro dos; BARBOSA, Jéssica. Espiritualidade e Sentido da 
Vida. Revista da Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, 
v. 2, n. 1, p. 21-36, 2013. 
 
WHO. Basic documents. Geneva: World Health Organization, 2014. Disponível em: < 
https://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-
en.pdf#page=1>. Acesso em: 23 set. 2020. 
 
WHO. Health promotion glossary. Geneva: World Health Organization, 1998. 
Disponível em: 
<https://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf>. 
Acesso em: 23 set. 2020. 
 



 

 

60. DE TERAPIA À RELIGIÃO / ESPIRITUALIDADE:  

TEORIA E PRÁTICA DE MOKITI OKADA NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA 

 
FROM THERAPY TO RELIGION / SPIRITUALITY: 

THEORY AND PRACTICE OF MOKITI OKADA IN THE FRAMEWORK OF PUBLIC 
HEALTH 

 
Andréa Gomes Santiago Tomita1 

Juliana Santos Graciani2 

 

ST 9 – Espiritualidade/Religiosidade e Saúde: perspectivas interdisciplinares 

Resumo 
Na primeira metade do século XX, Japão, Mokiti Okada (1882-1955) abriu a Casa 
Ojin-do onde aplicava o “tratamento espiritual de shiatsu estilo Okada”. 
Posteriormente, criou a Associação Japonesa de Saúde e apresentou princípios e 
práticas de uma medicina japonesa, a partir de revelações divinas. Atualmente, os 
entusiastas da visão de Okada buscam transmitir sua mensagem salvífica tanto por 
meio de instituições religiosas, como por meio de um estilo de vida livre de “doença, 
miséria e conflito" com foco na prática do johrei (religioso), do johrei terapêutico, da 
agricultura/alimentação natural, da socialização do belo/arte ou ainda do movimento 
de transformação do mundo pelo cultivo/distribuição de flores e da construção de 
solos sagrados. Este artigo se pauta em revisão bibliográfica, disponível em língua 
japonesa e portuguesa, além de incluir relatos de praticantes e/ou estudiosos da 
teoria de saúde de Okada. O conteúdo está dividido em dois blocos: a) da passagem 
de terapia à religião, em que discorremos sobre o contexto sócio-histórico em que se 
constituiu o johrei - método de purificação espiritual criado por Okada; b) da 
passagem de religião à espiritualidade messiânica sobretudo no exterior, após a 
morte de Okada. Dentre as narrativas correntes, nos interessa lançar luz aos 
discursos sobre a teoria okadiana em que a saúde é vista de forma integral e 
promovida de forma integrativa. Espera-se visibilizar estudos recentes sobre 
religiosidades/espiritualidades de matriz oriental presentes no Brasil e sua 
contribuição no âmbito da saúde pública e da promoção da cultura de paz. 
Palavras-chave: Mokiti Okada. Terapia espiritual. Religião. Johrei. Saúde pública. 
 
Abstract 
In the first half of 20th century Japan, Mokiti Okada (1882-1955) opened the Ojin-do 
House where he applied “Okada-style shiatsu spiritual treatment”. Later, he created 
the Japanese Health Association and presented principles and practices of Japanese 
medicine, based on divine revelations. Currently, Okada's vision enthusiasts seek to 
convey its salvation message both through religious institutions and through a 
lifestyle free from “disease, misery and conflict”. There is also a focus on the practice 
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of (religious) johrei, therapeutic johrei , agriculture/natural nutrition, the socialization 
of beauty/art or the movement to transform the world through the 
cultivation/distribution of flowers and the construction of sacred soils. This article is 
based on a bibliographical review, available in Japanese and Portuguese, as well as 
it includes reports from practitioners and/or scholars of Okada's theory of health. Its 
content is divided in two blocks: a) from the transition from therapy to religion, in 
which we discuss the socio-historical context in which johrei was constituted - 
method of spiritual purification created by Okada; b) the passage from religion to 
messianic spirituality, especially abroad, after Okada's death. Among current 
narratives, we are interested in shed light to discourses on the Okada’s theory in 
which health is seen in an integral way and promoted in an integrative way. It is 
expected to give visibility to recent studies on religiosities/spiritualities of oriental 
matrix present in Brazil and its contribution in the scope of public health and the 
promotion of the culture of peace. 
Keywords: Mokiti Okada. Spiritual therapy. Religion. Johrei. Public health.  
 

Parte do título desse artigo foi inspirado no livro do educador e sociólogo 

japonês Masaki Kumamoto intitulado “De terapia à religião: pesquisa sobre a 

organização da religião messiânica mundial”, publicado em 2018 em língua japonesa. 

No posfácio, o autor escreve: “Hoje, novamente, a Igreja Messiânica Mundial se 

encontra em meio à turbulências. Tive dúvidas sobre lançar este livro nesse 

momento, mas como tenho apreço por Mokichi Okada, sua religião e membrezia, 

estimo que tudo se encaminhe da melhor forma possível” (KUMAMOTO, 2018:188). 

O autor descreve o johrei como prática terapêutica central de uma das mais 

representativas novas religiões japonesas (NRJ) surgidas no pós-guerra do Japão. 

Ao longo do livro, apresenta uma pesquisa minuciosa sobre o processo de 

sistematização da religião e diluição do aspecto terapêutico do johrei, após a morte 

de Okada.  

Dentre as várias possibilidades de categorização, as NRJ são divididas como 

religiões de “crença” ou de “técnica”. As religiões que visam à realização de 

necessidades deste mundo, a exemplo da cura de doenças, são chamadas de 

“religião de técnicas espirituais” que “valorizam o intercâmbio direto com a dimensão 

shinrei (神霊 divino-espiritual) por meio da ação do espírito (NISHIYAMA,1988 apud 

Kumamoto, 2018: 13). Em contraposição, as religião de crenças valorizam credos e 

doutrinas, entre outros pontos.  
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Sem dúvidas, a contribuição de Kumamoto e outros pesquisadores para o 

conhecimento do contexto histórico do johrei, certamente, não se restringe ao âmbito 

do estudo das novas religiões japonesas. Em pleno século XXI, em que a humanidade 

se depara com desafios cada vez mais complexos que envolvem a vida humana, 

espera-se que o estudo interdisciplinar do johrei possa ser cada vez mais ampliado. 

Nesse artigo, não trataremos do viés religioso da vida e obra de Mokiti Okada 

(1882-1955), cujo nome religioso é Meishu-Sama. Embora o johrei, introduzido no 

Brasil a partir de 1955, seja majoritariamente conhecido como uma prática religiosa 

realizada por membros filiados à religião messiânica e suas diferentes vertentes, 

nosso propósito é lançar luzes a questões do período inicial em que Okada praticava 

o johrei como terapia e divulgava sua visão de saúde em diferentes publicações 

autorais. Na sequência, veremos três narrativas sobre a prática do johrei inserido em 

contextos em que a saúde humana é vista de forma integral e o johrei praticado de 

forma integrativa, inclusive no âmbito da saúde pública, independente de credo 

religioso. De forma breve, o conceito e a práxis da ultrarreligião serão apresentados.  

O tratamento criado por Mokiti Okada era aplicado como uma técnica popular 

para a criação de um mundo sem doenças. Em sua gênese, chamava-se “tratamento 

espiritual de shiatsu no estilo Okada” e era praticado “em um centro terapêutico em 

Koji” (FUNDAÇÃO MOKITI OKADA, 2020:414-415). Desde a juventude, Okada foi 

acometido por inúmeras doenças e, por conta própria, buscou alternativas 

terapêuticas à medicina ocidental que, cada vez mais, penetrava a sociedade 

japonesa, sobretudo, a partir da modernização da era Meiji, iniciada em 1868.  

 Aos 18 anos, praticamente desenganado devido à tuberculose, após 

tratamento médico sem êxito, Okada recorre à dieta vegetariana e se restabelece. 

Mais tarde sofre isquemia cerebral, e fez tratamento com moxa. Por indicação do 

terapeuta passa a fazer caminhadas. Gradativamente ganha forças mas, aos 26 anos, 

contrai febre tifóide. Além dessas, Okada foi acometido de várias outras doenças. 

Diante dos amargos revezes da vida, em 1920, ingressa na religião Oomoto e, anos 

depois, deixa a carreira de empresário. Se dedica ao estudo do Ofudesaki e frequenta 

um grupo de estudos parapsicológicos, buscando compreender à dimensão 

espiritual dos fenômenos. Em 1926, 1928 e 1931, vivencia experiências místicas e, 

em 1934, se desliga da religião Oomoto. Dentre outros motivos, seu interesse pela 
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cura de doenças desagradava a liderança daquela religião. Na ocasião, instala a Casa 

Ojin-do, onde realizava o tratamento espiritual que posteriormente constituiria o 

johrei. Em 1935, funda a Associação Kannon do Japão e, a partir de então, desenvolve 

diversas atividades baseadas na espiritualidade de Kannon (Idem, 2020:429). 

Ao longo de sua vida, liderou diferentes instituições: terapêuticas, religiosas e 

culturais.  Por meio de diferentes publicações, Okada apresentou suas ideias sobre 

medicina japonesa, saúde e agricultura natural:  

 

 1935 - Registro de Explanações da Medicina Japonesa; 

 1936 - Livreto intitulado “A Medicina do amanhã”; 

 1936 - Revista Kenko [Saúde] No.1; 

 1942 - Livro “A Medicina do Futuro”, 1º e 2º volumes, 1a.ed.; 

 1943 - Livro “A Medicina do Futuro”, 3º vol.; 

 1943 - Livro “A Verdadeira Identidade da Tuberculose”; 

 1944 - Proibida a publicação do livro “A Medicina do Futuro”; 

 1949 - Coletânea Série Jikan vol. 1, “Tuberculose e Tratamento Espiritual”; 

 1951 - Livro “Método de Tratamento Revolucionário da Tuberculose”; 

 1952 - Livro “Método de Tratamento da Tuberculose através da Fé”; 

 1953 - Livro “Comentários sobre o método da Agricultura Natural”; 

 1953 - Livro “Revolução da Medicina”; 

 1954 - Número inaugural da revista mensal “A Agricultura Natural”. 

 

Em linhas gerais, na atualidade, a “medicina japonesa no estilo Okada” pode 

ser conceituada como um conjunto de cuidados em saúde baseados no paradigma 

shinrei (神霊  = divino-espiritual) cujo objetivo é desenvolvimento de sociedades 

saudáveis, prósperas, pacíficas, composta por pessoas felizes. Para tal, utiliza 

diferentes recursos para acelerar a promoção da saúde por meio da purificação do 

espírito, ou seja, do johrei (浄霊）. Com vistas à criação de um estilo de vida saudável, 

destacam-se algumas ações: recebimento e ministração de johrei aos outros e a si 

próprio (autojohrei); alimentação saudável por meio da agricultura natural em que os 

alimentos são ricos em reiki ( 霊 気 ＝ energia espiritual); atividades físicas; 

socialização da arte; desenvolvimento do belo interior e exterior; polimento do corpo 
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e da alma (mitamamigaki); movimento de transformação do mundo pelo 

cultivo/distribuição de flores; construção de ambientes plenos de verdade-bem-belo; 

práticas sociais altruístas, além do estudo e prática do goshinsho – os escritos de 

Okada que contém a sabedoria divino-espiritual que inspira a criação de uma nova e 

saudável civilização. 

A seguir, apresentamos um breve relato de pesquisa do johrei no âmbito da 

medicina japonesa em fase de sistematização teórico-prática pelos pesquisadores 

Me. Francisco Supino Marcondes e Me. Paulo Rodrigo Santos Aristides: 

 

A pesquisa, ainda em andamento, consiste em sistematizar os pressupostos médicos de 

Okada na forma de uma racionalidade. Ela tem como premissa, enunciada por ele mesmo, 

que sua teoria é uma ciência. No entanto, não uma ciência materialista mas uma que 

inclui o reino espiritual. Ao aplicar tal conhecimento científico ele desenvolve um sistema 

médico, chamado Medicina Japonesa. São os elementos dessa medicina que se pretende 

organizar como racionalidade. As racionalidades médicas é uma proposta de Madel Luz 

para que diferentes sistemas médicos possam dialogar num contexto de medicina 

integrativa sem perder a essência socio-cultural na qual estava inserida originalmente. 

Tal sistematização procura considerar toda a bibliografia médica de Okada, incluindo, por 

exemplo, os Escritos sobre Medicina Japonesa de 1935 e o Revolução da Medicina de 

1953. Talvez o achado mais relevante desse levantamento é que, considerando a 

cosmologia proposta, não foram encontradas contradições nem diferenças importantes 

comparando os documentos de 1935 a 1953. Isso evidencia a existência de uma 

racionalidade subjacente, a qual se busca extrair e apresentar para que a Medicina 

Japonesa integre equipes de saúde integrativa multidisciplinares. (SUPINO & ARISTIDES, 

2021, enviado por mensagem digital). 

 

Quanto à análise documental dos relatos da religião messiânica que abrangem 

a visão de saúde de Mokiti Okada (1992) foram investigadas duas iniciativas: a 

primeira consistiu numa experiência de fé narrada no Culto Mensal de Gratidão, 

realizado no dia 14 de setembro de 2021, no Solo Sagrado de Guarapiranga e a 

segunda envolveu a missiologia e a Teologia Prática, com base no conceito de 

ultrarreligião de Okada (2021), em que a atuação interdisciplinar possibilitou uma 

articulação com as políticas públicas nas áreas de saúde, educação, assistência 

social, e nos campos jurídico e religioso. 
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Em relação à narrativa da experiência de fé, esta foi vivenciada e escrita e por 

uma médica nefrologista residente na cidade de São Paulo que apresentou sintomas 

de embolia pulmonar. Ela precisou ser internada num hospital, tendo sido assistida 

por médicos, enfermeiros, nutricionista e outros profissionais da equipe 

multidisciplinar. O ponto vital desse relato consistiu na postura da paciente: tornar-

se útil ao ambiente, as pessoas ao seu redor; dando ênfase ao cuidado com o próximo 

e não apenas ser receptiva as orientações e cuidados com ela mesma.  

A postura de pedir ajuda à ministra da religião messiânica e receber a 

orientação de ser útil ao próximo, ministrar Johrei, manter a atitude mental de 

gratidão, mesmo em “uma circunstância aparentemente limitante e desconfortável”, 

foi a atitude que possibilitou a interferência de concessão Divina, juntamente com a 

disponibilidade interior de querer se curar, para continuar a servir a Deus e aos 

semelhantes. A partir do sétimo dia, recebeu alta e continuou com a prática de auto 

Johrei. Recebeu uma nova missão de entrar em contato com frequentadores da 

religião messiânica e membros adormecidos da fé e um deles, devido a esse cuidado, 

voltou a realizar as práticas espirituais desse segmento religioso. 

No final do relato da experiência, ela destacou que continua vivenciado a fé em 

sua vida pessoal e simultaneamente ensinando outras pessoas as várias práticas 

messiânicas, tais como: pensamentos altruístas, assistência religiosa, dedicações na 

igreja, orar pelas pessoas, assistir aos cultos online pela Izunome TV e ministração e 

recebimento do Johrei.  

 

Limpa o tempo de chuva e brota a flor do musgo verde sob a sombra do bambuzal 

encharcado de orvalho. (OKADA, Poema “Passou a Primavera”, 1950). 

 

O segundo relato envolveu a missiologia da fé messiânica e sua Teologia 

Prática, a partir do conceito de ultrarreligião, uma vez que são realizadas ações 

mensais em uma instituição que tem por base a religião espírita. Cabe mencionar que 

a integração entre as práticas messiânica e espírita é facilitada devido à presença de 

princípios semelhantes, tais como: a reencarnação, a evangelização das crianças e a 

assistência religiosa e espiritual no campo individual, familiar e social.  
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A proposta teve como método a pesquisação e a realização de ações 

extensionistas universitárias a partir da graduação em Psicologia e outras áreas da 

saúde relativas ao Projeto de Atendimento Fraterno e Psicológico a Mulheres 

Gestantes em Situação de Vulnerabilidade Social e Risco Pessoal, consistindo em 

três frentes de atuação: as gestantes, nascituros e a crianças. 

As ações abrangem o atendimento fraterno e psicológico às gestantes com 

vulnerabilidade econômica e social e, por vezes, são indicadas pelo Ministério Público 

envolvendo a violação dos direitos humanos, violência doméstica e sexual. Além do 

tratamento mental e psicológico, cada gestante participa de palestras informativas 

sobre saúde, cuidados com o bebê e no parto, orientação de conduta educacional e 

autoestima e de aconselhamento pastoral. 

Outra frente de atuação inclui ações de ludicidade em grupo e atividades de 

aprendizagens de valores educacionais e de cidadania, destinadas às crianças e aos 

adolescentes. Estas são realizadas pela equipe da religião messiânica e, no mesmo 

dia, ocorrem o desenvolvimento da evangelização pelos trabalhadores da religião 

espírita. 

A partir dessa iniciativa, verificou-se a união de duas práticas religiosas que, 

atuando em conjunto, possibilitou a articulação com as políticas públicas nas áreas 

de saúde, educação, assistência social e nos campos jurídico e religioso.  

Outro aspecto interessante é que essa articulação contribui para a melhoria 

da qualidade vida da população, colaborando na saúde pública, nas orientações que 

fomentam a cultura de paz e na valorização dos direitos ao convívio familiar e 

comunitário. O conceito de ultrarreligião da religião messiânica preconiza a união das 

várias religiões em prol do bem comum, as práticas abrangentes e a formação de 

indivíduos e sociedades saudáveis:  

 

Uma observação sobre o mundo atual faz com que as pessoas prudentes sintam a 

necessidade do aparecimento de uma grande luz que dissipe as trevas, isto é, o poder 

salvador de uma ultrarreligião. (IMMB, 2007, vol. 1, p. 20). 

 

 Por fim, destacamos que a iniciativa de integração das religiões está em 

consonância com as Metas do Milênio das Organizações Unidas, diante da Agenda 
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2030, envolvendo a valorização da saúde materna, apoio à qualidade de vida da 

infância e da adolescência, combate à violência doméstica e aos crimes sexuais. 

Neste sentido, observa-se que o exercício da ultrarreligião pela união das religiões 

permite a busca pela efetivação das diretrizes políticas internacionais e nacionais, 

corroborando para uma visão ativa, participativa e deliberativa da saúde pública por 

meio das contribuições das práticas messiânica e espírita. 
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61. TEOLOGIA SIMBÓLICA E UTOPIA EM TEMPOS DE COVID-19  

 

SYMBOLIC THEOLOGY AND UTOPIA IN COVID-19 TIMES 

 

Cleudir José dos Santos1 
 

ST 9 – Espiritualidade/Religiosidade e Saúde: perspectivas interdisciplinares 

 

Resumo 
A Covid-19 foi declarada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde em 11 
de março de 2020. Desde então, a humanidade se mobiliza para dar conta de sua 
emergência viral, seja nos aspectos técnico-científicos de saúde e segurança 
sanitária, entre tantas preocupações afins que ocupam os países, como na 
consideração intelectual pelas diversas áreas do conhecimento. Assim, também a 
teologia se sentiu interpelada a oferecer suas reflexões. Nesse sentido, este trabalho 
relaciona a teologia simbólica do teólogo jesuíta Charles André Bernard ao paradigma 
utópico cristão, com o objetivo de encontrar nessa relação parâmetros teológicos 
que alimentem a fé diante da Covid-19. Para tanto, o método utilizado foi o de 
pesquisa bibliográfica, incluindo, entre as obras teológicas consultadas, uma voltada 
para estudos sociopolíticos e econômicos, o recente livro intitulado O futuro começa 
agora – da pandemia à utopia, do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, 
uma autoridade na compreensão do mundo. Como resultado da pesquisa, foi 
evidenciado que em muitos aspectos, com fundamentação teológica, a correlação 
entre o simbólico e o utópico fortalece a espiritualidade, dando sentidos à fé cristã 
diante do desafio pandêmico. No percurso dos estudos realizados, verificamos 
também que a pandemia vem questionar nosso modelo de civilização e apontar para 
uma transição paradigmática. A conclusão aponta que simbolismo e utopia são 
inerentes ao fazer teológico e à antropologia humana e que, portanto, podem iluminar 
os caminhos da fé, fortalecendo a esperança e motivando a caridade, virtudes que 
impulsionam o cristão a Deus, mesmo diante da peste que caminha na treva e da 
epidemia que devasta ao meio-dia (Sl 91,6). 
Palavras-chave: Espiritualidade. Fé. Pandemia. Saúde. Símbolo. 

Abstract 
COVID-19 was declared as a pandemic by the World Health Organization on March 
11th, 2020. Ever since, humanity has joined forces to manage the viral crisis, 
considering technical-scientific aspects and health protection, among many 
concerns similar to other countries, and the intellectual consideration of several areas 
of knowledge. Thus, theology was challenged to offer some reflections. Therefore, 
this project connects the symbolic theology of the Jesuit theologian Charles André 
Bernard to the Christian utopia, with the aim of finding theological parameters that 
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nourish faith during the COVID-19 pandemic. For this purpose, the bibliographic 
research method was used, including, among other theological works, a socio-
political and economic study, the new book “O Futuro Começa Agora - da pandemia 
à utopia” by sociologist Boaventura de Sousa Santos, an authority on understanding 
the world. As a result, we observed that, in many aspects, with theological 
background, the correlation between symbolic and utopic strengthens spirituality, 
giving meaning to the Christian faith during the pandemic challenge. Along the way, 
we also see that the pandemic questions our model of civilization and indicates a 
paradigm shift. The conclusion points out that symbolism and utopia are inherent to 
theology and anthropology and, because of that, they can light the path of faith, 
strengthening hope and motivating charity, which are virtues that drive Christians to 
God, even facing the plague that strikes in the dark and the epidemic that kills in 
daylight (Ps 91,6).  
Keywords: Spirituality. Faith. Pandemic. Health. Symbol. 

 

Introdução 

 

 A pandemia da Covid-19 surge no mundo interpelando a humanidade quanto 

à sua compreensão e enfrentamento. Para dar conta das urgentíssimas respostas, 

levantaram-se governos, profissionais de saúde, cientistas e intelectuais. Na 

verdade, toda a sociedade humana, em sua multiforme constituição, se levantou para 

refletir e considerar sobre a pandemia, um desafio repentino e aterrador que nos 

coloca diante da morte, mas, ao mesmo tempo, nos faz refletir sobre nossos modelos 

políticos e econômicos, expondo-nos até mesmo à crueldade ideológica. 

 Assim, também a teologia se sentiu interpelada a oferecer suas reflexões. 

Nesse sentido, este trabalho relaciona a teologia simbólica do teólogo jesuíta Charles 

André Bernard (1923-2001) ao paradigma utópico cristão, com o objetivo de 

encontrar nessa relação parâmetros teológicos que alimentem a fé diante da Covid-

19. A abordagem central será sobre a utopia e seu encaminhamento para a teologia 

simbólica, de forma a alcançarmos sentidos que satisfaçam a fé e a espiritualidade.  

 Para tanto, começamos com uma contextualização da pandemia, desde a sua 

origem, impactos e possíveis cenários, levando em conta as análises do sociólogo 

português Boaventura de Sousa Santos, um estudioso com visão global.        
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A irrupção da pandemia da Covid-19 

 

 Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, foi anunciada uma nova 

síndrome viral respiratória, tão aguda quanto contagiosa. Era a chegada da Covid-19, 

que foi declarada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde em 11 de 

março de 2020. Desde então, a humanidade se mobiliza para dar conta de sua 

emergência viral, seja nos aspectos técnico-científicos de saúde e segurança 

sanitária, entre tantas preocupações afins que ocupam os países, como na 

consideração intelectual pelas diversas áreas do conhecimento. 

Na obra que tomamos por referência neste item sobre a irrupção da pandemia 

e do consequente impacto do vírus, intitulada O futuro começa agora – da pandemia 

à utopia, seu autor, Boaventura de Sousa Santos traça uma contundente análise 

social, política e econômica do evento. Seus estudos começaram com um livreto 

anterior, intitulado A cruel pedagogia do vírus, indicando para o intenso aprendizado 

a que estamos submetidos pela pandemia. Escrevendo entre o medo e a esperança, 

Boaventura faz uma reflexão sobre a linguagem do vírus, procurando entender sobre 

a mensagem que ele nos traz e sobre a convocação que nos impõe quanto à ação.   

Assim, estaríamos diante de uma mudança de século que só começa 

efetivamente em 2020, com o início da pandemia. Nossa época começou no século 

XVI com a modernidade e a expansão colonial europeia, caracterizando-se por uma 

dominação exploratória da natureza com bases no capitalismo, no colonialismo e no 

patriarcado.  A pandemia vem então questionar esse modelo de civilização e apontar 

para uma transição paradigmática, segundo Boaventura, irreversível. 

O modelo social em que vivemos nos últimos quarenta anos é marcado pelo 

presentismo, uma espécie de negação da história e do futuro, tendo em vista que todo 

o progresso deve ser realizado agora, sem maiores considerações quanto ao antes 

ou depois em sentido histórico. Mas quanto mais atinge seus objetivos, essa forma 

de produção e realização mais se torna insuportável para as populações. A 

democracia, os direitos humanos, por exemplo, estão prejudicados. A internet e as 

novas tecnologias de comunicação se tornaram instrumentos de manipulação 

ideológica e o mundo foi posto em estado de crise permanente. A covid-19 vem 

acabar com esse modelo.   
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Boaventura traçou três cenários pós-pandêmicos que podem nos colocar, 

segundo suas palavras, “entre a repetição do inferno e o kairós” (SANTOS, 2021, p. 

231). No primeiro descreve a possibilidade de que o capitalismo se torne abissal, ou 

seja, ainda mais concentrador e destrutivo; no segundo cenário trata de um 

neokeynesianismo manipulativo que nada muda, e; por último, contrapõe barbárie e 

civilização. 

 

O terceiro cenário, ao qual dedicarei mais atenção, é o tempo da oportunidade histórica 

criada pela pandemia, o kairós da Antiguidade grega. É um tempo que se desdobra em 

duas temporalidades, o tempo utópico de imaginação de novos paradigmas (capítulo 9) 

e o tempo histórico da transição paradigmática (capítulos 10 e 11). O kairós é o tempo 

que mais se aproxima do tempo utópico sem nunca se encontrar com ele (BOAVENTURA, 

2021, p. 232). 

 

Entretanto, a possibilidade de ocorrência de cada um dos três cenários vai 

depender das escolhas políticas e do resultado do jogo de forças que atuam na 

pandemia. De qualquer forma, o que se põe em questão de forma pública é o modelo 

civilizacional em sua configuração político-econômica, o que também constata o 

Papa Francisco: 

 

O mundo avançava implacavelmente para uma economia que, utilizando os progressos 

tecnológicos, procurava reduzir os “custos humanos”; e alguns pretendiam fazer-nos crer 

que era suficiente a liberdade de mercado para garantir tudo. Mas o golpe duro e 

inesperado desta pandemia fora de controle obrigou, por força, a pensar nos seres 

humanos, em todos, mais do que nos benefícios de alguns (FRANCISCO, 2020c, p. 20). 

 

Com as palavras acima, Sua Santidade prossegue indicando que precisamos 

recuperar o sentido de pertença e de solidariedade em favor da família humana. 

Nesse sentido, temos o restabelecimento da pulsão utópica característica dos 

períodos de crise. E a definição de um horizonte utópico nos traz a esperança, nos 

anima a fé em Deus e, portanto, nos permite a reflexão teológica. 
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O paradigma utópico em tempos de Covid-19 

 

 Depois que Thomas More relatou as condições ideais de vida em sua ilha 

denominada Utopia, onde havia leis justas e instituições político-econômicas 

funcionando em um estado eficiente, voltado para a coletividade, esse nome passou 

a designar “também qualquer ideal político, social ou religioso de realização difícil ou 

impossível” (ABBAGNANO, 2007, p. 1173). 

 Não obstante, conforme prossegue Abbagnano (2007, p. 1174), a utopia não 

despreza a realidade, na medida em que não foge para o irreal, mas pressupõe a 

procura e a luta por possibilidades que possam ser realizadas, ou seja, representa o 

movimento humano em busca tanto da plenitude da vida quanto um mundo melhor. 

 Feita essa brevíssima alusão filosófica sobre o conceito de utopia, vamos 

alinhar as pistas encontradas às reflexões a partir do pensamento teológico, para que 

possam nos iluminar o entendimento quanto às condições para o nascimento de uma 

nova utopia nesses tempos de pandemia da Covid-19. 

 

As utopias concretas nascem em momento de crise ou de transição. São momentos de 

agonia da história. Seu lugar de nascimento são as lutas, rebeliões, mortes, fracassos, 

vitórias, lutas de classe. Revelam uma revolta contra o domínio dos fatos. A situação 

favorece, de certo modo, a ascensão de algum grupo social que se faz criador e portador 

da utopia. Não raro acontece também que setores oprimidos se envolvam com ideias 

milenaristas e criem sua utopia. Pois ao olhar em torno de si, constatam diferenças 

sociais no referente aos bens materiais, ao acesso à terra, às condições de vida e 

projetam seus desejos a novas situações que procuram criar. Elas também podem brotar 

da análise de crises sociais (LIBANIO, 1989, p. 31).  

 

Portanto, o nascimento das utopias se insere no âmbito de uma mudança do 

pensamento humano, desafiando crenças e poderes regularmente constituídos. Ou 

seja, paradoxalmente, a utopia cresce quando não tem campo favorável, quando nada 

parece possibilitar quaisquer movimentos de fé e esperança, rumo ao horizonte 

utópico. 

 Nesse sentido, as utopias são um fenômeno constitutivamente antropológico, 

ancorado na ação humana e no enfrentamento ao determinismo histórico. Conforme 
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Libanio (1989, p. 118-119), mesmo que a ideologia dominante imponha o derrotismo 

e o fatalismo, a utopia é aquela força capaz de se levantar como motor da história e 

oferecer novos impulsos. É nesse contexto que os cristãos podem dar seu 

testemunho e oferecer suas propostas utópicas, desafiando as forças mundanas de 

dominação e destruição. 

 O projeto do Reino de Deus, nessa dinâmica, será sempre utópico e estará 

sempre apontando para a antecipação de um mundo melhor. Sua realização, embora 

factível, exige paciência. “Mas essa utopia, que é o projeto de Jesus, é possível. É 

realizável. Porém ela não vai acontecer num passe de mágica ou como resultado de 

um prodígio que Deus realiza sem nossa colaboração” (BINGEMER, 2008, p. 62).     

 Todavia, diante da utopia, é preciso que o cristão esteja atento à questão da 

história da salvação e da ação de Deus nessa mesma história, porque, como adverte 

Lima Vaz, p. 11, o Reino de Deus já se realiza no aqui e agora, transformando a 

existência histórica. 

 Não obstante, quanto ao que importa à presente reflexão, temos em mente que 

“Nossa espiritualidade deve partir sempre da realidade e à realidade voltar, porque 

partimos do mistério da encarnação e vamos sempre para o mistério da Páscoa” 

(CASALDÁLIGA, 1998, p.39). Por isso destacamos a utopia, cuja linguagem simbólica 

nos permite melhor entendimento dos significados e sentidos da realidade. Nisso 

também a teologia simbólica tem a contribuir.    

       

Teologia simbólica em meio à pandemia 

 

 A teologia simbólica elaborada por Charles André Bernard trata da vida no 

espírito como condição humana, aprofundando-se como tema da religiosidade 

cristã. Seus estudos apontam para o fato de que a característica mais fundamental 

e o aspecto mais original do relato da experiência mística está na utilização da 

linguagem simbólica como forma de expressão que possibilita descrever a vida de 

oração e os fenômenos decorrentes da espiritualidade. 

 Não obstante, lembramos que a linguagem discursiva, que atende à reflexão 

filosófica, tem complementaridade com a linguagem simbólica, uma vez que tanto os 
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tratados filosóficos quanto os teológicos utilizam formulações simbólicas. Também 

é fato que a linguagem racional se utiliza da imagem.  

Mas a imagem simbólica, como vimos, é o recurso mais apropriado para 

comunicar o sentido espiritual quando pretendemos falar da fé e da experiência de 

Deus, do transcendente e da religiosidade. O próprio Jesus declara em Jo 6,48: “Eu 

sou o pão da vida”, bem como em Jo 8,12: “Eu sou a luz do mundo”. Essa é uma 

potente e profunda linguagem simbólica.  

A compreensão dessa comunicação, entretanto, parte sempre da localização 

humana no mundo, sua cultura e sua época, porque envolve um intercâmbio entre as 

pulsões objetivas e subjetivas tanto do ambiente social quanto da relação com o 

mundo e o cosmos. Dessa forma, a atividade simbólica terá sempre uma carga de 

afetividade. Sendo assim, os símbolos são justamente os mecanismos que dão 

sentido à vida espiritual, mantendo o sentido de afetividade. A importância disso está 

no fato de que “O homem é redimido pelo amor” (BENTO XVI, 2007, nr. 26). 

 Neste ponto, retornamos à pretensão deste trabalho, quanto a relacionar a 

teologia simbólica ao paradigma utópico cristão, com o objetivo de encontrar nessa 

relação parâmetros teológicos que alimentem a fé diante da Covid-19. Ocorre, como 

ensina Libanio, p. 81, que a utopia se exprime preferencialmente em discursos 

simbólicos para dar conta do significado das realidades. Aludimos então à poderosa 

imagem do Papa Francisco sozinho na Praça de São Pedro, em razão da Covid-19, 

evocando o simbolismo da noite escura para exortar a humanidade à conversão, à fé 

e à solidariedade. A história, atuando pela pandemia em curso, nos impõe 

repensarmos um novo horizonte, agora para toda família humana. O curioso é que a 

linha do horizonte é o local onde céu e terra se unem. Teríamos uma imagem mais 

utópica e simbólica que essa? 

 

Conclusão   

 

 Como resultado da pesquisa, foi evidenciado que em muitos aspectos, com 

fundamentação teológica, a correlação entre o simbólico e o utópico fortalece a 

espiritualidade, dando sentidos à fé cristã diante do desafio pandêmico.  
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 No percurso dos estudos realizados, verificamos também que a pandemia vem 

questionar nosso modelo de civilização e apontar para uma transição paradigmática. 

Desse modo, enquanto ainda estamos em tempos de pandemia, vivemos um kairós, 

um “tempo oportuno” de Deus que nos coloca de frente para a utopia e nos abre à 

percepção desse mesmo Deus agindo no mundo.   

A conclusão aponta que simbolismo e utopia são inerentes ao fazer teológico 

e à antropologia humana e que, portanto, podem iluminar os caminhos da fé, 

fortalecendo a esperança e motivando a caridade, virtudes que impulsionam o cristão 

a Deus, mesmo diante da peste que caminha na treva e da epidemia que devasta ao 

meio-dia (Sl 91,6). 
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62. ADAPTAR-SE, POR QUÊ? A RESILIÊNCIA DA IGREJA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

ADAPT, WHY? THE CHURCH'S RESILIENCE IN TIMES OF PANDEMIC 

 

Edson Marinho de Oliveira1 

Selomite Dias dos Santos2 

 

ST 9 – Espiritualidade/religiosidade e saúde: perspectivas interdisciplinares 

Resumo 
Sob o contexto da crise mundial, com a pandemia da Covid-19, o Brasil tem 
enfrentado diversas dificuldades, inclusive com discursos negacionistas a respeito 
da crise instalada na saúde pública e desafios às orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Destarte, com as restrições de isolamento social impostas 
pelos governos dos Estados brasileiros a fim de impedir o avanço do vírus da Covid-
19, as igrejas têm buscado alternativas viáveis para manter os cultos sem descumprir 
os protocolos de isolamento social e não perder completamente seus “fiéis”. Nessa 
perspectiva, este artigo objetiva apresentar reflexões sobre os discursos e a 
resiliência das igrejas nesse período de pandemia, com a necessidade de se adaptar 
com as novas configurações de cultos e incrementação de tecnologias e ferramentas 
online em suas liturgias e rituais. A metodologia utilizada é de natureza bibliográfica 
e qualitativa. Como resultado, esperamos contribuir para a ampliação dos debates 
acerca da relação entre religiosidade e saúde coletiva em tempos de pandemia. A 
conclusão que se evidencia é que a prática da religiosidade, apesar de estar 
assegurada pela Constituição Federal, deve seguir os protocolos sanitários adotados 
para impedir o contágio do vírus da Covid-19 e que a restrição temporária de 
frequentar eventos religiosos públicos não fere a Lei Magna do país, conforme 
entendimento do Supremo Tribunal Federal.  
Palavras-Chave: Religião. Igreja. Resiliência. Pandemia. Covid-19. 
 
Abstract 
In the context of the global crisis, with the Covid-19 pandemic, Brazil has faced 
several difficulties, including denial speeches about the crisis in public health and 
challenges to the guidelines of the World Health Organization (WHO). Thus, with the 
restrictions on social isolation imposed by the governments of Brazilian states in 
order to prevent the spread of the Covid-19 vírus, the churches have been looking for 
viable alternatives to maintain the services without violating the protocols of social 
isolation and not completely losing their “ faithful”. From this perspective, this article 
aims to present reflections on the discourses and resilience of churches in this period 
of pandemic, with the need to adapt to the new configurations of cults and the 
enhancement of online technologies and tools in their liturgies and rituals. The 

                                                     
1 UNICAP. Mestrando em Ciências da Religião. 
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methodology used is bibliographical and qualitative in nature. As a result, we hope to 
contribute to the expansion of debates about the relationship between religiosity and 
collective health in times of pandemic. The conclusion that is evident is that the 
practice of religiosity, despite being guaranteed by the Federal Constitution, must 
follow the sanitary protocols adopted to prevent the spread of the Covid-19 virus and 
that the temporary restriction of attending public religious events does not violate the 
Law Magna of the country, as understood by the Supreme Court. 
Keywords: Religion. Church. Resilience. Pandemic. Covid-19. 
 

Introdução 
 

O tema deste trabalho retrata o esforço das Igrejas para se adaptar ao período 

incomum em que vivenciamos uma pandemia sem tréguas em todo o planeta. As 

restrições impostas pelos governos, como protocolos de isolamento social, teve 

como consequência o desencadeamento de ações que convergiram para a 

necessidade emergente de exercer a resiliência, ou seja, adaptar-se ao novo 

momento e reconfigurar os cultos com a incrementação de tecnologias e ferramentas 

online afim sobreviver e não perder completamente seus fiéis. 

Neste sentido, Lenoir (2020) afirma que se utiliza o conceito de resiliência 

como “resilio”, palavra que vem do latim e significa “saltar para trás”, dando a ideia 

de resistir a um choque. E o escritor francês André Maurois aplica a palavra resiliência 

ao ser humano, quando descreve as diversas estratégias que se pode utilizar para 

atravessar as adversidades da vida e ricochetear, ou seja, recomeçar: cultivar a 

alegria, o humor, o otimismo dentre outros (LENOIR, 2020). 

No entanto, este trabalho objetiva refletir sobre a resiliência das Igrejas com a 

necessidade de se adaptar com as restrições sociais impostas pelos governos em 

tempos de pandemia da Covid -19, ampliando, desta forma, os debates acerca da 

relação entre religiosidade e saúde coletiva. 

 

Resiliência / Adaptação 

 

O conceito de Resiliência foi desenvolvido e popularizado na década de 1990 

pelo neuropsiquiatra francês Boris Cyrulnik. A palavra inglesa resilience vem do latim 

resilio, que significa ‘saltar para trás’, donde vem a ideia de ricochetear, de resistir a 

um choque. Em 1627, em sua obra Sylva Sylvarum, o filósofo inglês Francis Bacon já 
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a utilizava neste sentido, falando das leis da natureza; e a palavra será empregada, a 

partir do século XIX, sobretudo na física para designar a capacidade de um material 

de absorver energia quando ele se deforma sob o efeito de um choque. Em 1952, em 

sua obra Lélia ou la vie de George Sand (Lélia ou a vida de George Sand), o escritor 

francês André Maurois a aplica ao ser humano, ao descrever as diversas estratégias 

que podemos utilizar para atravessar as provações da vida e ricochetear, ou seja, 

recomeçar: cultivar a alegria, o humor, o otimismo dentre outros. Embora Freud a 

tivesse evocado de passagem, a psicóloga americana Emmy Werner é sem dúvida a 

primeira a desenvolver este conceito na psicologia. A resiliência designa, por 

conseguinte, o processo psíquico que permite a um indivíduo afetado por um 

traumatismo profundo reconstruir-se, encontrar nele mesmo os recursos 

necessários para avançar na vida. E é neste contexto que problematizamos nossa 

reflexão. As instituições religiosas, como a sociedade em geral, foram surpreendidas, 

e dentro do panorama de pandemia tiveram que apesar, das dificuldades, se 

readaptar. Os cultos presenciais que necessitavam de certos procedimentos e 

liturgias foram tomando outra forma, com a intenção de promover a socialização e 

acolhimento espiritual aos seus fiéis. Diante deste dilema, a resiliência, no sentido de 

readaptação, tornou-se peça chave, forçando a produção de novas configurações de 

cultos e incrementação de tecnologias e ferramentas online nas suas liturgias, rituais 

e arrecadação de ofertas para sua subsistência. Práticas essas que, para algumas 

instituições religiosas, não eram comuns e aceitas, mas foram adotadas por muitas 

devido às novas formas de restrições. 

 

A prática da religiosidade na pandemia 

 

No mês de abril de 2021, o ministro Nunes Marques tomou a decisão de liberar 

as atividades religiosas em todo o país, indo na contramão dos Estados, a exemplo 

de São Paulo, que havia decretado a proibição de realização de cultos e missas 

durante o período da pandemia. A fim de apaziguar o desentendimento, foi necessária 

a intervenção do STF (Supremo Tribunal Federal), que definiu a favor da autonomia 

dos Estados e municípios para impor restrições a celebrações religiosas presenciais, 
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como cultos e missas, em templos e igrejas, dando assim, poder de decisão aos 

prefeitos e governadores. 

Com as decisões e indecisões do poder público a respeito das restrições, 

algumas Igrejas apoiaram o fechamento dos templos, enquanto outras criticavam as 

decisões de fechamento e se utilizaram até do discurso da negação do vírus 

afirmando que a fé protege os fiéis de qualquer enfermidade. No entanto, fiéis em 

todo o país empreenderam uma busca de um meio para exercer sua espiritualidade. 

O site de notícias Brasil de Fato3 informa que no mês de março de 2020 a busca pelo 

termo “culto online” aumentou 10.000% no buscador Google. Em vista disso, as 

Igrejas foram obrigadas a se adaptarem e descobrir o poder da resiliência. 

Diante da crise provocada pela pandemia da Covid-19, o jornal digital 

Poder360 4 , através de sua divisão de estudos estatísticos PoderData, realizou 

pesquisa de opinião para saber os métodos utilizados pela população brasileira para 

seguir a fé na pandemia, conforme demonstrado na figura abaixo: 

 

 

                                                     
3  Extraído do site: http://www.brasildefato.com.br/2020/07/29/evangelicos-e-cultos-online-as-
possiveis-fissuras-do-fundamentalismo-religioso. Acesso em 02/09/2021. 
4  Extraído do site: http://www.poder360.com.br/poderdata/so-15-dos-que-professam-alguma-fe-
estao-indo-a-templos-e-igrejas. Acesso em 02/09/2021. 
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De acordo com a pesquisa, observa-se que o percentual de brasileiros que tem 

alguma religião e saíram de casa para ir às igrejas ou templos no mês de Abril de 

2021 chegou a 15%, enquanto aqueles que praticam sua religião apenas em casa 

chegou a 39% no mesmo período. A pesquisa ainda revela que os fiéis que assistem 

cultos pela TV ou internet somam 35%. 

Diante deste quadro, as igrejas foram diretamente afetadas pelas decisões 

políticas para enfrentamento da pandemia, e se viram obrigadas a buscarem 

alternativas viáveis para manter os cultos e não perder completamente seus adeptos. 

Aos poucos foram surgindo novas configurações de cultos com a incrementação de 

tecnologias e ferramentas online nas liturgias e rituais dos cultos. 

Observa-se que as mídias sociais como Facebook, WhatsApp e Instagram, da 

Facebook, Inc. (Conglomerado estadunidense de tecnologia e mídia social com sede 

em Menlo Park, Califórnia) e o Youtube, (Plataforma de compartilhamento de vídeos 

da Google LLC, que é uma empresa multinacional de serviços online e software dos 

Estados Unidos), sem esquecer a WebTV (Televisão via streaming - distribuição 

digital de conteúdo televisivo por meio da Internet) se tornaram ferramentas 

imprescindíveis para a sobrevivência das igrejas e a comunhão de seus adeptos, ou 

membros. Com cultos online, lives ao vivo, e mensagens de textos, voz e vídeos as 

igrejas foram se adaptando e descobrindo o poder da resiliência. Isso sem mencionar 

as igrejas de médio e grande porte que já se utilizavam de programas televisivos para 

apresentar suas programações e cultos, fidelizando, desta forma, seus “fiéis”. 

Por outro prisma, percebe-se que não somente as igrejas, mas as próprias 

plataformas e mídias sociais tiveram que promover adequações e mudanças para 

suportar a demanda dos usuários desde o início da pandemia do COVID-19. A 

exemplo disso, o Facebook Live oferece o recurso de streaming ao vivo de eventos 

onde os espectadores podem assistir o seu stream usando um smatphone, um 

computador ou uma TV conectada. O recurso permite interação com o público 

através de reações, compartilhamentos, comentários e outros recursos interativos. 

Outro exemplo que se pode citar é o YouTube Live, que permite realizar eventos ao 

vivo e transmiti-los em tempo real aos assinantes de um determinado canal nessa 

rede social. 
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Considerações Finais 

 

Diante das multiformas encontradas para manter o relacionamento e a 

comunhão com seus membros, as igrejas não têm medido esforços para sobreviver 

neste período de restrições. Algumas, em demonstração de total desespero, se 

utilizaram até do discurso da negação do vírus afirmando que a fé protege os fiéis de 

qualquer enfermidade.  

Neste sentido, discursos como o de Edir Macedo (IURD), que orientou os fiéis 

para não se preocuparem com o coronavírus, pois se tratava de “uma tática de 

satanás” e da mídia a fim de causar pânico nas pessoas; ou do apóstolo Valdemiro 

Santiago (IMPD), que prometeu a cura da Covid-19 com sementes de feijão 

abençoadas, pedindo em contrapartida o “propósito” de R$ 1.000,00 por elas, 

demonstram a manipulação da fé através de estratégicas teológicas, conforme 

declaram Corazza; Tostes e Fernandes (2020a). 

Em outra instância, questiona-se: o desentendimento político/jurídico a 

respeito das restrições e fechamentos de templos; teve fins de contenção da 

pandemia e preocupação com a saúde pública ou foi meramente ato político-

partidário? Outro discurso comum foi o questionamento sobre o fechamento das 

Igrejas, sendo que o metrô e demais transportes públicos permaneceram inalterados 

e com superlotação. 

No entanto, para a conclusão o que se evidencia é que a prática da 

religiosidade, apesar de estar assegurada pela Constituição Federal, deve seguir os 

protocolos sanitários adotados para impedir o contágio do vírus da Covid-19 e que a 

restrição temporária de frequentar eventos religiosos públicos não fere a Lei Magna 

do país, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 
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63. TAIJIQUAN COMO PRÁTICA DE SAÚDE E ESPIRITUALIDADE 

 

TAIJIQUAN AS A PRACTICE OF HEALTH AND SPIRITUALITY 

 

José Benedito de Almeida Júnior1 
 

ST 09 – Espiritualidade/Religiosidade e Saúde: perspectivas interdisciplinares 

Resumo 
O Taijiquan é uma arte marcial secular, cujas raízes culturais, filosóficas e religiosas, 
são milenares, por isso, apesar de poder ser praticado apenas como uma atividade 
física com bons resultados para a saúde, traz em si, de modo aberto ou subjacente, 
as influências destas raízes. O objetivo deste trabalho é apresentar a concepção de 
que a prática do Taijiquan não se limita a ser uma atividade física, mas é, também, 
uma vivência de espiritualidade. Este trabalho é resultado da prática do Taijiquan, 
paralelamente a estudos bibliográficos de fontes primárias e de pesquisas 
acadêmicas sobre os efeitos da prática do Taijiquan para a saúde física e mental. 
Utilizamos o sistema Pinyin para a transcrição das palavras chinesas. Em relação ao 
corpo, o Taijiquan é uma atividade física de baixo impacto, porém que traz grandes 
benefícios para seu funcionamento; em relação à mente, por ser uma meditação em 
movimento, permite efeitos psíquicos profundos; estes benefícios são conhecidos e 
comprovados empiricamente com pesquisas nos meios acadêmicos e nos sistemas 
públicos de saúde com as PICS. Há diversas Escolas ou Famílias que mantém as 
tradições do Taijiquan; algumas são ligadas ao budismo, outras ao taoísmo e outras 
pautam-se pelo sincretismo, de todo modo, implica numa experiência de 
espiritualidade. Concluímos que o Taijiquan pode ou não estar vinculado a uma 
religião ou corrente filosófica, porém, sua prática implica numa espiritualidade que se 
manifesta em noções cosmogônicas e antropogônicas ligadas às noções religiosas 
e filosóficas de Dao, Wuji, Taiji, Qi, cinco elementos e os dois sopros: yin e yang. 
Palavras-chave: Taijiquan. Espiritualidade. Saúde. Artes Marciais. Budismo. 
Taoísmo. 
 
Abstract 
Taijiquan is a secular martial art, whose cultural, philosophical and religious roots are 
thousands of years old, so, although it can be practiced only as a physical activity 
with good results for health, it carries within itself, in an open or underlying way, the 
influences of these roots. The aims of this work is to present the concept that the 
practice of Taijiquan is not limited to being a physical activity, but also an experience 
of spirituality. This work is the result of Taijiquan practice, parallel to bibliographic 
studies from primary sources and academic research on the effects of Taijiquan 
practice on physical and mental health. We use the Pinyin system for the 
transcription of Chinese words. In relation to the body, Taijiquan is a low- impact 
physical activity, but it brings great benefits to your functioning; in relation to the 
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mind, as it is a moving meditation, it allows for profound psychic effects; these 
benefits are known and empirically proven with research in academic circles and in 
public health systems with the PICS. There are several schools or families that keep 
Taijiquan traditions; some are linked to Buddhism, others to Taoism and others are 
guided by syncretism, however, it implies an experience of spirituality. We conclude 
that Taijiquan may or may not be linked to a religion or philosophical current, 
however, its practice implies a spirituality that manifests itself in cosmogonic and 
anthropogonic notions linked to the religious and philosophical notions of Dao, Wuji, 
Taiji, Qi, five elements and the two breaths: yin and yang. 
Keywords: Taijiquan. Spirituality. Health. Martial Arts. Buddhism. Taoism. 
 

Introdução 

 

O Taijiquan é uma arte marcial que possui alguns séculos de existência. Há 

duas teorias sobre seu surgimento. Uma delas afirma que ele foi criado na província 

de Henan, vila de Chenjiagou, mais especificamente por Cheg Wang Ting (1580 – 

1660). Cheng Wang Ting foi general no final da dinastia Ming e, com o final desta, 

retornou à sua cidade natal onde criou o Taijiquan unindo vários conhecimentos 

especialmente a introdução da espada e da lança, bem como as técnicas de tui na. 

O estilo da família Chen é, de fato, um estilo conhecido por ser mais marcial que 

outros, usando inclusive, movimentos explosivos e de impacto. A outra teoria afirma 

que o Taijiquan surgiu durante a dinastia Sung, por volta de 1250 d. C. (mas as datas 

são incertas), tendo sido criado pelo monge Zhang Sanfeng. Sua formação inicial no 

Templo Shaoling, lhe conferiram uma base filosófica e religiosa budistas. Nas 

montanhas de Wudang, onde irá viver, teria criado o Taijiquan a partir da famosa 

lenda da observação da luta entre uma serpente e um grou. A ideia central aqui é 

que ele retoma princípios taoístas para a gênese da arte marcial por ele criada, pois 

esta luta o faz perceber que tudo no universo segue as leis do yin e yang. 

Tanto no caso do estilo Chen, quanto do estilo de Wudang – uma das formas 

como pode-se referir ao estilo criado por Zhang Sanfeng, se caracterizam por serem 

estilos de artes marciais internos neijia, em oposição aos estilos ou escolas de artes 

marciais externas, waijia. Tanto o estilo interno, quanto o externo, possuem bases 

filosóficas e religiosas e tratam não apenas de técnicas de luta, mas mais 

fundamentalmente concepções de vida e saúde, do corpo e da psique. Neste 
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trabalho, vamos estudar somente o Taijiquan e suas relações com a saúde e a 

espiritualidade. 

 

Taijiquan e saúde 

 

É interessante observar que a maior parte das pesquisas científicas sobre 

Taijiquan são da área de fisioterapia e educação física, voltadas, na imensa maioria 

dos casos para idosos. A razão disto deve ser, provavelmente, o fato de ser uma arte 

marcial de baixo impacto, o que resulta em maior segurança para a realização de 

atividades físicas, especialmente para pessoas que apresentam alguma fragilidade 

prévias. Indicamos, também, uma pesquisa sobre Taijiquan e estresse, 

especialmente a de Kamiguti, incluída nas referências deste trabalho, sobre os 

efeitos do Taijiquan na redução do estresse entre professores. Num sentido geral, 

De Lazzari afirma: 

 

Há muitos séculos que o Tai Chi Chuan é reconhecido como um dos mais eficientes 

caminhos para promover e preservar a saúde. Além de ser uma atividade física muito 

eficiente para beneficiar nosso corpo, é um treinamento excelente para acalmar e 

desenvolver nossa mente. (2017, p. 218) 

 

O Taijiquan, provavelmente, é esta nossa impressão, chama a atenção por 

que seus movimentos lentos trazem uma imagem de tranquilidade o que é algo raro 

em nosso mundo tão agitado no qual todos estamos sujeitos a graus diferentes de 

ansiedade. Por outro lado, como dissemos mais acima, o fato de ser uma arte 

marcial de baixo impacto o faz ser preferido para atividades relacionadas à terceira 

idade, pois há menos riscos de contusão. Em termos de saúde, porém, a prática do 

Taijiquan - assim como os Qigong, não podemos deixar de frisar – não se limita a 

ser exercícios de músculos e tendões como veremos a seguir. 

Quando estamos realizando a prática do Taijiquan colocamos em movimento 

o qi, que é normalmente traduzido como energia vital. Este movimento do qi integra 

toda nossa existência, corpo e mente (se é que estão separados) por meio dos três 

tesouros, os San bao. Estes devem ser abordados tanto do ponto de vista da filosofia 

quanto da medicina tradicional chinesa, porque não há uma clivagem entre o ser 
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humano e o cosmo, assim, o corpo humano não é considerado um mecanismo à 

parte da natureza, forma com ela uma unidade; da mesma forma, não há uma 

oposição entre corpo e mente – ou alma – ou entre vontade e razão. É preciso 

entender os princípios do vazio, do um e do movimento dos contrários não como 

oposição, mas harmonia. 

Na tradição alquímica ocidental a Tábua de Esmeralda é um dos textos mais 

importantes, senão o mais importante, e, a despeito das questões culturais, o 

arquétipo da unidade entre ser humano e cosmos é assinalada. Nesta obra lemos: 

“É verdadeiro, completo, claro e certo. O que está embaixo é como o que está em cima 

e o que está em cima é igual ao que está embaixo, para realizar os milagres de uma 

única coisa.” (2005, p. 124). Na medida em que a mentalidade ocidental foi se 

ensimesmando em sua subjetividade, passou a acreditar que o ser humano era uma 

unidade à parte do cosmos e da natureza e, por mais estranho que pareça, do próprio 

corpo. 

Corpo e mente formam um todo, resultado da interação de substâncias vitais, 

sendo que algumas são mais e outras menos densas. Segundo Maciocia: 

 

O corpo e a mente não são vistos como um mecanismo (portanto, complexo), mas como 

um círculo de energia e substâncias vitais interagindo uns com os outros para formar o 

organismo. A base de tudo é o Qi: todas as outras substâncias vitais são manifestações 

do Qi em vários graus de materialidade, variando do completamente material tal como 

os Fluídos Corpóreos (Jin Ye), para o totalmente imaterial, como a Mente (Shen). 

(MACIOCIA, 1996, p. 49) 

 

Na dimensão cósmica temos o Sol, o ser humano e a Terra, na dimensão 

humana, o shen, o qi e o jing. Cada um destes tesouros é gerado e armazenado nos 

campos de cinábrio, chamados de dantian porque são campos onde se cultiva este 

elixir fundamental para a prática da alquimia interna. O dantian superior (Shang 

Dantian) é onde se cultiva o shen; por outro lado, temo o dantian médio (Zhong 

Dantian) onde se cultiva o qi; e o dantian inferior, (Xia Dantian) é onde se cultiva o 

jing. Por meio destes campos se cultiva, armazena, nutre e harmoniza o ser humano 

com toda a natureza. 
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Sobre a fluidez do qi pelo nosso organismo podemos citar duas passagens 

pelo clássico do Taijiquan escrito pelo mestre Zhang Sanfeng: “A energia interna, o 

ch’i, tem suas raízes nos pés, cresce nas pernas, é controlada pelos quadris, sobe 

pelas costas e chega aos braços e às pontas dos dedos.” (LIAO, 2021, p. 94). Nesta 

concepção humana em questão podemos dizer que o corpo é uma via para a plena 

consciência de si, a consciência não está só na   cabeça, mas por todo nosso corpo. 

Neste sentido, a respiração é uma prática fundamental no Taijiquan porque é 

por meio dela que o qi pode circular pelo corpo e trazemos para dentro de nós o qi da 

natureza. A respiração é o elo entre corpo e espiritualidade em várias práticas como 

o yoga (prana), e mesmo na tradição ocidental o conceito de respiração está ligado 

à espírito, pneuma = espírito é também respirar o ar que respiramos. Gosto 

especialmente da orientação do mestre Waysun Liao que afirma não ser necessário 

para os iniciantes preocuparem-se em combinar o ritmo da respiração com o dos 

movimentos, pois isto pode causar incômodos. O melhor é deixar o corpo respirar 

naturalmente e, aos poucos, chegar à respiração abdominal, a mais adequada para 

nós. 

 

Taijiquan e espiritualidade 

 

Como vimos corpo e mente não estão separados, e a prática desta arte 

marcial conduz o tempo todo na circulação de energia e se insiste nesta ideia de 

harmonia. Os princípios seis, sete e oito, dos dez princípios escritos por Yang 

Chengfu, indicam esta harmonia e integração: “Usar a mente e não a força”; 

“coordenar o superior e o inferior”; e “Harmonia entre o interno e o externo”. Esta é a 

passagem da parte do Taijiquan como atividade física, para uma atividade que inclui 

uma espiritualidade. Até mesmo a ideia de saúde implica na compreensão de que 

mente e corpo estão unidos, sendo impossível separá-los. Porém, há também uma 

espiritualidade subjacente a toda esta prática e compreensão antropológica; esta 

espiritualidade deriva diretamente das raízes filosóficas e religiosas do Taijiquan. 

Neste trabalho vou destacar especialmente as raízes taoístas e os princípios do yin 

e yang a partir das palavras do mestre Liu Pai Lin: 
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O homem é um microcosmo – céu fica na nossa cabeça e o baixo ventre é a nossa terra. 

Quando relaxamos o sol na nossa cabeça desce e ilumina a nossa terra. Isto é a união do 

yin e do yang no homem. Esta união gera no nosso corpo uma nova energia. Novo sangue, 

novas células, suprindo desta forma, o nosso cérebro, nossa energia espiritual e a saúde 

do nosso corpo físico. 

O Tai Chi Chuan é uma prática do sentimento de amor, pois segue o princípio da 

natureza. Encontramos no I Ching a descrição destes princípios: “o universo em 

revolução perpétua edifica”; “o sábio exercita sua natureza cultivando-a sem cessar”. 

Observe o movimento de rotação da terra ele constrói diariamente o frescor de vida 

nova. Nesta observação o homem aprende o caminho da espontaneidade: é como se a 

terra estivesse fazendo o Tai Chi Chuan, renovando o ar, impregnando novo frescor a 

todas as coisas, pois a maior virtude da natureza é fazer nascer vida nova. (2018, de 9’ 

26’’ até 13’54’’) 

 

Os princípios de yin e yang são fundamentos filosóficos do taoísmo, porém 

como se trata de uma religião, podem ser considerados mais do que meros 

conceitos filosóficos, sendo portanto realidades concretas que está ativa em nós o 

tempo todo, assim como na Terra, conforme vimos na reflexão do mestre Liu Pai 

Lin. Desta forma, esta ideia da harmonia entre ser humano e a Terra como um todo, 

de que estamos vinculados ao cosmos dos quais somos parte e não apenas uma 

mente raciocinante sem qualquer ligação com nossa natureza com supõe a 

racionalidade vazia da mente ocidental. Esta integração entre o ser humano e a 

natureza, a compreensão de que nossa consciência não se limita à razão, mas é um 

fenômeno muito mais amplo que nos dá não só sabermos que existirmos, mas 

principalmente, sentirmos que existimos. O cuidado de si, o cuidado do outro e da 

outra, da natureza são efeitos esperados do mergulho no universo filosófico do 

taoísmo, uma espiritualidade que perpassa a prática do Taijiquan, ainda que não se 

adentre à vivência religiosa do taoísmo. 

 

Conclusões 

 

O Taijiquan pode ser praticado apenas como uma atividade física de baixo 

impacto? Sim, pode. Não há, via de regra, qualquer exigência de afiliação filosófica 

ou religiosa para vivenciar suas práticas e colher benefícios. O baixo impacto evita 
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contusões de tendões, músculos e ossos; o movimento lento e ritmado auxilia a 

respiração e o exercício da memória; o aquecimento interno provocado pelos 

movimentos promove a saúde de vários sistemas, como o cardiovascular, o 

respiratório, o digestório e outros. É importante observar que apesar de promover a 

saúde e até mesmo ser preventivo, o Taijiquan, assim como outras atividades físicas, 

não substitui as consultas e tratamentos médicos que devem continuar sendo 

regularmente procurados, assim como vacinas que nos protegem contra vírus e 

negacionistas. 

No entanto, o Taijiquan traz em si, por meio de seus princípios, dos seus 

ensinamentos as raízes filosóficas de uma cosmogonia que inclui o ser humano 

como parte da natureza. Em nossas sociedades urbanas, comerciais, agitadas 

acabamos por nos afastar desta natureza – até mesmo respirar deve ser 

reaprendido – e por meio deste processo, nós mergulhamos numa espiritualidade 

laica, porque não é necessário aderir a um credo religioso, que auxilia na 

recuperação da saúde física e espiritual. 
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Resumo 
O objeto de estudo do presente artigo é o documentário “Iguais”, que relata o trabalho 
voluntário de jovens missionários, aos moradores de rua de Fortaleza-Ce durante a 
pandemia de COVID-19. Objetiva refletir acerca da importância da espiritualidade e 
da religiosidade como fontes de redescoberta de sentido e de oferta de si em favor 
dos mais pobres na vida dos missionários que abraçaram o trabalho voluntário do 
projeto “Shalom amigo dos pobres” e que, diante da crise gerada pela pandemia 
precisaram ressignificar a própria vocação. Também apresenta a espiritualidade e a 
religiosidade como instrumentos eficazes para a reconstrução humana e social na 
vida dos moradores de rua assistidos pelo projeto. São histórias que se cruzam e que 
ultrapassam o assistencialismo, revelando que é possível estabelecer a amizade 
social. A análise realizada no citado documentário demonstra que em qualquer 
situação, mesmo em grandes sofrimentos, o ser humano permanece um ser 
indeterminado e livre, capaz de fazer novas escolhas e de transcender para além dos 
fatores que o ameaçam. A conclusão à qual se chega é a de que a espiritualidade e a 
religiosidade são fatores indispensáveis para libertar o ser humano de 
determinismos pré-estabelecidos, tanto por forças externas quanto internas, e tal 
análise encontra fundamentação teórica nas obras do psiquiatra vienense Viktor E. 
Frankl. 
Palavras-Chave: Sentido. Espiritualidade. Voluntariado. Teologia pastoral. 
Evangelização. 
 
Abstract 
The object of study of this article is the documentary “Iguais”, which reports the 
volunteer work of young missionaries to homeless people in Fortaleza-Ce during the 
COVID-19 pandemic. It aims to reflect about the importance of spirituality and 
religiosity as sources of rediscovery of meaning and self offering in favor of the 
poorest in the lives of missionaries who embraced the volunteer work of the project 
“Shalom amigo dos pobres” and who, in the face of the crisis generated because of 
the pandemic, they needed to reframe their vocation. It also presents spirituality and 
religiosity as effective instruments for human and social reconstruction in the lives of 
homeless people assisted by the project. These are intersecting stories that go 
beyond welfare, revealing that it is possible to establish social friendship. The 
analysis carried out in the aforementioned documentary demonstrates that in any 
situation, even in great suffering, the human being remains an indeterminate and free 
being, capable of making new choices and transcending beyond the factors that 
                                                     
1 PUC-Rio. Doutoranda em Teologia Sistemática 
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threaten him. The conclusion reached is that spirituality and religiosity are 
indispensable factors to free the human being from pre-established determinisms, 
both by external and internal forces, and such analysis finds theoretical reasoning in 
the works of viennese psychiatrist Viktor E. Frankl. 
Keywords: Meaning; Spirituality; Volunteering; pastoral theology; Evangelization. 
 

Introdução 

 

O presente artigo faz uma análise teológica do documentário “Iguais”, que 

apresenta o trabalho voluntário de jovens missionários em serviço prestado a 

pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, durante a pandemia de Covid-

19. Trata-se do Projeto Shalom Amigo dos Pobres realizado pela Comunidade 

Católica Shalom, uma Comunidade Nova reconhecida pela Igreja como uma 

associação privada internacional de fiéis.  

Atualmente a Comunidade Shalom está presente em 30 países e com mais de 

90 missões espalhadas no mundo, em muitas destas missões desenvolve um intenso 

trabalho de promoção humana, no qual, através da ação caritativa acompanhada da 

espiritualidade, busca resgatar a dignidade dos mais frágeis e vulneráveis da 

sociedade.  

O artigo apresenta relatos tirados do próprio documentário e, a partir do 

impacto produzido pela dinâmica da amizade social, tanto nos assistidos quanto nos 

missionários e voluntários, revelará que esta torna-se um novo paradigma para a 

transformação social, porque através da sua fonte é possível transcender às 

situações mais desafiantes e mudar realidades marcadas pela dor e pelo sofrimento. 

 

Amizade como dom e serviço 

 

Desde a sua concepção clássica, a amizade é considerada um bem e uma 

necessidade humana, pois é próprio do ser humano ter amigos, e o motivo mais 

importante é ter a quem fazer o bem. Seria esta, segundo a filosofia aristotélica, a 

causa da felicidade. A esse respeito Tomás de Aquino ensina que o amor de amizade 

tende para um duplo bem: o bem em si que se deseja a alguém, e para aquele ao qual 

se faz o bem, ele afirma que “quem ama não se procura, não busca o seu próprio bem, 
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mas quer o bem, a promoção, a felicidade do amado. Esse amor de benevolência, 

inteiramente puro e gratuito, encontra-se na Caridade de Deus para conosco” (ShT 

III, q.27, art. 4). 

Aplicando tal conceito à amizade social compreende-se que só é verdadeira 

amizade se as duas dimensões do amor estiverem presentes. Ou seja, não bastaria 

um gesto bom sem o interesse e o envolvimento afetivo e efetivo com o destinatário 

da ação caritativa. 

A análise realizada no documentário “Iguais” revela que a base de valores que 

caracteriza o projeto Shalom Amigo dos Pobres é a amizade. O próprio título do 

documentário já chama atenção, pois iguala todos, revelando que a categoria de valor 

para as relações humanas e sociais já não segue os padrões estabelecidos pela 

sociedade; categorias estas que estabelecem segregações entre ricos e pobres, entre 

influenciadores e influenciados. A lógica, portanto, é a lógica do Evangelho, pois uma 

das formas como Deus se faz presente e atuante na história é através dos seus 

amigos: “Vós sois meus amigos se praticais o que vos mando” (Jo 15,14). E o seu 

mandato está bem descrito na parábola do Bom Samaritano (Lc 10, 25-37), pois, 

como ensina Francisco, trata-se de “fazer-se presente a quem precisa de ajuda, 

independentemente de fazer parte ou não do próprio círculo de pertença” (FT, 81). A 

proximidade que rompe as diferenças, que envolve a vida e cria pontes é uma das 

características da amizade, sobretudo em âmbito social.  

Dentre as histórias narradas no documentário “Iguais”, destaca-se a amizade 

gerada entre Bertand, um jovem missionário e voluntário no projeto, e Miguel, um ex-

morador de rua que também se tornou voluntário como consequência do cuidado 

recebido, para além do auxílio material e social. Bertrand testemunha uma história de 

esperança, tanto na vida de Miguel que, após longos anos morando nas ruas, 

visivelmente mudou de vida, mas também na sua vida missionária que recobrou 

esperança e sentido através do contato e da amizade com os pobres (SHALOM, 2020, 

45min37s). Isto confirma que um dos efeitos da amizade, conforme Alvarez, é a 

possibilidade de humanização, pois trata-se de uma forma de amor humano que 

humaniza (ALVAREZ, 1995, p.112). O contrário, que é o individualismo, ofusca o 

horizonte de sentido e aprisiona o coração humano na lógica egoísta que impede de 

ver no outro o seu irmão. 
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O documentário apresenta histórias que se cruzam e se complementam, pois, 

conforme lemos na própria descrição do vídeo: 

 

A descoberta que existe um outro igual a mim e que esse outro passa necessidades 

não me permite ficar em mim mesmo, mas me obriga a sair em direção a ele. Surgindo 

assim não só a percepção a cerca de um outro, mas uma escolha, que se traduz em 

atitudes concretas, já que a experiência da amizade nivela os amigos, gerando 

semelhança, através da partilha de vida e de bens. E isso não como um maior e um 

menor, não como um que dá e um outro que recebe. Mas como duas pessoas que 

sendo IGUAIS, tanto em pobreza, como em dignidade, podem enriquecer-se 

mutuamente (SHALOM, 2020). 

 

Com Cristo se abre um novo horizonte teológico, religioso e espiritual que 

ultrapassa os planos sociológicos e antropológicos nos quais estavam enquadrados 

a filia de Aristóteles e a amicitia de Cicerone. A amizade torna-se dom de salvação 

recíproca, pois, como ensina Francis George, quando saciamos a necessidade de 

alguém, estamos fazendo algo de bom, todavia, o modo como se responde a esta 

necessidade abre um mundo novo de relações, gerando mudanças no assistido e no 

doador. E não é possível ser verdadeiro discípulo de Cristo se, ao oferecer ajuda a 

alguém, não se está disposto a consentir que em seu interior e na sua própria vida 

também se realize uma transformação (Card. Francis George, 2006, p. 110). 

 

A espiritualidade a serviço da caridade 

 

A pedra de toque da autenticidade da relação com Deus sempre será a 

misericórdia para com os mais frágeis. De fato, “como posso amar a Deus... uma 

espiritualidade encarnada saberá identificar o rosto de Cristo nos vários rostos 

sofredores que povoam as ruas e praças das cidades.  

Jeovanna Freitas, a responsável pelo projeto Amigo dos Pobres, expressa a 

sua inquietação interior acerca da sua postura, diante de tanto sofrimento gerado 

pela pandemia do Covid-19, e foi na oração, na busca da escuta à voz de Deus que 

compreendeu que o seu serviço, como missionária, também era um serviço essencial 

(SHALOM, 2020, 05min07s). Mais adiante ela também narra uma das experiências 
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que dá sentido à sua oferta de vida como missionária, e que lhe ensina, 

concretamente, que tocar na carne sofredora do pobre é tocar a carne sofredora de 

Cristo. Assim, tendo conhecido o sr. Expedito, um morador de rua considerado 

violento e de personalidade difícil, não se deixou vencer pelas aparências e pelos 

rótulos: “Nós nos deparamos com uma pessoa que ninguém queria (...). Eu fui muito 

tocada e agradeci muito a Deus, por nos dar a oportunidade de acolher aquele que 

todos rejeitavam” (SHALOM, 2020, 39min07s).  

Diante dos testemunhos dos missionários e voluntários envolvidos no projeto 

Amigo dos Pobres, torna-se visível o ensinamento de Francisco na sua Encíclica 

programática, Evangelii Gaudium, ao afirmar que a tarefa da evangelização é “uma 

resposta alegre ao amor de Deus que nos convoca para a missão e nos torna 

completos e fecundos” (EG 81). De acordo com Wilkes, pesquisador da 

espiritualidade da Comunidade Católica Shalom, 

 

Moysés motiva os membros da comunidade a tornarem-se servos incansáveis do 

Senhor e de sempre preservarem um espírito de sacrifício e de busca incessante do 

crescimento do Reino de deus. Por fim, reza e diz: “Que o Senhor nos conceda sempre 

o dom da parresia a fim de que, com a coragem e a têmpera dos mártires, vertendo 

nosso suor e se necessário nosso sangue, cumpramos da melhor maneira possível, 

com eficácia e audácia, nossa missão de testemunharmos a paz” (Wilkes, 2009, p. 140) 

 

A postura dos missionários presente no documentário analisado, comprova 

esta característica própria da sua espiritualidade e justifica tanto a alegria no serviço, 

quanto o sentido de sacrifício diante dos maiores desafios. 

Não se pode esquecer que a ignorância ou rejeição da dimensão espiritual do 

ser humano resulta em prejuízo para o desenvolvimento pessoal e social, uma vez 

que “o desenvolvimento do homem e dos povos depende verdadeiramente também 

da solução dos problemas de caráter espiritual” (CV, 76). Somente uma visão integral 

do ser humano alcançará resultados mais eficazes e duradouros também no campo 

social, porque não reduz a pessoa a uma única dimensão da vida, tornando-a 

prisioneira das suas oscilações. Quando falta essa visão integral, normalmente 

absolutiza-se a imanência. A esse respeito Bento XVI ensina que “somente um 
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humanismo aberto ao Absoluto pode guiar-nos na promoção e realização de formas 

de vida social e civil” (CV, 76). 

 

Pandemia: uma porta para a esperança 

 

Antes da Pandemia do Covid-19 o mundo já estava em crise econômica, 

política, antropológica, cultural e espiritual, mas a crise não indica somente uma 

situação de instabilidade, ela pode ser o fator determinante para a superação e a 

mudança de atitudes, pois “obriga-nos a projetar de novo o nosso caminho, a impor-

nos regras novas e encontrar novas formas de empenho, a apostar em experiências 

positivas e rejeitar as negativas” (CV, 21). 

A imagem mais adequada para descrever a crise gerada pela pandemia é a 

tempestade, pois remete ao drama das forças da natureza em fúria, mas também às 

perspectivas de uma navegação corajosa; contudo a tempestade na qual o mundo 

foi inserido nos faz sentir despreparados, “com sentimentos de desconforto e 

frustração, e com desejos de repensar e reavaliar os fundamentos da nossa 

convivência coletiva” (COLLICELLI, 2020, p.47). Porém, a consciência da igual 

dignidade humana deve conduzir a gestos concretos de caridade e misericórdia. No 

documentário “Iguais”, esta é uma característica presente na fala de todos os 

missionários e voluntários. Mesmo quem entraram no projeto com motivações 

superficiais, após a experiência missionária, afirma: “Vale a pena se arriscar para 

amar, pra se dar, pra se ofertar. Vale a pena, mesmo se for num campo onde a gente 

desconheça ou tenha mesmo até o medo o pânico daquela situação. Vale a pena se 

for por amor” (SHALOM, 2020, 60min21s). 

Todos os entrevistados no documentário relatam a instabilidade vivida diante 

da pandemia, contudo souberam encontrar sentido para o seu sofrimento e 

transformá-lo em missão. De fato, segundo ensina Viktor Frankl, para alcançar a 

maturidade é necessário transformar em força a matéria-prima que o destino nos 

impõe, como ocorre com o metabolismo (FRANKL, 2007, p.114), o resultado deste 

processo, além da maturidade é a conquista de uma real liberdade apesar de todas 

as dependências externas que poderiam limitar o ser humano. 
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Conclusão 

 

A conclusão à qual o documentário “Iguais” conduz é à certeza de que toda 

vida é importante, e que vale a pena doar a vida por amor a Cristo em favor dos mais 

frágeis. Pois há uma relação intrínseca e inseparável entre espiritualidade e 

solidariedade, porque a relação com Cristo conduz a gestos visíveis de caridade, com 

acompanhamento e envolvimento para que também os pobres tornem-se 

protagonistas das suas vidas, pois a direção para todo o trabalho social da Igreja, 

não pode nascer de ideias ou projetos sociais isolados, mas devem estar ancorados 

no Evangelho e conduzir à liberdade dos filhos de Deus.  

Os missionários e os voluntários envolvidos no projeto Amigo dos Pobres 

testemunham com a sua experiência que a amizade é, de fato, uma forma de amor e, 

ao mesmo tempo, princípio de espiritualidade. Além disso, confirmam que a amizade 

cristã é um sinal sacramental entre os homens, pois nasce em Deus, que é Pai de 

todos, é revelada a nós por meio da encarnação do Verbo e nos é comunicada pela 

ação do Espírito Santo. 

Não seria este um belo testemunho de uma “Igreja em saída”, que “primeireia” 

no amor, e que tem em si o “cheiro das ovelhas”?  

Com base em tais ensinamentos, é possível afirmar que o modo cristão de 

servir os pobres é através da amizade, mas isso só é possível a partir de uma relação 

permanente com Jesus Cristo, o ressuscitado que passou pela cruz. Pois toda a ação 

caritativa da Igreja é obediência ao apelo do Evangelho, e não será ação eclesial se 

não parte de Cristo e não conduz a Ele. 
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65. A VIVÊNCIA ECLESIÁSTICA DA INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL NO CONTEXTO DA 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

 

THE ECCLESIASTIC EXPERIENCE OF SPIRITUAL INTELLIGENCE IN THE CONTEXT OF 

THE CORONAVÍRUS PANDEMIC 

 

Marianna Gerardo Hidalgo Santos Jorge Leite1 
 

ST 9 – Espiritualidade/Religiosidade e Saúde: Perspectivas Interdisciplinares 

 

Resumo 
O conceito da Inteligência Espiritual têm recebido destaque em recentes pesquisas 
das áreas transdisiciplinares entre saúde e religiosidade ao propor correlações entre 
vivências espirituais e o bem-estar humano em diversas outras áreas do ser. 
Considerando a proposta da Inteligência Espiritual como relevante para a saúde 
integral do ser humano, este artigo busca analisar estudos bibliográficos acerca da 
delimitação do conceito, bem como de sua aplicabilidade prática em situações de 
enfrentamento, crise e stress. Realiza-se ainda uma breve perspectiva da utilização 
de estratégias de mensuração validadas cientificamente para identificar os 
resultados e desenvolvimentos deste fenômeno nos campos da saúde física e 
emocional. Mais especificamente, propõe-se uma observação de atuais propostas 
de relevância da Inteligência Espiritual em meio ao contexto da pandemia do novo 
Coronavírus, e das perspectivas de promoção de melhores práticas espirituais dentro 
de contextos eclesiásticos cristãos, com ênfase na profissão protestante da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, objetivando a possibilidade de delinear propostas para que 
os indivíduos pertencentes a instituições religiosas alcancem uma vivência espiritual 
positiva, que pode por elas ser mediada. A metodologia utilizada para esta pesquisa 
foi a de revisão bibliográfica de trabalhos acadêmicos relevantes publicados 
preferencialmente nos últimos 18 meses, em face do contexto da Covid-19. Os dados 
foram coletados a partir de fontes secundárias, sendo considerados documentos 
como livros, artigos científicos publicados em revistas e jornais acadêmicos 
disponíveis principalmente em formato digital em bases de dados, e foi seguido o 
método de análise descritivo das informações. As análises efetuadas concluíram que 
é necessária maior dedicação ao estudo dos conceitos teóricos e práticos da 
Inteligência Espiritual por parte das lideranças eclesiásticas institucionais, 
propiciando intencional integração com seus particulares credos e tradições 
religiosas e o início de um processo colaborativo mais íntimo entre conceitos 
científicos e suas vivências espirituais coletivas.  
Palavras-chave: Inteligência Espiritual. Pandemia. Liderança Eclesiástica. 
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Abstract 
The concept of Spiritual Intelligence has been highlighted in recent research in the 
transdisciplinary areas between health and religiosity by proposing correlations 
between spiritual experiences and human well-being in several other areas of the 
being. Considering the proposal of Spiritual Intelligence as relevant to the integral 
health of the human being, this article seeks to analyze bibliographical studies on the 
definition of the concept, as well as of its practical applicability in situations of 
confrontation, crisis and stress. There is also a brief perspective on the use of 
scientifically validated measurement strategies to identify the results and 
developments of this phenomenon in the fields of physical and emotional health. 
More specifically, it proposes an observation of current proposals of relevance of 
Spiritual Intelligence in the context of the new Coronavirus pandemic, and the 
perspectives of promoting better spiritual practices within Christian ecclesiastical 
contexts, with emphasis on the Protestant profession of the Adventist Church of 
Seventh Day, aiming at the possibility of outlining proposals for individuals belonging 
to religious institutions to achieve a positive spiritual experience, which can be 
mediated by them. The methodology used for this research was a bibliographic 
review of relevant academic works published preferably in the last 18 months, in view 
of the Covid-19 context. Data were collected from secondary sources, being 
considered documents such as books, scientific articles published in academic 
journals and journals available mainly in digital format in databases, and the method 
of descriptive analysis of information was followed. The analysis concluded that 
greater dedication to the study of theoretical and practical concepts of Spiritual 
Intelligence by institutional ecclesiastical leaders is necessary, providing intentional 
integration with their particular beliefs and religious traditions and the beginning of a 
more intimate collaborative process between scientific concepts and their collective 
spiritual experiences. 
Keywords: Spiritual Intelligence. Pandemic. Ecclesiastical Leadership. 

 

Introdução 

 

A proposta da existência de Múltiplas Inteligências por Howard Gardner (1983) 

desencadeou futuras discussões acerca de uma chamada Inteligência Espiritual, 

também por vezes conhecida como “Existencial”, objetivando descrever, segundo 

Antunes e Silva (2015, p. 37), a “capacidade que abarca a transcendência do homem, 

na qual está incluída a capacidade de se projetar no futuro, a busca do sentido da 

vida, e que poderá incluir [ou não] o sagrado e os comportamentos virtuosos” 

(BOWLING, 1998; EMMONS, 2000).  

Uma abordagem significativa do conceito da inteligência espiritual discutia a 

espiritualidade como um aspecto importante da integralidade do ser, e defendeu-se 

que a inteligência espiritual seria a única capaz de plenamente englobar a riqueza e 
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complexidade da alma humana (ZOHAR e MARSHAL, 2012). A partir disto, teóricos 

de diversas áreas do conhecimento tem discutido qual pode ser a relevância da 

aplicação deste conceito psicológico nos campos da saúde e espiritualidade 

(RABELLO, 2009). Estes podem ser aplicados no contexto atual da pandemia do novo 

Coronavírus, dado o crescente registro de situações de sofrimento psicológico, e a 

proposta de que o desenvolvimento de mentes espiritualmente mais inteligentes 

poderia agir como regulador destas experiências de enfrentamento (ANWAR, GANI e 

RAHMAN, 2020). Além disso, é relevante pensar sobre o papel de instituições 

religiosas na promoção destes desenvolvimentos, uma vez que exercem ativo papel 

na manutenção e direcionamento das práticas de espiritualidade de seus membros. 

Ao considerar como o contexto da pandemia afetou as pessoas espiritualmente, Melo 

(2020) defende uma recente abertura a estímulos de sensibilidade, empatia e reflexão 

sobre questões do campo da espiritualidade, sugerindo ainda conexões importantes 

entre o conceito de Inteligência Espiritual e aqueles que não professam vínculo 

religioso, mas podem ser influenciados pelas instituições de maneira positiva, 

reforçando a relevância de sua atuação perante a sociedade na qual está inserida.  

 

A Inteligência Espiritual e o Enfrentamento de Crises  

 

Em vista da percepção dos efeitos positivos de uma mente espiritualmente 

inteligente, e a sugestão de que a Inteligência Espiritual poderia também auxiliar no 

enfrentamento de ocasiões adversas, desenvolveu-se o desejo por mensurar tal 

fenômeno. Isto resultou na Breve Escala de Enfrentamento Religioso (Brief Religious 

Coping Scale - Brief RCOPE) elaborada por Pargament, Koenig, & Perez (2000), que 

se tornou uma das medida quantitativa de enfrentamento religioso mais comuns na 

literatura. Esta foi traduzida e adaptada para o português e aplicação no Brasil por 

Panzini (2004), de forma a conceituar o coping religioso como o suporte de crenças 

espirituais para o enfrentamento de crises e stress.  

A escala foi ainda validada juntamente com Pargament, seu autor original, por 

Esperandio et al (2018), estabelecendo relações entre uma espiritualidade positiva e 

melhores respostas de coping (enfrentamento) religioso-espiritual em frente a 

fatores estressores. Estudos recentes reforçam ainda a necessidade de estratégias 
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de prevenção para o enfrentamento de situações de trauma, que quando não 

abordadas corretamente podem levar a diferentes graus de sofrimento psicológico 

(ARNOUT, LATYSHEV, ALKHATIB 2020), e associaram a atuação da Inteligência 

Espiritual na solidificação de sensações de sentido, propósito, e bem-estar geral, 

evidenciando nos indivíduos melhores respostas às mais variadas circunstâncias 

(SKRYZYPINSKA 2020). Isto se demonstrou também no recente contexto da 

pandemia do novo Coronavírus, que apresentou fortes situações traumáticas e 

forneceu espaço para demonstrar o papel de práticas saudáveis de espiritualidade 

(ANWAR, GANI e RAHMAN, 2020). 

 

O contexto eclesiástico brasileiro em meio à Pandemia da Covid-19 

 

Segundo Jeffery (2020), durante a pandemia da Covid-19 as comunidades 

religiosas passaram por um processo de reconfiguração causado pelo 

distanciamento social, e a quarentena afetou a maneira como as pessoas são 

capazes de experimentar e expressar sua espiritualidade. Tendo isto em vista, pode-

se imaginar que princípios gerais é possível identificar como diretrizes fundamentais 

dos credos cristãos.  

Compreendendo que a Inteligência Espiritual transpõe a simples prática 

regular de ritos religiosos específicos, Amram (2009) desenvolve uma teoria 

fundamental ecumênica da inteligência espiritual a partir de entrevistas com pessoas 

de diferentes tradições religiosas, defendendo por fim sete temas de elementos 

universalmente significativos da Inteligência Espiritual, sendo eles: a) consciência, b) 

graça, c) significado, d) transcendência, e) verdade, f) paz, g) entrega e i) 

direcionamento interno. Entretanto, reconhece que os espaços religiosos 

institucionais poder ter papel fundamental na promoção destes princípios universais.  

Johnson et al. (2016) advogam pela constante reflexão no conceito da graça 

divina,  importância de uma visão benevolente da divindade, e não vingativa e 

aterrorizante para experiências espirituais positivas, e Chiomenti (2007) sugere por 

meio da meditação e estudo de seus textos sagrados a promoção de um crescimento 

espiritual apoiado nas bases fundamentais da fé e suas aplicações práticas para a 

vida cotidiana.  
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Silva (2012) relaciona ainda a aplicação dos princípios bíblicos enquanto 

relacionados à inteligência espiritual no contexto dos relacionamentos familiares, 

especialmente na instituição do casamento. Argumenta que a aplicação de princípios 

bíblicos através dos  relacionamentos humanos revela ao mundo a natureza da 

relação entre Cristo e seu povo. Além disso, menciona que fazem parte do cotidiano 

de qualquer casal as situações que tornam necessário o uso, por exemplo, da 

valorização pessoal e do outro; da autocompreensão e compreensão dos 

sentimentos do outro; do controle das emoções; do perdão; da comunicação; do 

gerenciamento de crise e da reconciliação. A autora conclui que casais 

emocionalmente e espiritualmente inteligentes possuem mais chances de alcançar 

um maior índice de satisfação conjugal, e aplica suas considerações para 

experiências bem-sucedidas em diferentes campos das relações humanas.  

 

A vivência da Inteligência Espiritual sob perspectivas eclesiásticas 

 

De forma prática, levando em consideração as propostas de coping religioso 

e delimitando estratégias para desenvolver uma inteligência espiritual mais 

aguçada, Zohar e Marshal (2012) sugerem, dentre outras práticas de reflexão e 

meditação, a tomada de consciência das dez qualidades comuns às pessoas 

espiritualmente inteligentes e propõe a busca por desenvolvê-las, sendo elas:  

 

“1. Praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. 

2. São conduzidas por valores humanos. São idealistas e creem na vida. 

3. Têm capacidade de encarar desafios e utilizar a adversidade a seu favor. 

4. São holísticas - têm a visão do todo integrado e a percepção da unidade. 

5. Celebram a diversidade como fonte de beleza e aprendizado. 

6. Têm independência de pensamento e comportamento. 

7. Perguntam sempre “por quê?” e “para que”. São agentes de transformações. 

8. Têm capacidade de colocar as coisas e os temas num contexto mais amplo. 

9. Têm espontaneidade de gestos e atitudes, e são equilibradas emocionalmente. 

10. São sensíveis, fraternas e compassivas” (ZOHAR E MARSHAL, 2012). 
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De maneira específica ao contexto cristão, Beardsley (2004) menciona como a 

Inteligência Espiritual se relaciona com o estudo e práica do texto da Bíblia Sagrada, 

entendendo que esta aborda os caminhos da vida de maneira significativa e 

resolvendo questões de valores e significado. A autora ainda conecta compreensões 

acadêmicas atuais sobre inteligência espiritual com passagens do texto bíblico que 

demonstram abordar as mesmas problemáticas e lidar com os mesmos princípios 

de aproximação do sagrado. Em conexão com as crenças e ethos da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia, pode-se pensar em formas de promoção da inteligência espiritual que 

estejam alinhadas com as crenças particulares da instituição. Seria possível assim 

destacar, por exemplo, o exercício espiritual da guarda do sábado como incentivo à 

meditação e separação de tempo de qualidade em prática espiritual regular e 

frequente com o objetivo de desenvolver maior sensibilidade espiritual e habilidade 

contemplativa (NISTO CREMOS, 2008). A autora Ellen White (1858 p. 555) defende 

ainda que “É lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que, pela 

contemplação, nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos 

com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está 

acostumado a amar e reverenciar”, reforçando a importância da familiarização e 

reflexão naquilo em que se baseiam as crenças de um indivíduo. 

 

Considerações Finais  

 

A inteligência espiritual se demonstra como evidente e identificável nos 

processos de pensamento e relações humanas, e há evidências de sua contribuição 

para um atual enfrentamento coletivo da crise da Pandemia da Covid-19. Pode-se 

entender que anterior a qualquer tentativa de proselitismo por parte de instituições 

religiosas, ou mesmo de transformação da cosmovisão de outrem, parece ser mais 

produtivo buscar desenvolver uma melhor compreensão da própria realidade 

espiritual do mundo através de reflexão responsável e busca sincera pelo 

relacionamento com a revelação material do Sagrado e com suas disciplinas da 

maneira mais sincera possível, de maneira a promover um crescimento dos âmbitos 

eclesiásticos e os meios externos com os quais se encontra. 
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66. CAPELANIA HOSPITALAR, VULNERABILIDADE E O CUIDADO ESPIRITUAL: 

DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA NA PANDEMIA DA COVID-19 

 

HOSPITAL CHAPELANY VULNERABILITY AND SPIRITUAL CARE: CHALLENGES OF 

ASSISTANCE IN THE COVID-19 PANDEMIC 
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Eva Gislane Barbosa2 
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ST 9 – Espiritualidade/Religiosidade e Saúde: Perspectivas Interdisciplinares 

 

Resumo 
A pandemia da COVID-19 distanciou pessoas e colocou em evidência, desigualdades 
socioeconômicas. Com o avanço do vírus, acirrados estressores como medo, 
angústia, incertezas e sofrimento diante de inúmeras perdas humanas. O ser humano 
percebeu sua fragilidade e a dimensão da vulnerabilidade e finitude e, nos hospitais, 
a experiência da solidão na UTI e a intubação diante do intenso trabalho das equipes 
de saúde. Neste contexto, a capelania hospitalar oferece suporte espiritual e religioso 
ao paciente, familiares e profissionais de saúde, sem distinção de credo. Mas como 
promover conforto e bem-estar espiritual em meio às restrições e impactos do 
coronavírus na assistência? Objetivo: identificar desafios e contribuições da 
capelania hospitalar na assistência ao paciente, familiares e profissionais de saúde, 
na pandemia COVID-19. No viés teológico-antropológico, detectar na relação 
intrínseca entre sofrimento e saúde, referenciais para o bem-estar integral do 
paciente, a partir da dimensão do cuidado. Metodologia: Análise quantitativa, de 
cunho bibliográfico e documental. Resultados: O estudo identificou contribuições da 
espiritualidade para o sentido do sofrimento e a resiliência como habilidade no 
enfrentamento das situações de crise. A assistência espiritual e religiosa e as 
práticas integrativas de saúde trazem conforto espiritual e emocional e estabelecem 
relação de abertura de si para o outro, sendo o paciente, o sujeito vulnerável e 
protagonista da ação de cuidar. Conclusão: A capelania hospitalar colabora na 
construção holística de sentidos e ressignificação do paciente diante das situações 
limite da vida, mediante o cuidado espiritual. 
 

Palavras-chave: Espiritualidade. Capelania. Cuidado. Vulnerabilidade. Saúde.  
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Abstract 
The COVID-19 pandemic distanced people and highlighted socioeconomic 
inequalities. With the advance of the virus, intense stressors such as fear, anguish, 
uncertainty and suffering in the face of countless human losses. Human beings 
realized their fragility and the dimension of vulnerability and finitude and, in hospitals, 
the experience of loneliness in the ICU and intubation in the face of the intense work 
of health teams. In this context, the hospital chaplaincy offers spiritual and religious 
support to the patient, family members and health professionals, without distinction 
of creed. But how to promote comfort and spiritual well-being amid the restrictions 
and impacts of the coronavirus on care? Objective: to identify challenges and 
contributions of hospital chaplaincy in patient care, family members and health 
professionals in the COVID-19 pandemic. From the theological-anthropological 
perspective, detecting in the intrinsic relationship between suffering and health, 
references for the integral well-being of the patient, from the dimension of care. 
Methodology: Quantitative, bibliographic and documentary analysis. Results: The 
study identified contributions of spirituality to the meaning of suffering and resilience 
as a skill in coping with crisis situations. Spiritual and religious assistance and 
integrative health practices bring spiritual and emotional comfort and establish a 
relationship of openness to the other, with the patient, the vulnerable subject and 
protagonist of the care action. Conclusion: The hospital chaplaincy collaborates in 
the holistic construction of meanings and resignification of the patient in the face of 
life's limiting situations, through spiritual care. 
Keywords: Spirituality. Chaplaincy. Caution. Vulnerability. Health. 

 

Introdução 

 

A partir da declaração que a COVID-19 foi caracterizada como uma pandemia, 

em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), muitos esforços, 

sistêmicos e múltiplos a nível global, foram registrados a fim de mitigar possíveis 

danos. A pandemia da COVID-19 distanciou pessoas e colocou em evidencia, 

desigualdades socioeconômicas. Com o avanço do vírus se deflagrou acirrados 

estressores como medo, angústia, depressão, ansiedade diante das incertezas e 

sofrimento pelas inúmeras perdas humanas. O ser humano percebeu sua fragilidade, 

a dimensão da vulnerabilidade e de sua finitude e, ao adentrar o hospital, medo, a 

experiência da solidão, intubação e a perspectiva da incerteza de voltar a viver.  

Segundo Bautista (2007), a “capelania hospitalar é uma organização religiosa 

interdenominacional com a finalidade principal de prestar assistência espiritual em 

instituições hospitalares”. O capelão, por sua vez, é o religioso responsável por uma 
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capela instituída como militar, universitária ou hospitalar, e está autorizado a prestar 

assistência religiosa e espiritual naquele lugar (BECK, 2020) 

A Capelania Hospitalar vem de encontro ao paciente, seus familiares e também 

dos profissionais de saúde como medida de conforto e cuidado espiritual e religioso, 

sem distinção de credo, pois seu exercício contempla a dimensão ecumênica 

Entretanto, no quadro pandêmico, como promover esta ação de conforto e 

bem-estar espiritual em meio às restrições e impactos do coronavírus na assistência 

da Capelania hospitalar?  

Neste aspecto, o presente estudo tem o objetivo de identificar desafios e 

contribuições da Capelania Hospitalar na assistência ao paciente, familiares e 

profissionais de saúde, na pandemia COVID-19. No viés teológico-antropológico, visa 

detectar na relação intrínseca entre sofrimento e saúde, referenciais para o bem-

estar integral do paciente na assistência espiritual, a partir da dimensão do cuidado. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi aplicado a metodologia de análise 

quantitativa, de cunho bibliográfico e documental. 

 

Os desafios da assistência espiritual no contexto da pandemia 

 

Em quadros de crises como pandemia, migrações, terremotos entre outros, se 

acentua a probabilidade de fatores estressores como o medo e a insegurança 

causarem danos à saúde ao afetarem as dimensões humanas biopsicossocial e 

também espiritual. A OMS (WHO, 2021) alerta para uma crise global de saúde mental 

oriunda da pandemia da COVID-19, vindo a afetar a saúde integral e o bem-estar da 

sociedade como um todo.  

A abordagem espiritual no ambiente hospitalar mediante o quadro pandêmico 

trouxe novos desafios e o papel da capelania hospitalar sofreu impactos. O direito do 

paciente em receber a assistência espiritual teve restrições quanto a visita e 

permanência dos familiares nos hospitais. E, diante do perigo de contaminação e 

economia no uso dos EPIs – Equipamento de Proteção Individual, muitos hospitais 

proibiram a entrada dos capelães. Portanto, o grande desafio era continuar a realizar 

a Capelania Hospitalar sem estar presente neste espaço para oferecer o conforto 

espiritual aos pacientes e familiares.  
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O direito a receber cuidado espiritual está previsto na Constituição Federal do 

Brasil, em seu artigo 5º, no inciso VII, bem como na Lei Federal 9.982, de 14 de julho 

de 2000, a qual referenda o acesso de religiosos aos enfermos acamados, a saber: 

“dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares 

públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares. ” 

Nos documentos da Igreja, está contemplado o cuidado espiritual no Código 

de Direito Canônico, conforme instrução do seguinte cânone: 

 

Cânon 843 – § 2. Os pastores de almas e os outros fiéis, cada um conforme o seu próprio 

múnus eclesiástico, têm o dever de cuidar que todos os que pedem os sacramentos 

estejam preparados para recebê-los, mediante devida evangelização e instrução 

catequética, segundo as normas dadas pela autoridade competente.  

 

Mesmo com a garantia constitucional e religiosa, foram necessárias 

movimentações e submissões parlamentares de Projetos de Lei e Decretos para a 

garantia da prestação de assistência espiritual e religiosa, de todas as 

denominações, durante a pandemia. A exemplo de diversas cidades brasileiras, a 

aprovação do Projeto de Lei 2.145/2020, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro (ALERJ), homologada como Lei nº 8.966 em 03 de agosto de 2020, que 

garante aos religiosos de todas as denominações o acesso à toda rede de saúde, 

privada ou pública, mesmo durante o período de vigência de pandemia, com o 

consentimento do paciente, de sua família e da equipe de saúde.  

Portanto, a assistência religiosa e espiritual aos internados com o 

consentimento do paciente, da família e da equipe de saúde foi amparada pelas 

medidas legislativas, sustentando e permitindo o acesso dos capelães nos hospitais. 

 

Desafios no cuidado espiritual do paciente e família e das equipes de saúde 

 

Na pandemia COVID-19, os pacientes travam suas batalhas sozinhos.  Se 

antes, por consequente abandono da família, hoje, porque os parentes não podem 

ficar perto por haver o risco de contaminação pelo coronavírus.  
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Para o padre João Mildner (BATISTA, 2020), que atua no Hospital Emílio Ribas, 

de São Paulo, nestes tempos de flagelo, a solidão se tornou obrigatória em prol de 

um bem maior. E concebe uma comparação entre o estigma da epidemia do HIV da 

década de 90 e a pandemia da Covid-19 no qual a desinformação e o preconceito 

levavam os pacientes ao abandono e à morte solitária, com velórios e enterros sem 

a presença dos familiares e amigos. Segundo Mildner (2020), “a solidão é tão ou mais 

dolorosa do que muitas doenças. ” 

Capelanias Hospitalares do Estado de São Paulo tiveram respaldo na Lei 

17.268, de 17 de julho de 2021, a qual reitera que na impossibilidade da visita familiar 

e religiosa presencial, deverá ser adotado pelo hospital, a visita virtual, por meio de 

dispositivos tecnológicos aos pacientes para realização de vídeo chamadas. E, por 

meio virtual, muitos velórios foram realizados junto a assistência da Capelania 

Hospitalar aos familiares enlutados devido à restrição de pessoas no enterro.  

No Hospital Lauro Wanderley, na Paraíba (SANTOS, 2021), foi criado o projeto 

Disque Apoio Capelania, por meio do telefone e WhatsApp, no sentido de identificar 

possíveis necessidade no campo espiritual com dois eixos de atuação: a Capelania 

Infantil e a Capelania Adulto, para suporte às unidades clínicas.  

A presença do capelão junto ao doente com coronavírus impedido da presença 

de seus familiares, segundo relata a capelã Nathalie Setton (PASTORAL DA SAÚDE, 

2020) do Hospital Argenteuil, da França, lhe trazia segurança, mesmo sem o contato 

físico, somente com palavras e, após estudos comprovados, a permissão de se 

colocar uma mão no ombro do paciente, com luvas. Setton afirma que o uso da 

máscara fez com que aprendesse a linguagem dos olhos, mais expressivo e 

compassivo, falar e acolher a dor e o sofrimento do paciente pelo olhar. 

A Capelania Hospitalar apresentou seu amparo de forma mais intensa aos 

profissionais de saúde dos hospitais. A Capelania Hospitalar do Hospital Unimed de 

Joinville (2021), em sua dimensão ecumênica, propiciou momentos de 

espiritualidade individuais e em conjunto, por meio da oração e da arte como a 

música. Houve também, a utilização das tecnologias, por meio do Podcast 

denominado “Medicina para a Alma”. São gravações e envio de mensagens diárias 

de consolo e de esperança, com duração de 3 a 4 minutos, e que se disseminava 

pelas redes sociais. 
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Cada ação concebe a elaboração da dor e do sofrimento diante das perdas 

humanas, do distanciamento e do isolamento familiar e promove um sentido de união 

fraterna e luzes de esperança.  

E o capelão? 

 

A pandemia intensificou a importância e solicitude da presença do capelão. 

Este cuidado permeia a compreensão antropológica e teológica do ser humano em 

sua constituição corpo, mente e espírito e suas dimensões biopsicossocial e 

espiritual. E nesta linha, o próprio capelão precisar ser cuidado e praticar o 

autocuidado. Reconhecer necessidades físicas, mentais e emocionais são alguns 

dos principais aspectos do autocuidado, buscando proporcionar maior qualidade de 

vida, fortalecimento da autoestima e autoconfiança e desenvolvimento da resiliência 

frente às atribulações. O cuidado de si do capelão engloba a necessidade de uma 

rede de apoio à saúde integral, de atendimento psicoterápico e de escuta, cuidar da 

alimentação, do corpo, praticar esporte e fortalecer-se espiritualmente, pela mística 

da oração e contemplação. 

Padre Jô (ON, 2021), capelão do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto ressalta 

que é humano como todos os outros, faz terapia, pratica academia e tem o riso como 

remédio. Expressa que o padre também precisa de cuidados e de ser amado, que 

precisa desconectar para reconectar-se. Recentemente optou por desligar o celular 

da capelania às 21h como forma de se reabastecer interiormente, nas dimensões 

existenciais, sociais e na mística espiritual. E com novas energias e fé renovada, 

religa o celular quando o dia amanhece e continua seu trabalho junto ao hospital. 

Papa Francisco (2020, p.67) suscita uma Igreja que caminha ao lado do povo 

sofredor diante do rastro de dor e sofrimento pelos impactos da COVID-19, se 

colocando no lugar do Bom Samaritano: Diante de tanta dor, à vista de tantas feridas, 

a única via de saída é ser como o bom samaritano.  

 

Considerações Finais 

 

A Capelania Hospitalar oferece assistência espiritual ao paciente juntamente 

com as práticas integrativas da equipe multidisciplinar de saúde, visando conforto 
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espiritual e emocional. Mesmo em meio à pandemia, o capelão resgatou de forma 

pontual, cuidadosa e utilizando-se de meios tecnológicos, estabelecer esta relação 

de abertura e fortalecimento espiritual da tríade: paciente, família e as equipes de 

saúde. 

A Capelania Hospitalar se adaptou e adaptou formas de agir e de contribuir 

para continuidade da assistência espiritual junto aos pacientes, familiares e as 

equipes de saúde durante a pandemia da COVID-19. O cuidado espiritual ofertado 

pela presença física sem contato, escuta solidária, silêncio e oração auxiliam na 

construção holística e ressignificação de sentidos de vida diante das situações limite 

e na recuperação dos pacientes. Portanto, nas condições restritas COVID-19, com 

esforços humanizados, está sendo possível ofertar o cuidado espiritual a pacientes, 

familiares e à equipe de saúde. 

A Covid-19 leva a repensar valores e à criatividade para um cuidado integral 

do ser humano e a Capelania Hospitalar buscou se desinstalar para estar próximo, 

sem discriminação e proselitismo. São Camilo de Lellis, em seus ensinamentos de 

doação ao próximo sempre buscou enxergar o paciente de forma integral e inspira a 

seguir neste caminho repensado pela Capelania Hospitalar com o seguinte 

argumento: “A caridade nunca procura a própria comodidade. ” 
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67. COSMOVISÃO(ÕES) CRISTÃ(S) E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 
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ST 10 - Interfaces e discursos no (con)texto da cosmovisão, direitos humanos, formação e 
ecologia 

Resumo 
Ao se referir a cosmovisão cristã na atualidade, especialmente, no âmbito 
eclesiástico, devem-se levar em consideração as categorias do sagrado e profano 
que permeiam as discussões sobre o tema. As categorias de sagrado e profano 
devem ser sempre vistas de forma conjunta por causa da natureza dialética entre 
elas. Já o termo cosmovisão pode ser entendido como uma espécie de roteiro que 
norteia a maneira pela qual cada indivíduo se movimenta no mundo. O objetivo deste 
estudo é, portanto, verificar a contribuição da cosmovisão cristã para a 
desconstrução da dicotomia entre profano e sagrado. Para se alcançar o objetivo 
proposto utilizou-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica a 
respeito dos assuntos correlatos: cosmovisão cristã, profano, sagrado e meio 
eclesiástico, levando em consideração as contribuições de autores como Carvalho 
(2017), Domingues (2018), Eliade (2001), Pearcey (2006) dentre outros. Estruturou-
se em duas seções: primeiramente, discorre-se sobre as cosmovisões cristãs, ou 
seja, há uma admissão que não existe uma cosmovisão cristã, mas uma pluralidade 
em decorrência das diferentes tradições cristãs. E, em seguida, trata-se sobre o 
sagrado e profano no ambiente eclesiástico. Conclui-se que uma cosmovisão cristã, 
apesar de suas diferentes abordagens, especificamente neste artigo da tradição 
reformada e pentecostal, em fidelidade aos princípios revelados na criação, na queda 
e na redenção, contempla a integralidade do ser humano e da criação. 
Palavras-chave: Cosmovisão. Cristão. Profano. Sagrado. 

Abstract 
When referring to the current Christian worldview, especially in the ecclesiastical 
sphere, the categories of the sacred and profane that permeate discussions on the 
subject must be taken into account. The categories of sacred and profane must 
always be seen together because of the dialectical nature between them. The term 
cosmovision can be understood as a kind of script that guides the way in which each 
individual moves in the world. The aim of this study is, therefore, to verify the 

                                                     
1 FABAPAR. Mestrando em Teologia. hilquias.benicio@gmail.com 
2 FABAPAR. Mestrando em Teologia 
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contribution of the Christian worldview to the deconstruction of the dichotomy 
between profane and sacred. In order to achieve the proposed objective, bibliographic 
research was used as a methodological procedure regarding related subjects: 
Christian, profane, sacred and ecclesiastical worldview, taking into account the 
contributions of authors such as Carvalho (2017), Domingues (2018), Eliade (2001), 
Pearcey (2006) among others. It was structured in two sections: first, it discusses 
Christian worldviews, that is, there is an admission that there is no Christian 
worldview, but a plurality as a result of different Christian traditions. And then it deals 
with the sacred and profane in the ecclesiastical environment. It is concluded that a 
Christian worldview, despite its different approaches, specifically in this article of the 
Reformed and Pentecostal tradition, in fidelity to the principles revealed in creation, 
in the fall and in redemption, contemplates the integrality of the human being and of 
creation. 
Keywords:  Worldview. Christian. Profane. Sacred. 
 

Introdução  

 

Ao se referir a cosmovisão cristã na atualidade, especialmente, no âmbito 

eclesiástico, devem-se levar em consideração as categorias do sagrado e profano 

que permeiam as discussões sobre o tema. As categorias de sagrado e profano 

devem ser sempre vistas de forma conjunta por causa da natureza dialética entre 

elas. Já o termo cosmovisão pode ser entendido como uma espécie de roteiro que 

norteia a maneira pela qual cada indivíduo se movimenta no mundo. 

Diante disso, a cosmovisão cristã pode ser entendida como  a forma como 

uma pessoa enxerga, atua e reage em relação a determinadas ocorrências como a 

criação de Deus, sendo que nessa perspectiva não há abertura para a dicotomia entre 

profano e sagrado, pois se concebe todas as esferas da vida de forma plena e que 

tudo que o ser humano faz deve refletir a glória do Criador. 

O objetivo deste estudo é, portanto, verificar a contribuição da cosmovisão 

cristã para a compreensão da dicotomia entre profano e sagrado em um contexto 

eclesiástico. Para se alcançar o objetivo proposto utilizou-se como procedimento 

metodológico a pesquisa bibliográfica, que compreende no levantamento de 

bibliografia publicada disponível a partir da análise de materiais já publicados, a 

saber: livros, revistas acadêmicas e periódicos.  

Geralmente, há um engano comumente aceito sobre a departamentalização 

da vida privada e pública, isso não ocorre de modo consciente, mas é sutilmente 
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assimilado e vivido no cotidiano dos cristãos. Nela, a vida em seus aspectos 

religiosos tem um caráter íntimo, reservando-se assim à privacidade, de modo que 

levá-la à arena pública é motivo de sofrer censura, sendo a publicidade da fé vista 

como um pecado e um verdadeiro acinte contra outros.  

Dessa forma, pode se observar em expressões recentes como a da Mariliz 

Pereira Jorge, jornalista e colunista da Folha de São Paulo: “O estado é laico. Parem 

de falar em Jesus. Pqp” (JORGE, 2021).E, também, em outras reações à intenção 

presidencial de indicar um evangélico para ocupar uma cadeira na suprema corte do 

país, que gerou críticas e censuras, unicamente, pela sua confissão de fé e até mesmo 

afirmações de cunho excludentes como “Lugar de cristão é na igreja. O STF é uma 

instituição de Estado, qual a dificuldade de entender?” (JUNIOR apud COSTA, 2021). 

Tais pensamentos estão cada vez mais ganhando publicidade e buscam intimidar a 

participação do cristão com sua cosmovisão nas relações com o outro, quer seja em 

negócios, educação, política, comportamentos, em suma, na esfera pública da vida. 

Há de se admitir uma mea-culpa. Cristãos, em geral, acuaram-se em tempos 

de valorização do politicamente correto e do discurso aparentemente piedoso da 

tolerância. Ser politicamente correto tornou-se mais importante do que ser honesto 

com suas convicções. E ser tolerante nada mais é que tomar partido em uma 

cosmovisão de mundo anticristã. Onde a tolerância não é mais vista como respeito 

pelo direito do outro crer, pensar e expressar de modo diferente, mas como 

instrumento ideológico de dominação e censura, em que é invocado toda vez que se 

deseja atacar o outro, que pensa diferente, como intolerante. Isso pode ser 

exemplificado nas recorrentes falas e discursos que rápida e levianamente são 

chamados de “discursos de ódio” 3 . Isso porque a tolerância tolheu o direito de 

                                                     
3 “O discurso de ódio pode ser definido como um ato discursivo de caráter extremo, pautado por 
percepções subjetivas abstratas e negativas em relação a um grupo minoritário específico, visando, 
direta ou indiretamente, à reafirmação de hierarquias construídas socialmente – a subordinação de 
minorias, sejam elas religiosas, étnicas, de gênero, sexuais ou quaisquer outras – por meio da 
intimidação e da promoção da intolerância. Ainda que não o faça de forma explícita, essa forma de 
discurso nega ao grupo minoritário visado a extensão de direitos que, a partir de uma acepção material 
da igualdade, são de sua titularidade.” (DIAS OLIVA e ANTONIALLI, 2018, p. 34). Embora, grupos 
majoritários ou dominantes podem exercer opressão e conduta odiosa, isso não exclui que a conduta 
de ódio também não possa ocorrer no sentido inverso. Logo, quando o discurso de ódio é algo que só 
pode ser cometido contra um grupo minoritário, e esse entendido não em representação numérica, 
mas política, o mesmo legitima ou outro caminho de ódio. Um crime, no caso o discurso de ódio,  que 
só pode ser realizado por um grupo de pessoas e por outro não (minoritários) já não seria um tipo de 
discurso de ódio? Em que se intimida uma parte da sociedade e promove ódio à outra parte? 
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discordar e de rejeitar a validade da ideia do outro. Como argumenta Carson (2012, 

p. 49), a tolerância mudou de significado, se antes ela significava “aceitar a existência 

de diferentes pontos de vista” agora significa “aceitar os diferentes pontos de vista”. 

Ou seja, a tolerância se vestiu de intolerância. 

 

Cosmovisão(ões) cristã(s) 

 

O que vem a ser cosmovisão? E qual a sua relação com o caráter e a esfera 

privada e pública da vida pessoal e social? A cosmovisão é a visão da realidade. 

Portanto, é uma lente através da qual olhamos, percebemos, interpretamos e 

significamos a realidade, de modo que, ela nos afeta em nosso jeito de ser, pensar e 

agir. Como declara Domingues (2012, p. 67): “Uma cosmovisão reflete a própria 

constituição da realidade”, assegurando “dinamicidade, vida e significação. Isso 

porque, é formada por suposições que embasam as práticas sociais e relacionais, as 

quais ganham força nas representações legitimadas no seio de uma cultura”. Logo, 

se essas suposições formadoras da cosmovisão forem equivocadas, as práticas 

sociais e relacionais orientadas por elas também o serão.  

Uma cosmovisão correta é importante para uma postura e relacionamento 

correto com a realidade. Defendemos a tese que toda cosmovisão é de natureza 

religiosa, até mesmo propostas seculares e ateístas, são de caráter religioso, pois 

promovem significados à realidade, buscando sentido da vida, origem, propósito e 

destino – os quais são fatores que impactam no ser, pensar, sentir e agir – são 

exercícios teológicos. Concordamos com Pearcey (2006, p. 45) de que a “fé é uma 

prática humana universal, e se não for dirigida a Deus será dirigida a outra coisa” e, 

ainda afirma que: 

 

[...] a cosmovisão não é um conceito acadêmico e abstrato. O termo descreve nossa 

procura por respostas às questões intensamente pessoais com as quais todos temos de 

lutar — o clamor do coração humano na busca de propósito, significado e uma verdade 

grande o bastante pela qual viver. Ninguém pode viver sem um senso de propósito e 

direção, um senso de que vida tem significação como parte da história cósmica.  

[...]Assim que descobrimos que a cosmovisão cristã é de fato verdadeira, então vivê-la 

significa oferecer a Deus todas as nossas faculdades — práticas, intelectuais, 
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emocionais, artísticas – a fim de viver para Ele em cada área da vida. A única expressão 

que essa fé assume é a que captura todo o nosso ser e redireciona cada um de nossos 

pensamentos. A idéia da divisão secular/sagrado fica inconcebível. A verdade bíblica se 

apodera de nosso ser interior, e reconhecemos que não é apenas a mensagem de 

salvação, mas é também a verdade acerca de toda a realidade. A Palavra de Deus torna-

se luz para todos os nossos caminhos, proporcionando os princípios fundamentais para 

colocar cada parte de nossa vida debaixo do senhorio de Cristo, a fim de glorificá-lo e 

cultivar sua criação. (PEARCEY, 2006, p. 61, grifo nosso). 

 

Percebe-se que Pearcey compreende a cosmovisão cristã – para Carvalho 

(2017), a proposta de Pearcey deve ser chamada de cosmovisão reformada – de tal 

maneira que não há partes alienadas a esse senhorio, mas todas estão debaixo da 

autoridade de Jesus. Logo, é impossível pensar a criação em categorias que confiram 

esferas pertencentes à religião e esferas em que a religião não tem nada a dizer, 

oferecer ou operar.  

Esferas religiosas e secular separadas, repetimos, são mais uma construção 

ideológica para silenciar a fé. O lugar do cristão é cada milímetro da criação de Deus. 

O cuidado do jardim, a taxonomia dos animais, a dieta do Éden, o encontro divino de 

final da tarde, a configuração familiar, as responsabilidades familiares e os 

relacionamentos pessoais e sociais presentes antes da Queda mostram que a vida 

com Deus é uma liturgia que transcende o templocentrismo e o domingo. Inclusive, 

Rega (2020), em sua avaliação das contribuições pós-pandemia para a igreja 

brasileira, cita o resgate de viver a vida cristã em todos os espaços e em todo o tempo, 

não se restringindo ao templo ou aos domingos. A vida e a criação, portanto, é 

sacralizada em toda a dimensão quer seja ela espacial ou temporal. 

Uma cosmovisão que divorcia atos ditos religiosos e sagrados, enquanto 

profana a maior parte da criação, dos sujeitos e das relações não é uma cosmovisão 

biblicamente fundamentada. Embora, é preciso que se tenha em mente também que 

uma cosmovisão cristã também não pode ser reduzida às lentes da teologia 

reformada. A teologia reformada é cristã. Mas a fé cristã não é a teologia reformada.  

Diante disso, a cosmovisão cristã, não está cativa a uma única tradição do 

Cristianismo. Alguns aspectos importantes da fé cristã são mais bem acolhidos na 

teologia pentecostal, a qual contribui para uma dimensão abrangente da esfera 
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sagrada na vida, pois considera a dimensão espiritual na transversalidade da 

realidade e valoriza também a dimensão da experiência do transcendente de um 

modo mais cotidiano, observando pela sua lente interpretativa do mundo, o 

extraordinário no ordinário. Miller (2001, 143) corrobora com essa visão, ao admitir 

que “como cosmovisão, o modernismo secular colide com o cristianismo em sua 

doutrina mais básica: a realidade do sobrenatural”. E complementa que os 

movimentos pentecostais e carismáticos são responsáveis pela 

“‘desocidentalização’ do cristianismo”, pois “nenhuma quantidade de pensamento 

cristão teria mantido as igrejas pelos anos difíceis deste século, não fosse por esses 

crentes que reconheceram a necessidade da experiência cristã e da realidade da 

intervenção sobrenatural de Deus na vida das pessoas”.  

O Pentecostalismo precisa ser considerado como uma face do Cristianismo 

com identidade própria e não como um apêndice do protestantismo, da mesma forma 

que o protestantismo não é um apêndice do catolicismo. Como bem advoga 

Magalhães (2006), já passou da hora de lidar com o pentecostalismo apenas sob as 

lentes sociológicas e antropológicas, é hora de empreender estudos e diálogos de 

natureza teológica. Dentre esses estudos, podemos considerar também a pesquisa 

e compreensão da cosmovisão cristã sob uma perspectiva da tradição cristã 

pentecostal. 

Nesta seção, entendemos que a cosmovisão é importante na compreensão 

interpretativa da realidade total e que a cosmovisão afeta o ser, o pensar, o sentir e o 

agir. Também que toda a realidade é perpassada por uma dimensão espiritual e que 

toda cosmovisão é de natureza religiosa.  

A cosmovisão cristã é fundamentada na Bíblia, revelação de Deus. Também é 

importante frisar que há cosmovisões cristãs, o que se explica pelas pluralidades de 

tradições cristãs dentro do cristianismo, a título de exemplificar lidamos brevemente 

sobre as contribuições reformada e pentecostal à cosmovisão cristã. Essa 

pluralidade não pode ser confundida com pluralismo ou relativismo, em Vanhoozer 

(2016) é entendida como a verdade polifônica, em que há um só caminho, mas muitas 

maneiras de se referir a ele, seria o que ele chama de teologia pós-conservadora que 

“aceita uma pluralidade de pontos de vista normativos nas Escrituras, cada um é 

autorizado porque revela um aspecto particular da verdade.” (VANHOOZER, 2016, p. 
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304). Assim, ele rejeita o perspectivismo e propõe um realismo aspectivo, o qual não 

se propõe a um conhecer absoluto, porém adequado. Desta forma, não absolutiza a 

cosmovisão cristã e nem promove um relativismo das cosmovisões cristãs. 

 

O sagrado e o profano em um contexto eclesiástico 

  

Os termos sagrado e profano se constituem na atualidade como sendo as duas 

dimensões do indivíduo religioso ser no mundo. De acordo com Eliade (2001), essas 

duas dimensões seriam expressões distintas de uma mesma moeda, mas que 

operam de forma disjunta, sendo o profano algo que se opõe ao que é sagrado. Esse 

último se refere a tudo aquilo que tem a ver com as coisas divinas e à religião, aquilo 

que é experienciado como real e significativo, enquanto o profano é tudo aquilo que 

não tem relação com coisas sagradas ou espirituais. Ainda, a entrada de um 

ambiente eclesiástico representa muito bem a fronteira que separa as dimensões do 

sagrado e do profano. 

 Dessa forma, os ambientes eclesiásticos são tidos como instituições sociais 

que lidam diretamente com a religião que “[...] é um sistema solidário de crenças 

seguintes e de práticas relativas a coisas sagradas, ou seja, separadas, proibidas; 

crenças e práticas que unem na mesma comunidade moral, chamada igreja, todos os 

que a ela aderem” (DURKHEIM, 2004, p. 79). Nessa perspectiva, a religião tem uma 

força de influência na vida de milhares de pessoas de forma intensa e determinante 

em torno de vários ideais. E dentre esses muitos ideais se encontra a necessidade de 

distinguir aquilo que é sagrado daquilo que é profano, principalmente em um contexto 

de igreja. 

 Além disso, é perceptível na cosmovisão cristã um mundo dividido em dois 

domínios, onde de um lado está tudo o que é sagrado, e do outro, tudo o que é profano, 

sendo essa divisão o fator que contribui para o surgimento da religião e, 

consequentemente, da busca pelo transcendente, e que “[...] não existe na história do 

pensamento humano um outro exemplo de duas categorias tão profundamente 

diferenciadas, tão radicalmente opostas uma à outra” (DURKHEIM, 2003, p. 22). 

 Na religião, o ambiente eclesiástico é tido como um espaço sagrado, em que 

o fiel tem por obrigação proceder de forma apropriada com a sacralidade do local, 
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sendo um lugar em que determinadas atividades e até palavras inapropriadas são 

tidas como profanas. Eliade (2001) salienta que a igreja é ideada como uma forma da 

Jerusalém celeste, pois seu caráter em uma cosmovisão cristã é vista como uma 

edificação sagrada que perdura na consciência cristã. Sedlmary (1950) salienta seu 

entendimento de ambiente eclesiástico da seguinte forma: 

 

As quatro paredes do interior da igreja simbolizam as quatro direções do mundo. O 

interior da igreja é o Universo. O altar é o paraíso, que foi transferido para o oriente. A 

porta imperial do altar denomina-se também porta do paraíso. Na semana da Páscoa 

permanece aberta durante todo o serviço divino; o sentido desse costume expressa-se 

claramente no cânon pascal: ‘Cristo ressurgiu do túmulo e abriu-nos as portas do 

paraíso’. O ocidente, ao contrário, é a região da escuridão, da tristeza, da morte, a região 

das moradas eternas dos mortos, que aguardam a ressurreição do juízo final. O meio do 

edifício da igreja representa a Terra. Segundo a representação de Kosmasindikopleustes, 

a Terra é quadrada e limitada por quatro paredes rematadas por uma cúpula. As quatro 

partes do interior da igreja simbolizam as quatro direções do mundo (SEDLMARY, 1950, 

p. 119).  

 

 Assim, evidencia-se através da reorganização da arquitetura eclesiástica o 

caráter de sagrado, em que cada coisa é ressignificada, ou melhor, ainda, santificada. 

Dessa forma, observa uma esfera do sagrado cuja presença se mostra evidente na 

vida diária humana, delimitando, assim, espaços sagrados individuais ou coletivos. A 

partir dessa ressignificação de lugar, o que era antes profano adquire cunho de 

sacralidade no pensamento religioso de uma comunidade de fé, demarcando uma 

ruptura do que antes era deslustro, ou seja, lugares e objetos não sagrados que são 

ressignificados no ambiente eclesiástico, assim, santificados. 

 O conhecimento da expressão religiosa sempre abrange a noção daquilo que 

é sagrado daquilo que é profano. A diferença do que é sagrado e profano acontece 

na experiência religiosa individual ou coletiva de um grupo, sendo que aquilo que é 

sagrado para uma determinada pessoa pode ser profano para outras, como por 

exemplo: um local pode ter caráter sagrado para uns, mas profano para outros. 

 Diante disso, a reflexão de como o ser humano percebe e distingue o valor do 

sagrado em paralelo com o profano ajuda a entender o tipo de cosmovisão 

subjacente com respeito ao transcendente e divino. Eliade (2001), aponta que na 
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maneira de ver o mundo atual, o ser humano tem sua visão arraigada no mundo 

profano, em um ambiente dessacralizado em que as pessoas assumiram um modo 

de vivência existencial profana, sem nenhuma ligação ao sagrado. 

 É necessária numa cosmovisão cristã a inexistência da dicotomia entre aquilo 

que é sagrado daquilo que é profano, pois a vida humana deve ser concebida de uma 

forma integral, sendo que tudo que o indivíduo venha fazer reflita a glória de Deus. As 

premissas e os pressupostos de uma cosmovisão cristã moldam o pensamento 

cristão sobre todos os elementos que o cercam, sejam eles pessoas ou objetos. 

Diante disso, é inconcebível um dualismo entre o sagrado e o profano, em que 

o modo de ver o mundo em uma perspectiva cristã esteja restrito à vida da igreja, ou 

seja, do ambiente eclesiástico, e a vida fora dela classificada como profana. Uma 

cosmovisão cristã contempla toda a vida da pessoa e todas as áreas da existência 

humana.  

Assim, se faz necessário, em favor da aplicabilidade de uma cosmovisão cristã 

em um espaço eclesiástico, a rejeição da divisão da vida humana em uma esfera 

sagrada, confinada a elementos cultuais e morais, em oposição a uma esfera profana, 

exigindo uma visão holística da totalidade das coisas. Dessa forma, percebe-se que: 

“O sagrado e o profano não são propriedade das coisas. Eles se estabelecem pelas 

atitudes dos homens perante coisas, espaços, tempos, pessoas e ações” (ALVES, 

1984, p. 5960). 

 

Considerações finais 

 

A cosmovisão cristã precisa estar bem fundamentada biblicamente para uma 

correta interpretação da realidade e atuação social. Conhecer as suposições 

formativas da própria cosmovisão ajuda a responder adequadamente em um mundo 

pluralista e relativista que disputam narrativas. Essas disputas e tensões de poder se 

revelam nas tentativas de dominar o discurso, nem que para tanto seja necessário 

ressignificar vocábulos ou mudar a língua, ignorando seu valor linguístico, histórico, 

semântico e gramatical, como por exemplo, a proposta da linguagem inclusiva, 

neutra ou não binária. 

A incompatibilidade dos pressupostos da chamada linguagem neutra com a 
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cosmovisão cristã é ignorada e admitida facilmente nos círculos cristãos, até mesmo 

entre os mais conservadores. Isso denota, uma separação inadequada entre o 

sagrado e profano, na qual a linguagem da Bíblia é sagrada, mas no cotidiano e nas 

elaborações acadêmicas essa linguagem é rejeitada por ser opressora, excludente, 

patriarcal e não oferece visibilidade, exigindo assim uma rendição à linguagem não 

binária nos espaços não sagrados. 

Nota-se que o ambiente religioso se torna esquizofrênico, quando a teologia 

não consegue elaborar uma teologia com amplitude de toda a criação. Pois, o ser fica 

dividido no gueto da sacralidade no domingo e no templo, e na imensidão do profano 

dos demais dias e espaços. 

A cosmovisão cristã deverá em fidelidade aos princípios revelados na criação, 

na queda e na redenção, contemplar a integralidade do ser humano e da criação. 

Pesquisas futuras podem ser desenvolvidas para compreender quais as 

contribuições das diferentes tradições cristãs para uma percepção mais ampla da 

sacralidade da vida e que abrange tanto a questão religiosa como secular, ou seja, a 

vida em sua inteireza e integralidade. 
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ST 10 - Interfaces e discursos no (con)texto da cosmovisão, direitos humanos, formação e 

ecologia 

 
Resumo 
A proposta a ser discutida no artigo tem por objetivo abordar sobre o exercício da 
liberdade religiosa no contexto brasileiro da pandemia Covid 19. A linha 
argumentativa eleita parte da análise do princípio constitucional previsto no artigo 
5º, VI, da Carta Magna e tenta compreender sua amplitude no campo de efetivação 
das comunidades eclesiásticas. Não se tem a pretensão de tecer uma análise 
comparativa com outras cartas constitucionais, mas apenas de abordar a temática 
da liberdade religiosa que tanto tem causado polêmicas na realidade brasileira. 
Assim, a problemática levantada parte da seguinte inquietação: mesmo diante de 
uma pandemia, até que ponto o Estado Laico pode atuar no fechamento e ou restrição 
de horários de templo, no sentido de cercear o direito de exercício de liberdade 
religiosa, infringindo uma de suas funções que é a de assegurá-lo? A busca por 
respostas consiste em apresentar os conceitos fundamentes envolvidos; e como eles 
se articulam com a materialização de um direito constitucional. Para tal, elege-se 
como caminho teórico-metodológico os estudos no contexto do direito, dos direitos 
humanos e da teologia, assim como da utilização da pesquisa exploratória de 
natureza qualitativa. Reconhece-se que esta temática não encontra consenso na 
realidade social, porém, é preciso que ela seja investigada, a fim de dar visibilidade a 
diferentes pontos de vista, uma vez que é no campo da tensão que se pode visualizar 
avanços no campo do conhecimento. Que seja esta a proposta perseguida. 
Palavras-Chave: Liberdade religiosa; Direitos humanos; Direitos fundamentais; 
Estado laico. 
 
Abstract 
The proposal to be discussed in the article aims to address the exercise of religious 
freedom in the Brazilian context of the Covid 19 pandemic. The chosen line of 
argument starts from the analysis of the constitutional principle provided for in Article 
5, VI, of the Magna Carta and tries to understand its amplitude in the field of 
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effectiveness of ecclesiastical communities. The intention is not to make a 
comparative analysis with other constitutional letters, but only to address the issue 
of religious freedom that has caused so much controversy in the Brazilian reality. 
Thus, the issue raised comes from the following concern: even in the face of a 
pandemic, to what extent the Secular State can act in closing and/or restricting 
temple hours, in order to restrict the right to exercise religious freedom, infringing one 
of its functions which is to insure it? The search for answers consists of presenting 
the fundamental concepts involved; and how they are articulated with the 
materialization of a constitutional right. To this end, studies in the context of law, 
human rights and theology are chosen as the theoretical-methodological path, as 
well as the use of exploratory research of a qualitative nature. It is recognized that 
this theme does not find consensus in the social reality, however, it needs to be 
investigated in order to give visibility to different points of view, since it is in the field 
of tension that advances in the field of knowledge can be seen. May this be the 
proposal pursued. 
Keywords: Religious freedom; Human rights; Fundamental rights; laic State. 

 

Introdução 

  

A pandemia da Covid 19 alterou, significativamente, as relações humanas e 

sociais, uma vez que não afetou a convivência de um indivíduo com seu grupo 

familiar, mas o seu contexto de trabalho, produção, lazer, práticas religiosas e tudo 

isso em grande escala. 

 A partir do reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde- OMS do 

estado pandêmico ocorreram, ainda, novas formas de organizar a vida social. Essas, 

contudo, foram pautadas em medidas especulativas e experimentais, pois muito do 

que se adotou no âmbito social partiu de reaplicações que foram efetivadas em 

outras partes e comunidades do globo. Isso ocorreu devido ao ineditismo da situação 

e do caos instalado. 

 De fato, o estado pandêmico surpreendeu as potências mundiais, ao mesmo 

tempo em que evidenciou a necessidade de criar planos de contingência para lidar 

com o problema instalado, o que oportunizou no caso brasileiro, apresentar políticas 

públicas direcionadas ao seu enfrentamento. 

 É claro que a adoção de medidas reverberou em diferentes âmbitos da vida 

social e um deles foi o campo das práticas religiosas e eclesiásticas, principalmente, 

no que diz respeito à celebração do culto. Essas medidas não foram bem 

recepcionadas pelos líderes eclesiásticos e, também, por uma parcela dos 
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praticantes, uma vez que limitou o direito de liberdade que é assegurado no texto 

constitucional em seu artigo 5º, inciso VI. 

 A partir da restrição imposta em diferentes Estados e Municípios da federação 

tem início a discussão sobre o direito da liberdade, inclusive, o Instituto Brasileiro de 

Direito Religioso-IBDR, apresenta um parecer em defesa da garantia deste direito, por 

ser ele tutelado quer seja pela Declaração dos Direitos Humanos, pelo Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, pela Convenção Americana de Direitos 

Humanos e pela Constituição da República Federativa do Brasil. 

 Diante disto cabe levantar a seguinte questão: mesmo diante de uma 

pandemia, até que ponto o Estado Laico pode atuar no fechamento e ou restrição de 

horários de templo, no sentido de cercear o direito de exercício de liberdade religiosa, 

infringindo uma de suas funções que é a de assegurá-lo? 

 A busca por respostas consiste em apresentar os conceitos fundamentes 

envolvidos; e como eles se articulam com a materialização de um direito 

constitucional. Para tal, elege-se como caminho teórico-metodológico os estudos no 

contexto do direito, dos direitos humanos e da teologia, assim como da utilização da 

pesquisa exploratória de natureza qualitativa.  

 A pesquisa exploratória é aquela que se debruça sobre temas que demandam 

aprofundamento, no sentido de possibilitar novas informações que ajudem no 

processo de compreensão de conceitos, características e finalidades. Ela é, ainda, 

indicada para estudar fenômenos pouco investigados, objetivando a busca pela 

familiarização e aproximação por meio da pesquisa efetivada (GIL, 2008).   

 A natureza da pesquisa é qualitativa, tendo em vista que possibilitará imprimir 

significados aos dados e informações coletadas. Assim, espera-se contribuir com o 

campo do conhecimento a partir das análises sobre o objeto eleito (MINAYO, 2001). 

Reconhece-se, ainda, que a temática não encontra consenso entre estudiosos 

das áreas de ciências sociais e humanas, porém, é preciso que ela seja investigada, 

a fim de dar visibilidade a diferentes pontos de vista, uma vez que é no campo da 

tensão que se pode visualizar avanços no campo do conhecimento.  
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E por falar em Direito: conceito e aplicabilidade 

 

 No contexto de estudo, o fato de se apresentar o conceito sobre o fenômeno 

investigado possibilita não apenas compreender seu significado, mas a sua 

aplicabilidade na realidade social, sendo assim, surge a necessidade de expor o 

conceito de Direito eleito para esta discussão. Para Bobbio (2016, p. 25), o direito 

compreende “um conjunto de normas, ou regras de conduta”. Isso indica que sua 

finalidade está relacionada com as práticas de convivência que o ser humano 

experimenta ao longo de sua trajetória de vida. 

 A partir das normas emanadas pelo Direito é possível observar sua presença 

no âmbito da convivência social, no sentido de apresentar as regras do jogo, as quais 

são implicadoras para tecer julgamentos, sanções e códigos de conduta. Tal 

posicionamento pode ser encontro em Bobbio (2016, p. 26), ao ressaltar que:  

 

Há, indubitavelmente, um ponto de vista normativo no estudo e na compreensão da 

história humana: é o ponto de vista segundo o qual as civilizações são caracterizadas 

pelos ordenamentos de regras nas quais as ações dos homens que as criaram estão 

contidas. 

 

Por tais motivos, as normas decorrentes sobre as ações humanas, no âmbito 

do direito, podem ser encontradas na Carta Magna brasileira e nas declarações e 

pactos que o Brasil é signatário, assim, no ato de discutir um tema pertinente ao 

campo jurídico, é preciso ver como ele se encontra normatizado juridicamente. É por 

meio da normatização que se torna possível analisar a amplitude de um direito, mas 

é doutrinariamente que ocorre a explicitação sobre sua implicação na esfera social. 

 

A liberdade nos documentos legais e o papel do Estado 

 

Um dos temas apresentados pela normatização tem a ver com a liberdade 

humana. Esse tema pode ser encontrado nos documentos legais, inclusive, sendo 

reconhecido por eles como um direito fundamental do ser humano. Entende-se o 

direito fundamental como “gênero que comporta espécies: a liberdade de crença, a 

liberdade de culto e a liberdade de organização religiosa” (SILVA, 1989, p. 221). Ainda 
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sobre o direito fundamental, Araújo (2002, p. 81-82) declara que ele nasce com: 

 

[...] a finalidade de proteger a dignidade humana em todas as dimensões [...] buscando 

resguardar o homem na sua liberdade (direitos individuais), nas suas necessidades 

(direitos sociais, econômicos e culturais) e na sua preservação (direitos relacionados à 

fraternidade e à solidariedade).  

 

A liberdade tem seu alcance na vida do ser humano a partir de uma eleição que 

ele faz sobre o que se quer e deseja acreditar. É, portanto, uma forma de direito 

subjetivo que está assegurado pela norma jurídica. Assim, explicita o art. 18 da 

Declaração dos Direitos Humanos: 

 

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este 

direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade 

de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em 

privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.  

 

 Observa-se pelo artigo da Declaração de Direitos Humanos, que a liberdade 

implica no exercício de um direito subjetivo, ou seja, compete à pessoa manifestar-

se ou declarar-se diante da sua escolha e decisão e isso alcança os níveis público e 

privado, associados às ações contidas no ensino, na prática, no culto e nos ritos 

defendidos. Assim, é possível inferir que: 

 

Se a liberdade religiosa for tomada em sua acepção ampla, ela engloba momentos e 

situações específicos que a tornam não um direito, mas na verdade um complexo de 

direitos, todos relacionados à questão da liberdade em razão da religião (RIBEIRO, 2002, 

p. 33). 

 

Ainda é preciso reiterar que o direito à liberdade é categorizado 

doutrinariamente na primeira dimensão dos direitos fundamentais, entretanto, 

Morange (2004, p. 10) esclarece que “nenhuma liberdade é ilimitada”, por tal motivo 

é que se criam normas que determinam os limites da ação humana, sem que elas 

firam a sua dignidade e a sua capacidade de escolha e decisão. Afinal, a “liberdade é 

o campo de atuação do indivíduo imune à intervenção do Estado” (ALMEIDA, 1996, p. 
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25). 

Dito isto, é possível agora refletir sobre o papel do Estado de assegurar que 

tais direitos sejam observados socialmente, principalmente porque no que diz 

respeito ao direito de liberdade, atribui-se valor constitucional que se apresenta no 

art 5º, VI, ao dizer que:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 

dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 

liturgias [...]. 

 

O texto constitucional impõe a questão da inviolabilidade do direito de 

liberdade de crença, por esse motivo é que se questiona a sua intervenção a partir de 

decretos governamentais e municipais que restringem sem previsão de tempo o 

direito de culto, por intermédio da interrupção de atividades religiosas e fechamento 

de templos. Ainda mais quando se tem consciência de que: 

 

[...] não pode o Estado, por decisão administrativa ou legislativa, restringir ou limitar o 

direito fundamental à liberdade religiosa, alegando alguma questão de não observância à 

legislação constitucional e infraconstitucional (SABAINI, 2010, p. 112). 

 

Não se está querendo julgar o momento situacional de calamidade pública em 

si, mas a maneira como os decretos foram sancionados, sem levar em consideração 

a atividade de ajuda e acolhimento espiritual, social, solidário desenvolvida pelas 

comunidades eclesiásticas de diferentes confissões, em meio ao sofrimento e à dor 

provocados pela pandemia Covid 19. Reconhece-se, ainda, que as medidas assumem 

caráter emergencial, mas elas não podem ferir o direito fundamental de liberdade do 

ser humano (SEFERJAN, 2018). É preciso agir com bom senso, quer na prática do 

direito, quer na sua restrição momentânea. 

É a partir da norma constitucional e do bom senso que se torna possível aplicar 

três critérios na condução de intervenções governamentais em relação ao limite a ser 
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imposto ao direito de liberdade (CHEHOUD, 2017). Esses critérios por serem 

constitucionais, limitam o poder de intervenção do legislador. Os critérios são 

interpretados em relação a sua eficácia e podem ser assim qualificados: 

temporalidade, generalidade e preservação do núcleo essencial.  

O critério de temporalidade requer que na adoção da medida restritiva esteja 

previsto o tempo de duração a ser aplicado à situação envolvida. Isso indica, que não 

se pode baixar decretos atemporais ou com prazo indeterminado. A previsibilidade é 

fator preponderante neste caso. 

O critério da generalidade indica que as medidas precisam ser justas e 

equilibradas em todas as áreas da sociedade. Não se pode restringir um campo sem 

que sejam afetados os demais, pelas mesmas condições e alegações levantadas. 

O critério da preservação do núcleo essencial requer que seja mantido o direito 

individual das pessoas em relação à liberdade de culto. Então, é possível que as 

medidas recaiam sobre a coletividade e não sobre o direito do sujeito de exercer a 

sua crença.  

Defende-se, então, que a limitação à prática de liberdade religiosa pode ser 

efetivada, desde que se observe os critérios constitucionais. Ainda, é importante levar 

em consideração que mesmo diante das restrições, seja assegurado ao ser humano 

o cumprimento de seu direito subjetivo de liberdade de culto e crença, a fim de que 

possa cultuar com liberdade. Isso indica, o direito de ter acesso ao espaço religioso, 

no sentido de exercer sua fé, desde que seja realizado com responsabilidade e bom 

senso. E se for assim, o poder governamental não pode interferir e nem coibir tal 

direito. 

 

Considerações Finais 

 

 De fato, a pandemia trouxe reflexões sobre a esfera do poder-dever atribuído 

aos entes federados brasileiros. Este poder-dever é implicador de ações que se 

verificam na realidade social, por isso, ele precisa ser observado e avaliado, a partir 

dos decretos emitidos, visto que trazem em seu escopo normas de contingência em 

relação ao direito de liberdade religiosa das pessoas. 

 Ressalta-se que não se tem posição contrária ao ato de restringir a 
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aglomeração de pessoas em espaços fechados, pois a intenção da medida objetiva 

prevenir o aumento de contaminação do vírus Sars Cov 2, entretanto, essa medida 

não pode ferir os critérios de temporalidade, generalidade e preservação do núcleo 

essencial no que diz respeito ao direito subjetivo de liberdade religiosa das pessoas 

em relação ao exercício de sua fé.  

 É necessário que se atente para um direito conquistado historicamente e que 

por tal razão tem o seu valor reconhecido e legitimado constitucionalmente, o que 

implica na sua observância. Não se pode ferir um direito em nome de outro direito. 

Por esta razão é que as situações precisam ser avaliadas com bom senso, a fim de 

que se encontre possibilidades assecuratórias de direitos, principalmente, quando se 

está diante de uma situação inusitada e completamente desconhecida. 

 Ainda é preciso ressaltar que não se tem comprovação científica sobre a forma 

de lidar com a pandemia, apenas, são constituídos considerações, especulações, 

ensaios e experimentos, o que requer reflexões e ponderações no enfrentamento do 

problema. 

 Este tema não é fácil, antes desafia o próprio campo da ciência e da produção 

do conhecimento. Quiçá no futuro, tudo isso não seja alvo de críticas ou até mesmo 

de confirmações. Assim, no plano da incerteza, o que se tem é a possibilidade de 

pensar a partir do que está consolidado na realidade social. 
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69. ENTRE CRISTIANISMO E POLÍTICA: UMA ANÁLISE DA ORIGEM JUDAICO-

CRISTÃ DAS ESTRATÉGIAS E DA DINÂMICA DE GOVERNAMENTALIDADE SEGUNDO 

FOUCAULT  

 

BETWEEN CHRISTIANITY AND POLITICS: AN ANALYSIS OF THE JEWISH-CHRISTIAN 

ORIGIN OF STRATEGIES AND GOVERNMENTALITY DYNAMICS ACCORDING TO 

FOUCAULT 

Karolayne Maria V. C. de Moraes1 
 

ST 10 - Interfaces e discursos no (con)texto da cosmovisão, direitos humanos, formação e 
ecologia 

 

Resumo 
O presente texto tem por objetivo analisar como as estratégias de 
governamentalidade, bem como a sua dinâmica de execução no Estado, provém, 
segundo Foucault, de um paradigma da tradição judaico-cristã, mais precisamente, 
da imagem que se busca viver na pastoral cristã do Pastor que conduz as ovelhas. 
Para tanto, analisar-se-á de modo específico aquilo que Foucault expõe ao longo da 
aula do dia oito de fevereiro de 1978, ministradas no Collège de France, segundo a 
obra “Segurança, Território, População”. Para ele, na referida aula, é interessante 
como o modelo de governo assumido não proveio de nenhuma realidade romana nem 
grega, mas, sim, de uma tradição religiosa milenar e, justamente, do paradigma do 
Pastor e suas ovelhas, modelo que expressa uma relação elementar do ser humano 
com Deus. Ademais, a figura do Pastor se refere não apenas àquele que conduz o 
rebanho enquanto rebanho, mas que conhece cada uma das ovelhas; exerce o 
governo do todo e do individual, e sua única missão é o bem das mesmas, pronto a 
sacrificar-se por qualquer uma delas. O objetivo, portanto, corresponde a analisar o 
modo como Foucault descreve a figura do Pastor na condução do seu rebanho e 
como esse modelo foi assumido pelo Estado, no intuito de governar simultaneamente 
também o todo e cada um. 
Palavras-chaves: Foucault. Governamentalidade. Pastor. Ovelhas. Estado. 
 
Abstract 
This text aims to analyze how governmentality strategies, as well as their dynamics 
of execution in the State, come, according to Foucault, from a paradigm of the Judeo-
Christian tradition, more precisely, from the image that is sought to live in the 
Christian pastoral of Shepherd who leads the sheep. For that, it will be analyzed in a 
specific way what Foucault exposes during the class held on February 8, 1978, given 
at the Collège de France, according to the work “Security, Territory, Population”. For 
him, in that class, it is interesting how the model of government assumed did not 
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come from any Roman or Greek reality, but from a millenary religious tradition and, 
precisely, from the paradigm of the Shepherd and his sheep, a model that expresses 
a relationship element of the human being with God. Furthermore, the figure of the 
Shepherd refers not only to the one who leads the flock as a flock, but who knows 
each one of the sheep; he exercises the government of the whole and the individual, 
and his only mission is their good, ready to sacrifice himself for any one of them. The 
objective, therefore, corresponds to analyzing the way in which Foucault describes 
the figure of the Shepherd in the conduct of his flock and how this model was 
assumed by the State, in order to simultaneously govern the whole and each one. 
Keywords: Foucault. Governmentality. Shepherd. Sheep. State. 
 

Introdução 

 

Atualmente, muito se fala sobre a realidade do governo, porém grande parte 

destas vozes partem do próprio contexto hodierno, sem levar em conta as raízes 

históricas que o termo possui, ou ainda, qual a origem e a lógica que o subjaz. 

Corajosamente, Foucault, em um dos seus cursos ministrados no Collège de France, 

em 1978, se propõe o percurso inverso do que ocorre hoje. Após uma robusta 

pesquisa, o filósofo aponta com muita precisão as origens do que ele chama de 

“governamentalidade”, ou seja, de tudo aquilo que se relaciona ao governo. De modo 

particular, Foucault expõe qual a lógica assumida para a gestão dos Estados e como 

suas origens remontam à prática religiosa cristã da condução pastoral. Isso porque 

a referida prática tem como base a ideia religiosa do pastor que conduz o seu 

rebanho, que conhece e governa não apenas o todo, mas cada uma das ovelhas, o 

que, para Foucault, é uma das estratégias mais eficazes de vigilância e controle da 

história e que ainda continua subjacente, embora com outra roupagem e outros 

instrumentais. 

  

A noção de governamentalidade em Michel Foucault 

 

Uma vez analisadas as raízes históricas da noção de governo, na aula do dia 

primeiro de fevereiro de 1978, Foucault se detém, na aula do dia oito de fevereiro do 

mesmo ano, sobre a dimensão daquilo que ele chamou de “governamentalidade”. 

Segundo ele, tendo como pressuposto que há uma especificidade daquilo que seja 

governar, e que, portanto, essa arte não é a mesma coisa que “reinar”, “comandar”, 
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“ser juiz” etc., logo precisamos saber qual o tipo de poder que essa noção abarca 

(FOUCAULT, 2002, p. 155-156).  

Em outras palavras, trata-se, segundo o filósofo, de analisar as relações de 

poder que estavam presentes tanto no século XVI, nas artes de governar desse 

período, como no séc. XVII, nas que se praticavam no período do mercantilismo, e 

que, por fim, constituem a doutrina do “governo econômico”. A razão de ser dessa 

análise corresponde, para Foucault, a chegar ao cerne da noção de Estado e 

população, que apesar de muitos suporem conhecer, não parece que tudo já esteja 

explícito, mas há ainda uma parte imensa e obscura, na qual o filósofo pretende se 

deter a partir da noção de governamentalidade. 

Para explicitar melhor a razão disso, ele diz que, nas aulas em que trabalhou a 

respeito das disciplinas, a propósito do exército, hospitais, prisões, escolas etc., seu 

objetivo consistia em realizar um tríplice deslocamento, ou melhor, passar para o 

exterior de três maneiras. Primeiro, passar para o exterior da instituição, 

descentralizar-se em relação à problemática da mesma, ao que chamou de 

“institucional-centrismo”.  

Foucault, dá um exemplo desse modo de proceder com relação a um hospital 

psiquiátrico. Ele diz que podemos falar desse a partir do seu interior, de como se 

organizam as estruturas internas, o saber psiquiátrico que ali se desenvolve, ou coisa 

do tipo, porém podemos falar desse mesmo hospital a partir de uma visão externa, 

ou seja, buscando apresentar como o hospital enquanto instituição só pode ser 

compreendido a partir de algo exterior que é a ordem psiquiátrica, na medida em que 

essa está articulada à um projeto global maior que pode ser intitulado de “higiene 

pública”. Assim, o método de passar para o exterior da instituição consiste em 

buscar, por detrás da instituição e mais globalmente que ela, o que Foucault chama 

de tecnologia de poder (FOUCAULT, 2002, p. 157). 

 Em segundo lugar, uma passagem ao exterior em relação à função. Trata-se 

de estudar a disciplina, por exemplo, no caso da prisão, analisando-a não a partir das 

funções esperadas, daquelas que foram definidas como ideais, mas, sim, passando 

para o exterior em relação a esse ponto de vista funcional e, então, situando 

novamente a prisão dentro de uma economia geral de poder. Trata-se, assim, de 

substituir o ponto de vista interno da função pelo externo das estratégias e táticas 
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em que determinada instituição se apoia. 

A terceira e última passagem ao exterior é em relação ao objeto.  Quando parte 

do estudo das disciplinas, Foucault diz que se pressupõe a recusa da adoção de um 

objeto já pronto, dado, seja ele qual fosse (doença mental, sexualidade etc.), opondo-

se a medir as instituições práticas e saberes de acordo com essas referências, senão 

que o intuito era bem outro. Tratava-se, ao contrário, de aprender o movimento pelo 

qual se consolidava, através dessas tecnologias movediças, um campo de verdade 

com objetos de saber (FOUCAULT, 2002, p. 158).  

Em suma, dirá Foucault, seu ponto de vista adotado consistia em buscar 

destacar as relações de poder da instituição, para analisá-las sob o prisma das 

tecnologias; destacá-las da função, para retomá-las numa análise estratégica; e, por 

fim, destacá-las do objeto, na busca de ressituá-las a partir da constituição dos 

campos, domínios e objetos do saber.  

Serão esses três movimentos de passagens para o exterior, realizadas com 

base no estudo das disciplinas, que Foucault tentará realizar a respeito do Estado. 

Passar para o exterior do Estado. Todavia o autor se pergunta se haverá um ponto de 

vista abrangente como o das disciplinas, que possibilite esse tipo de análise, ou 

ainda, se essas tecnologias gerais de poder das instituições não estão elas mesmas 

na dependência de uma instituição global, a saber, do Estado. Assim, o objeto próprio 

da análise de Foucault na presente aula corresponde a falar de algo como a 

governamentalidade, que seria para o Estado o que as tendências de segregação 

foram para a psiquiatria, as técnicas da disciplina, para o sistema penal e a 

biopolítica, para as instituições médicas.  

Seu primeiro passo rumo a esse objetivo é situar-se brevemente na própria 

história da noção de governo, quando essa ainda não tinha adquirido conotação 

política, entre os sécs. XVI-XVII. Com base nos dicionários franceses, Foucault 

destaca que o termo abrange uma série de significados na realidade dos sécs. XIII-

XV. Em primeiro lugar, o termo tem um sentido puramente material, físico, espacial 

de dirigir, de fazer ir em frente num determinado caminho ou estrada. Assim, 

“governar é seguir um caminho, ou fazer seguir um caminho” (FOUCAULT, 2002, p. 

162). Tem-se ainda o sentido material, porém mais vasto, ligado à subsistência, de 

alimentar garantindo o sustento. Ainda dentro desse campo de sentido, fala-se de 
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tirar sua subsistência de algo, de alguma coisa.  

Em seguida, tem-se os significados de ordem moral. Assim, governar pode 

significar “conduzir alguém”, tanto no sentido espiritual como no de imposição de um 

regime, como o caso de um médico que prescreve um regime a um doente. Dessa 

forma, governar se refere propriamente à conduta, ou ainda a uma relação entre 

indivíduos que assumem formas como de mando e chefia, ou mesmo uma relação 

verbal em que “governar alguém” pode significar “falar com alguém”. Mas pode se 

referir, igualmente, a um comércio sexual. 

Todas essas informações revelam o vastíssimo domínio semântico que 

abrange o termo “governar” antes de corresponder propriamente a uma questão 

política, a partir do séc. XVI. Todavia, para Foucault, existe algo de comum presente 

em todas essas formas de exercício do governo, a saber: “nunca se governa um 

Estado, nunca se governa um território, nunca se governa uma estrutura política. 

Quem é governado são sempre as pessoas, são homens, indivíduos ou coletividades” 

(FOUCAULT, 2002, p. 164). 

Neste momento nos encontramos no limiar de uma das descobertas 

importantes de Foucault a respeito da origem desse modelo de governo. Segundo ele, 

a ideia de que os homens são governáveis não é grega, tampouco romana. Na cultura 

grega é recorrente a metáfora do leme, do timoneio, do piloto, daquele que tem o leme 

para designar a atividade de quem está à frente da cidade (por exemplo na obra Édipo 

Rei), mas isso não corresponde ao governo dos homens, pois nesses casos o objeto 

de governo é a cidade e, apenas indiretamente, os homens. 

Daí que, para Foucault, a ideia de um governo dos homens remonta ao Oriente, 

primeiro num Oriente pré-cristão e, depois, no Oriente cristão. Ademais, isso ocorre 

de duas formas: primeiro, sob a forma de uma ideia e organização de um poder de 

tipo pastoral; segundo, sob a forma da direção das consciências, da direção das 

almas (FOUCAULT, 2002, p. 166). Foucault abordará apenas a primeira forma nessa 

aula. 

Sobre a ideia e a organização de um poder pastoral, Foucault verifica que a 

ideia de uma autoridade (rei, deus, chefe) ser um pastor com relação aos homens, 

vistos como seu rebanho, é algo muito familiar em diversos locais do Oriente 

mediterrâneo, sobretudo, é claro, entre os hebreus. Todavia inclusive o faraó, no 
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instante de sua coroação, recebe as insígnias de pastor. Não obstante, o termo 

designava também a relação dos deuses ou do deus com os homens. “O deus é o 

pastor dos homens” (FOUCAULT, 2002, p. 167). Disso resulta um certo tipo de relação 

entre o soberano e o deus, pois uma vez que ambos são pastores de homens, o rei é 

de certa forma o pastor subalterno a que Deus confiou o rebanho dos homens e que 

deve, no fim do dia e do seu reinado, restituir a Deus o rebanho que lhe fora confiado.  

Contudo, diz Foucault, foi de modo particular entre os hebreus que a ideia do 

pastoreio mais se desenvolveu e se intensificou. Isso porque, para esse povo, a 

relação pastor-rebanho denota quase que exclusivamente uma relação religiosa. A 

própria relação entre Deus e os hebreus é vista como de Pastor e rebanho. Assim, o 

termo é reservado a Deus, pois é Ele o verdadeiro pastor. “A relação pastoral em sua 

forma plena e [...] positiva, é portanto, essencialmente a relação entre Deus e os 

homens. É um poder que tem o seu princípio, seu fundamento, [...] no poder que Deus 

exerce sobre seu povo” (FOUCAULT, 2002, p. 167-68). 

Uma vez encontrada a origem elementar da noção de pastor que guia os 

homens como a seu rebanho, algo inimaginável na cultura grega, Foucault se propõe 

a apresentar quais os traços específicos desse poder pastoral. Segundo ele, em 

primeiro lugar, o poder do pastor se exerce sobre um rebanho e, mais 

especificamente, sobre um rebanho em seu deslocamento, no movimento que o faz 

caminhar de um lado para outro. Isso porque, diferente do deus grego que é territorial, 

o Deus hebraico caminha, se desloca e inclusive erra. Sua presença nunca é tão 

intensa como quando seu povo se desloca. 

Em segundo lugar, o poder pastoral é fundamentalmente benfazejo. Isso quer 

dizer, antes de mais nada, que não se trata de um elemento dentre outros que 

caracterizam o poder pastoral. Muito pelo contrário. Fazer o bem, no poder pastoral, 

corresponde a sua razão de ser. E isso está intimamente ligado ao objetivo essencial 

desse tipo de governo, a saber, a salvação dos homens, do rebanho. Salvação essa 

que corresponde, incialmente, aos meios de subsistência. Por esse motivo, dirá 

Foucault, encontramos aqui uma terceira característica importante: a forma que o 

poder pastoral adquire não é, inicialmente, a manifestação de sua força e 

superioridade e sim de seu zelo, dedicação e aplicação infinita.  

É exatamente por isso que o pastor é aquele que “zela” no sentido de realizar 
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uma vigilância em vista do que pode ser feito de errado ou acontecer de nefasto. Por 

que isso? indagará Foucault. Porque o pastor tem um encargo definido pelo fardo e 

a fadiga, toda sua preocupação é voltada para fora, para os outros. Nasce daí, aos 

olhos do filósofo, um poder cujo caráter é oblativo e até transicional. O pastor está a 

serviço do rebanho, deve ser o intermediário entre esse último e o pasto, a 

alimentação, a salvação, o que revela que o poder pastoral, em si, é sempre um bem.  

Uma última característica apresentada por Foucault, e uma das mais 

significativas na linha do pensamento do autor, corresponde a ideia de que o poder 

pastoral é um poder individualizante. Sim, o pastor dirige todo um rebanho, porém só 

o faz bem na medida em que não haja nenhuma só ovelha que o escape. O pastor faz 

tudo pela totalidade do rebanho, mas igualmente para cada uma das ovelhas. 

Chegamos assim, dirá o filósofo, ao cerne do paradoxo do pastor que se revela de 

duas formas. De um lado, ele tem de estar vigilante sobre todos e cada um, omnes et 

singulatim, elemento esse paradigmático, tanto das técnicas de poder no pastorado 

cristão como das técnicas de poder modernas. De outro lado, e de forma ainda mais 

profunda, isso terá incidência no que se trata da questão do sacrifício do pastor em 

relação ao seu rebanho. Sacrifício dele pela totalidade e dessa por cada uma das 

ovelhas.  

Nesse sentido, dirá Foucault, fala-se aqui de um poder que se exerce mais 

sobre a multiplicidade do que sobre um território. É um poder que guia para um 

determinado objetivo e serve como intermediário rumo ao mesmo. É, enfim, um poder 

que visa ao mesmo tempo todos e cada um em sua paradoxal equivalência e não 

uma unidade superior formada pela união do todo, como uma cidade, Estado etc. 

(FOUCAULT, 2002, p. 173). 

Por último, segundo Foucault, se temos um determinado tipo de relação de 

poder tão alheio ao pensamento grego e romano é porque o mesmo foi introduzido 

no mundo ocidental por meio da Igreja cristã. Foi essa que coagulou todos esses 

temas de poder pastoral em mecanismos precisos e instituições definidas, organizou 

um poder pastoral igualmente específico e autônomo e implantou no interior do 

Império Romano seus dispositivos, articulando, no interior do mesmo, um tipo de 

poder que nenhuma civilização outrora havia conhecido. Assim, o homem ocidental 

aprendeu durante milênios a se considerar uma ovelha entre outras e a pedir sua 



 

636 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

 

salvação a um pastor que se sacrifica por ele.  

  

Considerações Finais 

 

Objetivou-se com o presente texto analisar a noção de governamentalidade 

apresentada por Foucault, por meio de uma síntese daquilo que ele apresentou na 

aula do dia oito de fevereiro de 1978, em um curso ministrado no Collège de France. 

A atualidade da presente análise se revela ao passo em que, como propõe Foucault, 

a lógica que subjaz o governo e os assuntos a ele relacionados permanece sendo 

exercida com base na noção de governo de todos e de cada um, que vigia de modo 

constante para que nada dê errado, mas tudo siga, com o consentimento dos sujeitos, 

o governo estabelecido. Essa lógica, como se buscou sintetizar, é apresentada por 

Foucault como originada, sobremaneira, da noção de pastor que conduz as suas 

ovelhas, noção essa característica do povo hebreu e, por conseguinte, do 

cristianismo, exercida na prática pastoral. Isso posto faz com que reflitamos melhor 

sobre como e de que modo estamos sendo conduzidos e para quais finalidades e os 

mecanismos utilizados hoje pelos governos. 
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Resumo 
O presente estudo tem o objetivo de refletir sobre a natureza das linguagens 
discursivas com pretensões absolutas, nas quais as perspectivas de verdade estão 
condicionadas por interesses e desejos de conservação e expansão. Tais 
radicalismos, motivados por impulsos de universalização dos próprios pensamentos, 
são facilmente observáveis nos dias de hoje, seja na política, na economia, na religião, 
no direito, ou mesmo nas relações cotidianas. Para estruturarmos nossa reflexão, 
partimos da abordagem do filósofo franco-lituano Emmanuel Lévinas, que se afastou 
da perspectiva predominantemente logocêntrica prevalente no pensamento 
ocidental, que teve o conceito determinativo como ponto de referência na apreensão 
e na representação de toda a realidade fenomênica. Abordamos, também, a análise 
fenomenológica que o filósofo empreendeu sobre a gênese da ideologia hitlerista, em 
um de seus primeiros ensaios, Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme, 
no qual é delineado o itinerário de propagação de uma ideologia totalitária. A 
alternativa desenvolvida por Lévinas, em relação à violência do discurso 
determinativo com pretensões absolutas, é a linguagem sendo tratada como um 
movimento ético em  direção ao Outro, em uma atitude ética de escuta do dizer 
originário configurado em seu rosto. A perspectiva levinasiana, fundada no 
reconhecimento da alteridade do outro homem e da irredutível singularidade de seu 
rosto, se faz importante no cenário de intolerância, polarização de ideias e descaso 
com o princípio da dignidade humana, que ora vivenciamos.  
Palavras-chave: Discurso. Dignidade Humana. Ética. Lévinas. Linguagem. 
 
Abstract 
This study aims to reflect on the nature of discursive languages with absolute 
pretensions, in which the perspectives of truth are conditioned by interests and 
desires for conservation and expansion. Such radicalisms, motivated by impulses to 
universalize their own thoughts, are easily observable today, whether in politics, 
economics, religion, law, or even in everyday relationships. To structure our reflection, 
we started from the approach of the Franco-Lithuanian philosopher Emmanuel 
Lévinas, who moved away from the predominantly logocentric perspective prevalent 
in Western thought, which had the determinative concept as a reference point in the 
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apprehension and representation of all phenomenal reality. We also approach the 
phenomenological analysis that the philosopher undertook on the genesis of Hitler's 
ideology, in one of his first essays, Quelques réflexions sur la philosophie de 
l'hitlérisme, in which the itinerary of propagation of a totalitarian ideology is outlined. 
The alternative developed by Lévinas, in relation to the violence of the determinative 
discourse with absolute pretensions, is the language being treated as an ethical 
movement towards the Other, in an ethical attitude of listening to the original saying 
configured in its face. The Levinasian perspective, founded on the recognition of the 
other man's otherness and the irreducible uniqueness of his face, is important in the 
scenario of intolerance, polarization of ideas and disregard for the principle of human 
dignity, which we are now experiencing. 
Keywords: Discourse. Human dignity. Ethic. Levinas. Language. 

 

Introdução 

   

Vivenciamos um cenário marcado pela polarização de ideias e por uma 

acentuada intolerância às diferenças, nos mais variados segmentos da atividade e 

do saber humano. Tal quadro é um terreno fértil para a profusão de narrativas com 

pretensões à pronúncia definitiva, nas quais as concepções de verdade encontram-

se atreladas a interesses e ambições de autopreservação e expansão de domínio. 

Trata-se de um desvio ou uma deturpação da linguagem, que tem a função originária 

de propagação de uma ideia ou de articulação do sentido. 

Ao lado de discursos dogmáticos que visam a universalidade, ou como seus 

subprodutos, encontramos outras manifestações linguísticas que fogem ao seu 

estatuto original, como as notícias falsas (as Fake News), proferidas a serviço dos 

interesses de seus propagadores, e as ditas pós-verdades, cuja seleção e legitimação 

é presumida pelas preferências, convicções e preconceitos daqueles que as 

recepcionam. Contudo, tais distorções não constituem uma inovação de nossos 

tempos. Hanna Arendt já apontava o problema em sua obra Entre o passado e o 

futuro, de 1961: “O apagamento da linha divisória entre verdade fatual e opinião é 

uma das inúmeras formas que o mentir pode assumir [...]” (ARENDT, 2016, E-book). 

O ponto em comum desses fenômenos discursivos é o distanciamento que eles 

mantém da esfera ética. Tais questões configuram um desafio contemporâneo de 

dimensões superlativas à nossa reflexão, pois, ao disseminarem a intolerância e 

excluírem a alteridade, essas degenerações linguísticas debilitam o diálogo e minam 

as condições de articulação do tão necessário debate acerca de questões urgentes, 
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tais como a concretização dos direitos humanos e a efetivação do princípio da 

dignidade humana como valor normativo. 

A pergunta que emerge desse contexto e que norteia a presente comunicação 

é a seguinte: Como pensar o discurso e a linguagem, sem negligenciar a sua 

dimensão ética original, privilegiando o diálogo, a pluralidade e o acolhimento das 

diferenças? 

Em direção a uma das possibilidades de resposta, abordaremos a perspectiva 

do filósofo Emmanuel Lévinas, que em sua reflexão estabeleceu uma irrestrita 

interconexão entre a linguagem,  a justiça e a ética. Segundo ele: “A justiça é um 

direito à palavra.” (LÉVINAS, 2014, p. 332, tradução nossa).  

Estruturaremos nossa reflexão abordando inicialmente a análise que Lévinas 

empreendeu sobre a gênese e ascensão da ideologia nazista, na qual buscaremos 

alguns elementos definidores de uma ideologia totalitária. Em seguida, 

apresentaremos, sucintamente, o estatuto crítico que o filósofo conferiu ao modelo 

ontológico e demarcaremos a perspectiva ético-metafísica que Lévinas atribuiu à 

linguagem. Por fim, à guisa de conclusão, retomaremos alguns tópicos abordados.    

 

Discurso e dominação 

            

Em 1934, a revista Esprit publicou um dos primeiros textos de Lévinas, 

Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme, onde encontramos uma análise 

fenomenológica da, então, emergente ameaça do nacional-socialismo, que trazia 

como proposta uma profunda subversão das concepções nas quais estava 

estabelecida a cultura ocidental. 

De início, o filósofo franco-lituano classifica a filosofia hitlerista como 

“primária” (LÉVINAS, 1997, p. 7), qualificação que possui um duplo sentido: O primeiro 

deles diz respeito a um pensamento não portador do estatuto epistêmico usualmente 

encontrado nos sistemas filosóficos. O segundo sentido refere-se à perigosa 

imbricação do pensamento hitlerista com uma racionalidade primitiva, repleta de 

pulsões incivilizadas e de sentimentos elementares, dissimulados em forma de 

doutrina.  
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Diferentemente das visões de mundo que teriam a liberdade como horizonte 

de inspiração comum (SEBBAH, 2010, p. 183), como o judaísmo, o cristianismo, as 

teorias do liberalismo, ou mesmo o marxismo, a ideologia hitlerista tomou como 

fundamento os atributos materiais da existência humana, em detrimento das outras 

dimensões do homem, tendo por consequência um confinamento deste ao âmbito da 

imanência, delimitado pelas suas particularidades biológicas. Lévinas adverte que, 

no contexto desse pensamento: “A essência do homem já não está na liberdade e 

sim em uma espécie de agrilhoamento.” (LÉVINAS, 1997, p. 19, tradução nossa).  

O discurso hitlerista, fundado na correlação primária entre o homem e o seu 

corpo, foi mensageiro de uma apologia de características físicas de uma determinada 

raça, tida como superior, em detrimento de outras, sendo, portanto, propagador de 

racismos explícitos e implícitos. Contudo, apesar de ser um pensamento 

discriminatório e preconceituoso, a filosofia hitlerista, de forma incoerente, aspirava 

à universalidade, pois o racismo e universalidade não são suscetíveis a uma 

conciliação lógica. Tal paradoxo foi destacado por Lévinas, da seguinte forma:  

 

A verdade, por mais que seja minha verdade, no sentido mais forte desse possessivo, deve 

tender à criação de um mundo novo.[...]. Como a universalidade é compatível com o 

racismo? Haverá - e está na lógica da inspiração primeira do racismo - uma modificação 

fundamental da ideia mesma da universalidade. (LÉVINAS, 1997, p. 22, tradução nossa, 

grifo do autor).  

 

A universalidade do racismo é imposta pela força e pela dominação. Lévinas  

aborda, então, o ponto central das narrativas totalitárias que buscam a expansão 

ideológica, através de uma importante diferenciação: “[...] a expansão de uma força 

apresenta uma estrutura totalmente diferente da propagação de uma ideia.” 

(LÉVINAS, 1997, p. 22, tradução nossa). A difusão de uma ideia não possui um vínculo 

necessário à origem, ou uma dependência, tendo como característica essencial a 

manutenção da liberdade do destinatário. Por mais que uma ideia guarde a autoria 

de seu transmissor, o ato de recepcioná-la já transforma o receptor em um 

coproprietário, dentro de um contexto de compartilhamento. Conforme as palavras 

de Lévinas: “Aquele que a aceita torna-se seu senhor, como aquele que a propõe.” 



 

Luiz Fernando Pires Dias | 641 

 

 

(LÉVINAS, 1997, p. 22-23, tradução nossa).  Partilhar de uma ideia é estabelecer uma 

comunhão entre pares.  

Já na expansão de um pensamento totalitário, este permanece agrilhoado à 

força que o domina e ambiciona estabelecer reféns. A força subordina-se apenas 

àquele que a exerce e não àqueles aos quais ela é dirigida, potenciais dominados. As 

linguagens discursivas totalitárias visam, em última instância, um cenário de 

dominadores e dominados. Conforme Lévinas: “Aqui a ordem universal não se 

estabelece como corolário de expansão ideológica - é esta expansão que constitui a 

unidade de um mundo de senhores e escravos.” (LÉVINAS, 1997, p. 23, tradução 

nossa).   

A ameaça prenunciada na propagação do nazismo, que culminou no horror da 

Segunda Grande Guerra, evidenciou a relação íntima entre o racismo, os sistemas 

autoritários, os discursos totalizantes e a violência em seus diversos aspectos. Em 

um  Post-scriptum, escrito por ocasião do lançamento da tradução norte-americana 

do ensaio, Lévinas assinalará a possibilidade da existência de um “Mal Elementar” no 

cruel itinerário do nazismo: “Possibilidade que se inscreve na ontologia do Ser [...]. 

(LÉVINAS, 1997, p. 25, tradução nossa).  

 

Tematização e linguagem ética 

 

Na perspectiva de Lévinas, a tradição ocidental, fundada na primazia atribuída 

ao ser como enunciador da realidade, teve como característica principal a totalidade, 

ao buscar reduzir a realidade fenomênica à consciência que a visa, em um movimento 

de conversão do Outro ao Mesmo, restringindo o espaço à alteridade. Nas palavras 

do filósofo franco-lituano: “O Eu conhecedor é o receptáculo de tal transmutação. Ele 

é o Mesmo por excelência. Quando o Outro entra no horizonte do conhecimento ele 

já renuncia à alteridade.” (LÉVINAS, 2006, p. 97, tradução nossa). A totalidade do 

pensamento, característica  que prosperou no transcurso histórico ocidental, reside 

na assimilação de toda a diferença às estruturas do conhecimento daquele que 

pensa, contexto no qual o Eu adquire um papel preponderante. Lévinas afirma que: 

“Toda filosofia é uma egologia, para empregar um neologismo husserliano. (LÉVINAS, 
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2010, p. 232-233, tradução nossa). A correlação ser/conhecimento favorece a uma 

generalização que sonega ao indivíduo a sua individualidade inalienável:  

 

O saber é uma relação do Mesmo com o Outro, em que o Outro se reduz ao Mesmo e se 

despoja de sua singularidade, na qual o pensamento se refere ao outro, mas aqui o outro 

não é mais outro enquanto tal, aqui ele já é o próprio, já meu. (LÉVINAS, 1996, p.12-13, 

tradução nossa, grifos do autor).  

 

Ao considerar Outrem como a fonte originária do sentido, Lévinas se afasta do 

primado da primeira pessoa como ponto central da inteligibilidade. Para o filósofo, o 

encontro com o Outro, enquanto rosto, que não pode ser sintetizado pela razão sem 

a utilização de violência, promove uma reordenação da lógica, embaraçando a 

instauração de uma relação sujeito e objeto. A noção de rosto em Lévinas não diz 

respeito aos atributos físicos, tendo um contexto eminentemente ético. O rosto 

expressa uma pobreza essencial e uma fragilidade, inerentes à condição humana. Tal 

situação de sem defesa exposta pelo rosto é um convite a violência e, ao mesmo 

tempo, a interdição ética a que esta violência ocorra. O rosto é significação sem um 

contexto nos moldes do conhecimento, sendo portador de um comando ético de 

responsabilidade pelo pobre, pela viúva, pelo refugiado e pelos que padecem em 

geral.  

Para Lévinas, rosto e discurso estão intrinsicamente relacionados. O 

fundamento do discurso é a própria relação face a face, pautada pela ética: “Rosto e 

discurso estão ligados. O rosto fala. Fala, porque é ele que torna possível e começa 

todo discurso.”(LÉVINAS, 1982, p. 82, tradução nossa). A fala do rosto transcende e 

ultrapassa as normas gramaticais e aos jogos de linguagem, vinculando-se a uma 

responsabilidade inelutável em relação ao próximo. Segundo Lévinas: “O ‘tu não 

matarás’ é a primeira palavra do rosto”. (LÉVINAS, 1982, p. 83, tradução nossa) e a 

resposta ética primeira “é o ‘eis-me aqui” dito ao próximo, ao qual estou entregue, e 

onde anuncio a paz, isto é, minha responsabilidade por outrem.” (LÉVINAS, 2004, p. 

123, tradução nossa).  Portanto, em Lévinas, a linguagem se insere na esfera da ética 

e da justiça (FERON, 1992, p. 85). Para Lévinas, o mais importante do discurso é a 

aproximação com o outro homem, pautada pela ética e vinculada à justiça: 

“Chamamos justiça ao acolhimento do face a face no discurso. [...] A verdade só se 
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produz no verdadeiro discurso ou na justiça.” (LÉVINAS, 2014, p. 67, tradução nossa, 

grifos do autor).  

 

Considerações finais 

 

Consideramos que o ensaio Quelques réflexions sur la philosophie de 

l’hitlérisme, mais que um mero valor histórico, traz consigo algumas advertências 

atemporais, que podem alcançar o intrincado cenário atual. A primeira delas diz 

respeito à incompatibilidade lógica entre os discursos discriminatórios e o conceito 

de universalidade. Tais discursos só atingem a universalidade através da dominação. 

A segunda advertência relaciona-se a expansão de um discurso autoritário, cujo 

interesse maior diz respeito não no receptor da narrativa, mas a própria expansão em 

si mesma, desconsiderando a singularidade e a autonomia dos indivíduos. O terceiro 

aspecto, a ser destacado, está contido no texto apenas de forma embrionária e será 

desenvolvido no pensamento posterior de Lévinas: trata-se da crítica a uma 

perspectiva que centrada no sujeito, sonega o espaço à alteridade e às diferenças. 

São questões preocupantes, principalmente diante dos sinais que estão 

eloquentemente postos na ordem do dia, tornando imperiosa a nossa reflexão e 

debate em direção a uma linguagem que não esteja dissociada da ética e que esteja 

articulada às necessidades do nosso tempo, debate no qual, acreditamos que a 

perspectiva levinasiana deva estar inserida, pois, em Lévinas, linguagem, ética e 

justiça se relacionam em um horizonte não dogmático, que tem como referência 

maior a irredutibilidade da alteridade do outro homem, pelo qual sou eticamente 

responsável.    
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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo fazer uma discussão acerca da história do 
pensamento humano, a mudança de paradigmas e sua relação com o Direito, isto é, 
a dificuldade de se garantir direitos básicos e fundamentais diante de uma sociedade 
plural como a atual. Pretende-se abordar, brevemente, a tônica da Filosofia dos 
principais períodos históricos e identificar o modus operandi de nosso pensamento 
contemporâneo, a fim de fazer algumas considerações acerca do conceito da 
dignidade da pessoa humana cunhado na Idade Média e aplicado nas leis até os dias 
atuais. Pretende-se destacar os efeitos da desvalorização da pessoa humana e suas 
consequências para a vida em sociedade. Evidenciar-se-á a diferença entre os 
conceitos de pessoa e indivíduo, bem como a consequência dessa confusão 
conceitual. Trata-se de uma pesquisa aplicada aos interesses jurídicos no que se 
refere a consolidação e a vigência dos direitos humanos. No que se refere aos 
objetivos, trata-se de uma breve pesquisa explicativa e descritiva. Quanto ao 
procedimento, o presente estudo consiste em pesquisa documental com incidência 
hermenêutica. Diante do caminho percorrido, nota-se que a sociedade plural atual 
enfrenta um grande desafio de garantir os direitos básicos e fundamentais das 
pessoas em decorrência nas discussões filosóficas e cientificas que cada vez mais, 
em termos weberianos, desencantam o mundo. 
Palavras-chave: Razão moderna. Desencantamento do mundo. Direitos Humanos. 
Pessoa. Indivíduo. 
 
Abstract 
This study aims to discuss the history of human thought, the change in paradigms 
and its relationship with Law, that is, the difficulty of guaranteeing basic and 
fundamental rights in a plural society like today. It is intended to briefly address the 
philosophy of the main historical periods and identify the modus operandi of our 
contemporary thought, in order to make some considerations about the concept of 
human dignity coined in the Middle Ages and applied in laws until today current. It is 
intended to highlight the effects of devaluation of the human person and its 
consequences for life in society. The difference between the concepts of person and 
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individual will be evidenced, as well as the consequence of this conceptual confusion. 
It is a research applied to legal interests with regard to the consolidation and 
enforcement of human rights. With regard to the objectives, this is a brief explanatory 
and descriptive research. As for the procedure, the present study consists of 
documentary research with hermeneutic incidence. Given the path taken, it is noted 
that the current plural society faces a great challenge to guarantee the basic and 
fundamental rights of people as a result of philosophical and scientific discussions 
that increasingly, in Weberian terms, disenchant the world. 
Keywords: Modern reason. Disenchantment of the world. Human rights. People. 
Individual. 

 

Introdução 

 

 A sociedade atual um momento em que muitas coisas estão sendo 

ressignificadas. Ao passo que as relações humanas se tornam variadas, cada modo 

de pensar e agir atinge diretamente o Direito. Certos crimes deixaram de ser 

considerados como tal, outras ações que outrora não eram crimes passam a ser, e 

assim, o Direito vai se justificando nessa dinâmica revelando-se uma ciência em 

constante mudança. A dignidade da pessoa humana pode estar em “jogo” nessa 

discussão de “novas ressignificações”? 

A valorização da vida humana passa por diversas etapas ao longo da história. 

Considerar que o ente humano é um animal racional não é suficiente para valorizar 

sua dignidade. O que faz com que o ente humano seja um sujeito digno e dotado de 

direitos é justamente a consideração de que ele é uma pessoa e não apenas 

indivíduo. Este é o dilema: as mudanças de paradigmas provenientes dos modos de 

pensar e a dificuldade de se garantir os direitos básicos e fundamentais das pessoas 

em nosso tempo.   

 

Breve abordagem acerca das fases do pensamento humano 

 

 É possível sobrevoar a história da filosofia destacando suas principais 

características. O surgimento da Filosofia reporta-se ao pensamento de Tales de 

Mileto numa época onde o mito se apresentava como a única explicação para a 

origem dos cosmos A Filosofia nasce da tentativa de a razão humana explicar o 

cosmos e seus eventos através de uma argumentação lógica e não mais mítica. Isso 
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não significa que os mitos deixaram de existir ou que deixaram de exercer sua função 

nas civilizações, no mais, a Filosofia da natureza nasce como uma outra maneira de 

explicar o mundo. Tanto as narrativas mitológicas quanto a filosófica são meios de 

atender a natureza humana que se inclina à sabedoria. Somos hermeneutas por 

natureza. “É significativo observar que a promessa com que as sereias procuravam 

enfeitiçar Ulisses foi a de que viria a saber todas as coisas”. (Odisseia XII, 18 – 91). 

 Surge o problema de descobrir o princípio de todas as coisas. O pioneiro a 

tentar explicar o princípio de todas as coisas foi Tales de Mileto. (TELES, 1975) 

Seguindo tal percurso, muitos outros além de Tales tentaram dar explicações para o 

princípio do cosmos. A filosofia nasceu como atitude crítica na vida concreta do 

homem e tal nascimento permitiu o advento da razão e, consequentemente, da 

humanização. Nasceu, portanto, como tentativa de formular a questão da verdade 

desta vida em sua globalidade. (ZILLES, 2010. p. 7)  

 A Filosofia da Idade Média, segundo Cotrim e Fernandes (2016), ocorre 

juntamente com o cristianismo e a edificação da Igreja Católica. Uma grande parte 

da doutrina cristã elaborada neste período é integrada por correntes gregas. Tal 

tarefa foi realizada pelos padres da Igreja que objetivavam explicar através da razão 

alguns aspectos da fé. Jamais se poderia abrir mão da “revelação divina”. A razão 

passou a ser utilizada como um instrumento para explicar a fé.  

 Tomada a devida cautela, acerca da passagem do pensamento medieval para 

o moderno pode-se postular que 

 

a revolução copernicana no pensamento, no fim da Idade Média e no começo dos tempos 

modernos, consiste na volta para a subjetividade pensante. Tematiza-se o sujeito como 

condição de possibilidade não só do conhecimento, como também da ação objetiva do 

homem no mundo. O homem moderno questiona o acesso imediato do real e passa a 

falar da realidade através da mediação da subjetividade; desenvolve novo método de 

investigação e conhecimento, apoiando-se unicamente na razão e na experimentação 

científica. (ZILLES, 2010. p. 8) 

 

 É comum inaugurar o pensamento moderno com considerações acerca de 

René Descartes. Não era a preocupação dele defender ou explicar aspectos da fé 

através da razão. Sim, ele escreveu sobre isso em um dos capítulos do Discurso do 
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Método após observar o que ocorrera com Galileu Galilei. Descartes abriu as portas 

do pensamento para uma filosofia não mais preocupada com as questões da fé, mas 

voltada às questões do sujeito. Ele abre a possibilidade para que seus sucessores 

não mais se preocupem com obras apologéticas, mas com uma filosofia distante dos 

deuses e tudo o que lhes convém. 

  

O desencantamento do mundo 

 

Armstrong (1994, p. 377) escreve que “em nosso século um número cada vez 

maior de pessoas descobriu que essa ideia [da concepção de Deus] não mais 

funciona para elas, e quando as ideias religiosas deixam de ser eficazes, 

desaparecem”. É o resultado do desenvolvimento do pensamento humano que pouco 

a pouco foi “desencantando” o mundo. 

 O desencantamento do mundo (al. Entzauberung der Welt) é um termo 

cunhado por Max Weber. Para Pierucci (2003) o termo desencantamento é rico em 

vocábulo. O comentador destaca que ele lembra tudo o que é mágico, encantador, 

seduzente, atraente, enfeitiçador... O autor escreve que quanto mais o intelectualismo 

repele a crença na magia, mais os processos do mundo ficam “desencantados”. Eles 

perdem sua “magia”, “são” e “acontecem”, mas não significam nada. Os discursos 

técnicos e empíricos se encarregam de explicar o mundo. 

 Para Tolone (2011), a coisa mais banal e dramática que pode acontecer é que 

Deus desapareça das narrativas e do convívio humano, pois onde o “eu” impera, Deus 

desaparece, podendo, deste modo, acarretar consequências éticas. O ente humano é 

capaz de abdicar de todo e qualquer pensamento simbólico ou religioso?  

Faz-se necessária a ênfase nos perfis simbólicos e míticos da religião, que nos 

ajudam a compreender a condição humana e seus encantamentos. Ao comentar as 

obras de Mircea Eliade, Souza (2014) destaca que o sagrado é conatural ao ser 

humano. Ele é uma parte estruturante da consciência humana. Faz parte do modo do 

ser do ente humano a busca por significados e sentidos da realidade, fato este que 

caracteriza o sujeito religioso, isto é, o homo religiosus e symbolicus. É o aspecto 

constitutivo da religião no humano que o distingue dos demais entes.  

 Os dados do censo do IBGE de 2010 apontam que há um crescimento do grupo 
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daqueles que se declaram sem religião (8%). Se declarar sem religião não significa 

ser ateu, esse grupo é composto por aqueles que se autodeclaram não vinculados a 

nenhuma instituição religiosa incluindo também os ateus. Novaes (2013, p. 189) 

enfatiza que “nos dias de hoje, as representações e práticas religiosas não se fazem 

apenas por dentro dos circuitos institucionais, mas também por fora e à margem”. O 

crescimento do número de pessoas que se declaram sem religião não demonstra que 

há um desaparecimento da busca humana pelo sentido da realidade. Essa busca é 

inerente a natureza humana. Os dados demonstram que esse sentimento religioso 

pode ser canalizado para outras narrativas que propõem outras visões de mundo.  

 Quando os sistemas religiosos tradicionais que pretendiam ser homogêneos 

são desvalorizados, gera-se uma mudança no comportamento humano. Modifica-se 

a ética e a moral da sociedade e, quando esses elementos são alterados, 

consequentemente, há mudança no Direito.   

 

Mudanças de paradigmas e o desafio de garantir a dignidade da pessoa humana em 

nossos dias 

 

O comportamento humano é influenciado por muitos fatores: o ambiente, a 

família, a educação, a religião... Geertz (1989) ensina que os símbolos religiosos 

agem induzindo quem crê a um certo conjunto de disposições. Um dos elementos 

jurídicos que se pode destacar é o conceito da dignidade da pessoa humana. Esse é 

um elemento fundamental não só no Direito brasileiro e pode estar ameaçado de cair 

numa insignificância. De onde vem esse conceito?  

O mito fundante predominante no ocidente é o trazido no livro do Gênesis, mais 

precisamente nos capítulos 1, 2 e 3 onde relata-se a criação do cosmos. Na 

interpretação de Agostinho escrita na Cidade de Deus, quando o texto bíblico relata 

que Deus criou o ente humano à sua imagem significa que ao cria-lo, Deus deu a ele 

intelecto, vontade e poder sobre seus atos. Ser imagem de Deus significa que os 

entes humanos são dotados desses elementos e é o que os distingue de todas as 

outras criaturas.  

A imagem de Deus no ente humano é justificada pela sua natureza racional, 

elemento este que torna possível chamar o ente humano de pessoa e não somente 
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indivíduo de acordo com essa tradição filosófica. Na concepção de Boécio (2005, p. 

165), pessoa é “uma substância individual de natureza racional”. Tomás de Aquino 

adota tal definição e utiliza-se dela para elaborar o seu tratado acerca das pessoas 

divinas e das pessoas humanas. Já que o termo indivíduo consta dentro da definição 

de pessoa, estamos tratando de coisas diferentes. Spaemann (2000) destaca que o 

conceito de pessoa se encontra no núcleo da teologia cristã, portanto, conclui que 

sem a dimensão teológica, o conceito de pessoa desapareceria. Só é possível 

discutirmos acerca da dignidade da pessoa humana na atualidade pelo fato de que 

no século XIII, Tomás de Aquino escreveu na questão 29 da primeira parte da Suma 

Teológica que se Deus é pessoa no mais alto grau e possui o mais alto grau de 

dignidade, o ente humano enquanto imagem dele também goza de certa dignidade. 

Wojtyla (1961) escreve que o personalismo de Aquino não se trata apenas de uma 

teoria sobre o que é pessoa. O escolástico não se preocupa com pessoa como um 

objeto de estudo, mas como um sujeito de direitos. A doutrina religiosa da imagem 

de Deus se torna a doutrina filosófica da pessoa.  

Na formação do pensamento jurídico ocidental, nota-se como o conceito da 

dignidade da pessoa humana é aplicado para garantir direitos humanos até mesmo 

em sociedades laicas. Segundo Azevedo (2009), Jacques Maritain se utilizou de 

conceitos tomistas de dignidade e liberdade para auxiliar na elaboração da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) adotada pela ONU. Nota-se a 

influência da filosofia tomista através de Maritain para o Direito atual no preâmbulo 

e o artigo primeiro da DUDH e na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 em seu artigo 1º, III.  

Observa-se que a dignidade da pessoa humana decorre da dignidade da 

pessoa divina e, se com o desencantamento do mundo proposto pela razão 

contemporânea enfraquece-se tudo o que é transcendental, logo a dignidade da 

pessoa humana está ameaçada. A pessoa humana corre risco de ser reduzida ao 

mero status de indivíduo. Deixa de ser alguém para ser algo.  

Maritain (2019) observa o surgimento de um certo egocentrismo social que 

decorre do modo de pensar da modernidade. Para ele, este é problema moderno do 

individualismo e da personalidade. O mundo moderno confunde a individualidade e a 

personalidade. Aponta Maritain (2019) que o nome indivíduo é comum aos entes 
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humanos, ao animal, à planta, ao micróbio, ao átomo... Enquanto a personalidade 

reside sobre a subsistência da alma humana, a individualidade e fundada sobre as 

exigências da matéria. “Enquanto indivíduos, estamos submetidos aos astros. 

Enquanto pessoa, nós os dominamos” (MARITAIN, 2019, p. 26). O francês define o 

individualismo moderno como um desprezo, um alvoroço. É a exaltação da 

individualidade camuflada em personalidade. Em ocorrendo o desencantamento do 

mundo juntamente com o enfraquecimento de algumas concepções transcendentais, 

perde-se aquilo que Maritain chama de armadura social. A humanidade fica 

desprotegida e maltratada. Infelizmente, podemos notar isso nos fatos de políticas 

globais.  

Sasaki (2019) aponta, as políticas de imigração adotadas pelo ex-presidente 

estadunidense Donald Trump que violaram determinados direitos garantidos por 

declarações universais. Oliva (2018) do El país, escreve que a política de tolerância 

zero de Trump viola ainda gravemente os direitos da infância ao serem forçadamente 

separados de seus pais.  

 Como garantir direitos básicos e fundamentais num mundo desencantado que 

reduz a pessoa a mero indivíduo? O exemplo supracitado é apenas a ponta de um 

iceberg. No fundo de todos esses problemas, a religião pode ser cúmplice ou 

libertação.   

 

Considerações finais 

 

 Os paradigmas do pensamento sempre passaram por mudanças. Para o 

Direito não é diferente. Uma de suas fontes é o costume da sociedade, e quando esta 

passa por modificações, ele também é modificado. É o que se pôde notar diante deste 

breve estudo acercar dos paradigmas filosóficos e a consideração da dignidade da 

pessoa humana. Só é possível manter esse conceito vigente a partir de uma reflexão 

lógica que envolva um discurso teológico e filosófico. Se há uma tendência de 

banalização de discursos de cunho religioso ocorre o problema anunciado por 

Maritain de se reduzir a pessoa a um mero indivíduo – uma espécie de 

desencantamento com a própria espécie humana – e daí decorrem todas as 

injustiças sociais. Quando se trata de pessoa, trata-se de um sujeito de ação e de 
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direitos.  

 A atualidade tem nos mostrado a desvalorização da pessoa humana. Há essa 

confusão entre individualismo e personalismo. Nota-se nos casos de homofobia, 

racismo, misoginia ou qualquer tipo de discriminação que não considera o ente 

humano digno de direitos simplesmente pelo fato de ser pessoa. O estudo contribui 

para que a sociedade fique atenta às injustiças sociais, abre caminhos para que se 

discuta uma nova maneira de pensar a revalorização da pessoa humana. Este artigo 

pode ser limitado pelo fato de abordar apenas um aspecto em que se nota uma falha 

quanto a aplicação do conceito da dignidade da pessoa humana em nossos dias.  

O mundo vive uma era de polarizações cada vez mais agudas e, infelizmente, 

as ideologias e a prepotência dos dominantes sempre estão por cima do que tem 

realmente valor: a vida humana. 
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72. EDUCAÇÃO CRISTÃ, ESPIRITUALIDADE, ECOTEOLOGIA E CUIDADO EM TEMPOS 

PANDEMIA  

 
Reinaldo Arruda Pereira1 

Introdução 

 

“O progresso de uma cidade não depende apenas do ajuntamento de grandes tesouros, 

da construção de grandes muros, de casas bonitas, de muitos canhões e da fabricação 

de muitas armas, [...] o melhor e mais rico progresso para uma cidade é quando ela tem 

muitas pessoas instruídas, muitos cidadãos sensatos, honestos e bem-educados” 

(Martinho Lutero, 1524) 

 

Inicia-se este artigo com uma epígrafe de Martinho Lutero por duas razões 

especiais. A primeira é a concepção de educação dos reformadores do século XVI, 

especialmente, a de Lutero, que tinha a meta de ser cristã; a segunda razão, é o que 

se entendia por progresso, seja de uma cidade, seja de um cidadão, o que passava 

pela ideia de “boa formação” e ser “bem-educados”. A epígrafe, nesse sentido, 

mesmo sendo apenas um “aperitivo” do pensamento de Lutero, assinala a finalidade 

última da educação: instruir, humanizar e formar cidadãos. Em outras palavras, a 

educação não pode ser restrita e reduzida a um único aspecto da vida do ser humano.  

Utiliza-se, ainda, a epígrafe e as ideias e conceitos nela contidos, porque toda 

cidade, numa época de pandemia, como a que vivemos desde 2020, a COVID-19, 

precisa ter “pessoas instruídas”, bem-educadas, sensatas e honestas. Este deve ser 

o resultado da educação que se almeja, cuja ênfase, numa visão cristã da realidade, 

encontra-se nos valores da fé, na espiritualidade, na cultura e na ética do cuidado. 

Em outras palavras, é necessário alinhar educação cristã, espiritualidade e cuidado, 

não só em períodos pandêmicos, mas, em toda e qualquer situação. Isso implica 

educar para um futuro viável (Morin, 2018), e em cuidar integralmente de todas as 

formas de vida existentes. 

Com esta perspectiva, e também com um pensamento teológico que dá lugar 

privilegiado à pessoa divina, o Deus revelado nas Escrituras, é que se busca uma 

                                                     
1 Doutor em Ciências da Religião e Docente do Programa de Pós-Graduação strcto sensu, no Mestrado 
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fundamentação para a educação cristã, a espiritualidade, a ecoteologia e a ética do 

cuidado. São estes componentes que integram o título deste trabalho e que 

fortalecem a ideia de uma simbólica que é útil e fundamental para a existência 

qualitativa da dos seres humanos e da sociedade.  

Ressalta-se, assim, que o objetivo deste trabalho é demonstrar a importância 

do cuidado, categoria unificadora de práticas geradoras de vida. E todos tipos de 

cuidado, e nossa compreensão vai nesta direção, tem potencialidade ser relacionada 

diretamente com a educação cristã, a espiritualidade, a ecoteologia e a ética. O 

cuidado, sendo uma categoria e um conceito presente na teologia, antropologia, 

pedagogia e ética, é que possibilita a vivência afetiva e amorosa do ser humano com 

toda a realidade que está diante dele. E este cuidado, vale dizer, é gerador de vida 

porque nos interliga a Deus e a tudo que é sagrado neste mundo. 

 

1. Educação cristã, espiritualidade e a teologia do cuidado 

 

Existe uma relação íntima entre sociedade, processos educacionais e 

formação humana. De igual modo, entre educação cristã, espiritualidade e teologia 

do cuidado, uma vez que a história da educação e da humanidade, segundo Toscano 

(2001), é inseparável da história da religião e das instituições religiosas. Assim, é 

impossível pensar a educação fora das sociedades humanas (Freire, 1999), tanto 

quanto o ser humano separado e destituído da espiritualidade e da teologia do 

cuidado. 

Este tipo de pensamento, em nossa compreensão, perpassa pela educação 

cristã e teologia bíblica e pelos paradigmas pedagógicos, cuja centralidade encontra-

se no ser humano. E este que é obra prima da criação divina, recebe cotidianamente 

o benefício do cuidar divino, o qual se manifesta na probabilidade de aprender e se 

adaptar ao mundo permanentemente, e que são intrínsecos ao ser humano. Nesse 

aspecto, a capacidade de aprender é inerente e intrínseca ao ser humano, uma 

condição sine qua non para produzir conhecimentos, segundo Fernandez (2001), 

construir bens simbólicos e provocar mudanças no meio em que vive. 

O cuidar do Criador com toda a obra criada vem acontecendo desde as origens, 

o que se efetivou no cosmos, no ser humano e em tudo que tem vida, em abrangência 
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e totalidade. Em Gênesis, nos dois primeiros capítulos, na narrativa da criação, 

homem e mulher são criados com a imago Dei, ou seja, foram feitos com distinção e 

moldados com todo o cuidado amoroso de Deus, o que lhe é peculiar.  

A imago Dei, vale destacar, de forma alguma diviniza o ser humano. Contudo, 

dá-lhe potencialidade para a tomada de decisão, exercício das escolhas, da cognição, 

desenvolvimento da “consciência”, da vida social, da vivência cidadã, da prática da 

oração e, consequentemente, de tudo que envolve a educação e o ensino-

aprendizagem. Daí a importância da espiritualidade, dos afetos amorosos e da ética 

do cuidado nos processos de formação humana, principalmente, na sociedade 

contemporânea, o que requer, conforme Goergen (2005), um equilíbrio entre as 

dimensões científica, pedagógica, afetiva e estética.  

Estas afirmações encontram respaldo na teologia bíblica, na educação cristã, 

na espiritualidade e no pensamento teológico, uma vez que somente a fé, conforme 

Catão (2009), permite a confissão de que Deus, sem qualquer hesitação, é o Criador 

de todas as coisas. Sim, é o agir revelador de Deus na experiência de quem crê 

(Moltmann, 2010), que possibilita afirmar, pela fé, que Deus é o Criador e sustentador 

de tudo que existe e, como tal, constituindo-se no fundamento da teologia do 

cuidado. 

Este reconhecimento de que Deus é a fonte e origem de tudo que existe não 

elimina a dimensão “mística” e “política” da educação cristã, da espiritualidade e da 

teologia do cuidado. É com estas duas dimensões – mística e política - em seu 

sentido mais profundo e interligado, que a educação cristã, a espiritualidade e a 

teologia do cuidado encontram forças para afirmar a sua principal função: educar o 

ser humano com os princípios e valores do Reino de Deus, humaniza-lo para si 

mesmo e para os outros na perspectiva do cuidado, e ao mesmo tempo, para uma 

leitura piedosa da Bíblia, que, para Betto (2014), é útil para aprofundar a experiência 

da fé. 

O que se constata é que a educação cristã e a espiritualidade são inseparáveis 

da teologia do cuidado, tanto quanto devem ser dissociadas da racionalidade e da 

lógica econômico-capitalista, em que tudo vira produto de consumo. Então, ao se 

tratar de educação cristã e de espiritualidade, prudência e vigilância não podem faltar, 

já que ambas são dimensões fundamentais da existência humana e não algo que se 
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compra aqui e ali. O desafio de tematizar e viver cotidianamente a educação cristã e 

a espiritualidade para além do mercado já está posto. 

É, portanto, com a mediação de uma educação eminentemente cristã e uma 

espiritualidade desenvolvida no “cultivo do espírito”, ambas sintonizadas com a 

teologia do cuidado, que conseguiremos vencer o “empobrecimento simbólico” da 

época em que vivemos. Afinal, em nossa sociedade contemporânea, o vazio 

existencial é resultado não só da ausência de Deus, Ele foi retirado da cena, mas 

também pelo descumprimento das promessas e utopias prazidas pela modernidade 

e a ciência moderna. A racionalidade científica, que é também econômica (Pierucci, 

2003), provocou uma espécie de “desencantamento do mundo”, alterando os 

processos educativos, o jeito de viver e de relacionar-se com o sagrado. 

Diante disso, a missão ou a “tarefa” mais importante da educação cristã e 

também da espiritualidade, em nosso contexto atual de vida, é nos ensinar duas 

coisas:  

a) os seres humanos, as pessoas, e a vida, são mais importantes do que o 

sistema, a estrutura, as coisas e até da objetividade social, que, na maioria das vezes, 

não são desenvolvidos em função indivíduo e de sua relação com o transcendente;  

b) A efervescência religiosa contemporânea, provocada pelo “retorno do 

sagrado” (Bastide, 2006; Mendonça, 2007), exige um alinhamento com a teologia do 

cuidado, cuja referência é a Bíblia e a necessidade de cuidar de tudo e de todos. 

 

2. Educação cristã, competências socioemocionais e as formas de cuidado no 

enfrentamento da COVID-10 

 

O ser humano, obra clímax da criação, precisa de cuidado para sobreviver e 

poder cuidar de si mesmo, dos outros e das demais coisas existentes. O cuidado, 

nesta perspectiva, “[...] significa um fenômeno ontológico existencial básico” 

(HEIDEGGER, 1998 p. 259), que, pela sua natureza deve estar em tudo e em todos, em 

época de pandemia ou não. Com essa condição, parafraseia-se I João 4.8: “Aquele 

que não ama e não exercita o cuidado de si mesmo e do outro não conhece a Deus”. 

E o cuidar possibilita a dignidade de quem cuida e de quem recebe cuidado. Mesmo 
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assim, o “ente”, o “ser-aí”, segundo Heidegger (1998), o qual compreende o ser 

humano em sua abertura, não sobrevive sozinho, existe no tempo, é frágil e finito.  

Como tal, este ser é suscetível às diferentes dificuldades existenciais, 

catástrofes, eventos traumáticos e pandemias, tal qual a que se apresenta com a 

COVID-19. São nestes momentos calamitosos e traumáticos e nas situações 

complexas e desafiadoras da vida, e a covid-19 se insere neste contexto, que 

entendemos a importância da educação, e se possível, a que se pautada em valores 

bíblico-cristãos. A educação cristã, nesta perspectiva, é muito mais do que um 

componente instrucional. É também um bem simbólico, religioso, uma esfera de 

formação humana e um componente gerador de esperança. Ressalta-se em tudo 

isso a educabilidade do ser humano: na sua finitude aprende para viver e vive para 

aprender. 

Com efeito, a educação que se pode denominar de bíblico-cristã, por alicerçar-

se nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, e num Deus pessoal que age na vida do ser 

humano, converge muito mais com a ideia de transformar do que com a noção de 

informar e reformar. Na essência da educação cristã, pode-se dizer, existe uma 

pedagogia transformadora (Germano, 2013), uma vez que sua ênfase é a formação e 

o desenvolvimento integral das pessoas, o que está sintonizado com a prática de 

Jesus e tudo que Ele viveu com seus alunos, os discípulos.  

No que se refere à educação e à prática educativa desenvolvidas por Jesus, 

acrescenta-se: “Ninguém esteve melhor preparado, e ninguém se mostrou mais 

idôneo para ensinar do que Jesus. [...] O elemento mais importante na qualificação 

de qualquer professor é justamente aquilo que ele é em si”. (PRICE, 1980, p. 06). 

Afirma-se, assim, o diferencial da educação cristã, que não se constitui apenas em 

teorização, mas, numa encarnação das verdades do Reino de Deus e que indica um 

devir que é marcado por um máximo possível de emancipação e liberdade. “Se, pois, 

o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (João 8:36).  

Assim, como já sinalizado, os momentos turbulentos e traumatizantes fazem 

parte da vida humana. Lidar com as “questões” que envolvem situações tumultuosas 

e complicadas aponta para o desenvolvimento de competências socioemocionais. 

São exatamente nestas circunstâncias de turbulências e instabilidade que a força e 
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a expertise da educação cristã, da formação humana e do desenvolvimento de 

competências socioemocionais se fazem presentes.  

E elas são estratégias simbólicas privilegiadas da nossa sociedade que 

ensinam a atitude cuidar e de se deixar cuidar, ajudando-nos a vencer as 

adversidades deste tempo de pandêmico. E, de fato, a pandemia desencadeada pela 

covid-19, para além dos sintomas físicos, vem abalando as pessoas emocionalmente 

e transformando as relações sociais e acentuando os estados de ansiedade.  

Neste contexto, o isolamento e/ou distanciamento social, recomendado pelas 

autoridades de saúde, de acordo com Rolim, Oliveira e Batista (2020, p. 65), embora 

seja a melhor estratégia de prevenção da contaminação da COVID-19, trouxe também 

ansiedade. E este estado de ansiedade, que é também de medo, com o reforço do 

isolamento e/ou afastamento social, vem se caracterizando, segundo Figueroa, 

Soutullo, Ono e Saito (2015), no “transtorno de ansiedade de separação”, (TAS).     

É neste embate entre pandemia da COVID-19, ansiedade e saúde mental que 

entram as competências socioemocionais e as formas de cuidado. Ressalta-se, 

assim, que saúde mental, inteligência emocional e capacidade de sentir estão 

relacionadas com o desenvolvimento das competências socioemocionais e com os 

gestos e atitudes de cuidado. Para elucidar nossa proposta de atuação clínica, no 

contexto do enfrentamento da pandemia, apresenta-se a seguir, mesmo que 

sinteticamente, algumas formas de cuidado. Estas formas de cuidado de si mesmo e 

dos outros trazem as seguintes exigências: 

a) A coragem de se emocionar e valorizar os sentimentos, o que pode se 

manifestar em tristeza, alegria, choro, descontentamento, mas transformar tudo isso 

num desejo espetacular de viver e construir um futuro melhor; 

b) A paciência para não abafar os sentimentos, mas, seja, sempre educado 

com o outro ser humano, que é seu próximo. Abafar e ignorar sentimentos não é 

saudável. 

c) A ampliação e melhoria dos processos de comunicação com os familiares, 

parentes e amigos; 

d) A prática de dois movimentos interligados: 1) evitar conflitos com as demais 

pessoas; 2) resolver o mais rapidamente o conflito existente, buscando aumentar a 

rede de amigos e amizades; 
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e) Uma efetiva parceria com as pessoas de maior proximidade e que estejam 

mais presentes em sua convivência diária; 

f) A lembrança contínua de que não se está sozinho. Todos estão na mesma 

situação. A pandemia e o distanciamento social geram diversas emoções que são 

difíceis de lidar; 

g) A atitude de não se comparar com nenhuma outra pessoa; 

h) A busca daquilo que é mais funcional e tranquilizador nos momentos de 

tensão e angústia; 

i) Uma boa alimentação e um descanso (noites bem dormidas) que você 

merece; 

j) A realização de atividades que auxiliem no sono profundo e de qualidade. O 

sono regular interfere diretamente no equilíbrio emocional.  

Vale dizer, então, que a educação cristã pode contribuir no enfrentamento da 

pandemia provocada pelo coronavírus, já que sua base é a Escrituras sagradas, e cuja 

ênfase deve ser um trabalho pedagógico e educativo integral: para todo ser humano 

e para o ser humano todo. E isso sob a orientação de Deus e com ênfase no 

desenvolvimento das competências socioemocionais.  

Afinal, a educação cristã, alicerçada nas Escrituras, reforça a prática diária de 

um relacionamento de “intimidade” com Deus, e confiança e perseverança em meio 

às adversidades da vida. Além deste tipo de relacionamento, que é de natureza 

espiritual, reforça a necessidade de relacionamentos radicalmente sinceros com o 

outro ser humano, o próximo, desenvolvimento uma empatia assertiva (Scott, 2021), 

que é encorajadora, solidária, aberta a elogios e humanizadora.  

Nessa direção, a educação cristã ao trabalhar com as competências 

socioemocionais e as formas de cuidado no enfrentamento da COVID-19, estará 

demonstrado, na prática, sua natureza, seus valores e princípios e sua principal 

tarefa: educar para a vida com Deus e para a vida do outro e com outro, o que alcança 

sentido quando conhece, ama, convive e cuidar do outro.  Aliado a tudo isso, a 

educação cristã deve orientar, sugerir e indicar “rituais” de higiene, o cuidado da 

saúde física, a parceria na arrumação dos espaços da casa, o consumo responsável 

e o compartilhamento das vitórias e conquistas alcançadas tanto no âmbito 

individual, quanto familiar.  
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3. Ecoteologia e seu nexo com a ética do cuidado 

 

A mesma relação que existe entre sociedade, processos educacionais, 

formação humana e educação cristã e espiritualidade, ocorre também entre a 

ecoteologia e a ética do cuidado, e destas com a aquelas outras. E o relacionamento 

estreito entre estes campos simbólicos, que são essenciais a cada um de nós no 

plano da cultura e da existência, é fundamental na construção de sentido da vida e 

no desenvolvimento de atitudes de cuidado com tudo o que existe. 

Destaca-se, então, que fazer teologia, hoje, a partir da Revelação e da fé, 

significa reconhecer que tudo está relacionado e interdependente, inclusive, ecologia 

e teologia e vice-versa. Com esta perspectiva, que é bíblica, cristã, adotar uma 

abordagem puramente conceitual, cuja proposta seja a de uma teologia ecológica 

não é mais suficiente. Conjugar “teologia” e “ecologia” é uma decisão razoável, um 

primeiro passo, mas, que não dá conta da complexidade, dos desafios e das 

exigências éticas entre ser humano e o todo ecossistema. 

Neste contexto, diferentemente e sem qualquer tipo de restrição, a ecoteologia 

tem o seu lugar, tanto como ciência pluri e metadisciplinar quanto de ação e reflexão 

ética. A ênfase destes dois campos não é só um não-lugar, uma utopia libertadora, 

como assevera Kerber (2006), mas, também, uma dimensão do cuidado, que é 

fundamental para resgatar a dignidade de tudo que tem vida e procede de Deus. Esta 

compreensão, por sua vez, respalda o nexo existente da ecoteologia com a ética. 

E a partir do vínculo entre ecoteologia e ética que é possível potencializar a 

noção de cuidado, e este, como necessário, essencial, (Boff 2009 e 2012), 

constituindo-se num novo modo de habitar, preservar, proteger e conservar a terra. E 

se é um novo modo de habitar na terra, envolve uma relação de solidariedade e 

cuidado com o cosmos e com os humanos, que, para viver e sobreviver 

qualitativamente, precisam de atitudes solidárias e éticas. Sobre este aspecto, 

assevera Sachs: “[...] estamos na fronteira de um duplo imperativo ético: a 

solidariedade sincrônica com uma geração atual e a solidariedade diacrônica com as 

gerações futuras”. (SACHS, 2002, p. 67). 

Em outras palavras, a ecoteologia pode contribuir, em muito, com a 

humanidade auxiliando na construção de um novo modo ser, viver, conviver e 
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relacionar dos seres humanos entre si e com a natureza.  Certamente, esta 

contribuição será relevante e marcante à medida que a ecoteologia ampliar e 

intensificar seu nexo com a ética do cuidado, redundando em libertação e 

humanização de tudo e de todos. E nesse processo, é necessário que vivenciemos 

intensamente a ética do cuidado, “inventemos um novo mundo”, e libertemos, 

segundo Moltmann (1996), a esperança enquanto ruinas da razão histórica moderna.  

A ecoteologia em seu nexo com a ética do cuidado deverá colocar em pauta 

os diferentes e diversos temas das ciências humanas e biológicas, e ao discuti-los, 

não perder de vista os princípios e valores bíblicos e os ideários do Filho de Deus, 

Jesus Cristo, libertador. Afinal, a tarefa mais importante da ecoteologia e em sua 

pertinência com a ética do cuidado é realiza a vida em sua plenitude e criar novas 

perspectivas de sustentabilidade para tudo que existe no planeta terra.  

 

Considerações Finais 

 

As grandes alterações no funcionamento da natureza e no espaço vida, 

denominado de ecossistema terra, têm provocado riscos, incertezas, perigos e 

“medos” quanto à sobrevivência duradoura da humanidade aqui no mundo. Se a 

natureza está sujeita ao esgotamento de seus recursos, fruto de uma época sombria, 

nós, seres humanos, estamos sujeitos ao padecimento. E tudo isso é muito real: 

alterações climáticas, derretimento das geleiras, avanço no nível no mar, secas e, por 

último, crise hídrica aqui no Brasil. 

Apesar deste cenário e desta situação causar preocupação e assustar, não é 

viável apregoar, em alta voz, um tipo de apocalipsismo, que, quanto pior melhor. Não 

é assim. O que precisamos, de fato, é de esperança e utopia e de valores e princípios 

sólidos. Daí a importância da educação cristã, da espiritualidade da ecoteologia e de 

uma ética do cuidado, cuja ênfase seja a responsabilidade, sensibilidade, compaixão 

e a sustentabilidade da vida. É preciso eliminar a pobreza da natureza, da terra e de 

todo cosmos.  

É por isso que não há como isentar e eliminar as diferentes contribuições que 

a educação cristã, a espiritualidade e a ecoteologia podem dar, sejam nos momentos 

bons, sejam nos tempos sombrios, como este da pandemia da Covid-19. 
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Independentemente das ordens das coisas e circunstâncias da vida, não pode faltar 

ética e muito menos cuidado. Não há dúvida, portanto, que o cristianismo e todas as 

demais expressões religiosas, conforme Neutzling (2000), pode dar uma contribuição 

importante, tanto na formação e vivência de uma nova espiritualidade, quanto na 

construção de uma ética da compaixão e do cuidado. 

Com a utilização destes eixos teóricos abordados neste texto, sinaliza-se a 

importância do cuidado. E o cuidar, que é uma atitude ético-cristã, é tanto como 

conceito teológico, filosófico e antropológico, por isso transdisciplinar, quanto um 

valor unificador de práticas geradoras de vida. É este tipo de cuidado que, ao mesmo 

tempo, potencializa a relação entre educação cristã, espiritualidade e ética, tão 

necessária nos tempos que vivemos e no enfrentamento da covid-19.  

Salienta-se, finalmente, que o jeito de ser, viver, sentir, perceber e co-existir 

tem uma centralidade: a vida. E a vida é o bem mais valioso e sagrado entre todas as 

coisas existentes. Como tal, a vida deve fazer parte de um novo paradigma 

civilizacional, educacional, espiritual e ético, porque precisa cuidado, solidariedade e 

amor. Este novo modelo está associado à pós-modernidade, e para Bauman (1997), 

o período “pós-moderno” é a grande oportunidade da ética, pois, a vida só se realiza 

com ações e atitudes de cuidado. 

Eis aí a nossa esperança! 
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73. O MEDO EXAGERADO ADVINDO COM A PANDEMIA DO COVID-19 E A 

COSMOVISÃO CRISTÃ 

 

THE EXAGGERATED FEAR COMING WITH THE COVID-19 PANDEMIC AND THE 

CHRISTIAN COSMOVISION 

 

Thiago Antunes dos Santos1 
 

ST 10 - Interfaces e discursos no (con)texto da cosmovisão, direitos humanos, formação e ecologia 

 

Resumo 
A pandemia do COVID-19 talvez tenha escancarado alguns problemas, além de todas 
as tragédias e tristezas, ela pode ter mostrado o quanto alguns aparentemente 
estavam frágeis em sua fé. Por isso, este ensaio tenta desenvolver reflexões sobre o 
seguinte problema: O medo exagerado advindo com a pandemia do COVID-19 
encontra fundamento na cosmovisão cristã? Para a discussão, faz-se necessário 
esclarecer sobre os fundamentos da cosmovisão cristã. Busca-se, assim, elucidar o 
que ela seria primeiramente. Procura-se mostrar que a visão cristã de mundo não 
mudou por causa do atual momento. A proposta é apontar como a pandemia pode 
ser interpretada, como ela faz parte de uma parte de toda a história. Através dela, 
procura-se mostrar que não são as dificuldades do cotidiano e/ou momentos 
históricos que devem guiar a fé do cristão. A seguir, apresenta-se os aparentes 
abalos advindos com a pandemia. O medo, o desânimo, a falta de fé, a desinformação, 
contudo, o que se procura observar, é o exagero que tem ocorrido em muitas 
situações. E por último, busca-se oferecer uma melhor compreensão sobre o atual 
momento. Utiliza-se o método bibliográfico para os fins da pesquisa. Concluiu-se 
que o cristianismo diante da pandemia, pode ser mais participativo, no sentido de 
apontar como a Escritura ajuda compreender a atual situação, como ela também 
consola e traz ânimo. Assim, não se encaixa na cosmovisão bíblica o medo 
paralisante, ou até mesmo, a falta de fé em dias melhores. 
Palavras-chave: Cosmovisão. Pandemia. Medo. Fé. 
 
Abstract 
The COVID-19 pandemic may have opened up some problems, in addition to all the 
tragedies and sorrows, it may have shown how some apparently were fragile in their 
faith. Therefore, this essay tries to develop reflections on the following problem: Is the 
exaggerated fear arising from the COVID-19 pandemic based on the Christian 
cosmovision? For the discussion, it is necessary to clarify the foundations of the 
Christian worldview. It seeks, thus, to elucidate what it would be in the first place. It 
seeks to show that the Christian worldview has not changed because of the current 
moment. The proposal is to point out how the pandemic can be interpreted, how it is 
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part of a part of the whole story. Through it, we seek to show that it is not the daily 
difficulties and/or historical moments that should guide the Christian's faith. Next, 
the apparent shocks arising from the pandemic are presented. Fear, discouragement, 
lack of faith, misinformation, however, what we seek to observe is the exaggeration 
that has occurred in many situations. And finally, it seeks to provide a better 
understanding of the current situation. The bibliographic method is used for research 
purposes. It was concluded that Christianity in the face of the pandemic can be more 
participatory, in the sense of pointing out how Scripture helps to understand the 
current situation, how it also comforts and encourages. Thus, paralyzing fear, or even 
lack of faith in better days, does not fit into the biblical worldview. 
Keywords: Worldview. Pandemic. Fear. Faith. 

 

Introdução 

 

 A pandemia do COVID-19 talvez tenha escancarado alguns problemas, além 

de todas as tragédias e tristezas, ela pode ter mostrado o quanto alguns eram frágeis 

em sua fé (mas pensavam ser fortes). Por isso, este ensaio tenta desenvolver o 

seguinte problema: O medo exagerado advindo com a pandemia do COVID-19 

encontra fundamento na cosmovisão cristã? 

 Partindo desse propósito, a pesquisa procura desenvolver a Cosmovisão, para 

mostrar em que a visão cristã está fundamentada e que assim, precisa permanecer. 

Por isso, cada cristão precisa a partir dela, melhor compreender o que ocorreu e ainda 

ocorre durante a pandemia, e consequentemente, como lidar com as distintas 

situações. Entender a mesma, é saber que a dificuldade virá, e o que precisa ser feito, 

é saber como lidar com cada situação. 

 No entanto, não é o que parece acontecer. Alguns parecem ter desanimado na 

fé, e a pandemia pode ter ajudado. Este desânimo pode ser advindo de um 

fundamento bíblico mal posicionado? O medo, o desânimo, a falta de fé, a 

desinformação, contudo, o que se procura observar aqui, é o exagero que tem 

ocorrido em muitas situações. E ao que parece, alguns podem ter em mente que 

“Deus esqueceu sua criação”. 

 Será que em outros momentos históricos, também não foi difícil? Será que 

essas dificuldades, não são normais para a realidade que a humanidade vive desde 

a Queda, em Gênesis 3? 

 E por último, busca-se direcionar como pode ser a resposta cristã em alguns 
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pontos da pandemia. Assim, o que precisa ser deixado claro, é que o cristianismo não 

defende ou adora, um “deus” bipolar e esquecido. Mas, o Deus soberano e perfeito 

em essência que é revelado em cada página da Sagrada Escritura. 

 

A cosmovisão teorreferente 

  

O que seria cosmovisão? Todos possuem uma? E a cosmovisão teorreferente? 

Diante destes questionamentos, este ensaio procura apresentar não apenas o que 

seria uma cosmovisão, mas, propõe que o cristianismo precisa partir da visão 

teorreferente. Para que assim, o atual momento possa ser melhor compreendido. 

 A palavra cosmovisão, tem aparecido com certa frequência no meio cristão e 

não cristão, é ainda, algo que talvez poderia ser colocado como um tema que está de 

certa forma no “auge”. Mas, para uma melhor compreensão, é preciso desvendar 

primeiramente do que se trata a palavra alemã Weltanschauung. 2  Para Pearcey 

(2006), o termo alemão oferece o sentido de uma leitura de mundo. 

 A forma como cada um percebe e dá uma resposta ao mundo e ao seu redor, 

direciona consequentemente as ações e escolhas. Resumidamente, para Nash 

(2012) e Sire (2012), a cosmovisão expressa algo como uma orientação fundamental 

para cada indivíduo. Estas orientações que podem estar corretas, erradas ou então, 

até parcialmente corretas. Tudo isso, pode ainda ser consciente ou inconsciente. 

 Quando observa-se tudo isso, alguns autores aplicam a ideia de cosmovisão, 

como sendo a de óculos que são usados para ver a partir de uma perspectiva. São as 

lentes que direcionam a forma como se vê. Domingues (2020) faz uso desta 

metáfora. 

 O ator Roddy Piper (e também lutador) no filme Eles Vivem,3 encontra um 

óculos que quando usado, revela as mensagens subliminares (como quando ele olha 

                                                     
2 NAUGLE, David. K. Cosmovisão: A história de um conceito. p. 39. “Se a proposta de Peter Herlam está 
correta, a leitura de Kuyper da obra recentemente publicada de James Orr, The Christian View Of God 
and the World, pode ter sido o momento decisivo, ressaltando o valor da Weltanschauung aos olhos 
de Kuyper e levando-o a moldar suas palestras inteiras sobre calvinismo como um sistema de crença 
completo”. 
3 O filme foi dirigido por John Carpenter, é um filme de ficção científica/ação que não aborda a ideia 
de cosmovisão, mas sim, de alienígenas que estão entre os humanos e de mensagens subliminares 
que são reveladas pelos óculos. 
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para uma cédula de dólar na mão de uma pessoa, e não vê a cédula em si, mas a 

mensagem “este é o seu deus”, ou até mesmo, a mensagem “obedeça” em alguns 

anúncios) e os alienígenas que se passam por humanos. Ou seja, o óculos, apresenta 

a realidade para aquele que o usa. O ator então, começa a ver o mundo e a agir a 

partir desta “nova” percepção. Cosmovisão se assemelha a isso, enxerga-se a partir 

de um conjunto de ideias que formam uma cosmovisão. 

 Assim como Walsh e Middeleton (2010) exemplificam, eles contam a respeito 

do término de um relacionamento, mas que por parte dos amigos foi compreendido 

de forma positiva e até entendido como algo leal, já que não havia mais o mesmo 

sentimento de início. Por outro lado, os parentes entenderam como algo desleal. 

Observa-se então, como uma situação pode ser percebida de formas diferentes. 

 Até aqui, o que compreende-se, é que cada um está interpretando a partir da 

sua visão de mundo. Sire (2012) orienta que são as pressuposições que cada um 

carrega, que os oferecem uma interpretação do mundo. Cada ser humano, a partir de 

suas experiências, estudos e demais situações ao longo da vida, é com a reunião de 

tudo isso, que se forma uma cosmovisão. Por isso, Sire orienta sobre a existência de 

tantas cosmovisões quanto existem pessoas. 

 Mas, quando o assunto é cristianismo, o cristão deve ser guiado por que tipo 

de cosmovisão? Encontra-se aqui um grande problema contemporâneo. O cristão em 

muitos casos, por não compreender qual é a visão cristã, acaba cedendo a todo tipo 

de cosmovisão, principalmente aquelas que possuem “um colorido cristão”. Ou seja, 

aquelas que aparentemente oferecem algo coerente com o cristianismo (se palavras 

como: Jesus, amor, Deus, cuidado, entre outras, são citadas, acredita-se que 

naturalmente só pode ser “cristão”). 4  Contudo, quando são analisadas a fundo, 

percebe-se que em muitos pontos, discordam do que se denomina por cosmovisão 

cristã. 

 É necessário compreender que por causa da natureza pecaminosa de cada ser 

humano, consequentemente cada área da vida humana é afetada pelo pecado 

                                                     
4  McGrath (2005) oferece algumas destas narrativas na sua Teologia sistemática, histórica e 
filosófica. Ele cita por exemplo, o feminismo que trata Jesus como “o maior motivo para a existência 
de tanto sexismo dentro do cristianismo” (MCGRATH, 2005, p. 150). E a teologia negra, que para ele 
acaba criando a possibilidade de existência de uma teologia só para brancos (opressora) e outra para 
negros. 
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(incluindo a leitura de mundo). Por causa do pecado, o ser humano em muitos 

momentos acaba idolatrando certas ideias. Koyzis (2014) argumenta que um 

problema da ideologia, é focar apenas em uma parte, e com isso, se comportam como 

se aquilo fosse toda a verdade. 

 Diante disso, o ser humano precisa ter a sua visão renovada em Cristo, para 

compreender o todo e não apenas focar em partes. Como diz Calvino (2008), é 

impossível ao ser humano compreender corretamente o que é, se não olhar para o 

seu Criador. Apenas em Cristo, o ser humano consegue se desvencilhar do problema 

do pecado e, naturalmente, da sua natureza pecaminosa. 

 Portanto, a cosmovisão teorreferente apresenta tudo isso. Para Domingues 

(2020), essa cosmovisão é algo centrado em Deus e também em sua revelação. É na 

palavra de Deus, que o cristão encontra o padrão de vida desejado por Deus para o 

seu povo, este povo é aquele, que aceitou através de Cristo renovar a sua mente e 

trocar as lentes de sua interpretação. Ou seja, a cosmovisão teorreferente introduz a 

visão de Deus para o seu povo. O importante é como Deus vê toda a sua criação, 

como Ele a entende. Basicamente, se fala sobre Deus como o centro de toda a direção 

que se deve tomar. 

 No entanto, a pandemia parece ter minado todo esse entendimento. A fé cristã 

mudou? Está mais fraca? Ou será, que a compreensão popular é que estava errada? 

Algo é certo, a fé de muitos se esvaiu diante de tudo que a pandemia trouxe. Deus 

parece ter esquecido do mundo, e mais especificamente do seu povo (é o que muitos 

pensam). 

O fundamento cristão foi abalado pela pandemia? 

 Algo nítido, é como o medo começou a fazer parte da rotina das pessoas, isso 

ainda se intensificava, quando algum caso da COVID-19 5 era confirmado dentro da 

família ou em pessoas próximas. A neurose tomava conta, e logo começava a pensar 

                                                     
5 Neto; Freitas (2020, p. 3) “O novo coronavírus, denominado Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (Sars-CoV-2), bem como a doença causada por ele (COVID-19), ocorreram pela primeira 
vez na China em dezembro de 2019. Em decorrência de sua elevada taxa de dispersão e de 
mortalidade, foi caracterizada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 11 
de março de 2020. Até a data de 10 de maio de 2020, foram confirmados 4.013.728 casos e 278.993 
mortes. A transmissão de humano para humano pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. É 
transmitida principalmente através de gotículas respiratórias infecciosas, quando essas entram em 
contato com mucosas (boca e nariz) ou com as conjuntivas (olhos) de pessoas saudáveis.” 
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se teve ou não contato com aquela pessoa infectada. E se isso ocorreu, o 

questionamento logo surgia. Será que o contato foi suficiente para a infecção? Tudo 

isso gerava uma imensa bola de neve. Além da pandemia, alguns ainda tiveram que 

lidar com outros problemas. Trouxe inúmeros problemas, e se não bastasse, 

intensificava outros que provavelmente já apareceriam normalmente. 

 Várias mensagens mentirosas e tendenciosas foram espalhadas através das 

redes sociais, as chamadas “fake news”. O grande problema, é que isso era 

repassado com tanta rapidez, que logo muitas pessoas estavam “atualizadas” com 

aquela que seria a salvação da pátria, ou a tragédia mais atual. 

 Moreno (2021) apresenta quatro “fake news” dentre algumas que correram 

pelo mundo das redes sociais: O álcool em gel não funciona se você desejar se 

prevenir; O medidor de temperatura pode causar danos no cérebro; Vacinas que 

modificam o DNA; O uso de máscaras deixaria o sangue mais ácido. 6 

 Por que tudo isso? A resposta é simples, falta de informação e medo. Grande 

parte da população não sabia direito o que fazer, e ainda, não confiava nas medidas 

veiculadas pelos médicos. 7 8 O medo, é provavelmente algo que faz o ser humano 

ficar fora de si. 

 Quando se volta para o meio cristão, um verso conhecido como o de Mateus 

(11:28), “Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes 

aliviarei”, parece ter caído no esquecimento. Carson (2010) salienta que o descanso 

aqui é escatológico, no entanto, também pode ser considerado uma realidade  atual. 

Assim, o medo e a incerteza do atual momento, não podem ser maiores que a 

esperança da vida eterna com Deus,9 e a certeza que nada separa o povo de Deus do 

seu amor. 10 

                                                     
6 Moreno (2021) disponível em http://revistas.hcte.ufrj.br/index.php/RevistaSH/article/view/322/221. 
7 Carvalho WRG de et al. (2020, p. 2) “Frente à pandemia, a recomendação de distanciamento social é 
um esforço para o achatar a curva e retardar a propagação do coronavírus, reduzir o número de casos 
e de óbitos, e descobrir medicamentos e vacina eficiente. Precisamos manter o curso, evitar mais 
mortes e ganhar mais tempo para a ciência encontrar a solução. É melhor prevenir do que remediar.” 
8 Neto; Freitas (2020, p. 6) “A utilização correta das máscaras é importante não só para a proteção dos 
profissionais de saúde, mas para a proteção da população em geral. A escolha da máscara correta, 
seja industrializada ou de tecido artesanal, bem como a forma correta de utilização e reutilização, são 
determinantes para o não contágio pelo novo coronavírus, que leva à COVID-19.” 
9 João (11:25-26) “Disse-lhe Jesus: ‘Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que 
morra, viverá; e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso?’” 
10 Romanos (8:39) “Nem altura nem profundidade, nem qualquer outa coisa na criação será capaz de 
nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.” 
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 A fé foi abalada? Talvez a pandemia esteja mostrando muitas coisas, além de 

um colapso da saúde e de empresas que faliram. Para os cristãos, a pandemia pode 

estar apontando para uma dolorosa direção, de que um fundamento bíblico pode 

estar mal posicionado. 11 

 Portanto, a fé é algo imprescindível dentro da crença cristã, a fé em Cristo que 

liberta, redime e transforma. Quando Jesus disse em João (14:2c) “vou preparar-lhes 

lugar”, é uma fala que automaticamente “clama” por fé em cada palavra. Desde a 

ascensão de Cristo, a comunidade cristã espera o seu retorno. Todavia, mais de dois 

mil anos se passaram, e no meio de toda essa história, a atual pandemia além de 

proporcionar medo e incerteza, pode estar roubando a fé de muitos. 

 Bruce (2018) comentando Hebreus (11:1a) “a fé é a certeza daquilo que 

esperamos”, argumenta que a fé deles consistia em aceitar a palavra de Deus e por 

isso, as suas vidas eram direcionadas de acordo a Escritura. Ou seja, a submissão a 

palavra de Deus é algo essencial para o entendimento correto. Enquanto muitos 

entendem fé como uma “força” que pode dar o que se deseja, a fé cristã se assemelha 

mais com a ideia, de continuar crer na palavra revelada por Deus, mesmo que as 

situações apontem o inverso. 

 Carson (2007) aponta, que as palavras em João (14:2) “Na casa de meu Pai há 

muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar”, 

direcionam para a situação de uma provisão tão abundante para aqueles que 

depositaram sua fé, que quando compreendido, serve de encorajamento (muito do 

que se precisa hoje). É algo tão maravilhoso, que o texto aponta para uma promessa 

de descanso a ser desfrutado na eterna presença de Deus. 

 A pandemia conseguiu roubar tudo isso? Não. A esperança cristã permanece 

a mesma, a visão do Deus que é soberano diante de cada situação (seja ela qual for), 

ainda está de pé. Isso, porque o cristão sabe que Jesus o seu Senhor e Salvador, 

disse: “tenham ânimo! Eu venci o mundo” (JOÃO, 16:33c). Ele não venceu apenas um 

                                                     
11 Grudem (2018, p. 10) em Bases da Fé Cristã, comunica que “conhecer e compreender as crenças 
cristãs básicas é importante para todos os cristãos, pois pessoas que não sabem o que a Bíblia ensina 
não terão capacidade de distinguir a verdade do erro e serão como ‘crianças, levadas de um lado para 
o outro pelas ondas, jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina’ (Efésios 4:14). Mas cristãos 
que possuem um sólido fundamento serão mais maduros e não desviados facilmente; terão maior 
capacidade de julgar ‘os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem 
quanto o mal’ (Hebreus 5:14).” 
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problema, mas o problema da morte eterna. Diante disso, como o cristão pode se 

entregar ao medo e a falta de fé? 

 A cosmovisão continua a apontar para o Deus que se revelou em Cristo, e este, 

que morreu para que se cumprisse a lei. Por isso, a vitória de Cristo foi sobre toda a 

realidade caída. A sua obra, aponta para o descanso eterno prometido pelo Pai. 

 Para Carson (2007), as aflições descritas, não são apenas ao que acontecia. 

Ou seja, a paz que Jesus direciona seu povo a ter, é uma paz que deve abarcar o hoje 

e o amanhã. Por quê? Porque a base de toda essa segurança, vem porque ele [Jesus] 

venceu. A sua morte se opôs a ausência de sentido do mundo, portanto, em Cristo, o 

cristão encontra o sentido de tudo. 

 Mesmo que as aflições venham (como ocorre com a pandemia), a esperança 

continua naquele que venceu toda a desordem. E que por meio de sua entrega na 

cruz, propiciou a eternidade ao lado do Pai. A sua vitória, aponta para um tempo onde 

não mais existirá dor, morte e sofrimento, mas apenas, a presença perfeita do Senhor. 

A pandemia não mudou a fé e a esperança cristãs, ela somente serviu para confirmar 

o que Cristo falou. “Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo! Eu 

venci o mundo” (JOÃO, 16:33b). 

 Mesmo diante destes textos, é fácil ceder diante de momentos difíceis. Um 

grito as vezes silencioso dentro de cada um. A dor em muitos casos, tenta provar sua 

tese. O medo aparece como a verdade sobre um universo que surgiu “do nada”. 

 

A resposta do cristão diante da pandemia 

 

 O cristão vive hoje, em uma época esquecida por Deus? Não há nada mais que 

traga alegria? Chesterton (2019) em Ortodoxia, indica que o mundo não precisará 

nunca reclamar por uma possível falta de coisas dignas de contemplação, ou seja, as 

maravilhas como ele traz. O grande ponto, é a incapacidade que o ser humano tem 

de não se maravilhar com o que vê (não é se maravilhar com o desastre, mas com a 

certeza que Deus não perdeu o controle). A pandemia causou uma intensificação 

dessa incapacidade? Talvez, no entanto, não deveria. 
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 Por falta de informação, muitos se deixam levar pelo que ocorre ao seu redor.12 

A visão de mundo mudou ou deve mudar? Não. Talvez o melhor a dizer, não seja que 

a forma cristã de se viver/entender o mundo mudou, todavia é, que o cristão 

amadureceu diante das difíceis situações que a humanidade passou e que ainda 

passa com a pandemia do COVID-19. 

 Provavelmente, a falta de compreensão da fé cristã de modo geral. Conhece-

se o nome Jesus, se cita com certa frequência a palavra Deus, e ainda, sabem-se algo 

sobre o Espírito Santo. Contudo, em grande parte não se entende o que Strong (2007) 

chama de imutabilidade divina. Ou seja, não compreendem que o Deus revelado na 

Bíblia, nunca mudou e nunca mudará. Porque a sua essência como diz Strong, é 

perfeita e completa. Grudem (2010) ainda completa dizendo, que a imutabilidade 

pode ser também entendida como um estado de inalterabilidade. Para ele, nada que 

ocorreu, ocorre ou ocorrerá, pode mudar o que Deus é em essência. 

 Ou seja, o mesmo Deus que criou todas as coisas boas, é aquele que diz 

através de Paulo em Romanos (8:28), “sabemos que Deus age em todas as coisas 

para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu 

propósito”. Por isso, continua-se a crer que Deus se encontra acima de toda as 

tragédias, e a resposta cristã, deve ser um apontamento para sua soberania. 

 Além disso, Rega (2020), apontou alguns paradigmas que a pandemia afetou, 

entre eles, a concepção da igreja estar fechada parece ter sido a mais afetada. A 

compreensão que a igreja [o templo] não poderia ficar “fechada”. Aqui pode estar 

mais uma falha. 

 Quando se observa a definição Allison (2021) em Eclesiologia, não se encontra 

nenhuma alusão as paredes ou ao templo como sendo a igreja, o apontamento dele 

é sempre direcionado ao uso que a igreja (como povo de Deus) faz do templo. 

 

A igreja é o povo de Deus salvo por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo e que 

foi incorporado a seu corpo por meio do batismo com o Espírito Santo. Ela consiste em 

                                                     
12 Castilhos; Melo (2020, p. 774) argumentam sobre o perigo da informação falsa que é espalhada, 
dizem que “as fake news causam pânico, ansiedade, medo e raiva na sociedade, atrapalhando e 
confundindo as pessoas em meio à pandemia, visto que transmitir maus conselhos de saúde, 
desinformações e notícias de cunho falso, resultam em reações emocionais, desestabilidades 
econômicas e políticas, cujos danos são imensuráveis ao coletivo.” 
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dois elementos inter-relacionados: a igreja universal [...] essa igreja universal se 

manifesta em igrejas locais [...] essas comunidades se reúnem regularmente para adorar 

o Deus triúno, proclamar sua Palavra, apresentar o evangelho a não cristãos, discipular 

seus membros, cuidar das pessoas por meio de oração e contribuição e posicionar-se 

tanto em prol do mundo quanto contra ele. (ALLISON, 2021, p. 28) 

  

 Isso posto, o cristão pode ficar triste com o fechamento dos templos, 

entretanto, não deve pensar que a Igreja de Cristo fechou. A resposta cristã, precisa 

ser coerente com o entendimento bíblico sobre o que é a igreja. Assim, precisa-se ter 

a compreensão igreja no meio cristão se refere ao povo que compartilha da mesma 

fé em Cristo em todos os tempos, como Grudem (2018) coloca. Pensar diferente 

disso, seria romper com um fundamento da fé cristã. 

 O exemplo citado anteriormente, é apenas um de vários problemas que vieram 

à tona com a pandemia. 13 Ou seja, a dificuldade vivida através da pandemia pode ter 

apontado para a falta de fundamentação em como se compreendia alguns pontos. 

 Contudo, tudo isso não é um problema apenas do momento que se vive. Como 

direciona Pereira (2016), o cristão precisa compreender a época em que ele vive, isso, 

se não quiser ser engolido por ela. Para ele, a troca dos absolutos pelos relativos na 

contemporaneidade (algo que vem ocorrendo a um bom tempo), fez com que a 

religião cristã tradicional perdesse espaço. 

 Pereira (2016) diz que as pessoas estão buscando uma religião que se pareça 

com elas. E isso, vai contra a ideia de conversão cristã. O indivíduo é chamado a ser 

como Cristo, é convocado a ter uma renovação da mente. Ou seja, a cosmovisão de 

cada um, precisa ser substituída pela cosmovisão cristã. Contudo, os fiéis 

contemporâneos buscam de forma repetitiva por experiências mais sobrenaturais e 

mais extraordinárias que as anteriores. 

 Diante disso, a sugestão de Agostinho (2002), de que o cristão precisa tomar 

posse de toda verdade que seja compatível com a revelação divina, pois toda a 

verdade procede de Deus. Assim, o cristão precisa aprender a interagir com essa 

“nova” forma de buscar a Deus, para que através disso, possa dar uma resposta 

                                                     
13 Rega (2020) ainda aponta que a pandemia afetou outros paradigmas: [além do templo] o domingo, 
o púlpito, o clero, o funcionalismo pragmático e a estética sagrada. Ele aponta em cada um, como a 
pandemia levou o povo a perceber que algumas coisas estavam sendo mal interpretadas. 



 

Thiago Antunes dos Santos | 677 

 

 

 

coerente ao mundo (o que não quer dizer aceitar qualquer pensamento). Para Orr 

(1893), a forma que se entende a realidade, precisa ser direcionada pela revelação do 

Cristo, ou seja, todo esse envolvimento e resposta, deve estar fundamentada em 

Cristo. 

 “A imagem de uma mosca tentando chegar a alguma conclusão sobre um 

elefante” (LEWIS, 2018, p.195). Quando se compreende e analisa a frase, alinhando a 

ideia da Cosmovisão teve início, quando entende-se a proporção da frase escrita por 

Lewis. Cada ser humano renovado em Cristo, é um pontinho no meio de uma 

imensidão criada por Deus, este, que busca compreender a cada dia mais aquele que 

o criou. 

 A visão cristã de forma alguma pode ser um amontoado de ideias que não 

oferecem sentido algum, o cristão por isso, deve entender sua missão de comunicar 

o que Deus revelou, mesmo diante das adversidades. “Crer em algo é sustentar uma 

doutrina. Até aqueles que não acreditam em nada sustentam uma doutrina (o 

niilismo). A doutrina está aqui para ficar. A única questão é se é cristã ou não, se é 

saudável ou tóxica” (VANHOOZER, 2015, p. 92). No entanto, o problema surge, pela 

falta de entendimento sobre a visão cristã de mundo. Assim, diante das dificuldades 

(que foram intensificadas com a pandemia) a fé é provada. 

 Através dos relatos de Eusébio de Cesaréia (2005) em História Eclesiástica, de 

como os cristãos e pagãos se comportaram diante da doença que sobreveio em 

Alexandria. No livro VII (22, 10), encontra-se o relato dos pagãos repelindo até os 

mais queridos, e aparentemente, fazendo de tudo para evitar o contágio. Entretanto, 

também no livro VII (22, 7-9), os cristãos são apresentados como aqueles que 

cuidaram dos enfermos, e até como foram imprudentes, ocorrendo de serem também 

infectados. 

 Diante disso, a questão a ser defendida não é um posicionamento negligente 

por parte dos cristãos, mas, entender o envolvimento do cristão neste momento de 

tensão. Apontando como os cristãos se apresentaram diante deste momento 

histórico. Será que não seria essa a mesma ideia para a atual pandemia? Um 

envolvimento cristão, que traz consolo, paz e uma direção. 

 A forma como o cristão entende o mundo precisa mudar? Precisa mudar, se a 

forma como se entende hoje o mundo não for fundamentada na Escritura. O que na 
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verdade percebe-se, é que muitos aparentemente por não compreender corretamente 

a visão cristã de mundo, começaram a questionar sua fé por causa dos 

desdobramentos da pandemia. Isso não quer dizer, que até mesmo o cristão não 

tenha feito isso. No entanto, o que percebe-se, é que este consegue lidar melhor com 

o momento. 

 

Considerações finais 

 

 Através da Cosmovisão, concluiu-se que o cristão pode ter segurança no Deus 

que serve. As dificuldades de modo geral, não podem ser vistas como superiores a 

palavra de Deus, pois Jesus mesmo avisou que aqueles que o seguem teriam 

aflições. Assim, a pandemia do COVID-19 deve ser vista como mais “uma etapa” que 

faz parte do processo de amadurecimento de cada um. 

 É nos momentos de dificuldade, a fé cristã é colocada à prova, que o 

cristianismo mais se fortalece, e que continua a se solidificar em Cristo. Não se 

encaixa na cosmovisão bíblica o medo paralisante, ou até mesmo, a falta de fé em 

dias melhores. Por outro lado, o que deve estar sempre encaixado, é a certeza da 

eternidade herdada em Cristo para aqueles que depositaram sua fé nele. 

 O cristianismo diante da pandemia, pode ser mais participativo. Apontando 

como a Escritura ajuda a compreender situação atual, como ela também consola e 

traz ânimo. O posicionamento do cristão não pode se assemelhar com os que 

compartilham de “fake news”, ou daquele que está aprisionado pelo medo advindo 

com a pandemia, mas sim, precisa assumir a postura daquele que carrega a visão de 

Deus para o mundo. Aquele que compreende a dor e a alegria, entretanto, acima de 

tudo entende a soberania divina em cada evento. 
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 74. TUDO ESTÁ INTERLIGADO: ECOLOGIA, EDUCAÇÃO E HUMANIZAÇÃO 

 
EVERYTHING IS CONNECTED: ECOLOGY, EDUCATION AND HUMANIZATION 

 

Zilda Maria da Silva1 
 

 
ST 10 – Interfaces e discursos no (con)texto da cosmovisão, direitos humanos, formação e 

ecologia 

 

Resumo 
A comunicação “Tudo está interligado: Ecologia, Educação e Humanização” parte do 
contexto atual, de sofrimento humano com a pandemia COVID 19 que impôs 
distanciamento social, uso de máscara e o cuidado com a higiene pessoal. Com a 
proposta de uma Ecologia integral que encontramos na Encíclica Laudato Si, Capítulo 
IV- que nos convida a tomar consciência da complexidade da crise ecológica e o 
Capítulo VI - Educação e espiritualidade ecológicas com um apelo à necessidade de 
formar um novo tipo de pessoa, que é tarefa de todos, “ a humanidade precisa mudar”. 
E o Pacto Educativo Global, no qual “deseja difundir um novo modelo relativo ao ser 
humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza, através de uma educação 
integral, inclusiva, capaz de uma escuta paciente e de um diálogo construtivo”. Com 
um olhar para Jesus suas atitudes que humanizam e gera um novo estilo de vida. 
Humanização como realização integral de cada pessoa e a construção da história 
humana de acordo com a dignidade de todo ser humano, imagem de Deus, recriados 
em Cristo pela força do Espírito. A educação como poder transformador, pois educar 
é apostar e infundir no presente a esperança.  
Palavras-chave: Educação. Ecologia. Humanização. 
 
Abstract 
The communication “Everything is interconnected: Ecology, Education and 
Humanization” is part of the current context, of human suffering with the COVID 19 
pandemic, which imposed social distance, the use of masks and care with personal 
hygiene. With the proposal of an integral ecology that we find in the Encyclical 
Laudato Si, Chapter IV - which invites us to become aware of the complexity of the 
ecological crisis and Chapter VI - Ecological education and spirituality with an appeal 
to the need to form a new type of person, which is everyone’s task, “humanity needs 
to change”. And the Global Educational Pact, in which “it wants to spread a new model 
related to the human being, life, society and the relationship with nature, through a 
comprehensive, inclusive education, capable of patient listening and constructive 
dialogue”. With a look to Jesus his attitudes that humanize and generate a new way 
of life. Humanization as the integral realization of each person and the construction 
of human history in accordance with the dignity of every human being, image of God, 
recreated in Christ by the power of the Spirit. Education as a transforming power, 
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since educating is betting on and instilling hope in the present. 
Keywords: Education. Ecology. Humanization. 
 

Introdução 

 

Vivemos um tempo difícil e de desafios com a Pandemia COVID 19, um vírus 

invisível que tornou visível situações de pobreza que assola todo o mundo, 

principalmente os pobres, os deixados à margem de um sistema econômico que cada 

vez mais excluí, aumentando o número de pessoas sem acesso ao necessário para 

viver com dignidade e qualidade de vida, faz falta uma maior consciência do cuidado 

com a vida humana e a casa comum. Neste contexto, ao invés de crescer a 

humanização e o cuidado com a vida, o ser humano vive perplexo, desorientado, 

conectado com o mundo através das redes digitais e desconectado com o seu 

interior.  

O Papa Francisco, ao abordar a questão da Pandemia, realizou nove 

Audiências entre 05 de agosto e 30 de setembro de 2020, que foram chamadas de 

Catequese   “Curar o Mundo”, cujos temas percorrem: “os caminhos da dignidade, da 

solidariedade e da subsidiariedade; caminhos indispensáveis para promover a 

dignidade humana e o bem comum” (FRANCISCO, Audiência Geral de 30/09/2020) 

Logo na introdução de suas catequeses em 05 de agosto, ele convoca toda Igreja, 

discípulos de Jesus a perguntar: como podemos ajudar a curar o nosso mundo hoje? 

E em sua última catequese de 30 de setembro de 2020, citando alguns 

números da Encíclica Laudato Si, diz que: 

 

Jesus, que renova e reconcilia cada criatura (cf. 2 Cor 5, 17; Cl 1, 19-20), concede-nos os 

dons necessários para amar e curar como ele sabia fazer (cf. Lc 10, 1-9; Jo 15, 9-17), para 

cuidar de todos sem distinção de raça, língua ou nação. Para que isto aconteça realmente, 

precisamos contemplar e apreciar a beleza de cada ser humano e de cada criatura. Fomos 

concebidos no coração de Deus (cf. Ef 1, 3-5). «Cada um de nós é o fruto de um 

pensamento de Deus. Cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um é 

necessário». Além disso, cada criatura tem algo a dizer-nos sobre Deus  Criador (cf. Enc. 

Laudato si', 69.239). Reconhecer esta verdade e dar graças pelos vínculos íntimos da 

nossa comunhão universal com todas as pessoas e todas as criaturas ativa «um cuidado 

generoso e cheio de ternura» (LS 220). Ajuda-nos também a reconhecer Cristo presente 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#69
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#239
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nos nossos irmãos e irmãs pobres e sofredores, a encontrá-los e a ouvir o seu clamor e 

o clamor da terra que lhes faz eco (cf. LS, 49). FRANCISCO, Audiência Geral 30/09/2020) 

 

Um apelo ao cuidado cheio de ternura, apreciando a beleza de cada ser 

humano e de cada criatura, pois cada um é fruto de um pensamento de Deus, é 

querido, amado e necessário. Existe um vínculo íntimo da comunhão universal, por 

isso a ecologia integral, exige consciência ecológica, cuidado com a casa comum, 

uma antropologia onde o pobre seja sujeito de sua história. 

 Com esta sensibilidade e cuidado com cada pessoa o Papa Francisco lança o 

Pacto Educativo Global, “onde qualquer mudança de época que estamos 

atravessando, requer um caminho educativo, que gere uma rede de relações 

humanas e abertas. 

 

Educação com seu poder transformador: - educar é apostar e infundir no presente a 

esperança que rompe os determinismos e fatalismos com que as vezes o egoísmo do 

forte, o conformismo do vulnerável e a ideologia do utopista se querem impor como único 

caminho possível; - educar é sempre um ato de esperança que convida à comparticipação 

transformando a lógica estéril e paralisadora da indiferença numa lógica diferente, capaz 

de acolher a nossa pertença comum. (FRANCISCO, 15/10/2020) 

 

 Tudo está interligado – relacionado: ecologia, educação e humanização. 

 

Ecologia  

 

A Encíclica Laudato Si, nos convida a tomar consciência da complexidade da 

crise ecológica, que tem múltiplas causas e ousar transformar, para combater tudo o 

que causa o sofrimento humano e do meio ambiente e pensar uma “ecologia integral 

que inclua as dimensões humanas e sociais” (FRANCISCO, 2015, n.137, p. 85) “Não 

há duas crises separadas uma ambiental e outra social; mas uma única e complexa 

crise socioambiental” (FRANCISCO, 2015, n.139, p.86). “É necessário recorrer 

também às diversas riquezas culturais dos povos, à arte e à poesia, à vida interior e 

à espiritualidade”,(FRANCISCO, 2015, n.63, p. 43) para construirmos um diálogo entre 

fé e razão e juntos encontrar caminhos para o cuidado da casa comum. 
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Mas, hoje, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica 

sempre se torna uma abordagem social que deve integrar a justiça nos debates sobre o 

meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres” 

(FRANCISCO, 2015, n.49, p.34). 

 

 A ecologia integral nasce da plena consciência de que tudo está relacionado e 

interligado.2 Se tudo está relacionado, também o estado de saúde das instituições de 

uma sociedade tem consequências ao ambiente e na qualidade de vida humana toda 

lesão da solidariedade e da amizade cívica provoca danos ambientais (FRANCISCO, 

2015, n.142, p.87). 

 

Paz, justiça e conservação da criação são três questões absolutamente ligadas, que não 

se poderão separar, tratando-as individualmente sob pena de cair novamente no 

reducionismo. Tudo está relacionado, e todos nós seres humanos, caminhamos juntos 

como irmãos e irmãs numa peregrinação maravilhosa, entrelaçados pelo amor que Deus 

tem a cada uma das suas criaturas e que nos une também, com terna afeição, ao irmão 

sol, à irmã lua, ao irmão rio e à mãe terra (FRANCISCO, 2015, n. 92, p. 59-60). 

 

 Com esta imagem de cuidado e afeição a toda a criação, que viveu e ensinou 

São Francisco, e com a consciência de que tudo está interligado, tudo está 

relacionado, passamos a educação, o educar é sempre um ato de esperança e de 

transformação de uma lógica da indiferença para a capacidade de acolher a nossa 

pertença a casa comum. “Sentimos o desafio de descobrir e transmitir a mística de 

viver juntos, misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, para participar 

nesta maré um pouco caótica que pode transformar-se numa verdadeira experiência 

de fraternidade” (FRANCISCO, 2013, n. 87, p. 57). Educação e formação tornam-se 

prioritárias pois ajudam as pessoas a se tornarem protagonistas diretos e 

construtores do bem comum e da paz. 

 

Educação 

 

Encontramos no capítulo VI da Encíclica Laudato Si: Educação e 

                                                     
2 Cf. LS nn.16, 70,91, 92,117,120,138,142,240 
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espiritualidade ecológicas, um apelo à necessidade de formar um novo tipo de 

pessoa, que é tarefa de todos, “a humanidade precisa mudar”, para mudar precisa ter 

consciência de uma origem comum, com novas atitudes e novos estilos de vida com 

um grande desafio cultural, espiritual e educativo (FRANCISCO, 2015, n. 202, p.119). 

 

A atitude basilar de autotranscender, rompendo com a consciência isolada e a 

autoreferencialidade, é a raiz que possibilita todo o cuidado dos outros e do meio 

ambiente; e faz brotar a reação moral de ter em conta o impacto que possa provocar cada 

ação e decisão pessoal fora de si mesmo. Quando somos capazes de superar o 

individualismo, pode-se realmente desenvolver um estilo de vida alternativo e tornar-se 

possível uma mudança relevante na sociedade (FRANCISCO, 2015, n. 208, p. 121-122). 

 

A partir da superação do individualismo, podemos pensar uma educação 

ecológica. Colocando a pessoa no centro de um processo educativo, promovendo 

seu valor e sua singularidade para emergir a sua especificidade, a sua beleza, sua 

singularidade e ao mesmo tempo, a sua capacidade de estar em relação com os 

outros e com a realidade que a rodeia, rejeitando os estilos de vida que favorecem a 

difusão da cultura do descarte, promovendo uma cultura do cuidado, do bem comum, 

do amor. 

 

Esse amor pode gerar estruturas sociais que nos encorajam a partilhar em vez de 

competir, que nos permite incluir os mais vulneráveis, em vez de os descartar, e que nos 

ajudam a expressar o melhor da nossa natureza humana e não o pior. O verdadeiro amor 

não conhece a cultura do descarte, não sabe o que isso é. De fato, quando amamos e 

geramos criatividade, quando geramos confiança e solidariedade, então emergem 

iniciativas concretas para o bem comum (FRANCISCO, Audiência 09/09/2020). 

 

 Neste caminho de uma ecologia integral, a espiritualidade cristã propõe um 

caminho de crescimento, uma experiência de uma paz interior, que consiste em 

alargar a nossa compreensão da paz, que é muito mais do a ausência de guerra.   

A paz interior das pessoas tem muito a ver com o cuidado com a ecologia e 

com o bem comum; porque autenticamente vivida, reflete-se num equilibrado estilo 

de vida aliado à capacidade de admiração que leva à profundidade da vida 

(FRANCISCO, 2015, n.225, p. 129-130).  
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 E esta profundidade de vida é uma atitude do coração, que vive tudo com 

serena atenção, que sabe manter-se plenamente presente diante de uma pessoa sem 

estar pensando no que virá depois, que se entrega a cada momento como um dom 

divino que se deve viver. 

  

Jesus ensinou-nos essa atitude, quando nos convidava a olhar os lírios do campo e as 

aves do céu, ou quando, na presença de um homem inquieto, “fitando nele o olhar, sentiu 

afeição por ele” (Mc 10,21) Com certeza Ele estava plenamente presente diante de cada 

ser humano e de cada criatura, mostrando-nos assim um caminho para superar a 

ansiedade doentia que nos torna superficiais, agressivos e consumistas desenfreados 

(FRANCISCO, 2015, n. 226, p. 130). 

 

 Jesus no ensina a crescermos em sensibilidade, no cuidado de uns para com 

os outros, no cuidado com a natureza, e isto implica na capacidade de estar e viver 

juntos, sermos pessoas de comunhão, tornando presente o amor fraterno. 

  

O amor, cheio de pequenos gestos de cuidado mútuo, é também civil e político, 

manifestando-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. O amor 

à sociedade e o compromisso pelo bem comum são formas eminentes de caridade, que 

toca não só as relações entre indivíduos, mas também as macro relações como 

relacionamentos sociais, econômicos, políticos (FRANCISCO, 2015, n.231, p. 132). 

 

 Seguimos a reflexão com o tema da humanização. Com um olhar a Jesus que 

se faz humano nascendo do ventre de Maria. Jesus Cristo que viveu uma proximidade 

com todos, principalmente dos pobres e marginalizados, nos ensina que ser cristão 

é um estilo de vida, um jeito de ser e estar no mundo. 

 

Humanização 

 

O processo de humanização implica a evolução do ser humano, pois ele tenta 

aperfeiçoar suas aptidões através da interação com o seu meio. Para cumprir essa 

tarefa, os indivíduos utilizam recursos e instrumentos como forma de auxílio. A 

comunicação é uma das ferramentas de grande importância na humanização. O ser 
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humano vive um processo de crescimento e busca por experiências pessoais, 

interagindo com os outros, com a natureza; por isso o ser humano é um ser social.  

O conteúdo humano da moral cristã, pode ser expressado mediante o princípio 

ético de humanização, assim humanizar se converte na orientação básica e no 

objetivo mais completo da moral cristã. O Evangelho, mensagem de Jesus, 

transformado em vida, comunidade dos que creem se constitui mediante uma 

circularidade entre mensagem e vida e ao mesmo tempo, é uma forma de entender 

as coisas, os acontecimentos, a própria pessoa em sua individualidade; e uma 

maneira de viver, é um estilo de vida.  

 O caminho ensinado por Jesus, é um caminho humano, um caminho novo, um 

estilo de viver novo que se percorre com os olhos fixos nele. Jesus é uma figura que 

pode humanizar a todos, aprendendo com Ele, a ter misericórdia, compaixão, viver a 

solidariedade, a partilha, nos pequenos gestos de ternura que acolhe, acompanha e 

cura. 

 

A compaixão de Jesus supõe hoje, em primeiro lugar, interiorizar o sofrimento dos outros, 

o deixar-se afetar, ser sensível a este sofrimento. Em segundo lugar, este sofrimento 

interiorizado deve tornar-se - em Jesus tornou-se - um movimento de ação, um estilo de 

vida. Há estilos de vida que são compassivos e há estilos de vida que são frios e de muitas 

outras formas, e depois, em um terceiro lugar, que este estilo de vida se torne concreto 

em ações, em compromissos, em atitudes orientadas para aliviar o sofrimento e, se 

possível, erradicá-lo. Que possamos ver muito claramente que a primeira coisa que 

importa é uma vida feliz e saudável para todos, a começar pelos últimos (BERMEJO, 2015, 

p. 47-48). 

 

Estamos chamados a ser melhores com o estilo de vida que nos ensinou 

Jesus, a viver com esperança, a sonhar que outro mundo é possível.  

 Devemos ter em conta que o objetivo da humanização não se reduz apenas ao 

âmbito econômico nem a qualquer outro âmbito concreto, político, cultural, social, 

etc. Tem a ver com o significado integral da pessoa. “O bem comum pressupõe o 

respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis 

orientados para o seu desenvolvimento integral” (FRANCISCO, 2015, n. 157, p. 95). 

Humanização é a realização integral de cada pessoa e a construção da história 
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humana de acordo com a dignidade de todo o ser humano, imagem de Deus, 

recriados em Cristo pela força do Espírito. 

 

Considerações Finais 

 

A comunicação “Tudo está interligado. Ecologia, Educação e Humanização” 

propõe um caminho, no qual a educação tem um papel importante na formação e 

construção de uma sociedade na qual todos sejam respeitados, incluídos e não 

descartados. 

 Como irmãos, nesta casa comum: “Precisamos ter a coragem de gerar 

processos que assumam conscientemente a fragmentação existente e os contrastes 

que efetivamente carregamos conosco; a coragem de recriar o tecido de relações em 

prol de uma humanidade capaz de falar a linguagem da fraternidade”3 (FRANCISCO 

15/10/2020). 

 A pessoa, o seu valor, a sua dignidade e, ao mesmo tempo a sua capacidade 

de estar em relação com os outros e com a realidade que a rodeia, com um estilo de 

vida conforme a proposta de Jesus, de dignidade para todos, principalmente os 

pobres. A educação como um caminho de transformação e esperança.  
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Resumo 
A Ciência da Religião enquanto disciplina acadêmica se consolidou na Europa na 
segunda metade do século XIX, mas tem a sua aparição no Brasil apenas a partir do 
final do século XX. Os primeiros movimentos institucionais datam da década de 60 
na Universidade Federal de Juiz de Fora/MG (UFJF). Na década 70 a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC SP) e a Universidade Metodista de São 
Paulo (UMESP) também iniciaram processos de implantação da disciplina, porém em 
nível de estudos pós-graduados. Nos anos 90, a UFJF também implanta o seu 
Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião. O objetivo dessa comunicação 
é apresentar algumas reflexões sobre o perfil epistemológico da disciplina nesse 
período, o qual nomeamos como período de implantação (1968 a 2000). A pesquisa 
se deu através da pesquisa bibliográfica e documental. Concluiu-se: 1) Docentes 
estariam mais guiados por seus vínculos com o objeto e menos com o perfil teórico-
metodológica da disciplina. 2) Observa-se que o interesse pelo objeto antecede e se 
sobrepõe à delimitação disciplinar. 3) A Teologia da Libertação pauta temas e 
métodos para disciplina. 4) A Teologia encontra na Ciência da Religião uma forma de 
rever seu estatuto epistemológico e sua cidadania no cenário acadêmico. 5) O 
método interdisciplinar orienta os estudos de religião influenciando o perfil da 
disciplina majoritariamente reconhecida no país como Ciências da Religião. A 
presente comunicação abordará esses aspectos do ponto de vista crítico, 
considerando possíveis impactos para as etapas que se seguiram à implantação da 
disciplina no país. 
Palavras-chave: Ciência da Religião. Epistemologia da Ciência da Religião. Pesquisa 
documental. 
 
Abstract 
The Science of Religion as an academic discipline was consolidated in Europe in the 
second half of the nineteenth century, but has its appearance in Brazil only from the 
end of the twentieth century. The first institutional movements date from the 1960s 
at the Federal University of Juiz de Fora/MG (UFJF). In the 1970's the Pontifical 
Catholic University of São Paulo (PUC SP) and the Methodist University of São Paulo 
(UMESP) also started processes to implement the discipline, but at the post-graduate 
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level. In the 1990s, UFJF also implement its Graduate Program in Religion Science. 
The objective of this communication is to present some reflections about the 
epistemological profile of the discipline in this period, which we have named as the 
implantation period (1968 to 2000); were it was done through bibliographic and 
documental research. It was concluded that: 1) The professors would be more guided 
by their bindings with the object and less with the theoretical-methodological profile 
of the discipline. 2) It is observed that the interest for the object precedes and 
overlaps the disciplinary delimitation. 3) Liberation theology guides the discipline's 
themes and methods. 4) Theology finds in religious science a way to review its 
epistemological status and its citizenship in the academic arena. 5) The 
interdisciplinary method guides the studies of religion, influencing the profile of the 
discipline mostly recognized in the country as Sciences of Religion. The present 
communication will approach these aspects from a critical point of view, considering 
possible impacts for the stages that followed the implatation of the discipline in the 
country. 
Keywords: Science of Religion. Epistemology of the Science of Religion. Documentary 
research. 

 

Introdução  

 

 A presente comunicação tem como objetivo investigar o perfil epistemológico 

da Ciência da Religião, através da análise documental dos três primeiros programas 

da disciplina no Brasil. Desse modo, a pesquisa se concentrou nos programas das 

seguintes universidades: Universidade Federal de Juiz de Fora, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo e Universidade Metodista de São Paulo. Como 

marco temporal, as análises compreendem o período de 1968 a 2000.2 Parte-se do 

pressuposto que a história é componente fundamental a formação do estatuto 

epistemológico de uma disciplina. Desse modo, as constituintes próprias de uma 

disciplina sempre serão frutos de um contexto externo. No caso brasileiro, o perfil 

epistemológico da Ciência da Religião é resultado da convergência de forças 

religiosas, políticas e acadêmicas. A partir da análise de cada programa, a pesquisa 

se orienta por duas frentes: o histórico geral e a concepção de Ciência da Religião 

presente nas fontes documentais.  

 

 

                                                     
2  A comunicação aqui apresentada é parte de minha dissertação do mestrado. O acesso aos 
documentos dos programas se tornou viável pela contribuição do Prof. Flávio Senra, Prof. Frederico 
Pieper, Prof. Etienne Alfred Higuet e Rafael Bertante. Minha gratidão e reconhecimento.  
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Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

 A primeira instituição a cogitar um programa de Ciência da Religião foi a 

Universidade Federal de Juiz de Fora. O projeto foi fomentado pelos padres 

redentoristas, especialmente Padre Jaime Snoek, no final da década de 60. Em um 

documento de 10 de fevereiro de 1967, intitulado “Instituto de Filosofia e Teologia da 

UFJF – Estado atual da questão e 3ª tentativa de síntese da reflexão”, Padre Jaime 

Snoek indica que em 1966 havia um desejo inicial de se criar um Instituto de Ciências 

religiosas na UFJF. Com o avanço do debate, optou-se por pleitear um Instituto de 

Teologia e Filosofia, incluindo um departamento de Ciências Religiosas. Sobre o 

departamento afirma Snoek (1967, p. 3):  

 

O Objetivo desse departamento é de dar uma oportunidade a todos os acadêmicos que 

desejarem de um conhecimento sintético, em nível científico, do fenômeno da 

religiosidade e das grandes religiões existentes. Uma iniciação bíblica e uma iniciação no 

Mistério cristão seriam disciplinas importantes deste departamento. (SNOEK, 1967, p. 3).  

 

 Os objetivos do departamento indicam um movimento embrionária em direção 

a Ciência da Religião. O trato científico da religiosidade e o interesse pelas grandes 

religiões existentes caracteriza um movimento que rompe com os limites teológicos 

cristãos. Porém, a mudança de perspectiva ainda é tímida. Iniciação bíblica e 

iniciação ao Mistério cristão indicam a acentuada presença teológica do projeto.  

 Em 1977, os conflitos em torno da validade da proposta de um curso de Ciência 

da Religião se intensificaram. Com isso, o departamento se prestou em produzir 

memoriais em defesa da legalidade da disciplina. Em um deles de 1980, Victorino 

Nunes Duarte apresenta as competências do Curso de Ciência da Religião: “Compete 

ao Curso de Ciência das Religiões estudar do ponto de vista fenomenológico, a 

religiosidade, essa atitude dinâmica de abertura do homem ao sentido radical 

(transcendente) de sua existência segundo P. Tiliich.” (DUARTE, 1980, p. 4). Há uma 

centralidade da fenomenologia no empreendimento da disciplina. Além disso, 

assume que “[…] um curso dessa natureza deve pautar-se por uma linha 
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estreitamente objetiva do estudo do fenômeno religioso, (isento de conotações 

confessionais) independentemente de determinado credo.” (DUARTE, 1980, p. 5).  

 Em um outro documento, presumivelmente do mesmo período, encontra-se a 

seguinte concepção da disciplina: “Entendemos por Ciências da Religião o estudo 

descritivo, comparativo e analítico das manifestações religiosas nas mais diversas 

culturas, empreendido de maneira sistemática, com métodos empíricos e racionais.” 

(UFJF, Sem data). A afirmação traz as constituintes básicas da disciplina de acordo 

com os padrões estabelecidos na Europa no final do século XIX. 

  

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

 

 Na PUC-SP os movimentos de implantação da Ciência da Religião surgiram 

sob influência do Concílio Vaticano II e do Documento de Buga. O objetivo central dos 

pesquisadores/as era produzir um debate acadêmico sobre os problemas sociais 

vividos no Brasil e na América Latina, sob inspiração da Teologia da Libertação. A 

implantação de um Mestrado em Teologia e Ciências da Religião foi solicitada a 

Comissão de Ensino e ao Conselho de Ensino e Pesquisa, em 06 de dezembro de 

1968. Contudo, fora aprovado somente como Mestrado em Ciências da Religião, 

retirando o termo Teologia do programa.  

 O primeiro documento analisado é o Regulamento do programa de Mestrado. 

Não há uma data do documento, mas certamente é anterior a 1995. Os objetivos do 

programa permanecem o mesmo do ante projeto. Porém há uma mudança 

significativa no quarto objetivo, lê-se: “Conferir o grau de Mestre em Ciências da 

Religião, mediante o regime de créditos, cursos e dissertações.” (PUC-SP, Sem Data). 

O ante projeto conferia ao aluno/a o grau de mestre em Teologia e Ciências da 

Religião. Nesse documento o programa se organiza em duas linhas básicas de 

estudo e pesquisa: 

 

I – Igrejas, ritos, misticismo, movimentos, religiões populares, comunidades de base sob 

o prisma da política e da ideologia 

II – Conhecimento filosófico, conhecimento religioso e conhecimento teológico – 

fronteiras epistemológicas. (PUC-SP, p. 20-21, Sem data). 
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 Os eixos centrais do programa se organizam em dois pontos: uma primeira 

linha voltada para o estudo da pluralidade das manifestações religiosas e suas 

relações com a sociedade e outra, assegura a reflexão sobre as constituintes e limites 

epistemológicos do conhecimento filosófico, religioso e teológico. Curioso notar que 

o estudo sobre as teorias do conhecimento, além da Filosofia e Teologia – disciplinas 

familiares aos professores – o projeto incluía o estudo sobre a produção de 

conhecimento religioso. Não é possível identificar se esse conhecimento religioso 

pode ser traduzido por um estudo epistemológico da Ciência da Religião. Porém, uma 

indicação de um estudo epistemológico, propriamente voltado para a Ciências da 

Religião, fica mais claro no documento que será analisado a seguir. 

 Outro documento analisado no caso da PUC-SP é o regulamento do Programa 

de Estudos da Pós-graduação em Ciências da Religião – Mestrado, datado de 29 de 

junho de 1995. A principal diferença que se observa é na estruturação das linhas de 

pesquisa do programa. Nesse momento, o curso se articulava da seguinte forma: 

Cursos introdutórios, Fundamentos das Ciências da Religião, Religião, Sociedade e 

Estado e Religião e Campo simbólico. Por esses eixos, já se percebe uma 

aproximação maior com a Ciências da Religião. O primeiro núcleo, Fundamentos das 

Ciências da Religião, buscava assumir as características e particularidades da 

disciplina. Como pode-se observar no texto, 

 

A crescente diversidade de enfoques nos estudos sobre a Religião está a exigir um 

rigoroso exame acerca dos fundamentos desses conhecimentos e suas perspectivas 

interfaces, para se consolidar em estatuto epistemológico das Ciências da religião, em 

que a interdisciplinaridade seja uma característica metodológica intrínseca. (PUC-SP, p. 

2, 1995). 

 

 Do que foi afirmado, deve-se ressaltar os seguintes aspectos: nesse momento 

fica claro o desejo de consolidar o estatuto epistemológico das Ciências da Religião, 

assumindo a interdisciplinaridade como característica intrínseca da disciplina.  
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Universidade Metodista de São Paulo  

 

 A história da Ciência da Religião na Universidade Metodista de São Paulo é 

antecedida pela criação de um programa de mestrado em Teologia, em 1976. No final 

da década de 70 já se cogitava criar um programa de mestrado ecumênico, que 

abrigasse os debates teológicos de diversos seguimentos de igrejas protestantes. 

Inspirados pelo ecumenismo, em 1979 foi instalado o programa de mestrado em 

Ciências da Religião da UMESP.  

 Em um documento intitulado Plano de Consolidação dos Cursos de Pós-

graduação – Mestrado em Ciências da Religião, sem datação, é possível identificar 

as linhas gerais que configuravam o perfil da disciplina nesse período. Segue o 

parecer: “No primeiro semestre de 1979 foi instalado o curso de mestrado em 

Ciências da Religião, no Centro de Pós-graduação do ISM, com duas áreas de 

concentração: Bíblia e Teologia/História.” (UMESP, Sem Data). As duas áreas de 

concentração, efetivas nos primeiros anos do programa atendiam inegavelmente a 

interesses teológicos. Uma tendência mais clara a Ciência da Religião, só é 

observada quatro anos mais tarde com a inclusão de uma nova área de 

concentração: Ciências Sociais da Religião. A inclusão de uma área de concentração 

dedicada aos estudos de religião a partir da perspectiva das Ciências sociais abre 

caminho para interdisciplinaridade, evidenciando certo desconforto com a proposta 

unilateral teológica, que não se adequava ao nome do programa. 

 O documento de solicitação de implantação do doutorado traz reflexões mais 

consistentes sobre o perfil da disciplina que era ofertada. A princípio projeto se 

justifica pela necessidade de “[…] desenvolver no Brasil o estudo da religião não 

apenas como tema intraeclesiástico, mas como importante setor da vida social, 

política e econômica desta parte do mundo.” (UMESP, p.7, Sem data). Nesse sentido, 

desejava-se através dos estudos ali propostos, romper com as relações restritas 

entre as Igrejas e a produção de conhecimento sobre religião. Além disso, reconhece 

a necessidade de se observar e interpretar os dados religiosos como importante fator 

social que interage e constitui a cultura de um povo. Desse modo, o programa 

buscaria incluir, “[…] as várias dimensões em que o fenômeno religioso se expressa.” 
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(UMESP, p. 7, Sem data). Aqui se observa um distanciamento significativo de um 

programa exclusivamente teológico. 

 Contudo, a proposta de uma abertura se mantém tímida nas áreas de 

concentração. De acordo com o projeto, “Dara atenção à fundamentação teológica 

com as áreas de bíblia, Teologia e História, enquanto dimensões expressivas do 

comportamento social e político na sociedade brasileira e latino-americana de modo 

geral.” (UMESP, p. 7, Sem data). A justificativa de manter as linhas, parte de um 

posicionamento em que o cristianismo constitui, o ser e a cultura brasileira e latino-

americana. 

 Por fim, o documento analisado é uma relação dos professores que 

trabalhariam com as linhas de pesquisa estabelecidas no final de 1988. A relação é 

assinada pelo Prof. Prócoro Velasques, datada de 20 de fevereiro de 1989. No 

documento constam as linhas gerais do programa após o projeto de doutorado. As 

primeiras linhas apresentadas no primeiro documento analisado indicavam três 

eixos: Ecumenismo, Protestantismo Latino-Americano e Teologia da Libertação. No 

documento de 1989, a linha de ecumenismo se mantêm, atendendo as primeiras 

motivações do programa. Além desta, são acrescidas: 1) Linhas de pesquisa na área 

de Bíblia, contendo Hermenêutica Latino-americana e Estudos sociais do Mundo 

Bíblico; 2) 3 Linhas de Pesquisa da área de Ciências Sociais e Religião, contendo 

Sociologia da Religião e Sociologia do Protestantismo; e 3) Linhas de pesquisa na 

área de Teologia e História, contendo Protestantismo na América Latina e Teologia 

da Libertação. 

 

Conclusão  

 

 Diante do exposto pode-se concluir: 1) Os docentes estariam mais guiados 

por seus vínculos com objeto e menos com o perfil teórico-metodológico da 

disciplina. 2) Observa-se que o interesse pelo objeto antecede e se sobrepõe à 

delimitação disciplinar. 3) A Teologia da Libertação pauta temas e métodos para 

disciplina. 4) A Teologia encontra na Ciência da Religião uma forma de rever seu 

estatuto epistemológico e sua cidadania no cenário acadêmico brasileiro. 5) O 
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método interdisciplinar orienta os estudos de religião influenciando o perfil da 

disciplina majoritariamente reconhecida no país como Ciências da Religião.  
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Resumo 

A religião é uma atividade imemorial do ser humano e dos povos em geral. Em virtude 
disso, os estudos da religião possuem registros a partir do século VII AEC. No Brasil, 
a despeito de documentos produzidos por clérigos e funcionários da Coroa 
Portuguesa a partir do século XVI, os primeiros estudos com características e 
metodologias científicas surgiram a partir do século XIX com as pesquisas 
psiquiátricas centradas na análise do indivíduo religioso e suas formas de rituais. Um 
ponto de refinamento científico-epistemológico dos estudos da religião surgiu por 
ocasião da criação da Universidade de São Paulo (USP) em 1934. A contratação de 
docentes estrangeiros como Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide e Émile-G Léonard 
foi de suma importância para o alinhamento do pensamento científico nacional com 
o pensamento científico internacional. O resultado foi o desenvolvimento de novas 
abordagens sobre o fenômeno religioso no Brasil. Por meio do método historiográfico 
objetivamos demonstrar determinadas questões do desenvolvimento 
epistemológico dos estudos da religião nesse período. 
Palavras-chave: Historiografia. Estudos da religião. Desenvolvimento 
epistemológico.  
 

Abstract 
Religion is an immemorial activity of human beings and peoples in general. Because 
of this, the studies of religion have records from the seventh century B.C.E. on. In 
Brazil, despite the documents produced by clerics and officials of the Portuguese 
Crown from the 16th century on, the first studies with scientific characteristics and 
methodologies appeared from the 19th century on, with psychiatric research focused 
on the analysis of the religious individual and his forms of rituals. A point of scientific-
epistemological refinement of the studies of religion appeared on the occasion of the 
creation of the University of São Paulo (USP) in 1934. The hiring of foreign professors 
such as Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide and Émile-G Léonard was of utmost 
importance for the alignment of national scientific thought with international 
scientific thought. The result was the development of new approaches to the religious 
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phenomenon in Brazil. Through the historiographical method, we aim to demonstrate 
certain issues of the epistemological development of the studies of religion in this 
period. 
Keywords: Historiography. Religion studies. Epistemological development. 

 

Introdução 

 

 Tomando de empréstimo o pensamento de Villas Boas (2018), consideramos 

que uma das principais causas de rupturas, diferenciações e particularidades entre a 

Ciência da Religião europeia e a Ciência da Religião no Brasil, ocorreram em virtude 

das diferenciações e particularidades regionais da gênese dos estudos da religião. 

Se na Europa a Ciência da Religião se desenvolveu no interior de um contexto 

acadêmico e intelectual solidamente estruturado, os primeiros estudos sobre a 

religião no Brasil surgiram de pesquisas independentes, não vinculadas à academia, 

em um período anterior à criação da primeira universidade brasileira, e sob a 

influência do pensamento positivo e liberal. Após a criação da primeira universidade 

pública os estudos receberam refinamento com a contribuição teórica e 

metodológica de docentes estrangeiros, principalmente das Ciências Sociais e da 

Antropologia.  

   

Gênese dos estudos da religião no Brasil 

  

No final do século XIX e despertar do século XX surgiram as primeiras 

pesquisas com fundamentação científica sobre a religião (GUERRIERO, 2019). Essas 

pesquisas foram elaboradas sob perspectivas positivistas, cientificistas, anticlericais 

e secularizantes dos círculos intelectuais liberais, centradas na sociedade e na 

cultura brasileira, partindo da compreensão de que a religião é um fato evidente e 

incorporado à realidade cotidiana (HERRERA, 2004). 

 Os primeiros pesquisadores brasileiros não eram especializados nos estudos 

da religião e sequer havia departamentos específicos nesse sentido. Não havia a 

preocupação com a sistematização e o desenvolvimento de uma metodologia 

específica, e nem esforços no sentido de promoção da institucionalização dos 

estudos da religião. Segundo Herrera (2004), esses estudos foram marcados pelo 
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preconceito racial e cultural dirigidos principalmente aos afrodescentes. De acordo 

com o professor Edênio Valle (VALLE; QUEIROZ; MENDONÇA, 2007), as primeiras 

pesquisas sobre a religião no Brasil foram produzidas no âmbito da psiquiatria a 

partir do final do século XIX, o que resultou numa influência unilateral que persistiu 

por muitos anos.  

 O médico maranhense de origem judaica Raimundo Nina Rodrigues (1862-

1906), psiquiatra e antropologista criminal, adepto da escola científica-liberal do 

século XIX (AUGUSTO; ORTEGA, 2011) é considerado o responsável pelas primeiras 

análises sistemáticas sobre o Candomblé, e o primeiro a produzir uma análise 

sistemática da religião no Brasil. Ele tem o mérito de ser o primeiro pesquisador que 

“considerou como religião o que então era considerado como crenças supersticiosas, 

mostrando a coerência lógica desse sistema de ideias e de crenças” (FERRETI, 1999, 

p. 23). Além disso, as abordagens metodológicas, ainda são utilizadas por inúmeros 

pesquisadores e pesquisadoras da religião.  

 Em 1914, o filósofo e jurista cearense Raimundo Farias Brito (1862-1917) 

elaborou uma filosofia não reducionista do espírito em sua obra O mundo interior 

(ALVES, 2016). Brito foi o primeiro brasileiro a fazer menção e discorrer sobre a 

origem da Ciência das Religiões na Europa. Em 1926, o médico alagoano Arthur 

Ramos (1903-1949), discípulo e herdeiro teórico de Nina Rodrigues, iniciou seus 

estudos de etnografia psicanalítico-religiosa sobre os afrodescendentes brasileiros 

e sua religião na Bahia (GUTMAN, 2007). Em 1933, o sociólogo e historiador 

pernambucano Gilberto de Mello Freyre (1900-1987) publicou Casa-grande e 

senzala, obra considerada de suma importância na análise culturalista da formação 

e da identidade religiosa colonial. Freyre (2003) considerou que a identidade religiosa 

brasileira foi formada a partir da somatória da influência e confluência dos elementos 

religiosos do português, do indígena e do africano. Contemporâneo de Gilberto 

Freyre, Edison de Souza Carneiro (1912-1972) foi um importante ensaísta, etnólogo 

e folclorista baiano que se dedicou aos estudos etnográficos e históricos da 

religiosidade e das práticas culturais das religiões afro-brasileiras, além de 

desenvolver pesquisas sobre folclore e cultura popular dos morros, favelas e 

associações culturais do Rio de Janeiro (ROSSI, 2020). Também nos anos de 1930, o 

psiquiatra, antropólogo, folclorista e escritor pernambucano Albino Gonçalves 
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Fernandes (1909-1986), compondo uma equipe coordenada pelo médico psiquiatra 

Ulisses Pernambuco de Mello (1892-1943), realizou diversas pesquisas sobre as 

religiões afrodescendentes e a religiosidade popular. Em 1939, o psiquiatra paraibano 

Osório Thaumaturgo César (1895-1979) publicou o livro Misticismo e loucura, 

dedicado a aspectos religiosos relacionados à doença mental (DALGALARRONDO, 

2007). 

  

Criação e influência da usp para os estudos da religião 

  

Um capítulo importante da história das pesquisas acadêmicas em religião no 

Brasil foi escrito com a colaboração de pesquisadores estrangeiros que atuaram na 

formação da Universidade de São Paulo (USP), criada pelo Decreto Federal nº 6.283 

de 25 de janeiro de 1934. A presença estrangeira, principalmente a francesa, 

influenciou o pensamento de toda uma gama de futuros pesquisadores em diversas 

áreas. As aulas eram ministradas no idioma nativo de cada professor, sendo que a 

maioria das aulas era em francês, o que tornava os cursos acessíveis somente a uma 

elite de nível cultural e econômico elevado. Os docentes estrangeiros que mais 

influenciaram os estudos da religião no Brasil foram 1) O sociólogo francês Roger 

Bastide representou o ponto de partida da Sociologia da Religião no Brasil, dando o 

“status acadêmico e científico ao estudo da religião, abordando-a sob os ângulos da 

antropologia, da sociologia e da psicologia” (MENDONÇA, 2004, p. 19); 2) o 

historiador francês Guillaume Jules Émile-G Léonard (1891-1961), que em 1948 

assumiu a cadeira de História da Civilização Moderna e Contemporânea na USP, de 

1948 a 1951. Émile-G Léonard era especialista em História do Protestantismo e 

também um huguenote praticante. Ele teve o mérito de ser o primeiro francês a 

empreender uma pesquisa historiográfica sobre a realidade protestante brasileira. 

Outros já haviam pesquisado sobre o protestantismo no Brasil, porém sob o olhar 

confessional, apologético ou polêmico, sem o rigor científico empregado por Léonard 

(MENDONÇA, 2008c); 3) o sociólogo e antropólogo alemão Emílio Willems (1905-

1997), que iniciou suas atividades de docência em Sociologia em 1967 e, 

posteriormente, em Antropologia na USP. Willems tem o mérito de ter alterado o perfil 

de análise tribal da Antropologia no Brasil por intermédio de suas reflexões e 
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pesquisas de campo. Assim, ela alcançou um perfil científico de análise da 

“interpretação de aspectos cruciais da sociedade complexa brasileira” (PEREIRA, 

1994, p. 250).  

 A iniciativa governamental de criação da USP com um quadro docente 

estrangeiro foi de suma importância para o desenvolvimento do pensamento 

científico em alinhamento com a comunidade científica internacional. Nesse sentido, 

as pesquisas sobre a religião foram beneficiadas com a inclusão de metodologias 

advindas das Ciências Sociais e da Antropologia, e de novos olhares sobre os 

fenômenos religiosos no Brasil, o que pode ser constatado nas novas abordagens 

utilizadas a partir de meados dos anos de 1950. 

 Em 1955, o médico, antropólogo historiador e sociólogo baiano Thales de 

Azevedo (1904-1995) publicou Catolicismo no Brasil: um campo para a pesquisa 

social, considerado o primeiro trabalho acadêmico com foco exclusivo no catolicismo 

(STEIL; HERRERA, 2010). Ele considerou que a prática religiosa católica da população 

brasileira se desenvolveu de modo simples, se limitando ao “culto dos santos, 

padroeiras das cidades ou freguesias, ou protetores das suas lavouras, de suas 

profissões ou de suas pessoas — um culto em grande parte doméstico e que não se 

conforma muito estritamente com o calendário oficial da Igreja nem com as 

prescrições litúrgicas” (AZEVEDO, 2002, p. 36). Também em 1955, o médico e 

antropólogo pernambucano Waldemar de Figueiredo Valente (1908-1992) publicou o 

livro Sincretismo religioso afro-brasileiro (TORRES-LONDOÑO, 2013). Valente 

apresentou uma síntese do quadro da evolução dos estudos históricos dos 

afrodescendentes no Brasil e o fenômeno do sincretismo a partir de uma visão 

sociológica de análise do fenômeno religioso. Ainda em 1955, o antropólogo carioca 

Eduardo Enéas Gustavo Galvão (1921-1976) publicou Santos e visagens, em que 

tratou da vida religiosa do caboclo amazônico sob um ponto de vista antropológico 

(CONCEIÇÃO, 2012). Em 1961, o sociólogo e demógrafo paulista Cândido Procópio 

Ferreira de Camargo (1922-1987) publicou Kardecismo e umbanda: uma intepretação 

sociológica, obra na qual analisou o crescimento do kardecismo e da umbanda no 

Brasil; as funções que desempenham na sociedade e o porquê da adesão a essas 

religiões mediúnicas (GODOY; CARVALHO, 2017). O jornalista e escritor cearense Rui 

Facó (1913-1963) teve sua obra mais conhecida, Cangaceiros e fanáticos: gênese e 
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lutas, publicada em 1963, poucos dias após a sua morte. Essa obra foi considerada 

a primeira interpretação sociológica marxista dos camponeses católicos no País, e 

para Sarmento (2018), ela representou uma descontinuidade, um corte interpretativo 

nas pesquisas sobre o cangaço, até então marcadas pelas teorias do determinismo 

geográfico. Em 1965, a socióloga paulista Maria Isaura Pereira de Queiroz (1918-

2018) publicou O messianismo no Brasil e no mundo, em que abordou a questão dos 

surtos messiânicos. A autora destacou as relações entre os grupos messiânicos e as 

instituições sociais e políticas. Em 1974, o sociólogo paulista Duglas Teixeira 

Monteiro (1926-1978) publicou sua tese de doutoramento com o título Os errantes 

do novo século: um estudo sobre o surto milenarista do contestado (BRANDÃO; 

RICARDO, 1978). De acordo com Steil e Herrera (2010), o que diferenciou a análise de 

Duglas Teixeira das demais abordagens é que ele tem a religião como objeto 

principal. Ele buscou compreender o significado das ações religiosas e dos rituais 

para os atores sociais envolvidos nos surtos messiânicos.  

 Muitos outros nomes compõem essa lista de importantes pesquisadores, bem 

como de docentes que contribuíram direta ou indiretamente para os estudos da 

religião no Brasil, no entanto não puderam aqui ser relacionados. É importante 

mencionar que eles empreenderam seus estudos sobre a religião em um período 

anterior à criação dos primeiros departamentos ou programas de Ciências da 

Religião.  

 

Conclusão  

 

 A despeito das limitações teórico-metodológicas enfrentadas, bem como das 

críticas genuínas às abordagens advindas do racismo científico, há de se considerar 

a importância dos primeiros pesquisadores da religião no Brasil. Ainda que a religião 

não tenha sido o objeto principal de suas pesquisas, esses estudos tem o mérito de 

estabelecerem a primeira fronteira dos estudos científicos da religião e de 

fomentarem o interesse de pesquisadores que nas próximas décadas se debruçariam 

sobre o fenômeno religioso.  

 A iniciativa governamental de criação da USP e a formulação dos quadros 

docentes com professores europeus também foi fator decisivo na formatação do 
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pensamento científico geral, e especificamente na compreensão epistemológica da 

religião como um fenômeno humano e social, portanto, passível de análise a partir da 

Antropologia e da Sociologia.  

 Entretanto, apesar dos avanços dos estudos da religião, ainda não havia uma 

disciplina e um departamento específico de estudos científicos da religião nos 

moldes dos departamentos europeus, Nesse primeiro momento de construção 

epistemológica dos estudos da religião não havia sequer no horizonte a 

compreensão dos estudos da religião fora dos arcabouços teórico-metodológicos da 

Antropologia e da Sociologia. Porém, essa história começa a dar os seus primeiros 

passos a partir de 1968, mas isso é outra história... 
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77. EPISTEMOLOGIA DAS CIÊNCIAS DA RELIGIÃO: REFLEXÃO SOBRE AS NOÇÕES 

DE DISCIPLINARIDADE E DE INTERDISCIPLINARIDADE 

 

EPISTEMOLOGY OF THE SCIENCES OF RELIGION: A REFLECTION ON THE NOTIONS 

OF DISCIPLINARITY AND INTERDISCIPLINARITY 

 

Tatiane Aparecida de Almeida1 
 

ST11 – Epistemologia da Ciência da Religião 

Resumo 
A noção de disciplina é o ponto central da interdisciplinaridade. Tal afirmação implica 
que a sistematização do ensino e da pesquisa interdisciplinar passa por essa 
condição, ou seja, passa pela disciplinaridade. Porém, enquanto a disciplinaridade se 
assenta na compreensão da fragmentação do conhecimento, o método da 
interdisciplinaridade compreende o conhecimento como um todo. Partindo desse 
pressuposto, esta comunicação tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre as 
noções de disciplina e de interdisciplinaridade no contexto da discussão 
epistemológica da disciplina Ciências da Religião.  Nessa perspectiva, o que se 
pretende afirmar é que compartimos do pressuposto de que a disciplina Ciências da 
Religião é uma disciplina autônoma, dedicada à abordagem empírica e sistemática 
de fatos religiosos concretos, de perfil não normativo e que a interdisciplinaridade, 
enquanto método, reflete em grande medida os constituintes dessa disciplina, 
fornece orientação na coleta de dados empíricos e auxilia no processo de teorização. 
Além disso, nosso objetivo é evidenciar que não é pela diversidade ou amplitude do 
espectro disciplinar, característica das Ciências da Religião, que se caracteriza a 
interdisciplinaridade, mas que é o intercâmbio teórico-metodológico entre o que é 
próprio dessas disciplinas com o que é próprio da disciplina Ciências da Religião. 
Reconhecemos que dessa forma se constitui o perfil interdisciplinar, em sentido 
teórico-metodológico, na perspectiva disciplinar.  
Palavras-chave: Ciências da Religião. Epistemologia das Ciências da Religião. 
Disciplinaridade. Interdisciplinaridade. 
 

Abstract 
The notion of discipline is the central point of interdisciplinarity. This statement 
implies that the systematization of interdisciplinary teaching and research goes 
through this condition, that is, through disciplinarity. However, while disciplinarity is 
based on understanding the fragmentation of knowledge, the method of 
interdisciplinarity comprises knowledge as a whole. Based on this assumption, this 
communication aims to present a reflection on the notions of discipline and 
interdisciplinarity in the context of the epistemological discussion of the Science of 
Religion discipline. From this perspective, what we intend to state is that we share the 
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assumption that the Science of Religion discipline is an autonomous discipline, 
dedicated to the empirical and systematic approach of concrete religious facts, with 
a non-normative profile and that interdisciplinarity, as a method, reflects in largely 
constituents of this discipline, it provides guidance in collecting empirical data and 
assists in the theorizing process. In addition, our objective is to show that it is not the 
diversity or breadth of the disciplinary spectrum, characteristic of the Sciences of 
Religion, that interdisciplinarity is characterized, but that it is the theoretical-
methodological exchange between what is characteristic of these disciplines with 
what is proper of the Science of Religion discipline. We recognize that this is how the 
interdisciplinary profile is constituted, in a theoretical-methodological sense, in a 
disciplinary perspective. 
Keywords: Science of Religion. Epistemology of the Sciences of Religion. Disciplinary. 
Interdisciplinarity. 
 

Introdução 

 

O debate acerca da relação entre disciplinaridade e interdisciplinaridade no 

processo de   consolidação   e    difusão   da   disciplina   Ciências    da   Religião 

mostra-se de forma propedêutica a compreensão da estrutura teórica- metodológica 

da disciplina.  

Nessa perspectiva, é de suma importância promover a compreensão de que 

não é possível que haja interdisciplinaridade sem disciplinaridade. Isto se deve ao 

fato de que a interdisciplinaridade consiste em construir atitudes transformadoras 

que rompam com o curso natural da história de uma ciência fragmentada, 

permitindo-se um exame de autoconhecimento disciplinar.  

No caso especifico de nosso interesse, cujo objetivo é estudar a 

disciplinaridade e interdisciplinaridade no contexto disciplinar das Ciências da 

Religião, entendemos que a referida disciplina parte do pressuposto da colaboração 

recíproca entre distintas áreas do saber, que são provenientes de diversas áreas do 

conhecimento, como, por exemplo, da história, sociologia, antropologia, psicologia, 

etc. Porém, não somente pela diversidade de abordagens de outras disciplinas deve 

se caracterizar a interdisciplinaridade nas Ciências da Religião. Portanto, não se deve 

confundir a interdisciplinaridade nesta disciplina com a simples coabitação de 

estudos sobre o objeto religião. 
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Disciplinaridade 

 

A disciplinaridade trata o conhecimento com marcos conceituais, métodos e 

procedimentos distintos. Nesse sentido, a disciplinaridade pode ser interpretada 

como uma finalidade didática e pedagógica. E sendo assim, a disciplinaridade 

remonta uma série de significados, tendo o seu surgimento intimamente relacionado 

à história da filosofia, da ciência, da escola e da universidade, o que corrobora ao 

pensamento de que as necessidades históricas e sociais do momento vivido 

determinaram o percurso e o desdobramento metodológico e epistemológico das 

ciências fragmentadas em disciplinas. 

Nosso estudo evidencia que discorrendo sobre a história da ciência moderna, 

cujo período se estende do início do século XVII até o final do século XIX, o 

conhecimento disciplinar foi concebido e alocado em um único corpo. Por 

conseguinte, entendemos que a ciência moderna se constituiu historicamente como 

um empreendimento especializado o que colaborou com o surgimento dos 

especialistas. 

Santomé (1998, p.56) explicou que as especialidades eram entendidas como 

uma espécie de conhecimento fragmentado e, nessa perspectiva, o método  previa a 

formação intelectual por eixos temáticos classificados por disciplinas. Contudo, o 

autor salientava que as políticas e práticas educacionais sofreram fortes denúncias 

que alegavam que os resultados práticos da disciplinaridade contribuíram para 

impedir a reflexão crítica sobre a realidade e a participação na vida comunitária. A 

crítica enfatizava que o conhecimento fragmentado não se relacionava a nenhum 

outro tipo de saber, ou seja, não havia políticas integradoras que promovessem a 

articulação dos saberes, caracterizando-se num regime singular. Para Santomé, 

 

uma disciplina é uma maneira de organizar e delimitar um território de trabalho, de 

concentrar a pesquisa e as experiências dentro de um determinado ângulo de visão. Daí 

cada disciplina nos oferece uma imagem particular da realidade, isto é, daquela parte que 

entra no ângulo de seu objetivo. (SANTOMÉ, 1998, p. 55). 
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Em síntese, tratava-se da concepção de que a ciência deveria dispor-se em 

conformidade a uma hierarquia, no intuito de formar uma cadeia previamente 

orientada do conhecimento, onde não houvesse dependências e relações, mas sim 

recortes sobre o objeto de estudo. Desse modo, o conhecimento se tornou 

padronizado e uniforme. Posto isso, entendemos que as disciplinas foram 

trabalhadas e organizadas no sentido de um isolamento e, por esse fundamento, a 

disciplinaridade foi o resultado de uma epistemologia que acabava por determinar 

sua forma. Considerando essa dinâmica entendemos que a disciplinaridade possui 

uma história e, sendo assim, se tornou histórica perante a ciência, pois está 

associada a fatos.  

O filósofo e epistemólogo Gusdorf foi enfático ao dizer que “quanto mais se 

desenvolvem as disciplinas do conhecimento, diversificando-se, mais elas perdem o 

contato com a realidade humana”. (GUSDORF, 1976 p.14). Dessa forma, para o autor, 

quando as disciplinas são um fim em si mesmo, elas tendem a isolar-se e não se 

relacionam com a realidade humana.  

Gusdorf (1976, p.8) preconizava que embora houvesse produção especializada 

em massa, os experts se limitavam ao provisório, a remediar o problema, até que se 

iniciasse uma nova crise. O filósofo era enfático ao dizer “que o triunfo da 

especialização consistia em saber tudo sobre nada. ” (GUSDORF, 1976, p. 8). 

Afirmava ainda que os especialistas não consideravam as situações sociais e 

históricas vigentes no século XX como, por exemplo, a forte desigualdade social e, 

por isso, aquele que governava o mundo parecia não o compreender.  

Por conseguinte, muitas foram às implicações que repercutiram a essa prática 

e que suscitaram o surgimento de uma nova metodologia, a interdisciplinar, cujas 

bases se encontram no modelo de ciência contemporânea que evocou um modo de 

se fazer e compreender a ciência de forma capaz de romper as barreiras disciplinares 

e que, sobretudo estabelecesse uma relação entre as ciências e o mundo.  Haja vista 

que a interdisciplinaridade ainda é enfatizada como um desafio para a produção da 

ciência. Mas, que, no entanto, também é entendida como um caminho transversal ao 

método disciplinar. 
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Interdisciplinaridade 

 

Pode-se datar o surgimento do método interdisciplinar a partir dos anos de 

1960, como um importante precursor, não somente da crítica da disciplinaridade, 

mas também como uma resposta aos limites do método disciplinar ambientado na 

ciência moderna.  

Nessa perspectiva, a passagem entre os séculos XX e XXI, considerada como 

o marco teórico da Ciência contemporânea, cuja perspectiva é pós-construtivista e 

que privilegiava a integração do discurso científico e a sociedade evidenciou que era 

preciso transpor e avançar no entre e além das fronteiras disciplinares.  

Não obstante, concluímos que alguns aspectos históricos contribuíram para o 

desdobramento de um saber científico caracterizado por marcos específicos, tal qual 

propõe a disciplinaridade, assim como em outros contextos se fez necessário pensar 

em propostas integradoras, tal qual propõe, por exemplo, à interdisciplinaridade.  

Para Gusdorf (1976, p.26), o método interdisciplinar poderia ser entendido 

como a consciência do mundo. Gusdorf afirmava que a integração do conhecimento 

e a humanização da ciência era a peça chave para se compreender a 

interdisciplinaridade. Nesse sentido, afirmava que “somente a preocupação com a 

convergência interdisciplinar pode permitir que as várias ciências humanas se 

tornassem verdadeiramente ciências humanas.” (GUSDORF, 1967, p. 39-tradução 

nossa2).  Desse modo, Gusdorf (1976, 26) afirmava que  

 

A exigência interdisciplinar impõe a cada especialista que transcenda sua própria 

especialidade, tomando consciência de seus próprios limites para acolher as 

contribuições das outras disciplinas. (GUSDORF, 1976, p. 26). 

 

Nesse sentido, por interdisciplinaridade, entendemos que o método promove 

a interação existente entre duas ou mais disciplinas. Desse modo, permanecem os 

interesses próprios de cada disciplina, porém, buscam-se soluções dos seus 

próprios problemas através da articulação com as outras disciplinas. Essa interação 

                                                     
2  Texto original: “Seul le souci de la convergence interdisciplinaire peut permettre aux diverses 
sciences de L'homme de devenir vraiment des sciences humaines.” (GUSDORF, 1967, p. 39). 
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pode ir da simples comunicação de ideias à integração mútua dos conceitos 

diretores da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos 

dados e da organização referentes ao ensino e à pesquisa. 

 

A Disciplinaridade das Ciências da Religião e o método Interdisciplinar 

 

A disciplina Ciências da Religião é uma disciplina autônoma, dedicada à 

abordagem empírica e sistemática de fatos religiosos concretos, de perfil não 

normativo, mas que ademais é um lugar de intersecção de outras áreas que também 

possuem disciplinas que investigam religião. Nesse sentido, entendemos que o 

objeto de estudo pode ser investigado sob diversas óticas. 

Nessa perspectiva, é importante integrar e problematizar o conhecimento em 

Ciências da Religião enquanto disciplina própria a partir de sua própria delimitação, 

para, posteriormente, empregar de forma consciente os conceitos epistemológicos 

associados à interdisciplinaridade que são colhidos em outras disciplinas.  

De acordo com Usarski (2020, p.60) a diferença entre as Ciências da Religião 

e outras disciplinas está no sentido da tradição de segunda ordem.   

 

A tradição da segunda ordem manifesta-se em um consenso sobre a legitimidade ou não 

de um problema de pesquisa do ponto de vista disciplinar. Ao mesmo tempo, implica um 

acordo sobre a estrutura interna da disciplina no sentido de duas áreas complementares 

nas quais o trabalho diversificado da Ciência da Religião se encaixa. (USARSKI, 2014, 

p.140) 

 

Trata-se na perspectiva de Usarski (2020, p.60) da legitimação das Ciências 

da Religião no sentido de produção de um conhecimento específico não fornecido 

por nenhuma outra disciplina acadêmica, o que remete a originalidade que norteia o 

trabalho de um cientista da religião.  

Acreditamos dessa forma que há muita relevância em identificar 

conceitualmente as diferenças e pontos de aproximação na metodologia da 

interdisciplinaridade em Ciências da Religião no Brasil, uma vez que as ideias de 

integração e de totalidade que perpassam esse método têm referenciais teóricos e 
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históricos diferentes, e que são determinantes para se construir e desenvolver uma 

disciplina autônoma que promova um sério e intenso exercício de autorreflexão. 

 

Conclusão 

 

Concluímos que o debate entre disciplinaridade e interdisciplinaridade é um 

debate contemporâneo e que não há indicadores que julguem ser necessário uma 

autoexclusão entre uma e outra. Os estudos demonstram que a abordagem sobre a 

interdisciplinaridade requer construir atitudes transformadoras que rompam com o 

curso natural da história de uma ciência fragmentada, permitindo-se um exame de 

autoconhecimento disciplinar. 

Não somente pela diversidade se caracteriza a interdisciplinaridade na 

disciplina Ciências da Religião, mas que, no caso da disciplina, a pluralidade de 

abordagens favorece a compreensão dinâmica do seu objeto, o que precisa ser 

articulado em vista de uma visão global sobre os fenômenos estudados. Nesse 

sentido, as Ciências da Religião pressupõe um agrupamento de diversos métodos 

devido à complexidade do objeto e campo de estudo. 

No caso das Ciências da Religião, faz-se necessária a reflexão acerca da 

compreensão de interdisciplinaridade para esta disciplina. Em nossa compreensão, 

isso quer dizer que a disciplina precisa ter consciência de dos princípios teórico-

metodológicos que a orientam. A interdisciplinaridade enquanto método, reflete em 

grande medida os constituintes da nossa disciplina, fornece orientação na coleta de 

dados empíricos e auxilia no processo de teorização. 
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78. DEUS COMO  FUNDAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO 

 

GOD AS THE FOUNDATION OF HUMAN DEVELOPMENT 

 

Adriano São João1 
 

ST 12 – Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de Joseph 
Ratzinger 

 

Resumo 
Deus é aquele que garante o verdadeiro desenvolvimento do ser humano, tendo-o 
criado à sua imagem e semelhança. O homem não é um átomo perdido da imensidão 
do universo, mas uma criatura de Deus. Possui uma natureza destinada a se 
transcender a uma vida sobrenatural. Quando o Estado promove, ensina ou impõe 
formas de ateísmo prático, rouba dos seus cidadãos a força moral e espiritual 
indispensável para se empenhar no desenvolvimento integral e os impede de 
avançar, com renovado dinamismo, no próprio empenho por uma generosa resposta 
humana ao amor divino. É aqui que se situa a reflexão ratzingeriana sobre a 
necessidade de a sociedade civil e o estado abrirem-se a uma proposta ética veluti 
si Deus daretur, não no sentido de uma pretensão confessional do estado, de uma 
ordem jurídica e moral que derive diretamente da revelação, mas na plena assunção 
da responsabilidade pela dignidade do humanum. Um verdadeiro humanismo capaz 
de promover aquilo que é integralmente humano e que não seja fechado à infinitude 
daquilo que é simplesmente humano e nada mais do que humano. Um humanismo 
aberto, cheio de tensão, que saiba fazer seu o desejo de algo mais, combatendo a 
tentação de cair numa ideologia reducionista. 
Palavras-chave: Caridade. Verdade. Desenvolvimento. Deus. 
 
Abstract 
God is the one who guarantees the true development of the human being, having 
created him in his image and likeness. Man is not a lost atom of the vastness of the 
universe, but a creature of God. He has a nature destined to transcend himself to a 
supernatural life. When the State promotes, teaches or imposes forms of practical 
atheism, it robs its citizens of the indispensable moral and spiritual strength to 
engage in integral development and prevents them from moving forward, with 
renewed dynamism, in their own commitment to a generous human response to 
divine love. This is where Ratzinger’s reflection on the need for civil society and the 
state to open up to an ethical proposal veluti si Deus daretur is located, not in the 
sense of a confessional claim of the state, of a legal and moral order that derives 
directly from revelation, but in the full assumption of responsibility for the dignity of 
the humanum. A true humanism capable of promoting what is fully human and that 

                                                     
1 Faculdade Católica de Pouso Alegre/MG. Doutor em Teologia Dogmática pela Pontificia Università 
Gregoriana, Roma. asaojoao@yahoo.com.br 
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is not closed to the infinity of what is simply human and nothing more than human. 
An open humanism, full of tension, that knows how to make the desire for something 
more its own, fighting the temptation to fall into a reductionist ideology. 
Keywords: Charity. Truth. Development. God. 
 

Introdução 

 

A encíclica do papa Bento XVI, Caritas in veritate, veio à luz aos 29 de junho de 

2009, por ocasião das comemorações da publicação da carta encíclica de Paulo VI, 

Populorum progressio, sobre o desenvolvimento dos povos. Ao contrário da encíclica 

sobre a esperança, escrita pessoalmente por Bento XVI, da primeira à última linha, e 

da encíclica sobre o amor, cuja primeira parte brotou da caneta do papa Ratzinger, a 

carta Caritas in veritate contou com a colaboração de muitas mentes e mãos. Mas a 

marca de Bento XVI está presente em todo o texto, a começar pelo título da encíclica, 

que combina dois elementos caros ao papa: a caridade e a verdade (ZAMBONI, 2012, 

p. 135-137).  

Os temas abordados na encíclica vão desde a globalização e a conservação 

do meio ambiente até a questão da conjuntura econômica e do financiamento 

sustentável. Não é nosso objetivo tratar dessas questões aqui. Vamos apenas 

abordar as ideias principais sobre o tema do desenvolvimento humano, tendo Deus 

como o seu fundamento e a sua condição. No fundo, queremos responder as 

seguintes perguntas: quais são as raízes teológicas do desenvolvimento humano? 

Por que a questão de Deus é imprescindível para o discurso sobre o desenvolvimento 

integral das pessoas? O esquecimento de Deus por parte da humanidade pode 

também levar ao esquecimento do homem? 

 

A ideia-chave da encíclica 

 

O tom de toda a encíclica é dado pela seguinte afirmação: “A caridade na 

verdade, que Jesus Cristo testemunhou com a sua vida terrena e sobretudo com a 

sua morte e ressurreição, é a força propulsora principal para o verdadeiro 

desenvolvimento de cada pessoa e da humanidade inteira” (Caritas in veritate, 

1). Tudo provém da caridade de Deus. Por meio dela, tudo ganha forma. Para ela, tudo 
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tende. A caridade é o dom maior que Deus concede aos homens, enquanto sua 

promessa e esperança (Caritas in veritate, 2).  

Mas a caridade não subsiste sozinha, exige aquele outro tema caro a Bento 

XVI: a verdade. Fazendo uso de um trecho da Carta de Paulo aos Efésios – “... pela 

prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos, naquele que é a 

Cabeça, Cristo” (4,15) –, o papa alarga a perspectiva paulina da veritas in caritate, 

oferecendo uma formulação mais original, capaz de atingir a compreensão joanina 

de Deus como amor. Bento XVI propõe uma circularidade entre o amor e a verdade. 

A proposta do pontífice é superar o reducionismo romântico, que apregoa o amor 

sem a verdade, e o intelectualismo moderno, que concebe a verdade sem o amor 

(ZAMBONI, 2012, p. 147).  

Apesar de a articulação entre amor e verdade, ágape e logos ser muito 

complexa, a encíclica não deixa de oferecer a sua contribuição. Por um lado, a 

verdade é necessária não apenas para impedir que a caridade se torne uma realidade 

vazia e o cristianismo uma reserva de bons sentimentos, mas sobretudo para mostrar 

o verdadeiro significado do ágape: doação, acolhida e comunhão. Por outro lado, a 

caridade permite que os confins da racionalidade se alarguem, não se fechando ao 

domínio autônomo do logos, mas habitando-o e fecundando-o a partir de dentro. 

Deste modo, a racionalidade se torna verdadeira e própria sabedoria, sendo 

temperada com aquilo que Bento XVI chama de “sal da caridade”. Não existe o saber 

e depois o amor. Mas o saber e o amor. A ação é cega sem o saber, e este é estéril 

sem a caridade. Amor e verdade são, portanto, realidades inseparáveis (cf. Caritas in 

veritate, 30).  

Aprofundando ainda mais essa relação, podemos dizer que sem a caridade, o 

ser humano deixa de ter aquela força extraordinária que o impele a se comprometer, 

com coragem e generosidade, com a prática da justiça e da paz. E sem a verdade, o 

homem cai numa visão empirista e céptica da vida, incapaz de elevá-lo acima da 

ação, gerando um desinteresse pela identificação dos valores pelos quais deve julgá-

la e orientá-la. Vale, todavia, ressaltar que a caridade e a verdade não são produzidas 

pelo ser humano, mas acolhidas. A fonte última delas não é o homem, mas Deus, 
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Aquele que é a Verdade e o Amor. Elas não são fruto da ciência humana ou do 

progresso da humanidade (cf. Caritas in veritate, 9).  

Na visão de Bento XVI, o saber humano é insuficiente para o crescimento 

autêntico das pessoas. As conclusões das ciências não podem sozinhas indicar o 

caminho para o desenvolvimento integral do homem. Só através da caridade, 

iluminada pela luz da razão e da fé, é possível alcançar um desenvolvimento dotado 

de uma valência mais humana e integradora. A partilha dos bens e recursos, da qual 

deriva o autêntico desenvolvimento, não é assegurada pelo simples progresso 

técnico e por meras relações de conveniência, mas pelo potencial de amor que vence 

o mal com o bem (cf. Rm 12,21) e abre à reciprocidade das consciências e das 

liberdades (cf. Caritas in veritate, 9). 

 

Abertura ao transcendente 

 

A caridade é o maior dom que Deus oferece ao ser humano. Na medida em que 

o ser humano acolhe o dom da verdade e da caridade, torna-se então capaz de se 

reconhecer como criatura limitada e dependente. O reconhecimento de uma 

transcendência, de uma ordem que o precede e que precisa ser descoberta e acolhida 

garante ao homem um caminho seguro para o seu crescimento como pessoa e um 

sentido sólido para a sua vida. Nas palavras do papa Ratzinger, “Ninguém plasma 

arbitrariamente a própria consciência, mas todos formam a própria personalidade 

sobre a base duma natureza que lhes foi dada. Não são apenas as outras pessoas 

que são indisponíveis; também nós não podemos dispor arbitrariamente de nós 

mesmos” (Caritas in veritate, 68). Há algo de elevado que precede o ser humano. Por 

isso “O desenvolvimento da pessoa degrada-se, se ela pretende ser a única produtora 

de si mesma. De igual modo, degenera o desenvolvimento dos povos, se a 

humanidade pensa que se pode recriar valendo-se dos ‘prodígios’ da tecnologia” 

(Caritas in veritate, 68). 

Se o ser humano se fecha ao transcendente, torna-se escravo de si mesmo e 

da realidade material. Reduzido a isso, se vê incapaz de dar um fundamento para a 

própria dignidade da pessoa humana e uma resposta às questões fundamentais que 

caracterizam o percurso de todo ser que vem a esse mundo: “Quem sou eu? Donde 
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venho e para onde vou? Porque existe o mal? O que é que existirá depois desta vida?” 

(Fides et Ratio, 2). Essas questões têm a sua fonte comum naquela exigência de 

sentido que, desde sempre, urge no coração do homem. Da resposta a tais perguntas 

depende efetivamente a orientação que se imprime à existência (cf. Fides et Ratio, 

2).   

Para responder a essas perguntas, o homem necessita de um absoluto que 

seja capaz de dar resposta e sentido a toda a sua vida: algo de definitivo, que sirva 

de fundamento a tudo o mais. Por outras palavras, busca uma explicação definitiva, 

um valor supremo, para além do qual não existem, nem podem existir, ulteriores 

perguntas ou apelos. As hipóteses podem seduzir, mas não saciam. Para todos, 

chega o momento em que, admitam-no ou não, há necessidade de ancorar a 

existência a uma verdade reconhecida como definitiva, que forneça uma certeza livre 

de qualquer dúvida (cf. Fides et Ratio, 27).  

Quando o homem se esquece desse absoluto e procura instaurar o seu reino 

e não o de Deus na terra, assume a postura de um tirano e de um escravo dos seus 

próprios caprichos. Daí a insistência de Bento XVI em mostrar que só é possível falar 

de desenvolvimento humano se a questão de Deus for levada em consideração. 

Infelizmente, o ser humano, muitas vezes, permite que Deus atue apenas no mundo 

das ideias e do pensamento, e não na vida e sobre a matéria. Os bezerros de ouro são 

assim criados pelos homens para passar a falsa ideia de que tudo vai bem. Ledo 

engano! O que manda nessas horas é a deusa matéria. Assim a matéria ganha 

ascendência sobre todas as coisas (GIL LLORCA, 2009, p. 113).  

De acordo com o pensamento do papa Ratzinger, não se pode querer governar 

a história com meras estruturas materiais, prescindindo de Deus. Trata-se de 

reconhecer Deus como realidade, uma realidade sem a qual nenhuma outra coisa 

pode ser boa. O ser humano necessita de Deus por sua própria condição de homem, 

para viver realmente como homem, de modo que sem Deus não somente não 

consegue satisfazer suas necessidades espirituais, mas que se torna incapaz de ver 

as coisas como devem ser vistas. O homem vive da verdade e de ser amado, de ser 

amado pela Verdade. Necessita de Deus, do Deus que se põe ao alcance das pessoas 

e lhes mostra o sentido da vida, indicando-lhes assim o caminho da vida. Sem Deus, 

o ser humano não pode nem sequer conhecer a si mesmo. Um conhecimento que 
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reduz o homem à dimensão empírica e tangível não chega ao mais profundo do ser 

humano (Caritas in veritate, 29). 

Ao tratar de Deus como fundamento do desenvolvimento humano, Bento XVI 

não está falando de um Deus etéreo, vago, do qual sabemos pouco ou de um Deus 

identificável com o de qualquer religião ou corrente espiritual dos nossos tempos, 

mas do Deus de Jesus Cristo, aquele que mostra o seu rosto, o seu agir e a sua 

vontade através do Verbo que se tornou carne. Deus é Amor eterno e Verdade eterna. 

Todos os seres humanos percebem o impulso interior de amar de maneira autêntica. 

Amor e verdade nunca abandonam completamente as pessoas, porque são a 

vocação que Deus colocou no coração e na mente de cada ser humano. Aliás, só o 

encontro com Deus permite deixar de “ver no outro sempre e apenas o outro”, para 

reconhecer nele a imagem divina, chegando assim a descobrir verdadeiramente o 

outro e a maturar um amor que “se torna cuidado do outro e pelo outro”. A abertura e 

disponibilidade para Deus não fecha o ser humano para a vida do próximo. Pelo 

contrário. A disponibilidade para Deus abre à disponibilidade para os outros e para 

uma vida entendida como tarefa solidária e jubilosa. Deus não é um empecilho para 

a realização do ser humano. O contrário que é verdadeiro (Caritas in veritate, 11).  

Ao longo da história da humanidade, muitas pessoas e povos caíram na 

tentação de acreditar que as instituições bastavam para garantir à humanidade o 

exercício do direito ao desenvolvimento. No entanto, os fatos demonstram o 

contrário. A reclusão ideológica a Deus e o ateísmo da indiferença, que esquecem o 

Criador e correm o risco de esquecer também os valores humanos, contam-se hoje 

entre os maiores obstáculos ao desenvolvimento. Somente uma visão transcendente 

da pessoa pode proporcionar o autêntico e verdadeiro desenvolvimento, ou seja, um 

desenvolvimento à altura da dignidade da pessoa humana reconhecida na sua 

completude. O homem, enquanto criatura, não consegue se aperfeiçoar. A auto-

salvação é pura ilusão, não existe (GIL LLORCA, 2009, p. 114).  

O verdadeiro desenvolvimento humano tem a ver com aquilo que os olhos nem 

sempre conseguem ver. O crescimento da pessoa humana não se faz a partir de fora, 

mas de dentro. Exige uma força interior. “Fechado dentro da história, está sujeito ao 

risco de reduzir-se a simples incremento do ter; deste modo, a humanidade perde a 

coragem de permanecer disponível para os bens mais altos, para as grandes e 
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altruístas iniciativas solicitadas pela caridade universal” (Caritas in veritate, 11). Sem 

admitir uma transcendência, até mesmo a discussão sobre a dignidade do ser 

humano se vê prejudicada, sendo reduzida a meras opiniões daqueles que acreditam 

na total força da razão e daqueles que consideram o homem como um momento 

fugaz num universo que, enquanto fruto do azar, vai ser reduzido a nada com a morte. 

Como não cair nas garras desses perigos? Fazendo justiça à própria verdade: sem 

Deus o homem não é nada (GIL LLORCA, 2009, p. 114-115).  

Ao insistir na ideia da necessidade do transcendente para a fundamentação 

da vida do homem, o papa Bento XVI convida a humanidade a considerar o 

desenvolvimento e o crescimento humano como vocação, como um chamado que 

nasce do alto e que vai além de um simples desejo e anseio para se tornar uma 

realidade inscrita num plano que os precede e que constitui para todas as pessoas 

um dever que precisa ser livremente acolhido. O que precede e constitui o homem é 

o Amor e a Verdade subsistentes. Isso indica que coisa é o bem e em que coisa 

consiste a felicidade humana. Ademais, aponta a estrada que leva ao verdadeiro 

desenvolvimento das pessoas (cf. Caritas in veritate, 52).  

Para o papa Bento XVI, quando o Estado promove, ensina ou até impõe formas 

de ateísmo prático, tira dos seus cidadãos a força moral e espiritual indispensável 

para se empenhar no desenvolvimento humano integral, impedindo-os de avançarem 

no próprio compromisso de uma resposta humana mais generosa ao amor divino. 

Sucede também que os países economicamente desenvolvidos ou os emergentes 

exportem para os países pobres, no âmbito das suas relações culturais, comerciais e 

políticas, esta visão redutiva da pessoa e do seu destino. É o dano que o 

“superdesenvolvimento” acarreta ao desenvolvimento autêntico, quando é 

acompanhado pelo “subdesenvolvimento moral” (Caritas in veritate, 29). É aqui que 

se situa a reflexão de Bento XVI sobre a necessidade de a sociedade civil e o estado 

abrirem-se a uma proposta ética fundada em valores perenes, não no sentido de criar 

um novo regime de cristandade, mas de garantir à sociedade uma ordem jurídica e 

moral que faça derivar os seus preceitos da revelação.  
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Conclusão 

 

Conforme vimos, a encíclica Caritas in veritate tem como objeto o 

desenvolvimento humano integral na caridade e na verdade. Só podemos falar de um 

autêntico crescimento da pessoa humana se Deus for considerado como 

fundamento e razão de ser do homem. Sem Deus, o ser humano não sabe para onde 

ir nem sabe quem é, tornando-se incapaz de governar a si mesmo e de garantir um 

verdadeiro humanismo. A transcendência, neste caso, atende pela necessidade de o 

homem ir além de si mesmo e da razão, já que a verdadeira sabedoria é sempre uma 

razão plena de amor, diz respeito à totalidade da pessoa em todas as suas 

dimensões. Isso implica em assumir, contra todo tipo de reducionismo histórico, o 

cumprimento escatológico do ser humano (a vida eterna), a sua abertura ao 

transcendente, a sua capacidade de ultrapassar a si mesmo. Esse chamado que Deus 

faz ao homem para “ser mais” não é algo que vem de fora como um acréscimo à 

condição humana, mas a tensão própria da sua natureza, daquilo que o define como 

pessoa (Caritas in veritate, 18). 
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79. O BINÔMIO CARIDADE E VERDADE: SEU POTENCIAL EDUCATIVO NA CARITAS 

IN VERITATE 

 

THE CHARITY AND TRUTH BINOMY: ITS EDUCATIONAL POTENTIAL AT CARITAS IN 
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Resumo 
A presente comunicação visa abordar a caridade na verdade, de modo a colher seu 
potencial educativo, à luz da Encíclica Caritas in Veritate, de Bento XVI. O método 
usado nesta pesquisa é de revisão bibliográfica onde o pensamento do pontífice se 
articulará com os conceitos fundamentais do campo da educação. Autores como 
Nanni, Arto, Flores D’Arcais, Freire e Macario subsidiarão esta pesquisa. Argumentar-
se-á que, se a educação mira promover a pessoa, fazendo-a desenvolver 
potencialidades latentes, em prol de seu crescimento integral da pessoa humana, 
numa sadia inserção ambiental, supõe-se que a verdade e a caridade hão de 
contribuir substancialmente para tal escopo. O educador, enquanto facilitador do 
processo formativo, há de ser o promotor da verdade, em base à caridade que o 
impele a realizar seu papel. O educando, por sua vez, deverá desenvolver capacidades 
e potencialidades para viver sua autonomia na caridade ao intervir na realidade, de 
modo a promover sua transformação. A autonomia que se perspectiva é 
indissociável da responsabilidade a fim de que arbitrariedades emotivas ou 
sentimentalismos insanos não gerem opiniões contingentes. O compromisso público 
da fé expressa este amadurecimento na caridade que foi disseminada na educação 
que dispõe as pessoas para a comunhão mediante o diálogo embasado na palavra 
recebida e compartilhada. A educação não se limita a auxiliar na aquisição de 
informações técnicas e teóricas, mas, também por meio da aprendizagem 
significativa, propõe valores propiciadores de uma visão de mundo dotada de 
sabedoria operacionalizada nas capacidades, habilidades e atitudes. O que há de 
mais interior na pessoa e mais profundo fará escolhas e discernirá sobre a realidade. 
As repercussões escatológicas destas escolhas educativas para a verdade no amor 
se expressam na beleza divina, esplendor de sua verdade eterna. 
Palavras-chave: Educação. Caridade. Verdade. 
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Abstract 
This communication aims to approach charity in truth, in order to reap its educational 
potential, in the light of Benedict XVI's Encyclical Caritas in Veritate. The method used 
in this research is a bibliographical review where the pontiff's thought will be 
articulated with the fundamental concepts of the field of education. Authors such as 
Nanni, Arto, Flores D'Arcais, Freire and Macario will subsidize this research. It will be 
argued that, if education aims to promote the person, making him develop latent 
potential, in favor of the integral growth of the human person, in a healthy 
environmental insertion, it is assumed that truth and charity will contribute 
substantially for such a scope. The educator, as a facilitator of the formation process, 
must be the promoter of the truth, based on the charity that drives him to fulfill his 
role. The student, in turn, must develop capacities and potential to live their autonomy 
in charity by intervening in reality, in order to promote its transformation. The 
autonomy that is envisaged is inseparable from responsibility so that emotional 
arbitrariness or insane sentimentality does not generate contingent opinions. The 
public commitment of the faith expresses this maturation in charity that was 
disseminated in the education that disposes people for communion through dialogue 
based on the received and shared word. Education is not limited to assisting in the 
acquisition of technical and theoretical information, but also through meaningful 
learning, it proposes values that promote a worldview endowed with wisdom 
operationalized in capacities, skills and attitudes. The innermost and deepest part of 
the person will make choices and discern reality. The eschatological repercussions 
of these educational choices for the truth in love are expressed in divine beauty, the 
splendor of his eternal truth. 
Keywords: Education. Charity. Truth. 
 

“A caridade na verdade, que Jesus Cristo testemunhou com a sua vida terrena 

e sobretudo com a sua morte e ressurreição, é a força propulsora principal para o 

verdadeiro desenvolvimento de cada pessoa e da humanidade inteira” (CV 1). Essa 

afirmação de Bento XVI está em consonância com a linha de pensamento sobre o 

desenvolvimento integral da pessoa humana que clama pela verdade como força de 

liberdade, indissociável da caridade, e em prol desse desenvolvimento é que a 

formação e a educação encontram sua razão de ser.  

A palavra educação, etimologicamente, indica o ato ou processo de “tirar fora” 

o que existe dentro do educando. Tal processo ou ato envolve dois aspectos 

importantes: um ambiente favorável e alguém que ajude, um agente externo que 

intervém, auxiliando neste processo. Importa compreender que, no processo 

educativo, cada um deve fazer sua experiência. Mesmo que exista alguém para ajudar 

neste “tirar fora” não se pode prescindir daquilo que se é, ou seja, é cada um por si. 

Certamente esse “cada um por si” respeita os princípios da gradualidade inerente à 
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faixa etária dos educandos. Não se pode, por exemplo, aplicar esse princípio às 

crianças. No entanto, numa perspectiva de progressividade, a educação tem como 

escopo promover sempre a autonomia para que o educando cresça a partir das suas 

próprias “raízes”. Pode-se afirmar que “a causa primeira e principal da atividade auto 

formativa é o educando mesmo, (...); a educação é propriamente autoeducação” 

(FLORES D’ARCAIS, 1992). Mas, “enquanto este processo interior supõe a 

colaboração estimuladora e solicitante do educador no plano da causalidade 

dispositiva, a ação formativa se pode também definir, neste ponto de vista, 

heteroeducação” (MACARIO, 1993, p. 206).  

A educação é um “despertar humano” (MARITAIN, 1963, p. 22) e o educando é 

o único sujeito e agente da educação (FLORES D’ARCAIS, 1992), de modo que a 

verdade dos movimentos educativos é a da centralidade do educando em educação 

e a qualidade do agente primário do próprio desenvolvimento. A atividade dos 

educadores é o da cooperação (NANNI, 1990), cuja presença motivante deve adaptar-

se ao sujeito auxiliando-o a dar-se conta das próprias possibilidades (ARTO, 1990), 

sem a pretensão de substitui-lo no seu crescimento pessoal. Tal crescimento 

constitui uma regra de sentido à determinação do fim geral da educação (NANNI, 

1990). 

 

A formação comporta o resultado de um processo através do qual as potencialidades 

subjetivas são levadas à maturação, ou se aprende o que é necessário para desenvolver 

uma tarefa específica. Comporta uma interação ambiental onde figuras, instituições e 

atividades formativas ajudam na consolidação de uma identidade que é ainda informe, 

desorganizada e incompleta. Este processo acontece na interação ambiental, nas suas 

concretas possibilidades históricas, materiais e culturais. As mediações, tais como, as 

pessoas, as instituições, as atividades individuais e sociais mais ou menos direcionadas 

a este escopo, também possuem importância fundamental. (NANNI, 1990).  

 

O educador autêntico propõe a verdade em função de seu potencial libertador: 

“Por isso, defender a verdade, propô-la com humildade e convicção e testemunhá-la 

na vida são formas exigentes e imprescindíveis de caridade. Esta, de facto, «rejubila 

com a verdade» (1 Cor 13, 6). Todos os homens sentem o impulso interior para amar 

de maneira autêntica: amor e verdade nunca desaparecem de todo neles, porque são 
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a vocação colocada por Deus no coração e na mente de cada homem” (CV 1). Uma 

vez que inexiste liberdade genuína sem a verdade, a caridade do ato de educar e o 

deixar-se amar ensinando e aprendendo, tal constitui a trilha que envereda os 

envolvidos no processo a ser percorrido, perspectivando o integral crescimento do 

educando, onde, com ele, o educador também, pois, o amor autêntico edifica, constrói, 

amadurece. Freire defende que “os homens se educam em comunhão mediatizados 

pelo mundo”2. 

Do pensamento de Bento XVI, deduz-se que educar na verdade e no amor 

desenvolve o impulso interior mais legítimo, purificado de carências humanas, 

perspectivando a plenitude encarnada numa existência com sentido e motivos 

sólidos. A verdade testemunhada no amor, proposta com humildade e convicção, 

torna a educação uma epifania da Face de Cristo que é a Verdade (Jo 14,6) (CV 1).  

As iniciativas educativas para a caridade na verdade objetivam promover a 

genuína humanização e proporcionar sadias relações interpessoais, onde a razão e 

a fé desprendem capacidades e desenvolvem habilidades para a inteligência julgar e 

agir em base a valores, expandindo possibilidades de doação, acolhimento e 

comunhão.  

Libertada de sentimentalismos vazios e dos arbítrios insanos, provindos de 

emoções desgovernadas e opiniões contingentes, a pessoa educada para a verdade 

na caridade aprofunda a dimensão pessoal e pública de sua fé no Deus que é Amor e 

Palavra, cujo poder dialógico abre horizontes de comunicação qualificada e 

comunhão plena. Em tempos de narrativas falaciosas e relativismos fantasiosos, a 

caridade na verdade foca o valor e a substância das coisas, cujo foco é a construção 

de uma sociedade dinamizada pelo desenvolvimento humano integral. A educação 

propõe uma inserção proativa do educando no seu meio e, por conseguinte, deste se 

espera a consciência e a responsabilidade social que transcenda aos jogos de 

interesses pessoais ou grupais, como também das ganâncias do poder, mormente 

em tempos de globalização.  

A abordagem do pontífice oferece coordenadas que elucidam possibilidades 

inusitadas da caridade na verdade e que, a educação, conforme estou  a  argumentar 
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neste comunicado, tem um papel relevante e até decisivo.  

A educação na verdade e na caridade não se limita em auxiliar no aprendizado 

de informações, na capacitação técnica, ou no acúmulo de um robusto cabedal 

intelectual. Vai além. Educar na verdade e na caridade parte do princípio que a 

aprendizagem necessita ser significativa para ser corretamente assimilada e 

transformar-se em sabedoria traduzida na efetividade de capacidades, habilidades e 

atitudes, sob a égide de valores humanos e cristãos. Por conseguinte, é preciso ir 

além do instruir, pois o educar e o formar trabalham disposições interiores. A parte 

mais interior da pessoa, no seu potencial analítico mais profundo, é chamada em 

causa para que a leitura que o homem faz de si próprio, dos outros, dos fatos e das 

instituições não seja superficial. Tudo isso, nos remete à esperança do chamado que 

se associa às riquezas da glória, ou seja, nos insere nas dimensões escatológicas 

como plenitude do amor e esplendor da verdade que é a beleza divina. Esta é a 

herança dos santos.  

Portanto, a ação educativa se faz proposta de valores tais como, o apreço e a 

adesão à ética, à cidadania, ao cuidado com o ambiente, à tolerância, à 

responsabilidade, à solidariedade, dentre tantas outras virtudes substancializadas 

em atitudes. A caridade na verdade se expressa em todas elas, elevando-as a 

patamares sobremaneira humanos e divinos.  
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Resumo 
A questão ecológica tem sido objeto de um debate global e amplo ao longo das 
últimas décadas, não só devido às preocupações com a degradação dos recursos 
ambientais, que resultam num impacto direto na economia mundial, como também 
pela própria ameaça à extinção da vida humana. O discurso sobre a importância da 
preservação da natureza, ao contrário do que muitos pensam, não é novidade alguma 
para a Igreja, que entende que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus 
e elevado à dignidade de filho por Cristo, deve ser o zelador de toda a criação, 
administrando com caridade todos os bens oferecidos. O Magistério papal ao longo 
dos anos sinaliza que a verdadeira consciência ecológica engloba não somente os 
cuidados com a natureza como implica necessariamente na preservação da vida 
humana e que o caminho para o verdadeiro desenvolvimento dos povos passa pelo 
cuidado e pela partilha dos dons da Criação. A presente comunicação tem por 
objetivo extrair algumas reflexões a respeito da questão ambiental presentes na 
encíclica Caritas in Veritate, na qual Bento XVI, especificamente nos números de 48 
a 52 deste documento, aponta que o desenvolvimento dos povos se encontra 
intimamente relacionado com a preservação do ambiente natural, reflexo do amor e 
da verdade do Criador. 
Palavras-chave: Ecologia. Meio Ambiente. Caridade. Bento XVI. Criação. 
 
Abstract 
The ecological question has been the object of a global and wide debate over the last 
decades, not only because the preoccupation about the degradation of environmental 
resources, which result in a direct impact on the world economy, either to the risk to 
the extinction of life human. The discourse about how is important to preserve the 
nature, contrary to what many people think, is nothing new for the Church, which 
understands that the human being, created in the image and likeness of God and 
raised to the dignity of son by Christ, must be the custodian of all creation, 
administrating in the charity all the assets offered. The Magisterium along the years 
has indicated that true ecological conscience includes not only nature cares, but 
necessarily involve the preservation of human life, and the road to the true progress 
of people passes through care and sharing the gifts of Creation. This communication 
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aims to extract some reflections on the environmental question in the encyclical 
Caritas in Veritate, where Benedict XVI, particularly in numbers 48 to 52, indicate that 
the people development has a direct relationship with preservation of the natural 
environment, reflection of the Creator's love and truth. 
Keywords: Ecology. Environment. Charity. Benedict XVI. Creation. 
 

Introdução 

 

Os avanços tecnológicos da segunda metade do século XIX permitiram a 

intensificação do processo de industrialização e, por conseguinte, o progresso 

humano. Todavia, tal progresso não foi acompanhado igualmente por uma 

conscientização em relação aos efeitos no meio ambiente, como a poluição das 

águas, do solo e do ar, a destruição de grandes áreas florestais, os efeitos alarmantes 

no clima e o impactar na saúde humana. 

A crescente expansão da industrialização para outras áreas do planeta, ricas 

em recursos naturais e que passaram a ser explorados por países mais 

desenvolvidos, deixou claro que a questão ambiental devia ser uma preocupação de 

todos, independentemente do grau de desenvolvimento em que se encontravam, e 

assim teve início o chamado movimento de proteção ambiental. 

A Igreja Católica, por sua vez, ciente da necessidade do progresso humano, 

mas também dos efeitos positivos e negativos em diferentes níveis, vê-se impelida a 

considerar de forma legítima as relações humanas de um modo geral, incluindo 

aquelas estabelecidas com o meio ambiente. Através do magistério começa a 

apresentar um conceito que passa a integrar o conjunto dos ensinamentos de sua 

doutrina social: a ecologia humana. 

A presente comunicação tem por objetivo destacar um dos ensinamentos do 

magistério papal, mais especificamente as reflexões de Bento XVI. o papa ecologista, 

a respeito do tema meio ambiente, presentes nos números 48 a 52 do capítulo IV da 

encíclica Caritas in Veritate, intitulado “Desenvolvimento dos povos, direitos e 

deveres, ambiente”.  

O ponto de partida é um breve panorama histórico de como se desenvolve a 

discussão a respeito da questão ambiental fora do ambiente eclesial. Os pontos 

seguintes estão centrados mais especificamente no capítulo da supracitada 
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encíclica de Bento XVI, que apresenta a visão cristã que deve nortear o 

comportamento humano em relação ao meio ambiente, a importância da 

solidariedade no combate à crise energética e a proposta de uma ecologia do homem 

para alcançar o desenvolvimento integral. 

 

Breve panorama histórico sobre a questão ambiental 

 

O movimento de proteção ambiental esteve restrito inicialmente aos países 

mais desenvolvidos, por seu constante investimento em tecnologias científicas que 

permitiram o rápido avanço no processo de industrialização. Os impactos negativos 

do processo industrialização logo passaram a ser observados por alguns 

pesquisadores, políticos e industriais, dando origem ao relatório “Limites do 

Crescimento”. (IGNACIO, 2020; LIMA, 2012).  

Preparado pelo Clube de Roma, o referido relatório, publicado em 1972, 

impulsionou uma mudança de mentalidade em relação à forma como a natureza 

precisava ser tratada, obrigou a reconhecer que os recursos naturais não são 

inexauríveis e que a preocupação com o meio ambiente devia ocupar as agendas de 

todos os chefes das nações. 

Neste mesmo ano, ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Humano em Estocolmo, na Suécia, a partir da qual foram fixados 19 princípios com o 

objetivo de auxiliar os povos do mundo a “identificar, proteger, conservar, valorizar e 

transmitir às gerações futuras a importância do patrimônio cultural e natural” 

(IGNACIO, 2020). Seguiu-se a conferência de 1972, outras igualmente organizadas 

pelo ONU, como a Eco-92, a Rio+10, em 2002, a Rio+20, em 2012 e, por último o pacto 

global de 2015, o chamado Acordo de Paris. (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2020) 

Este breve panorama permite entender como os problemas ambientais 

começaram paulatinamente a ser tema de discursos papais, pois estão inseridos no 

conjunto das microrrelações que devem ser firmadas na caridade, “via mestre da 

doutrina social da Igreja” e “síntese de toda Lei”. (BENTO XVI, 2009, p. 4)  
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A visão cristã sobre a questão ambiental 

 

A Igreja, “perita em humanidade” (PP 13), não pode abrogar do tema da 

questão ambiental, pois tem a “responsabilidade de orientar corretamente as 

relações entre o homem e a Criação”. Faz isso ao considerar a perspectiva bíblica, 

que apresenta a natureza como dom de Deus, que deve ser acolhido pelo ser humano 

e partilhado com todos, sempre de forma responsável. (PÉREZ, 2009, p. 216) 

Segundo Bento XVI, recordando a afirmativa de Paulo VI na Populorum 

Progressio, a solidariedade universal é fato, benefício e dever (CV 43). Dentro desta 

lógica pensa o relacionamento do homem com o ambiente natural como uma 

responsabilidade partilhada por todos os povos para com os pobres, as gerações 

futuras e a humanidade inteira. (CV 48) 

A utilização dos recursos naturais pela humanidade de forma responsável, 

visando o bem dos homens como também de toda a Criação, deveria ser a 

preocupação principal dos povos, segundo Bento XVI. Diz isto por observar a 

crescente tendência das sociedades em geral de reivindicarem o direito ao supérfluo 

em detrimento de direitos básicos, como alimentação, água potável, instrução e 

saneamento básico. (CV 43) 

Desta forma, o papa ressalta dois aspectos:  primeiro é do papel público da 

Igreja, que não é restrito às atividades assistenciais e à educação, mas à promoção 

da fraternidade universal. O segundo é a defesa do desenvolvimento integral do 

homem em todas as suas dimensões, conjugando a sua criaturalidade e a sua 

vocação ao Absoluto.    

A visão cristã entende a natureza como um dom de Deus, como “expressão de 

um desígnio de amor e de verdade”. Não é fruto do acaso nem do determinismo 

evolutivo, mas é ambiente de vida que fala do Criador e do seu amor pela 

humanidade. Possui uma vocação e, tal como o homem, está destinada a ser 

“instaurada” em Cristo. (CV 48) 

Conclui-se então que a natureza não pode ser considerada como algo maior 

que a própria pessoa humana, criada imagem e semelhança de Deus e destinada a 

administrar os bens que lhe foram conferidos pelo Criador. Igualmente a natureza 

não pode ser entendida como simples matéria utilizada para servir aos desejos 
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humanos, pois isto reduz sua dignidade como criatura e abre espaço para ações 

violentas contra a própria natureza e contra o ser humano. A natureza, vista sob a 

lógica da graça, como dom do amor de Deus para o ser humano, possibilita uma visão 

correta, não permite cair em tais extremismos, pois reconhece que tudo que existe foi 

querido por Deus e, portanto, deve ser cuidado. 

 

A importância da solidariedade no combate à crise energética 

 

Fato importante abordado por Bento XVI é a situação da crise energética, 

causada principalmente pela concentração dos recursos naturais não renováveis nas 

mãos de Estados desenvolvidos e pequenos grupos empresariais. Este “grave 

impedimento para o desenvolvimento dos países pobres” é uma contradição, pois 

muitas destas fontes de energia se encontram nestes lugares menos desenvolvidos 

e não podem ser utilizadas para o bem da própria população local. (CV 49) 

Isto ocorre pela falta de recursos de ordem financeira e pelas guerras travadas, 

muitas delas fruto da recusa da população local à exploração das terras por parte de 

agentes estrangeiros, detentores do monopólio dos recursos. Bento XVI alerta: “A 

comunidade internacional tem o imperioso dever de encontrar as vias institucionais 

para regular a exploração dos recursos não renováveis, com a participação dos 

países pobres, de modo a planificar em conjunto o futuro.” (CV 49) 

Desta forma, o papa sinaliza para a “urgente necessidade moral de uma 

renovada solidariedade” entre países em desenvolvimento e países altamente 

industrializados na busca de energias alternativas, visando o bem das futuras 

gerações. A responsabilidade por um governo responsável sobre a natureza é “(...) 

global, porque não diz respeito somente à energia, mas a toda a criação, que não 

devemos deixar às novas gerações depauperada dos seus recursos.” (CV 50) 

Os cuidados propostos por Bento XVI incidem não só na utilização 

responsável dos recursos como também na partilha dos custos econômicos e 

sociais. Neste sentido, apela novamente para que a comunidade internacional atue 

conjuntamente em favor dos mais necessitados, ajudando-os a usarem os recursos 

de forma eficiente. 
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Uma ecologia do homem para alcançar o desenvolvimento integral 

 

A visão cristã e a consideração da crise energética implicam num exame de 

consciência em relação ao estilo de vida hedonista e consumista da sociedade, pois 

“as modalidades com que o homem trata o ambiente influem sobre as modalidades 

com que trata a si mesmo, e vice-versa” (CV 51). 

A exploração irresponsável dos recursos sem considerar os limites da 

natureza conduz ao empobrecimento e ao atraso das populações agrícolas. A guerra 

é outro fator a ser considerado, pois os constantes conflitos destroem a vida humana 

e grandes áreas de preservação natural.  

A questão ambiental deve ser considerada pela Igreja porque os problemas 

causados ao meio ambiente estão relacionados intrinsecamente ao ser humano, que 

deve ser salvo da destruição de si mesmo. Por este motivo, a Igreja propõe uma 

ecologia do homem, pautada no respeito pela vida humana, pois, “o problema 

decisivo é a solidez moral da sociedade em geral” (CV 51). 

Bento XVI demonstra ser contraditório pedir às gerações futuras respeito pelo 

meio ambiente, se a educação e as leis, como a do aborto e da eutanásia, não ajudam 

a respeitar o próprio ser humano. “Os deveres que temos para com o ambiente estão 

ligados com os deveres que temos para com a pessoa considerada em si mesma e 

em relação com os outros; não se podem exigir uns e espezinhar os outros” (CV 51). 

A fonte e o princípio de toda Criação encontram-se em Deus, Aquele que é 

Verdade e Amor. O desenvolvimento dos povos fundamenta-se neste plano de amor, 

precedente a nós e traçado por Deus para todos. A felicidade humana reside em 

aderir este plano de amor e verdade, que aponta “o caminho para o verdadeiro 

desenvolvimento” (CV 52). 

 

Conclusão 

 

A verdade sobre as relações do homem com o meio ambiente é delineada por 

Bento XVI dentro de uma perspectiva que entende o progresso como algo bom, mas 

que, sem a correta orientação, converte-se em exploração predatória não só da 

própria natureza como também do próprio homem. 
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Bento XVI entende que a razão Criadora exorta à razão humana a proceder de 

forma ética para com o meio ambiente. No entanto, a ideia prevalente de que o 

homem é um sujeito só de direito e não de deveres, ou seja, a consciência mal-

formada, leva às distorções que hoje se observam nas relações estabelecidas entre 

homem e natureza, homem e sociedade.  

A crise ambiental, assim como todas as crises contemporâneas, são um 

reflexo da forma como o homem se entende e vê sua relação com todas as coisas 

criadas. A degradação do meio ambiente é reflexo da degradação do pensamento 

humano, que, ao prescindir de Deus, não conseguirá alcançar o equilíbrio entre a 

exploração e a conservação do meio ambiente, se não se voltar para o Criador de 

todas as coisas, para aquele que é Amor e Verdade.  
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ST 12: Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de Joseph 

Ratzinger 

 

Resumo 
Nossa comunicação tem por escopo apresentar alguns traços para uma 
pneumatologia da liturgia no pensamento de Joseph Ratzinger/Bento XVI. Em seus 
diversos escritos sobretudo aqueles que se referem à liturgia em geral encontramos 
forte acento à presença e ação do Espírito Santo no culto cristão. Nosso objetivo é 
percorrer algumas de suas obras enquanto teólogo e papa para extrair os elementos 
apontados da relação entre liturgia e pneumatologia e as suas implicações na 
teologia contemporânea. Para tanto, a metodologia da pesquisa bibliográfica 
possibilitará o aporte para a nossa apresentação. Com isso, será identificado o papel 
do Espírito Santo na liturgia da Igreja. Nosso interesse se justifica a partir da proposta 
do Concílio Vaticano II no qual Joseph Ratzinger participou como teólogo. Embora 
não houvesse um tratamento específico dado ao Espírito Santo no âmbito da liturgia, 
o Concílio apresentou algumas linhas fundamentais que foram desenvolvidas na 
teologia posterior. Nesse sentido, Joseph Ratzinger inebriado pelo desejo do Concílio 
apresentou através de seus escritos teológicos a sua colaboração. Como Papa, 
exerceu o magistério na hermenêutica de continuidade. Os documentos 
promulgados sob sua autoridade confirmam a realização dos objetivos do Concílio. 
Dessa forma, o pensamento teológico eclesial orientado na verdade, unidade e 
comunhão pode responder com mais propriedade e atualidade às necessidades 
prementes tanto da Igreja quanto do mundo moderno. 
Palavras-chave: Liturgia. Pneumatologia. Concílio Vaticano II. Joseph 
Ratzinger/Bento XVI. 
 
Abstract 
Our work aims at presenting some characteristics for a pneumatology of the liturgy 
in the thought of Joseph Ratzinger / Bento XVI. In his several writings, mainly the 
ones that refer to the liturgy in general, we find strong accent to the presence and 
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action of the Holy Spirit in the christian worship. Our goal is to walk through some of 
his theological and pope work to extract the elements from the relation between 
liturgy and pneumatology as well as their implications in the contemporaneous 
theology. For that purpose, we rely on the bibliographic research methodology. Thus, 
it will be identified the role of the Holy Spirit in the Church liturgy. Our interest justifies 
from the Vatican Council II proposal, where Joseph Ratzinger participated as a 
theologian. Although there was no specific treatment given to the Holy Spirit in the 
liturgy scope, the Council presented some fundamentals that were developed in the 
following theology. In this sense, Joseph Ratzinger, inebriated by the desire of the 
Council, presented through his theological writings his contribution. As the Pope, he 
exercised the teaching of continuity hermeneutics. The documents promulgated 
under his authority confirm the realization of the Council objectives. Therefore, the 
ecclesial theological thinking in truth, unity and communion can answer with more 
propriety and up-to-dateness to the pressing needs both from the Church as from our 
modern world. 
Keywords: Liturgy. Pneumatology. Vatican Council II. Joseph Ratzinger/Bento XVI 
 

Introdução 

 

O tema de nossa comunicação encontra-se circunscrito na relação entre 

liturgia e pneumatologia. Para tanto, visitamos alguns textos do teólogo e papa 

Joseph Ratzinger/ Bento XVI a fim de extrairmos alguns traços de seu magistério 

acadêmico e pontifício sobre a pneumatologia da liturgia. Diante de nossa limitação 

à tão grandiosa produção teológica e ministerial de nosso autor, optamos por não 

restringir à pesquisa sobre essa temática. Portanto, deixamo-la aberta a novas 

contribuições e ulteriores considerações.  

Nossa exposição está dividia em duas partes. Na primeira parte, 

apresentaremos o pensamento teológico de Joseph Ratzinger sobre o Espírito Santo. 

Para atingirmos esse objetivo, nos servimos de duas obras onde nosso autor expõe 

sua contribuição à teologia. Chama-nos a atenção a “hermenêutica da continuidade” 

em íntima comunhão com a Tradição da Igreja, sobretudo nos Padres e o seu último 

Concílio, o Vaticano II. Nesta parte tomamos como referência principal duas obras: El 

Dios de Jesucristo (1979) e Introdução ao Cristianismo (2005). Elas mostram o 

Espírito Santo na perspectiva trinitária e no Símbolo da fé. Nosso autor, ao que nos 

consta e segundo alguns pesquisadores, não escreveu uma obra específica sobre a 

terceira pessoa divina. Mas no que tange nossa abordagem, procuramos extrair 
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destas e de outras obras o que encontramos nesta temática que expomos (VELIQ, 

2016, p. 688). 

A segunda parte concentra-se na pneumatologia da liturgia. Ratzinger fez da 

liturgia o cume e a fonte de seu pensamento teológico e depois, como papa, do seu 

pontificado, a sua primeira missão. Na esteira de sua teologia, continuamos nosso 

trabalho pelo víeis do ministério petrino. Dentre as obras consultadas, continuamos 

com Introdução ao cristianismo e as exortações apostólicas Sacramentum Caritatis 

e Verbum Domini que tratam da Eucaristia e da Palavra de Deus, respectivamente. No 

desfecho de toda a exposição, mencionamos a Caritas et Veritate objeto principal 

desta seção temática neste congresso. 

 

O Espírito Santo em Ratzinger 

 

Percorrendo o itinerário já informado, identificamos na obra El Dios de 

Jesucristo em seu terceiro capítulo a consideração que nosso teólogo apresenta 

sobre o Espírito Santo. Nela, acentua que a Palavra vivida é o que constituiu o 

cristianismo espiritual. A força e a vitalidade da Palavra concentram-se no Espírito 

Santo que por sua vez, tem sua fonte em Jesus Cristo. Nessa relação, quanto maior 

e profunda for a inserção em Cristo tanto será no Espírito, que também adentra em 

nosso interior. Depois, compreendendo que a relação entre as pessoas divinas não 

pode ser isolada ou separada, adverte que há íntima conexão e mútua dependência 

entre pneumatologia e cristologia. Essa relação pode ser encontrada nos atos de 

Cristo por ocasião da realização do seu mistério pascal, sobremaneira quando 

apresenta o tema da recordação.  

Por fim, referenciando-se no pensamento paulino em estreita 

complementariedade com o pensamento joanino, Ratzinger elege a palavra amor 

para identifica-lo na relação a um outro para a unidade e a sua permanência. Outro 

aspecto dessa relação é a alegria, graça que assinala a presença do Espírito que é a 

alegria eterna. Quem vive sob este prisma e em meio aos sofrimentos não perde a 

alegria.  
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“não se pode anunciar o Espírito de Deus como uma mercadoria. Só pode vê-lo 

quem o leva dentro. E ver e vir, ver e morar aqui pertencem inseparavelmente um 

ao outro. O Espírito Santo mora na palavra de Jesus, e a palavra não se possui 

meramente falando, mas observando-a, vivendo-a. Na Palavra vive aquele que é 

a vida da Palavra.” (RATZINGER, 1976). 

 

Na obra Introdução ao Cristianismo, Ratzinger ao realizar uma exposição 

sobre o Credo, assinala a encarnação do verbo no seio de Maria. Ela é o locus onde o 

Espírito que desde a criação fecunda a humanidade, nela gera um novo começo: a 

palavra se faz carne. Essa atividade do Espírito continua na Igreja para a 

transformação e a realização da salvação na história da humanidade que realiza no 

“hoje”. 

Noutra parte do Credo, Ratzinger com discreta elegância conduz nosso olhar 

para um pequeno detalhe na tradução do texto grego na terceira parte do Símbolo. 

Ali, mostra que, segundo o original grego, dever-se-ia constar na tradução “Creio em 

Espírito Santo” e não “Creio no Espírito Santo”. Esta tradução fez com que o Espírito 

Santo fosse compreendido apenas a partir da ressurreição de Cristo. Com isso, toda 

a economia e perspectiva carismático-pneumática foram deixadas de lado em 

detrimento às categorias de uma doutrina: entendida à luz da encarnação, fechada 

numa perspectiva terrena, especulativa e limitada. Ao passo que é preciso retomar 

aquela dimensão inicial que circunda a ressurreição, pentecostes e as primeiras 

comunidades. Assim o caráter existencial, carismático, vivencial e eclesial que 

animava e impulsionava os cristãos no anúncio do Evangelho pode ser retomado 

com vigor e eficácia.  

 

O seu objetivo final, porém, está na doutrina da história entre Deus e o ser humano 

ou, respectivamente, da função da história de Cristo para a humanidade como um 

todo. [...] Cristo continua presente pelo Espírito Santo com a sua abertura, 

amplidão e liberdade que, sem excluir a forma institucional, limitam as suas 

pretensões, não lhe permitindo que se iguale simplesmente às instituições do 

mundo (RATZINGER, 2006, p. 245). 
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Traços para uma pneumatologia da liturgia no magistério de Bento XVI 

 

Na esteira desta apresentação sobre o Credo, adentramos na pneumatologia 

da liturgia conforme o pensamento do nosso autor. Na sequência do símbolo estão 

as verdades que a partir do Espírito correspondem à realidade da Igreja: os 

sacramentos e a escatologia. No que tange aos sacramentos, vamos encontrar a 

“comunhão dos santos” referida à Eucaristia e a comunidade que se constitui quando 

celebra o culto que é identificada partir deste sacramento. Nessa dimensão dilata-se 

o aspecto cósmico onde, ultrapassando a barreira da morte, todos os batizados são 

unidos e vivificados no poder do Espírito.  

Ao lado da “comunhão dos santos” está a “remissão pecados” que concentra-

se no batismo (e na penitência) onde o Espírito atua em Jesus e a partir dela na Igreja 

que se encontrava reunida naquele primeiro dia da semana. O autor apresenta o 

batismo como o sacramento do perdão e da “virada transformadora” (conversão, 

mudança de vida etc).  

Ao longo da experiência cristã, o sacramento da reconciliação se destaca por 

dois motivos. O primeiro, a necessidade do perdão dos pecados cometidos após o 

batismo recebido. O segundo é a realização deste sacramento (o batismo) logo após 

o nascimento – o que deixou de ser uma manifestação de uma conversão efetiva. 

Mas  

 

continuou viva, então, a convicção de que não é pelo nascimento e sim pelo renascimento 

que o ser humano pode tornar-se cristão: ser cristão é sempre o resultado de uma virada 

da existência humana que se afasta da autossatisfação da vida desatenta para 

“converter-se (RATZINGER, 2006, p. 245). 

 

No desfecho desta obra monumental, Ratzinger deixa claro que a Igreja só 

pode ser entendida pelo Espírito Santo (porque será nela que ele manifesta sua 

presença e ação) que por sua vez, se compreende visivelmente nos sacramentos do 

batismo (penitência) e da eucaristia. Dessa forma, fica esclarecida a concepção e 

imagem teocêntrica da Igreja e que por isso a distingue de ser uma simples reunião 

de pessoas, mas “o dom de Deus que faz o homem virar-se em direção a um novo 
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ser que ele não pode dar-se a si mesmo, e em direção a uma comunidade que ele 

pode receber apenas como doação” (RATZINGER, 2005) 

Cabe, então ressaltar, que o culto cristão é considerado por Ratzinger o centro, 

a identidade e o início da missão da Igreja. A este respeito, podemos notar, uma 

perfeita continuidade com a natureza da liturgia descrita pela constituição litúrgica 

Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II. 

Ainda nesta perspectiva litúrgico-sacramental, encontramos na Sacramentum 

Caritatis a recomendação sobre a necessidade de despertar a consciência da função 

decisiva que exerce o Espírito Santo na ação litúrgica e no aprofundamento dos 

mistérios divinos (SCa 12). Para levar a cabo, Ele mesmo parte da Eucaristia e da 

Palavra de Deus para evidenciar a relação desses dois temas com o Espírito Santo. 

Sobre a Eucaristia, o Papa aponta o mesmo e único Espírito na criação, na 

história, na vida de Jesus e na Igreja como continuadora da obra salvífica de Cristo, 

sobretudo pela Eucaristia, cerne da vida cristã. Essa realidade encontra-se na 

celebração. Ali o Espírito é invocado para a transubstanciação a fim de que a 

assembleia seja santificada pelo Espírito para constituir o Corpo de Cristo.  

 

No pão e no vinho, sob cujas aparências Cristo se nos dá na ceia pascal (cf. Lc 21,14-20; 

1Cor 11,23-26), é toda a vida divina que nos alcança e se comunica a nós na forma do 

sacramento: Deus é comunhão perfeita de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Já 

na criação, o homem fora chamado a partilhar, em certa medida, o sopro vital de Deus (cf. 

Gn 2,7). Mas é em Cristo morto e ressuscitado e na efusão do Espírito Santo, dado sem 

medida (cf. Jo 3,34) que nos tornamos participantes da intimidade divina (SCa 8). 

 

Com relação à Palavra, Bento XVI afirma que a compressão autêntica da 

revelação cristã acontece apenas pela ação do Espírito (Novamente, constata a 

inseparabilidade do Filho na missão do Espírito, sendo portanto, uma só economia). 

Então, na Verbum Domini percorre um itinerário bíblico para tratar da presença e ação 

do Espírito na história da salvação. No Antigo Testamento e no Novo Testamento 

inspirou os hagiógrafos; e agora, na Igreja age na compreensão dos ouvintes para 

constituírem o corpo de Cristo, sobremaneira na liturgia.  

No contexto do Concílio Vaticano II, o Papa corrobora a afirmação de que a 

Escritura fundamenta e normatiza toda a liturgia da Igreja; e que o Espírito Santo a 
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torna viva, atual e eficaz no coração dos fiéis e na vida de todos aqueles que 

participam de forma ativa, consciente e plena (SC 7.24; OLM 4; VD 52). Dessa forma 

“o mistério pascal, ao qual se unem todos os mistérios de Cristo e da história da 

salvação são atualizados sacramentalmente” (VD 52) “na força do Espírito” (SC 6).  

Para Bento XVI, o mistério da encarnação torna possível a sacramentalidade da 

Palavra e esta realidade, como já aludimos, só é possível graças a potência do 

Espírito. Isto encontra fundamentação a sinagoga de Nazaré e em todo o ministério 

público-reunidor de Jesus. “A Igreja, na liturgia, segue fielmente o modo de ler e 

interpretar as Sagradas Escrituras seguido pelo próprio Cristo, quando, a partir do 

‘hoje’ do seu evento, exorta a perscrutar todas as Escrituras” (OLM 3). 

 

Conclusão 

 

A liturgia continua em suas ações celebrativas a presença ativa da caridade do 

Deus Trino. Esse amor, segundo Bento XVI, é a graça, ou seja, o Espírito Santo que 

vem ao encontro das pessoas para criar, recriar, redimir tal como Jesus revelou e 

viveu. Ao infundir o amor no coração de cada crente e consequentemente em toda a 

comunidade, o Espírito configura e habilita a identidade e a missão eclesial. Com isso, 

torna-os “sujeitos de caridade, chamados a fazerem-se eles mesmos instrumentos 

da graça, para difundir a caridade de Deus e tecer redes de caridade” (CV 5). 
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AN ALERT, AN EXPLANATION AND AN EXORTATION: THE DICTATORSHIP OF 

RELATIVISM ACCORDING TO JOSEPH RATZINGER/BENEDICT XVI 

 

Danilo Cortez Gomes1 
 

ST 12 – Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de 

Joseph Ratzinger 

Resumo 
Numa sociedade imersa num emaranhado de pensamentos confusos e distorcidos a 
partir de correntes filosóficas, políticas e ideológicas cada vez mais distintas, que na 
maioria das vezes não se apoiam em bases conceituais e práticas que possam ser 
consideradas adequadas para o bem comum, encontra-se o que Joseph 
Ratzinger/Bento XVI denomina de ditadura do relativismo, tema central desse estudo 
realizado com base numa pesquisa bibliográfica na obra ratzingeriana/beneditina, 
visto que esse assunto foi motivo de reflexões, debates e pronunciamentos enquanto 
cardeal e depois como papa, permeando os diversos momentos de sua vida. Nesse 
sentido, este trabalho buscou compreender o conceito e as especificidades da 
ditadura do relativismo no pensamento de Joseph Ratzinger/Bento XVI, analisando-
a no contexto atual, especialmente quando se observa uma vasta pluralidade de 
ideias que em diversas ocasiões influencia no surgimento de discussões e 
enfrentamentos de concepções opostas e conflitantes, seja no campo político, social, 
cultural ou econômico. Para o teólogo alemão, uma reflexão sobre a ditadura do 
relativismo é necessária para a sociedade hodierna, pois trata de questões como 
liberdade, princípio da maioria, secularização, relação entre Estado e as religiões na 
perspectiva de uma autonomia da esfera política em relação à esfera religiosa, a 
importância da consciência e da verdade, dentre outras. Por fim, este estudo sobre a 
ditadura do relativismo evidencia também a importância da esperança tão apregoada 
por Joseph Ratzinger/Bento XVI, mantendo acesa a chama da fé, esperança e 
caridade por meio de uma análise realista e esperançosa do contexto atual, típica de 
um intelectual sério e consciente de suas convicções e crenças. 
Palavras-chave: Bento XVI. Joseph Ratzinger. Verdade. Secularização. Relativismo. 
 
Abstract 
In a society immersed in a tangle of confused and distorted thoughts from 
increasingly distinct philosophical, political and ideological currents, which in most 
cases are not supported by conceptual and practical bases that can be considered 
adequate for the common good, one finds what Joseph Ratzinger/Benedict XVI calls 
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the dictatorship of relativism, the central theme of this study based on a 
bibliographical research in the Ratzingerian/Benedict´s work, as this subject was the 
reason of reflections, debates and pronouncements as a cardinal and later as a pope, 
permeating the different moments of your life. In this sense, this work sought to 
understand the concept and specificities of the dictatorship of relativism in the 
thought of Joseph Ratzinger/Benedict XVI, analyzing it in the current context, 
especially when observing a vast plurality of ideas that on several occasions 
influences the emergence of discussions and confrontations of opposing and 
conflicting conceptions, whether in the political, social, cultural or economic field. For 
the german theologian, a reflection on the dictatorship of relativism is necessary for 
today's society, as it deals with issues such as freedom, majority principle, 
secularization, the relationship between the State and religions in the perspective of 
an autonomy of the political sphere in relation to the sphere religious, the importance 
of conscience and truth, among others. Finally, this study about the dictatorship of 
relativism also highlights the importance of the hope so commented by Joseph 
Ratzinger/Benedict XVI, keeping the flame of faith, hope and charity burning through 
a realistic and hopeful analysis of the current context, typical of a serious intellectual 
and aware of his convictions and beliefs. 
Keywords: Benedict XVI. Joseph Ratzinger. Truth. Secularization. Relativism. 
 

Introdução 

 

Numa sociedade imersa em um emaranhado de pensamentos confusos e 

distorcidos a partir de correntes filosóficas, políticas e ideológicas cada vez mais 

distintas, tendo por base pensamentos hegemônicos assentados no relativismo, 

percebe-se na verdade, uma confusão generalizada que cria imensos obstáculos 

para uma análise mais precisa dos problemas enfrentados pela sociedade. Além do 

mais, questionamentos surgem na perspectiva de implodir fatos e valores universais 

que geralmente fizeram parte da construção das civilizações. Afinal, o que é a 

verdade? Ao defender o fim da verdade absoluta e concomitantemente a existência 

de verdades relativas, parciais ou múltiplas, não estaríamos caindo em inúmeras 

contradições? 

 É justamente nesse cenário de desorientação que se eleva a voz translúcida e 

o pensamento honesto do Cardeal alemão Joseph Ratzinger que em 2005 tornara-se 

o 265º Papa da Igreja Católica, o Papa Bento XVI. De fato, esse teólogo e ao mesmo 

tempo defensor e guardião da verdade, discorreu sobre esse contexto confuso em 

várias oportunidades, destacando-se a homilia da Santa Missa “Pro Eligendo 

Romano Pontifice” de 18 de abril de 2005 em que o termo “ditadura do relativismo” 
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foi comentado com ousadia e coragem. Naquela ocasião o então cardeal decano 

esclarecia a respeito da necessidade de os cristãos testemunharem Cristo mesmo 

diante dos inúmeros ventos contrários à fé católica, como o marxismo, o liberalismo, 

o coletivismo radical, o ateísmo, o misticismo religioso vago, o agnosticismo e o 

sincretismo. Sua ênfase era em relação a dificuldade que os cristãos têm de viver e 

expressar sua fé num mundo relativista. 

Nesse sentido, este trabalho buscou compreender o conceito e as 

especificidades da ditadura do relativismo no pensamento de Joseph 

Ratzinger/Bento XVI, analisando-a no contexto atual, especialmente quando se 

observa uma vasta pluralidade de ideias que em inúmeras ocasiões influenciam no 

surgimento de discussões e enfrentamentos de concepções opostas e conflitantes, 

seja no campo político, social, cultural, religioso ou econômico, todavia, ressalta-se 

a maneira como o papa analisa a realidade com um olhar voltado para a Verdade que 

é Cristo, apresentando a importância de manter viva a chama da fé, esperança e 

caridade. 

 

A ditadura do relativismo: concepções e repercussões no mundo atual 

  

É certo que em cada momento histórico há seus conflitos, controvérsias e 

questões específicas conforme os contextos social, político, econômico, cultural e 

religioso. Nessas oportunidades, não raramente erguem-se pensamentos e vozes 

que destoam da maioria e que passam a ter um papel determinante para trazer luzes 

em meio as trevas ou fazer com que a sociedade enxergue aquilo que já não 

consegue mais. Esses homens e mulheres se sobressaem pelo destemor em 

diagnosticar, denunciar e apresentar possibilidades com lucidez diante dos 

problemas existentes que podem ocasionar um desfalecimento generalizado da 

sociedade. 

 O contexto do século XX, por exemplo, com duas grandes guerras, além dos 

regimes totalitários com suas ideologias nefastas e ao mesmo tempo com uma 

herança das ideias do Iluminismo que tem o racionalismo como um princípio básico, 

fez com que alguns intelectuais apontassem problemas sérios diante dessas 

circunstâncias, como fez Joseph Ratzinger numa entrevista ao jornalista italiano 
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Vittorio Messori, ao explicar que a separação (ou exclusão) da religião, de Deus 

enquanto princípio e fundamento da sociedade influencia decisivamente no trágico 

resultado em que “a humanidade torna-se vítima das consequências mais 

arbitrárias” (RATZINGER e MESSORI, 1985). De forma semelhantes, na Carta Encíclica 

Lumen Fidei, escrita por quatro mãos, o Papa Francisco (e Bento XVI) faz uma 

interessante reflexão: “Quando falta a luz, tudo se torna confuso: é impossível 

distinguir o bem do mal, diferenciar a estrada que conduz à meta daquela que nos faz 

girar repetidamente em círculo, sem direção” (FRANCISCO, 2015). 

 O conceito de relativismo no pensamento do teólogo alemão está 

intrinsecamente ligado ao conceito de secularização, que trata da exclusão do 

aspecto divino ou da figura de Deus como estruturador da vida social. Essa 

concepção se traduz no pensamento de Ratzinger principalmente quando ele alerta 

sobre o perigo de uma nova concepção moderna do mundo em que o cristianismo ou 

a fé católica seja considerada como inimiga, antiquada, intolerante e inconciliável 

com a modernidade, além da pressão para que a Igreja se adapte aos padrões atuais 

(RATZINGER e SEEWALD, 2005). 

Face a tal perigo que tem como base a ditadura do relativismo, urge levar em 

consideração o surgimento de inúmeros preconceitos ou estereótipos com a questão 

religiosa, como se a religião não pudesse mais opinar sobre o homem ou tivesse que 

renunciar às suas convicções: “Levantar a exigência da verdade em favor dos 

enunciados concretos da fé de uma religião parece, hoje, não apenas arrogância, mas 

também sinal de falta de ilustração, de um iluminismo deficiente” (RATZINGER, 2007). 

Em outro momento, o autor discorre sobre uma sutil ditadura anticristã da opinião 

que mais tarde chamou de martírio da ridicularização. 

 Bento XVI esclarece que, de fato, existe um novo tipo de intolerância, 

curiosamente quando em nome da não discriminação, quer-se constranger a Igreja 

Católica a mudar a própria posição no que tange à homossexualidade ou à ordenação 

sacerdotal das mulheres, para citar alguns exemplos (BENTO XVI, 2011). Observa-se 

que o pensamento majoritário atual parte do pressuposto de que a metafísica já não 

deve influenciar mais as discussões numa sociedade. Mais um alerta é feito pelo 

Papa Bento XVI ao entender que “o verdadeiro problema diante do qual nos 

encontramos é a cegueira da razão para toda a dimensão não material da realidade” 
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(RATZINGER, 2019). No campo político, por exemplo, “onde o mistério já não conta, a 

política se converte em religião” (RATZINGER, 2007). 

Desse modo, o papa demonstra que prescindir da verdade nunca será uma 

atitude benéfica para a sociedade, mas um contínuo perigo, especialmente quando 

no campo político, o relativismo se apresente de forma a ser implementado sem 

limites, resultando em decisões injustas que nunca se tornarão justas, como no caso 

do aborto, da eutanásia, da eugenia ou de negar a determinados indivíduos ou grupos 

a dignidade humana e as condições de vida condizentes com ela (RATZINGER, 2007), 

culminando no temerário princípio do domínio da maioria. 

 Vale ressaltar que o teólogo também alerta para um relativismo presente na 

religião, sendo uma das causas de certas patologias como o fundamentalismo 

religioso e o terrorismo. Algo similar pode ser visto na ciência que já não considera 

analisar outros princípios a não ser aqueles defendidos pela classe científica. De toda 

forma, o relativismo produziu uma espécie de aniquilação do sentido moral da 

sociedade que se apresenta num niilismo que atua conforme o pensamento 

majoritário vigente em determinada conjuntura (RATZINGER, 2019). Assim, ele diz 

taxativamente: “Privar-se das grandes forças morais e religiosas da própria história 

é o suicídio de uma cultura e de uma nação” (RATZINGER, 2019). A discussão em 

torno dessa temática está associada a constante busca pela verdade, missão tão 

estimada e assunto recorrente em seus escritos, como na Carta Encíclica Caritas in 

Veritate. Por isso, defender a verdade se tornou além de um dever moral e cristão, 

numa atitude imprescindível e urgente na atualidade. 

 Um ponto importante da ditadura do relativismo trata da forma como a 

verdade é solapada de acordo com o pensamento majoritário ou até mesmo por 

aqueles que detém o poder, mesmo que seja um grupo minoritário. Nada é 

reconhecido como definitivo, ou melhor, surge uma total ausência da verdade como 

condição essencial para uma liberdade radical. Ratzinger observa que a ausência da 

verdade e a ingênua presença da liberdade faz surgir inúmeras dificuldades, sejam 

de ordem moral ou metafísica, até resultar no niilismo. Ao passo que a sociedade 

exclui a verdade, o homem perde seu ponto de apoio, isto é, seu alicerce e equilíbrio, 

resultando em sua própria ruína, a começar pela própria consciência individual que é 
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influenciada pelos “ventos da modernidade” que tornam cada vez mais difusa e 

volátil sua capacidade de entendimento e interpretação da realidade. 

Além dessas adversidades, Ratzinger (2007) demonstra com clareza que a 

busca pela liberdade tem sua raiz naquele antigo desejo do homem de ser como 

Deus. Nesse cenário, a verdadeira democracia não se dá concretamente num mundo 

relativista, visto que “(...) a democracia vive com base em que existem verdades e 

valores sagrados que são respeitados por todos. Caso contrário, afunda-se na 

anarquia e neutraliza-se a si mesma.” (RATZINGER apud BLANCO, 2005). Nesse 

sentido, o papa defende que existem fatores substanciais que são anteriores à 

existência do Estado e que não podem estar sujeitos ao jogo da maioria e da minoria, 

mas devem ser invioláveis para todos (RATZINGER apud BLANCO, 2005). 

Seu diagnóstico demonstra que os problemas do mundo baseados numa 

concepção relativista desembocam numa perseguição ao pensamento metafísico e 

ao mesmo tempo na subvalorização das verdades universais, disseminando um 

indiferentismo religioso. (RATZINGER 2007) sem hesitar afirma que “o relativismo se 

tornou hoje, de fato, o problema principal para a fé”, no entanto, para combater o bom 

combate, “a verdade não pode nem deve ter nenhuma outra arma que não ela mesma” 

(RATZINGER apud BLANCO, 2005), sem desconsiderar a fé, a esperança e a caridade, 

como virtudes essenciais para todo cristão. 

 

Joseph Ratzinger/Bento XVI: um realista esperançoso 

  

O papa teólogo tece duras críticas feitas ao relativismo no mundo atual, 

entretanto, ele nos exorta a sermos sensatos e equilibrados ao ponto de não cairmos 

num otimismo ideológico ou numa falsa esperança, pois estas são efeitos da ditatura 

do relativismo que tem como uma das características, a permissividade mundana. 

Esse otimismo ideológico seria uma máscara do desespero utilizada por tantos na 

ditatura do falso, do aparente, do efêmero, na qual os homens são escravos da 

aparência. Para reverter essa mazela, o papa enfatiza a necessidade (a começar por 

cada indivíduo) de um encontro com a verdade que é Cristo. Como pode ser possível 

manter-se esperançoso diante de uma realidade tão confusa? Segundo Bento XVI, a 

resposta se encontra nas virtudes teologais: fé, esperança e caridade. 
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 O princípio da esperança, por exemplo, deve passar pela pessoa divina de 

Jesus Cristo no qual todas as dimensões se unem. É justamente essa esperança que 

possibilita uma reorientação da vida do homem em busca do reino de Deus, pois há 

um fim, uma meta a alcançar (BLANCO, 2016). Bento XVI acredita que a autêntica 

crise mal começou e outros abalos ainda irão acontecer, todavia, sua esperança tem 

como aliada a confiança em Deus, mesmo que a Igreja não seja uma força dominante 

da sociedade como foi no passado, visto que continuará exalando aos homens de 

boa vontade o agradável odor de Cristo e tornar-se-á a pátria daqueles que Nele 

confiam (RATZINGER, 2008). Aqui se revela um dos pontos altos da teologia 

ratzingeriana/beneditina que nos exorta a termos esperança mesmo diante das 

intempéries do tempo presente. 

Essa esperança deve ser cultivada a partir do encontro com Aquele que se 

deixa encontrar, ou melhor, que nos encontra. Parafraseando Ariano Suassuna, pode-

se declarar que Bento XVI é um realista esperançoso. Seus esforços intelectual e 

missionário são contundentes e nos deixam um legado importante e necessário para 

uma análise da sociedade atual sem cair no desespero. Os diálogos corajosos por 

ele realizados com os pensamentos conflitantes com a fé cristã são apenas alguns 

exemplos de sua ousadia, que não pressupunha renunciar às suas convicções para 

agradar o outro, mas se colocar como um guardião da verdade ou um simples e 

humilde trabalhador na vinha do Senhor. Seu testemunho e obra são um verdadeiro 

convite para que todos mergulhem na verdade que é Cristo, mesmo que esta não seja 

compreensível num primeiro momento, pois a fé cristã recuperará o homem 

(RATZINGER, 2007). Resumindo, “um mundo sem Deus é um mundo sem esperança” 

(BENTO XVI, 2007). 

 

Conclusão 

 

Apesar da verdade e dos valores universais serem cada vez mais relativizados 

ao ponto de culminar na ditadura do relativismo, Bento XVI sublinha que “a verdade 

continua a existir, sobretudo porque a Verdade em pessoa encarnou-se por amor” 

(SARTO, 2019). Sua firmeza e lucidez são suficientes para emitir um alerta sobre os 

perigos atuais com base numa explicação detalhada das causas e efeitos do 
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relativismo e por fim, exortar todos aqueles que buscam a verdade e se dispõem a 

compreender a complexidade da sociedade atual. 
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Resumo 
O Concílio Vaticano II trouxe à Igreja Católica uma atitude nova em relação ao diálogo 
com o mundo moderno, passando da desconfiança para a empatia e abertura. Trouxe 
também a sã pluralidade, que contrasta com sua expressão monolítica anterior. Esta 
pluralidade se manifestou nas diferentes teologias, movimentos, comunidades, 
expressões litúrgicas, ministérios, interpretações bíblicas, perspectivas morais etc. 
Toda esta diversidade, sem dúvida, fortaleceu a vida eclesial ad intra. No entanto esta 
variedade foi colocada em questão por grupos reacionários devido aos abusos que 
causaram estranheza e perplexidade, abusos movidos não pela busca de 
aprofundamento da fé, mas influenciados por ideologias dominantes, guiadas, 
muitas vezes, por concepções estranhas ao próprio cristianismo. São expressões 
destes fenômenos o surgimento de movimentos tradicionalistas ultraconservadores 
por um lado, e de fiéis que publicamente rechaçam alguns ensinamentos morais 
fundamentais da Igreja por outro. Os primeiros hoje querem fazer voltar para a Igreja 
elementos já superados na vida eclesial, além de criticar duramente o Papa 
Francisco, bispos, conferências episcopais usando as mídias sociais para atingir 
muitas pessoas, especialmente os jovens. Os segundos podem ser contados, por 
exemplo, como aqueles que se dizem católicos a favor do aborto. O Papa Bento XVI 
indicou o caminho da caridade no seu pontificado seja pelos seus escritos seja pelos 
seus gestos misericordiosos em relação a estes grupos. A única maneira de ajudá-
los é com a misericórdia, com a mesma postura que a Igreja tem ad extra. Não há 
melhor remédio para o pecado do que a misericórdia. No entanto há que se 
diferenciar os que são movidos de má-fé pela ideologia, daqueles que 
autenticamente buscam uma coerência maior com o Evangelho. O presente artigo 
usando método ver, iluminar e agir procura a superação desta dolorosa ferida. 
Palavras-chaves: Misericórdia. Antagonismos eclesiais. Vaticano II. Bento XVI. 
 
Abstract 
The Second Vatican Council brought to the Catholic Church a new attitude towards 
dialogue with the modern world, moving from mistrust to empathy and openness. It 
also brought healthy plurality, which contrasts with its previous monolithic 
expression. This plurality is manifested in different theologies, movements, 
communities, liturgical expressions, ministries, biblical interpretations, moral 
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perspectives, etc. All this diversity, without a doubt, strengthened ecclesial life ad 
intra. However, this variety was harmed by abuses that cause strangeness and 
perplexity, many of them driven not by the search for deepening the faith, but 
influenced by dominant ideologies, often guided by conceptions foreign to 
Christianity itself. Expressions of these phenomena are the emergence of ultra-
conservative traditionalist movements on the one hand, and of believers who publicly 
reject some fundamental moral teachings of the Church on the other. The first ones 
today want to bring back to the Church elements already surpassed in ecclesial life, 
besides harshly criticizing Pope Francis, bishops, episcopal conferences using social 
media to reach many people, especially young people. The seconds can be counted, 
for example, as those who claim to be Catholics in favor of abortion. Pope Benedict 
XVI indicated the path of charity in his pontificate, either through his writings or 
through his merciful gestures towards these groups. The only way to help them is 
with mercy, with the same attitude that the Church has ad extra. There is no better 
remedy for sin than mercy. However, it is necessary to differentiate those who are 
moved in bad faith by ideology from those who authentically seek greater coherence 
with the Gospel. This article, using the method of seeing, illuminating and acting, 
seeks to overcome this painful wound. 
Keywords: Mercy. Ecclesial antagonisms. Vatican II. Benedict XVI. 

 

Introdução 

 

 O Papa Bento XVI na sua encíclica Caritas in veritate, à guisa de resumo, afirma 

que ao desenvolvimento social é necessário, além da atenção à vida espiritual uma 

séria consideração das experiências de confiança em Deus, de fraternidade, de amor, 

de perdão de acolhimento de justiça e de paz (Cf. Bento XVI, 2009b, n. 79). Esta ideia 

pode ser remetida também ao desenvolvimento eclesial, que tem como fundamento 

a unidade da Igreja. O presente artigo quer debruçar-se sobre o antagonismo eclesial 

atual e à luz do Papa Ratzinger e do Concílio Vaticano II buscar uma resposta 

adequada. Será apresentado a seguir as principais características deste 

antagonismo, uma iluminação teológica sobre este fenômeno e, por fim, algumas 

diretrizes para sua superação. 

 

Características do atual antagonismo eclesial 

 

 Buscando equilíbrio e abrangência, o levantamento das características 

abordará dois fenômenos muito semelhantes na forma, embora distantes no 

conteúdo. O primeiro é marcado pela contestação ao magistério e ocorre em grande 
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escala a partir do final da década de 60, como evento próprio daquela época, 

passando depois a temas de importância cada vez maior. Caracteriza-se pela não 

aceitação da autoridade em geral, e em consequência, de vários ensinamentos 

católicos, principalmente sobre a moral: a proibição do aborto, da eutanásia, do uso 

de contraceptivos, do ato sexual antes do matrimônio, da fecundação artificial, da 

prática homossexual e a exclusão do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. 

Estes se autodenominam católicos e inclusive alguns se institucionalizaram, como 

por exemplo, as “Católicas pelo direito de decidir”, mesmo sabendo que o apoio ao 

aborto é punido atualmente com a pena de excomunhão latae sententiae (Código de 

Direito Canônico, 1983, c. 1398). É bom salientar que alguns destes fechamentos ao 

magistério atingem mesmo pessoas consagradas e no múnus do pastoreio. Será que 

a mera punição os fará mudar o coração, considerando o mundo secularizado, plural 

e de pós-cristandade em que vivemos? E será eficaz a simples indiferença em relação 

a eles? 

 O segundo antagonismo eclesial é representado por grupos que se recusam a 

aceitar vários ensinamentos da Igreja no Concílio Vaticano II, entre eles a liberdade 

religiosa, o ecumenismo, a reforma litúrgica e a colegialidade episcopal. Talvez o 

representante mais conhecido destes seja a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, cujos 

bispos foram excomungados e sua excomunhão foi levantada pelo Papa Bento XVI 

no ano de 2009 (C. PARA OS BISPOS, 2009). Importante ressaltar que enquanto 

questionavam estes pontos, continuavam em plena comunhão com a Igreja católica, 

embora trouxessem grande dor pelo seu fechamento. Outros semelhantes a estes, 

embora mais radicais, propugnam que a Sé de Roma esteja vacante, e que, portanto, 

não precisam escutar o Papa e os bispos unidos a ele. Apesar disso denominam-se 

também católicos. Este segundo fenômeno é muito semelhante ao primeiro, embora 

de conteúdo extremadamente oposto. Parecem duas faces da mesma moeda e 

respondem a uma época próxima e sucessiva. 

 Outra característica presente nestes dois fenômenos é a existência simultânea 

de, por um lado, pessoas ideológicas que se utilizam instrumentalmente da Igreja 

para seus fins e, por outro, de fiéis com reta intenção, que são ludibriados por aqueles 

devido à falta de formação adequada. 
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 Por fim, para completar o quadro, existe ainda a indiferença e as críticas ácidas 

e infrutíferas por parte de alguns pastores e de lideranças eclesiais. 

 

Iluminação teológica do problema 

  

O Concílio Vaticano II reorientou a atitude da Igreja na sua relação para com o 

mundo. Movida pela misericórdia divina, passou do fechamento e da desconfiança 

para uma abertura empática e dialogal:  

 

O respeito e caridade devem se estender também àqueles que em assuntos sociais, 

políticos e mesmo religiosos pensam e agem de maneira diferente da nossa. Aliás, quanto 

mais intimamente com humanidade e caridade compreendemos o seu modo de pensar, 

tanto maior será a facilidade para poder iniciar um diálogo com eles (Gaudium et Spes, 

22). 

 

 Orientado por essa diretriz conciliar, “Bento XVI traçou o programa de seu 

magistério tendo como primeira palavra o amor. A Igreja vê-se chamada novamente 

por aquilo que ela é de fato e sempre foi: ‘comunidade de amor’” (ROCHA, 2011, p. 

116). Assim sendo, o Papa Ratzinger propugna na Deus caritas est que a caridade e 

a misericórdia devem superar e assim fazer possível a própria justiça (BENTO XVI, 

2005, n. 28). Romano Guardini, neste sentido, afirma “que a verdadeira justiça é fruto 

da bondade”, e que “é preciso aprender a amar para poder ser justo” (GUARDINI, 1964, 

p. 265). 

 Portanto olhar para estes fiéis numa perspectiva de mera justiça, tratando-

lhes primeira e principalmente com sanções e marginalização não permite que a 

Igreja cumpra sua missão. Segundo Kasper, “a crítica mais grave que se pode fazer 

à Igreja seja... a de que com frequência não leva ou parece não levar à prática as suas 

palavras que falam da misericórdia de Deus” (KASPER, 2015, p. 207). 

 Por outro lado, Bento XVI afirma que não basta a misericórdia ou caridade sem 

a verdade que leva à conversão. Por isso, 

 

A verdade é luz que dá sentido e valor à caridade. Esta luz é simultaneamente à luz da 

razão e da fé, através das quais a inteligência chega à verdade natural e sobrenatural da 
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caridade: identifica o seu significado de doação, acolhimento e comunhão. Sem verdade, 

a caridade cai no sentimentalismo. O amor torna-se um invólucro vazio, que se pode 

encher arbitrariamente (BENTO XVI, 2009b, n. 3). 

 

 Portanto não basta apenas ouvir, mas é necessário também expor com clareza 

a verdade. Ouvir, criar empatia, compreender, falar com confiança, humildade e 

esperança. 

 

Diretrizes práticas 

 

 As luzes acima expostas descortinam promissoras sendas para esta dolorosa 

situação eclesial. O Papa Francisco, como que encarnando as luzes do Vaticano II e 

de Bento XVI, parece ser sua realização prática e pastoral. E seus gestos podem ser 

vistos nos elementos a seguir. 

 A primeira luz é a proximidade pastoral que leva ao diálogo com estes grupos. 

Nada mais antagônico à misericórdia pastoral do que a indiferença ou a crítica 

destrutiva. Por outro lado, o diálogo sincero e honesto leva à amizade e ao mútuo 

conhecimento. Este por sua vez proporciona o discernimento. O diálogo entre partes 

diferentes, fará aparecer elementos com falta de verdade ou com aspectos diferentes 

da mesma verdade. Fugir deste diálogo e discernimento, sem dúvida, é fugir da 

caridade. Bento XVI, neste sentido, assinala “a necessidade de conjugar a caridade 

com a verdade, não só na direção assinalada por S. Paulo da ‘veritas in caritate’ (Ef 4, 

15), mas também na direção inversa e complementar da ‘caritas in veritate’” (Bento 

XVI, 2009b, 2). 

 Uma sombra que se vislumbra no meio destas luzes é a dúvida se existe 

sinceridade e boa-vontade nos integrantes destes grupos. Talvez se possa objetar 

que estes são semelhantes aos fariseus que se fecharam e receberam severas 

críticas de Jesus. No entanto, convém diferenciar os líderes ideológicos – que 

pensam egoística ou instrumentalmente na Igreja como meio – daqueles que de boa-

fé são convencidos por seus argumentos e pelos limites na coerência de vida que se 

percebe na Igreja. Estes últimos precisam ser protegidos como ovelhas dos lobos 
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vorazes. “A Igreja não pode justificar o pecado, mas tem que apoiar 

misericordiosamente o pecador” (KASPER, 2015, p. 208). 

 Uma luz a ser considerada na integração destes irmãos é que a unidade da 

Igreja no pós-concílio cada vez mais é vista como uma grande diversidade. Portanto 

a integração não deve ser identificada com o tornar-se igual. O que faz pertencer à 

unidade da Igreja é a profissão da mesma fé, a celebração dos mesmos sacramentos 

e estar sob a orientação dos mesmos pastores (cf. CATECISMO, 2002); as mais 

diversas maneiras de testemunhar esta pertença não empobrece a unidade, antes 

pelo contrário, a enriquecem. As mais diversas opiniões sobre assuntos opináveis, 

igualmente. 

 Por fim a última luz orientadora é a busca da integração destes irmãos na 

plena comunhão. O fim de toda evangelização é integrar na comunhão com Deus e 

com os irmãos. “Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina, 

comunhão esta que se realiza pela ‘convocação’ dos homens em Cristo, e esta 

‘convocação’ é a Igreja” (CATECISMO, 2002). Por isso a Igreja não pode ser um grupo 

fechado, uma elite de pessoas melhores que as outras. Consequentemente, deve 

haver um desejo grande nos cristãos, sem exceção, de integrar todos os seres 

humanos nesta comunhão divina. Integrar principalmente aqueles que estão 

cercados de fragilidades na sua vida, no seu comportamento, nas suas ideias, para 

que possam participar da vida daquele que pode – e somente Ele pode – libertar de 

todas estas misérias. 

 

Conclusão 

 

 O Papa Bento XVI buscou a unidade da Igreja de maneira exemplar. Ao mesmo 

tempo foi incansável em lutar contra a “ditadura do relativismo” (BENTO XVI, 2009a). 

A unidade ocorre na caridade, mas também na verdade. Sua busca de levantar a 

excomunhão da Fraternidade São Pio X abriu a perspectiva neste sentido. O diálogo 

paciente e humilde com quem pensa diferente também foi iluminador. O futuro da 

Igreja, por outro lado, a meu ver, será a diversidade dentro da verdade na caridade. O 

núcleo da verdade é a caridade, e esta nos manda compreender e educar 

pacientemente. 
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84. A CARITAS IN VERITATE NA DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA 

 

CARITAS IN VERITATE IN THE SOCIAL DOCTRINE OF THE CHURCH 

 

Geraldo Luiz Borges Hackmann1 
 

ST 12 – Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de Joseph 

Ratzinger 

 

Resumo 
A comunicação visa apresentar a Caritas in Veritate no conjunto da Doutrina Social 
da Igreja, destacando, de modo particular, a originalidade desta Encíclica em relação 
aos demais textos da Doutrina Social da Igreja. A Encíclica do Papa Bento XVI é 
original ao relacionar caridade e verdade com o bem comum e a justiça social. Esta 
relação estabelece uma nova forma de abordagem da questão social ao acrescentar 
os temas da “caridade” e da “verdade” ao da justiça social, indo além da primeira 
encíclica social, a Rerum Novarum (1891) do Papa Leão XIII. Este documento, além 
de inaugurar a doutrina social da Igreja Católica, foi inovador ao desenvolver uma 
doutrina clara sobre a questão social. As subsequentes encíclicas 
sociais continuaram a aprofundar esta temática, embora, de forma óbvia, procuraram 
aplicar para cada situação social nova surgida a partir das características e desafios 
da época respectiva, visto que as situações históricas foram se transformando com 
o progresso da sociedade humana. Desse modo, o Papa Bento XVI apresenta um 
novo critério para o ensino social da Igreja: a verdade e a caridade. Isso significa que 
nos dias de hoje, diante da complexidade das situações novas trazidas pelo 
progresso galopante do mundo hodierno, é necessário acrescentar estes dois 
elementos para a justa avaliação e estabelecimento do bem comum e da justiça 
social, que, além disso, introduzem um elemento transcendental à ação da justiça 
social, tornando-a “caridade social”. 
Palavras-chave: Doutrina Social da Igreja. Caritas in Veritate. Caridade. Verdade. 
Papa Bento XVI. 
 
Abstract 
The communication aims to present Caritas in Veritate as part of the Church's Social 
Doctrine, highlighting, in a particular way, the originality of this Encyclical in relation 
to the other texts of the Church's Social Doctrine. Pope Benedict XVI's encyclical is 
original in linking charity and truth with social justice. This relationship establishes a 
new way of approaching the social question by adding the themes of “charity” and 
“truth” to that of social justice, going beyond the first social encyclical, the Rerum 
Novarum (1891) of Pope Leo XIII. This document, in addition to inaugurating the 
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social doctrine of the Catholic Church, was innovative in developing a clear doctrine 
on the social issue. Subsequent social encyclicals continued to deepen this theme, 
although, obviously, they sought to apply it to each new social situation arising from 
the characteristics and challenges of the respective era, as historical situations were 
changing with the progress of human society. In this way, Pope Benedict XVI presents 
a new criterion for the Church's social teaching: truth and charity. This means that 
nowadays, given the complexity of the new causes for the galloping progress of 
today's world, it is necessary to add these two elements for a fair assessment and 
establishment of the common good and social justice, which, in addition, introduce a 
transcendental element to the action of social justice, making it “social charity”. 
Keywords: Social Doctrine of the Church. Caritas in Veritate. Charitas. Charity. Truth. 
Pope Benedict XVI. 
 

Introdução 

  

A Igreja Católica, desde o seu início, possui um ensino social como resultado 

da aplicação do Evangelho à realidade vivida por ela nos diversos ambientes 

históricos em que a sua evangelização vai chegando. Todavia, é nos séculos mais 

recentes que o ensino do magistério pontifício vai desenvolver a dimensão social da 

sua doutrina propriamente dita, como uma resposta cristã aos desafios econômicos, 

éticos e sociais que a sociedade vai apresentando a partir do progresso 

particularmente econômico. Diante disso, o Papa Leão XII, no século XIX, dá uma 

resposta à questão social, surgida naquela época e que desafia também a Igreja, que 

deveria continuar a ser fiel à sua missão evangelizadora. 

 Para recordar, podem-se citar apenas as chamadas “encíclicas sociais” dos 

Papas, deixando de lado outros documentos e pronunciamentos também sobre 

questões sociais, que englobam a riqueza da Doutrina Social da Igreja. 

 

1. A Rerum Novarum, como o primeiro documento de Doutrina Social da Igreja, escrito 

pelo Papa Leão XIII, em 15 de maio de 1891, sobre a questão operária, defendendo os 

direitos dos trabalhadores. 

2. A Quadragesimo Anno, do Papa Pio XI, escrita a 15 de maio de 1931, sobre a 

reconstrução da Ordem Social, por ocasião do 40º. aniversário da Rerum Novarum. 

3. Mater et Magistra, do Papa João XXIII, em 15 de maio de 1961, sobre as 

transformações sociais da época, particularmente o progresso social, onde ele expõe o 

humanismo cristão e tendo o trabalhador como protagonista. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quadragesimo_Anno
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4. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes, do Concílio Ecumênico Vaticano II, de 7 de 

dezembro de 1965, também pode ser incluída entre os documentos sociais, 

particularmente pela segunda parte deste documento. 

5. Populorum Progressio, do Papa Paulo VI, publicada a 26 de março de 1967, sobre o 

desenvolvimento dos povos associado à paz e à justiça; 

6. A Justiça no Mundo, de 30 de novembro de 1971, fruto do Sínodo dos Bispos de 1971; 

7. Laborem Exercens, do Papa João Paulo II, de 14 de setembro de 1981, sobre o valor 

do trabalho humano, procurando encontrar um terceiro caminho entre o capitalismo e o 

comunismo; 

8. Sollicitudo Rei Socialis, também do Papa João Paulo II, de 30 de dezembro de 1987, 

comemorando o vigésimo aniversário da Populorum Progressio, sobre a solidariedade 

humana no contexto da sua limitação pelos sistemas políticos vigentes na época; 

9. Centesimus Annus, também do Papa João Paulo II, de 1º. de maio de 1991, 

comemorando o centenário da Rerum Novarum, dois anos após a queda do muro de 

Berlim e da cortina de ferro, incentivando a economia de mercado de acordo com os 

princípios cristãos;  

10. Caritas in Veritate, do Papa Bento XVI, escrita em 29 de junho de 2009, onde ele aborda 

as consequências da globalização e constata que o amor “caridade” é o instrumento mais 

importante para a justiça e para o bem comum, assim como para o desenvolvimento da 

pessoa e da humanidade; 

11. Laudato Si´, do Papa Francisco, escrita em 24 de maio de 2015, considerada “encíclica 

social verde”, devido a abordagem da ecologia integral e o cuidado com o planeta Terra 

como a “casa comum”; 

12. Fratelli Tutti, também do Papa Francisco, de 3 de outubro de 2020, onde o Papa apela 

para a fraternidade como a solução para os problemas sociais que afligem a humanidade 

nos dias de hoje. 

 

 Todos esses documentos têm como pedra a angular o Evangelho de Jesus 

Cristo, vivo em sua Igreja, que, por sua vez, não pode esquecer que é Ele quem regula 

a vida dos cristãos em cada circunstância da vida pessoal, eclesial, social e política. 

Eles abordam vários temas fundamentais, como a pessoa humana, a sua dignidade 

e direitos; a promoção da paz e da justiça; o bem comum; o sistema econômico; a 

propriedade privada; o trabalho humano, e muitos outros temas, como está 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaudium_et_Spes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Paulo_VI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Jo%C3%A3o_Paulo_II
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sollicitudo_Rei_Socialis&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centesimus_Annus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Bento_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Bento_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Francisco
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compilado no Compêndio da Doutrina Social da Igreja, publicado em 02 de abril de 

20042. 

 

A Encíclica Caritas in Veritate 

  

O Papa Bento XVI, na Encíclica Caritas in Veritate, faz um esforço para, à luz 

da fé e da ética cristã, dar uma visão de síntese da total problemática humana no 

momento atual, pleno de desafios, tensões e, ao mesmo tempo, de grandes 

possibilidades e caminhos possíveis.  Assim, a encíclica traz um olhar de 

benevolência sobre o mundo atual, ao mesmo tempo fascinante e sofrido; no entanto, 

o Papa Ratzinger não se contenta em mostrar as suas possibilidades, mas 

igualmente denuncia os males presentes no mundo de hoje. Ele não demoniza a 

economia, a técnica, e mesmo o mercado, mas, ao contrário, elogia o 

desenvolvimento da técnica ao mostrar as suas possibilidades positivas e concretas, 

sem deixar, contudo, de denunciar seu uso errôneo e causador dos males sociais, 

prejudicial à pessoa humana em sua integralidade e integridade. Porém, o mal não 

está nesses, mas em seu uso distorcido e destruidor. O mal está em quem usa, de 

acordo com o pecado. 

A Encíclica de Bento XVI acolhe o patrimônio da Doutrina Social da Igreja com 

suas noções e realidades já presentes em outros textos do Magistério. Não deixa de 

apontar a possibilidade de uma “economia ética”, do uso racional e sábio das 

reservas naturais, do conceito de “procriação responsável, que constitui, para além 

do mais, uma real contribuição para o desenvolvimento integral” (n. 44), 

recomendando a noção de gratuidade e do conceito de dom como fundamental 

também em economia, onde domina, ao contrário, o conceito de aproveitamento e 

onde tudo “se vende e se compra”. Ele ainda defende as organizações sindicais (n. 

25 e 64), o papel do Estado, que é indispensável, mas não para idolatrar nem torná-

lo de tal forma protagonista a ponto de sufocar a liberdade pessoal e econômica, com 

a defesa dos corpos intermediários. 

                                                     
2 Todas as Encíclicas citadas encontram-se em PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA 
PACE, Compendio della Dottrina Sociale della chies. Cidade do Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 
2004. 
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A Encíclica recorda dois conceitos fundamentais, que se tornam orientadores 

para a vida moral: a caridade e a verdade, como complemento da justiça e do bem 

comum (n. 6-7). Por isso, no final da Encíclica, se acresce o conceito de 

subsidiariedade com o da solidariedade, com a reciprocidade e interpelação entre 

ambos (n. 57-58). 

 

A originalidade da Caritas in Veritate 

  

O Papa Bento XVI apresenta uma originalidade em sua encíclica social. Esta 

consiste na relação da caridade e da verdade com a justiça e o bem comum. Até 

então, as encíclicas sociais, cada uma a seu modo e de acordo com a sua 

peculiaridade, acentuavam a justiça social e as exigências para que ela acontecesse 

no mundo da economia. Deste modo, Bento XVI inova ao mostrar a relação da justiça 

e do bem comum com a caridade e a verdade. Ele expõe esta relação nos primeiros 

números da Caritas in Veritate (n. 1-7). 

Portanto, nas páginas iniciais da Encíclica, o Papa Bento XVI mostra que a 

caridade vai além da justiça, porque amar é doar. Enquanto o dom, fruto do amor, 

induz a dar aquilo que pertence a própria pessoa, o que vai além da justiça, que faz 

com que cada um dê ao outro aquilo que lhe é devido. Neste sentido, a justiça é 

inseparável da caridade, como também não é a sua medida mínima, pois “a ‘cidade 

do homem’ não se move apenas por relações feitas de direitos e de deveres, mas 

antes e sobretudo por relações de gratuidade, misericórdia e comunhão” (n. 6). E ele 

continua a mostrar esta relação ao afirmar: “A caridade supera a justiça, porque amar 

é dar, oferecer ao outro do que é ‘meu’; mas nunca existe sem a justiça, que induz a 

dar ao outro o que é ‘dele’, o que lhe pertence em razão do seu ser e do seu agir. Não 

posso ‘dar’ ao outro do que é meu, sem antes lhe ter dado aquilo que lhe compete por 

justiça. Quem ama os outros com caridade é, antes de mais nada, justo para com 

eles. A justiça não só não é alheia à caridade, não só não é um caminho alternativo 

ou paralelo à caridade, mas é ‘inseparável da caridade’, é-lhe intrínseca” (n. 6). 

Pois a caridade manifesta sempre, mesmo nas relações humanas, o amor de 

Deus, além de dar valor teologal e salvífico a todo o empenho de justiça no mundo 

(cf. n. 6). Neste sentido, a caridade supera a justiça e a completa na lógica do dom e 
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do perdão. E ele afirma: “A caridade na verdade, que Jesus Cristo testemunhou com 

a sua vida terrena e sobretudo com a sua morte e ressurreição, é a força propulsora 

principal para o verdadeiro desenvolvimento de cada pessoa e da humanidade inteira. 

O amor — ‘caritas’ — é uma força extraordinária, que impele as pessoas a 

comprometerem-se, com coragem e generosidade, no campo da justiça e da paz” (n. 

1). 

Todavia, o bem comum não deixa de ser um critério fundamental para a ação. 

Se uma pessoa ama o outro, quer o seu bem e busca realizá-lo. Ao lado do bem 

individual, há o bem comum, ligado ao viver social de cada pessoa. E o bem comum 

é buscado e vivido pelas pessoas que constituem o tecido social. Assim ele se 

expressa: 

 

“Querer o bem comum e trabalhar por ele é exigência de justiça e de caridade. 

Comprometer-se pelo bem comum é, por um lado, cuidar e, por outro, valer-se daquele 

conjunto de instituições que estruturam jurídica, civil, política e culturalmente a vida 

social, que deste modo toma a forma de pólis, cidade. Ama-se tanto mais eficazmente o 

próximo, quanto mais se trabalha em prol de um bem comum que dê resposta também 

às suas necessidades reais. Todo o cristão é chamado a esta caridade, conforme a sua 

vocação e segundo as possibilidades que tem de incidência na pólis” (n. 7). 

 

 Este empenho pelo bem comum se traduz concretamente em ter cuidado das 

instituições jurídicas, políticas, civis, culturais que dão forma a polis. Bento XVI 

denomina o empenho pelo bem comum de “caridade política”. Tal via institucional da 

caridade e tão importante quanto aquela que é feita diretamente ao próximo sem a 

mediação da instituição. Se animado pela caridade, o compromisso com o bem 

comum, secular e político, é acrescido da dimensão transcendental. Assim escreve 

Bento XVI: 

 

“Este é o caminho institucional — podemos mesmo dizer político — da caridade, não 

menos qualificado e incisivo do que o é a caridade que vai diretamente ao encontro do 

próximo, fora das mediações institucionais da pólis. Quando o empenho pelo bem 

comum é animado pela caridade, tem uma valência superior à do empenho simplesmente 

secular e político. Aquele, como todo o empenho pela justiça, inscreve-se no testemunho 

da caridade divina que, agindo no tempo, prepara o eterno. A ação do homem sobre a 
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terra, quando é inspirada e sustentada pela caridade, contribui para a edificação 

daquela cidade universal de Deus que é a meta para onde caminha a história da família 

humana. Numa sociedade em vias de globalização, o bem comum e o empenho em seu 

favor não podem deixar de assumir as dimensões da família humana inteira, ou seja, da 

comunidade dos povos e das nações, para dar forma de unidade e paz à cidade do 

homem e torná-la em certa medida antecipação que prefigura a cidade de Deus sem 

barreiras” (n. 7). 

 

 O tema da verdade é muito caro ao Papa Bento XVI desde o tempo em que 

lecionava teologia. Para ele, a verdade é Jesus Cristo, como expressa em outros de 

seus escritos, como, por exemplo, em Introdução ao Cristianismo e em Jesus de 

Nazaré. Com isto, há abertura e fundamento para a dimensão transcendental da 

justiça social e do bem comum. 

 

“Tal doutrina é ‘caritas in veritate in re sociali’, ou seja, proclamação da verdade do amor 

de Cristo na sociedade; é serviço da caridade, mas na verdade. Esta preserva e exprime a 

força libertadora da caridade nas vicissitudes sempre novas da história. É ao mesmo 

tempo verdade da fé e da razão, na distinção e, conjuntamente, sinergia destes dois 

âmbitos cognitivos. O desenvolvimento, o bem-estar social, uma solução adequada dos 

graves problemas socioeconómicos que afligem a humanidade precisam desta verdade. 

Mais ainda, necessitam que tal verdade seja amada e testemunhada. Sem verdade, sem 

confiança e amor pelo que é verdadeiro, não há consciência e responsabilidade social, e 

a atividade social acaba à mercê de interesses privados e lógicas de poder, com efeitos 

desagregadores na sociedade, sobretudo numa sociedade em vias de globalização que 

atravessa momentos difíceis como os atuais” (n. 5). 

 

 Para finalizar, reconhecemos que a Encíclica Caritas in Veritate do Papa Bento 

XVI dá um notável contributo para a Doutrina Social da Igreja ao mostrar que a 

caridade e a verdade se relacionam intrinsecamente com a justiça e o bem comum. 
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85. AS SEMENTES DA VERDADE DO LOGOS: REFLEXÕES SOBRE A CATEQUEZE DE 

BENTO XVI SOBRE JUSTINO, O MARTIR 

 

THE SEEDS OF THE TRUTH OF THE LOGOS: 

REFLECTIONS ON THE CATECHESIS OF BENEDICT XVI ON JUSTIN THE MARTYR 

 

Heber Ramos Bertuci1  
 

 

ST 12 – Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de 

Joseph Ratzinger 

 

Resumo 
O objetivo desse artigo é demonstrar de que maneira o Papa Bento XVI apresentou, 
na Audiência Geral de Quarta-Feira, do dia 21 de março de 2007, Justino, o Mártir, 
como aquele que fez com que o cristianismo dialogasse com a razão. Justino 
continuou a ter estima pela filosofia grega após a sua conversão, mas afirmou 
decididamente que tinha encontrado, no cristianismo, a única filosofia segura e 
vantajosa. A Audiência contêm seis parágrafos. No primeiro, o Papa trata da apologia 
cristã no segundo século e faz uma síntese da biografia de Justino. O segundo 
parágrafo é cristológico: Bento XVI destaca que nas duas Apologias e no Diálogo com 
o Judeu Trifão, Justino pretende elucidar o projeto divino da criação e da salvação 
que se realiza em Jesus Cristo, o Logos, o Verbo eterno, a Razão eterna, a Razão 
criadora. Justino ensina que cada ser humano, como criatura racional, é partícipe do 
Logos, levando em si uma “semente” e podendo colher os indícios da verdade. Nos 
parágrafos três a cinco, Bento XVI enfatiza que a figura e a obra de Justino marcam 
a firme opção da Igreja Antiga pela filosofia, isto é, mais pela razão do que pela 
religião dos pagãos. Por fim, no último parágrafo, Bento XVI aplica sua Catequese ao 
tempo presente. Ele afirma que, na época atual, caracterizada pelo relativismo no 
debate sobre os valores e sobre a religião, bem como no diálogo inter-religioso, a 
lição que não se deve esquecer é que as portas da luz serão abertas àqueles que 
podem ver e compreender, porque Deus e o seu Cristo lhes concedem discernir. 
Palavras-chave: Bento XVI. Logos. Justino, o Mártir. 
 
Abstract 
The purpose of this article is to demonstrate in what way Pope Benedict XVI 
presented, on the General Audience on Wednesday, March 21, 2007, Justin the Martyr, 
as the one who made Christianity dialogue with reason. Justin continued to have an 
esteem for Greek philosophy after his conversion, but he stated decidledy that he had 
found, in Christianity, the only safe and advantageous philosophy. The Audience has 

                                                     
1 Mackenzie. Mestre em Ciências da Religião. heber-rb@outlook.com 
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six paragraphs. In the first, the Pope deals with Christian apology of the second 
century and summarizes Justin's biography. The second paragraph is Christological: 
Benedict XVI highlights that in the two Apologies and in the Dialogue with Trypho the 
Jew, Justin intends to enlighten the divine project of creation and salvation that takes 
place in Jesus Christ, the Logos, the eternal Verb, the eternal Reason, the creative 
Reason. Justino teaches that each human being, as a rational creature, is a 
participant of Logos, carrying “seed” and being able to gather evidence of the truth. 
In paragraphs third to fifth, Benedict XVI emphasizes that the figure and work of 
Justin mark the firm option of the Ancient Church for philosophy, that is, more for 
reason than for the religion of the heathen. Finally, in the last paragraph, Benedict XVI 
applies his Catechesis to the present time. He claims that at the current time, 
characterized by relativism in the debate about the values and about the religion, as 
well as in interreligious dialogue, the lesson not to be forgotten is that the doors of 
light will be opened to those who can see and understand, because God and his Christ 
grant them to discern. 
Keywords: Benedict XVI. Logos. Justin the Martyr. 

 

Introdução 

 

O Papa Bento XVI (nome de batismo: Joseph Ratzinger (1927 – ) chama a 

atenção por ser um teólogo conservador: “sua teologia seria assim uma co-teologia, 

uma teologia em diálogo com a Igreja, a história e a mesma realidade (BLANCO 

SARTO, 2011)”. 2 Não há como duvidar que sua pesquisa é repleta de originalidade e 

grande capacidade intelectual: “sua teologia recorre a todos os campos do saber 

teológico; todas as sessões de uma biblioteca de teologia tem algum livro seu 

(BLANCO SARTO, 2011)”. 3 De acordo com Ratzinger: “nunca procurei construir um 

sistema próprio, uma teologia especial. O que é específico é que, por assim dizer, eu 

queria simplesmente pensar com a fé da Igreja, e isso significa, sobretudo, pensar 

com os grandes pensadores da fé (1997, p. 54)”. Dentre estes “grandes pensadores 

da fé” encontra-se Justino, o Martir (100 – 165). Na Audiência Geral do dia 21 de 

março de 2007, o título foi: “São Justino, Filósofo e Mártir”. Uma breve análise do 

conteúdo desta Audiência do Papa Bento XVI é o objetivo desta comunicação. Antes, 

porém, será resumido quem foi Justino, o Mártir. 

 

                                                     
2 “Su teologia sería así una con-teologia, una teología en diálogo con la Iglesia, la historia y la misma 
realidad.”  
3 “Su teología recorre todos los campos del saber teológico; todas las secciones de una biblioteca de 
teología tienen algún libro suyo.”  
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Justino, o Mártir: Uma Introdução 

 

João Paulo II afirmou: “Como pioneiro dum encontro positivo com o 

pensamento filosófico, sempre marcado por um prudente discernimento, há que 

recordar São Justino (FR, 38)”. Este fez com que o cristianismo dialogasse com a 

razão, já que as especulações filosóficas permitiram que ele elaborasse o conceito 

da absoluta transcendência de Deus (COSTA, Agir contra a razão é agir contra Deus. 

Comm, p. 333). Justino foi um apologista que não se limitou a derrotar as crenças 

dos pagãos ou a lançar no ridículo a religião deles (sem compreendê-las), mas que 

se colocou no caminho da apologética, organizando conscientemente um sistema, 

no qual a tradição catequética cristã se uniu à cultura filosófica da sua época 

(MORESCHINI, 2008). De acordo com HansJürgen Verweyen, se a Primeira Apologia, 

por volta do ano 150, “... é dirigida aos imperadores romanos, isto não significa que 

submeta simplesmente sua obra a seu veredicto. Ele entende, antes, referir-se à 

comum corte de justiça do Logos divino, à qual também os destinatários estão 

sujeitos (VERWEYEN, HansJürgen. Razão / Fé. In: LATOURELLE; FISICHELLA, DTF)”. 

A demonstração pormenorizada de que a palavra e a obra de Jesus Cristo foram 

preanunciadas pelos profetas e, assim, autenticadas pelo Logos é conduzida de tal 

modo que permite a Justino “... demonstrar ao mesmo tempo tanto a concordância 

da revelação cristã com o melhor que a filosofia tem quanto a adulteração do 

verdadeiro Logos nos mitos dos deuses sobre os quais se fundamenta o culto 

romano ao Estado (Ibid., p. 607)”. Para Justino, a Razão que operou e opera no 

cristianismo é pessoa histórica, não apenas entre os filósofos e os doutos, mas entre 

as pessoas de toda condição. Em um segundo momento, “... as relações entre esta 

pessoa histórica e Deus são apresentadas em termos especulativos e, sobretudo, 

com metáforas filosófico-religiosas que reaproximaram ulteriormente as 

concepções cristãs do Cristo-Palavra ao conceito filosófico de Logos-Razão 

(FRANGIOTTI, 1992, grifo do autor)”. Justino também defende que a legitimidade do 

comportamento dos cristãos é derivada da demonstração racional das suas 

verdades de fé. “O apologista mostra-se sempre muito preocupado em confutar a 

objeção segundo a qual os cristãos se limitariam a uma fé cega nos seus dogmas, 

incapazes de oferecer provas para suas doutrinas (MORESCHINI, 2008)”.  
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O Primeiro Parágrafo: Síntese da Biografia de Justino 

 

Após estas palavras introdutórias sobre Justino, será explicada a Audiência 

Geral do papa Bento XVI sobre este Pai da Igreja. A Audiência contêm seis parágrafos. 

No primeiro, o Papa trata da apologia cristã no segundo século e faz uma síntese da 

biografia de Justino (100 - 165). Para Bento XVI, aquele conjunto de catequeses da 

época, refletem “... sobre as grandes figuras da Igreja nascente (São Justino, Filósofo 

e Mártir. In: BENTO XVI, 2012).” Uma delas é São Justino, filósofo e mártir: “o mais 

importante dos Padres apologetas do século II (BENTO XVI. São Justino, Filósofo e 

Mártir. In: Ibid.).” Depois, Bento XVI explica que “a palavra ‘apologistas’ designa 

aqueles antigos escritores cristãos, que se propunham defender a nova religião das 

pesadas acusações dos pagãos e dos judeus, e difundir a doutrina cristã em termos 

adequados à cultura de seu tempo (BENTO XVI. São Justino, Filósofo e Mártir. In: 

Ibid.)”. Desta forma, nos apologistas encontra-se uma dupla solicitude: a majoritária 

é a apologética (defender o cristianismo nascente, já que ἀπολογία, em grego, 

significa “defesa”), e a solicitude “missionária”, que “... expõe os conteúdos da fé 

numa linguagem e com categorias de pensamento compreensíveis aos 

contemporâneos (BENTO XVI. São Justino, Filósofo e Mártir. In: Ibid.)”. Depois, Bento 

XVI ensina que Justino nasceu por volta do ano 100 na antiga Siquém, em Samaria, 

na Terra Santa: ele procurou, por muito tempo, a verdade, peregrinando em muitas 

escolas da tradição filosófica grega – foi quando (como ele mesmo narra nos 

primeiros capítulos do seu Diálogo com Trifão), uma personagem misteriosa, um 

idoso à beira-mar, inicialmente pô-lo em dificuldade, demonstrando-lhe a inabilidade 

do ser humano de satisfazer apenas com as suas forças a aspiração pelo divino. 

Depois, o idoso indicou a Justino nos antigos profetas as pessoas que ele deveria 

procurar para encontrar o caminho de Deus e a “verdadeira filosofia”. Ao despedir-se 

dele, o idoso exortou-o à oração, para que fossem abertas a Justino as portas da luz. 

Bento XVI afirma que este representa o episódio fulcral da vida de Justino: “... no final 

de um longo itinerário filosófico em busca da verdade, ele alcança a fé cristã. Fundou 

uma escola em Roma, onde gratuitamente iniciava os alunos na nova religião, 

considerada como a verdadeira filosofia. De fato, nela tinha encontrado a Verdade e, 

portanto, a arte de viver com retidão (BENTO XVI. São Justino, Filósofo e Mártir. In: 
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Ibid.)”. Por este motivo, Justino foi denunciado e foi decapitado por volta do ano de 

165, sob o reinado de Marco Aurélio (121 – 180), o imperador filósofo, ao qual o 

próprio Justino tinha dirigido a sua Apologia (BENTO XVI. São Justino, Filósofo e 

Mártir. In: Ibid.).  

 

O Segundo Parágrafo: Ênfase Cristológica 

 

O segundo parágrafo é cristológico. Bento XVI destaca as duas Apologias e o 

Diálogo com o Judeu Trifão, as únicas obras que nos restaram de Justino. Nelas, este 

pretende elucidar o projeto divino da criação e da salvação que se realiza em Jesus 

Cristo, o Logos, o Verbo eterno, a Razão eterna, a Razão criadora. Justino ensina que 

cada ser humano, como criatura racional, “... participa do Logos, traz em si uma 

‘semente’, e pode colher os indícios da verdade. Assim, o mesmo Logos, que se 

revelou como figura profética aos judeus na Lei antiga, manifestou-se parcialmente, 

como que em ‘sementes de verdade’, também na filosofia grega (BENTO XVI. São 

Justino, Filósofo e Mártir. In: Ibid.)”. Porém, conclui Justino, sendo o cristianismo a 

manifestação histórica e pessoal do Logos na sua totalidade, tudo o que foi expresso 

de positivo por quem quer que seja, pertence aos cristãos. Para Bento XVI, Justino, 

“... mesmo contestando à filosofia grega as suas contradições, atribui resolutamente 

ao Logos toda a verdade filosófica, justificando sob o ponto de vista racional a 

singular ‘pretensão’ de Verdade e de universalidade da religião cristã (BENTO XVI. 

São Justino, Filósofo e Mártir. In: Ibid.)”. O Antigo Testamento tende para Cristo como 

a figura orienta para a realidade significada, assim, a filosofia grega tem, igualmente, 

por objetivo Cristo e o Evangelho, como a parte pende a unir-se ao todo. Justino 

afirma que as duas realidades – o Antigo Testamento e a filosofia grega – são como 

os dois caminhos que guiam para Cristo, o Logos. “Eis por que a filosofia grega não 

pode opor à verdade evangélica, e os cristãos podem inspirar-se nela com confiança, 

como um bem próprio (BENTO XVI. São Justino, Filósofo e Mártir. In: Ibid.).”  

 

Os Parágrafos Terceiro a Quinto: A Opção da Igreja Pela Flosofia 

 

Nos parágrafos três a cinco, Bento XVI  enfatiza  que “... a  figura  e  a  obra  de 
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Justino marcam a firme opção da Igreja antiga pela filosofia, mais pela razão do que 

pela religião dos pagãos. Os primeiros cristãos rejeitaram corajosamente qualquer 

compromisso com a religião pagã (BENTO XVI. São Justino, Filósofo e Mártir. In: 

Ibid.)”: eles a consideravam idolatria, à custa de, por isso, serem acusados de 

“impiedade” e de “ateísmo”. Em particular, Justino, especialmente na sua primeira 

Apologia, faz uma crítica firme em relação à religião pagã e aos seus mitos, que ele 

considera diabólicos “desvios” no caminho da Verdade. “A filosofia, ao contrário, 

representa a área privilegiada do encontro entre paganismo, judaísmo e cristianismo, 

precisamente no plano da crítica à religião pagã e aos seus falsos mitos (BENTO XVI. 

São Justino, Filósofo e Mártir. In: Ibid.)”. É verdade que a religião pagã não percorria 

os caminhos do Logos, mas obstinava-se pelas sendas do mito, mesmo que a 

filosofia grega o considerasse privado de consistência na Verdade. Por isso, o ocaso 

da religião pagã era irremediável: fluía como consequência lógica do afastamento da 

religião – reduzida a um conjunto artificial de cerimónias, convenções e costumes – 

da Verdade do ser. Justino e outros apologistas, para Bento XVI, “... selaram a clara 

tomada de posição da fé cristã pelo Deus dos filósofos contra os falsos deuses da 

religião pagã. Era a opção pela Verdade do ser contra o mito do costume (BENTO XVI. 

São Justino, Filósofo e Mártir. In: Ibid.)”. Bento XVI conclui este conjunto de 

parágrafos citando Tertuliano (160 – 220), o qual definiu a mesma opção dos cristãos 

com uma sentença lapidar e sempre válida: “Cristo declarou que era a verdade, não o 

costume” (O Véu das Vírgens, 1,1. Apud BENTO XVI. São Justino, Filósofo e Mártir. In: 

Ibid.): “a esse propósito, observe-se que a palavra consuetudo, aqui empregada por 

Tertuliano referindo-se à religião pagã, pode ser traduzida nas línguas modernas com 

as expressões ‘moda cultural’, ‘moda do tempo’ (BENTO XVI. São Justino, Filósofo e 

Mártir. In: Ibid.)”.  

 

Conclusão – O Quarto Parágrafo: Aplicação do Tema ao Tempo Presente 

 

No  ultimo  parágrafo,  Bento XVI  aplica  sua  catequese  ao tempo presente. Ele 

afirma que, “... numa época como a nossa, marcada pelo relativismo no debate sobre 

os valores e sobre a religião, bem como no diálogo inter-religioso, essa é uma lição 

que não deve ser esquecida (BENTO XVI. São Justino, Filósofo e Mártir. In: Ibid.)”. 
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Bento XVI termina com importante citação: as últimas palavras do idoso misterioso, 

que o filósofo Justino encontrou à beira-mar: “Reza, antes de tudo, para que as portas 

da luz te sejam abertas, porque ninguém pode ver e compreender, se Deus e seu 

Cristo não lhe concedem discernir (BENTO XVI. São Justino, Filósofo e Mártir. In: 

Ibid.)”. Com esta conclusão, Bento XVI reafirmou o que foi a marca de sua teologia: a 

solução para o relativismo é indicar o caminho de Cristo. “Eu diria que se o 

cristianismo, a partir da figura de Cristo, se apresentou como verdadeira religião na 

história das religiões, isso significa que na figura de Cristo surgiu, pela Palavra de 

Deus, a força realmente purificadora (1997, p. 21).” Cristo atua na história e a 

direciona – esta ênfase de Justino é seguida por Bento XVI e ele pede que os cristãos 

sigam este ensinamento. 

 

Abreviaturas 

 

FR – Fides et ratio / Comm. – Communio / DTF – Dicionário de Teologia Fundamental 
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86. A ESTRUTURA DA CARTA AOS EFÉSIOS COMO CHAVE DE LEITURA PARA A 

CARITAS IN VERITATE 

 

THE STRUCTURE OF THE LETTER TO THE EPHESIANS AS A READING KEY TO THE 

CARITAS IN VERITATE 

Heitor Carlos Santos Utrini1 
 

 

ST 12: Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de Joseph 

Ratzinger 

 

Resumo 
A Encíclica “Caritas in Veritate” recebeu seu nome a partir de um trocadilho feito pelo 
Papa Bento XVI do texto de Ef 4,15 que diz “seguindo a verdade em amor, 
cresceremos em tudo em direção àquele que é a Cabeça, Cristo". A presente 
comunicação tem por objetivo estabelecer um paralelo entre a estrutura e os 
principais temas da Carta aos Efésios e o documento papal. O texto de Efésios pode 
ser dividido em dois momentos distintos: primeiramente, o autor apresenta o plano 
de Deus como pura graça e doação. Na segunda parte, o Apóstolo procura extrair as 
consequências dessa realidade para a comunidade cristã. Tal plano literário pode 
oferecer uma espécie de fio condutor para a leitura de “Caritas in Veritate”, uma vez 
que a relação com o outro e o compromisso com a justiça nascem a partir do 
encontro com Deus e da tomada de consciência de que a Igreja da graça de Cristo. 
Como recorda o próprio papa, "A caridade na verdade, que Jesus Cristo testemunhou 
com a sua vida terrena e sobretudo com a sua morte e ressurreição, é a força 
propulsora principal para o verdadeiro desenvolvimento de cada pessoa e da 
humanidade inteira”. É a partir do encontro com Cristo que o agir cristão encontra 
sentido e força. 
Palavras-chave: Carta aos Efésios. Caritas in Veritate. Compromisso cristão. 
 
Abstract 
The Encyclical “Caritas in Veritate” has been named after a word play by Pope 
Benedict XVI from the text of Eph. 4:15 that says “But holding to truth in love, we may 
grow up into Him in all things, who is the Head, Christ”. The present communication 
aims to draw a parallel between the structure and the main themes of the Letter to 
the Ephesians and the Papal document. The text in Ephesians may be divided into 
two different moments: firstly, the author depicts God’s plan as pure grace and giving. 
Secondly, the Apostle aims at addressing the consequences of this reality to the 
Christian community. This literary plan may provide a line of reasoning to the reading 

                                                     
1 PUC-Rio. Doutorado pela Pontificia Università San Tommaso D’Aquino - Angelicum, Roma 
hcsutrini@puc-rio.br 
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of “Caritas in Veritate” since the relationship with the other and the commitment to 
justice derive from the encounter with God as well as the awareness that the Church 
lives by the grace of the Christ. As the Pope himself reminds us "Charity in truth, to 
which Jesus Christ bore witness by his earthly life and especially by his death and 
resurrection, is the principal driving force behind the authentic development of every 
person and of all humanity.” From encountering Christ the Christian acting finds 
meaning and strength.  
Keywords: Letter to the Ephesians. Caritas in Veritate. Christian commitment.  

 

A afirmação que encontramos na DV 24 de que o estudo dos livros sagrados 

deve ser como que a “alma da teologia” é hoje algo comumente aceito em universo 

católico. A declaração não introduz absolutamente nada de novo no modo de se fazer 

teologia, uma vez que na patrística a pesquisa bíblica era o fio condutor de sua 

atividade. 

 

Os Padres são fundamentalmente comentadores da Sagrada Escritura: ‘divinorum 

librorum tractatores’. Neste trabalho, é certo que do nosso ponto de vista atual, seu 

método possui certas limitações inegáveis. Eles não conheciam e não podiam conhecer 

os recursos filológicos, históricos, antropológico-culturais ou os temas de pesquisa, 

documentação, elaboração científica que estão à disposição da exegese moderna e, 

portanto, uma parte de seu trabalho exegético deve ser considerada transitória. Mas, no 

entanto, seus méritos para uma melhor compreensão dos Livros Sagrados são 

incalculáveis. (...) A Sagrada Escritura era para os Padres objeto de veneração 

incondicional, fundamento da fé, tema constante da pregação, alimento da piedade, alma 

da teologia. Sempre sustentaram a origem divina, a inerrância, a normatividade, a riqueza 

inesgotável de vigor para a espiritualidade e a doutrina (CONGREGAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1989, n. 26. Tradução nossa). 

 

A partir do séc. XII, porém, a lectio veio a ser substituída pela quaestio, de sorte 

que se produziu uma relativa separação entre a exegese e a teologia. 2  Contudo, 

felizmente, esse abismo vem sendo superado de sorte que se afirma com cada vez 

mais clareza que a “sagrada Escritura é o ponto de partida, um fundamento perene e 

o princípio vivificante e animador de toda a teologia” (CONGREGAÇÃO PARA A 

EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1976, n. 79). 

                                                     
2 Para ulteriores aprofundamentos, vide TÁBET, 1999, p. 69-100, sobretudo as p. 73-82. 
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Essas observações prévias, a meu ver, são extremamente importantes quando 

se considera um texto como a Caritas in Veritate.3 Isso porque, as considerações que 

ali são feitas não nascem de uma simples ideologia, por mais sofisticada que fosse. 

Em seu discurso inaugural da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano 

e do Caribe, Bento XVI recordava que 

 

Tanto o capitalismo como o marxismo prometeram encontrar o caminho para a criação 

de estruturas justas e afirmaram que estas, uma vez estabelecidas, funcionariam por si 

mesmas; afirmaram que não só não haviam tido a necessidade de uma precedente 

moralidade individual, mas elas fomentariam a moralidade comum. E essa promessa 

ideológica se demonstrou que é falsa (BENTO XVI, 2007). 

 

O diagnóstico para esse fracasso é oferecido pelo próprio Papa ao dizer que 

“onde Deus está ausente – o Deus do rosto humano de Jesus Cristo – estes valores 

não se mostram com toda sua força, nem se produz um consenso sobre eles” (BENTO 

XVI, 2007, p. 259). Assim sendo, a Doutrina Social da Igreja haure suas forças do 

mistério de Cristo, Verbo Encarnado, “que sendo rico, fez-se pobre por vossa causa, 

para vos enriquecer por sua pobreza” (2Cor 8,9). 

É muito comum que nos documentos do magistério haja inúmeras citações de 

textos da Escritura. É claro que o objetivo dessas citações não é o de oferecer uma 

mera prova textual (dicta probanda) de uma doutrina preexistente. Ao contrário, eles 

têm por finalidade oferecer uma melhor e sempre mais profunda compreensão dos 

textos sagrados, ou seja, das verdades dogmáticas e morais que eles contêm 

(CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1976, n. 80). 

Quando se comparam as citações da Escritura dos mais diversos documentos 

pontifícios sobre o tema da doutrina social, o percentual de citações bíblicas é 

bastante variado. Há aqueles que contêm mais de uma centena e outros que, por sua 

vez, possuem menos de uma dezena. O gráfico abaixo oferece uma panorâmica do 

assunto. 

 

 

                                                     
3 Doravante, CV. 
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PAPA DOCUMENTO CITAÇÕES 

Leão XIII Rerum Novarum (1891) 29 

Pio XI Quadragesimo Anno (1931) 29 

João XXIII Mater et Magistra (1961) 21 

Paulo VI Popularum Progressio (1967) 15 

Paulo VI Octogésima Adveniens (1971) 8 

João Paulo II Sollicitudo rei socialis (1987) 61 

João Paulo II Laborem Exercens (1991) 103 

João Paulo II Centesimus Annus (1991) 26 

 

 

A CV possui um total de 30 citações da Escritura (4 do AT e 26 do NT). Contudo, 

diferentemente das outras encíclicas sociais, seu título nasce de um trocadilho 

extraído da Carta aos Efésios 4,15. O texto bíblico diz: “Mas, seguindo a verdade em 

amor (veritatem autem facientes in caritate), cresceremos em tudo em direção 

àquele que é a Cabeça, Cristo”. Por sua vez, Bento XVI, logo no n. 2 afirma: 

 

Estou ciente dos desvios e esvaziamento de sentido que a caridade não cessa de 

enfrentar com o risco, daí resultante, de ser mal entendida, de excluí-la da vida ética e, em 

todo o caso, de impedir a sua correta valorização. Nos âmbitos social, jurídico, cultural, 

político e econômico, ou seja, nos contextos mais expostos a tal perigo, não é difícil ouvir 

declarar a sua irrelevância para interpretar e orientar as responsabilidades morais. Daqui 

a necessidade de conjugar a caridade com a verdade, não só na direção assinalada por 

S. Paulo da ‘veritas in caritate’ (Ef 4, 15), mas também na direção inversa e complementar 

da ‘caritas in veritate’. 

 

Como se percebe, o Papa não rejeita a afirmação paulina, mas a complementa, 

dando-lhe uma nova perspectiva. Na visão de Bento XVI, “a verdade é ‘lógos’ que cria 

‘diá-logos’ e, consequentemente, comunicação e comunhão” (CV 4). Ora, a verdade 

não é uma ideia, mas uma Pessoa, e a Igreja é chamada a testemunhar essa verdade 

por meio das obras. Desvinculada da verdade de Cristo, a caridade se reduz a mera 

filantropia e a Igreja se diminui para ser apenas uma entidade assistencialista. E sem 

a caridade, a doutrina é tão somente letra fria e a verdade se reduz a mera imposição. 

Nesse sentido, a Carta aos Efésios, em sua estrutura, oferece um paralelo 

interessante que serve para uma compreensão mais profunda do documento papal. 
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O texto paulino está claramente estruturado em dois momentos distintos, além de 

uma saudação inicial (Ef 1,1-2) e bênção final (Ef 6,21-22). 

A primeira parte é dominada por uma abordagem teórica dos principais temas 

teológicos. A preocupação de Paulo é cristológica, pois ele discorrerá sobre o 

mistério do chamado dos gentios ao corpo de Cristo (1,3–3,21). Depois de seu hino 

de louvor a Deus (1,3-14) e de sua prece de ação de graças (1,15-23), o Apóstolo 

introduz o tema da Salvação em Cristo. A exposição de Paulo se estrutura em três 

momentos: o caminho em que andávamos (2,1-3); o ato salvífico de Deus (2,4-8) e 

as boas obras da comunidade cristã (2,9-10) (cf. BORING, 2016, p. 596). 

O caminho em que andávamos se refere à situação geral da humanidade 

afastada de Deus em virtude do pecado. No entanto, pela bondade de Deus fomos 

salvos em Cristo, mediante sua ressurreição. Assim sendo, vivificados por Cristo, até 

as obras realizadas pelo fiel devem ser atribuídas à graça que nele atua. É pelo 

sangue de Cristo que fomos reconciliados (2,13) a fim de formarmos um só homem 

novo (2,15), em um só Corpo, por meio da Cruz (2,16). Este mistério, a saber, esse 

plano salvífico de Deus de reconciliar todas as coisas em Cristo, oculto desde sempre, 

nos últimos tempos foi revelado por meio dos apóstolos e profetas, no Espírito (3,5). 

Essa é a base doutrinal da qual decorre a segunda parte do escrito paulino, ou seja, a 

instrução ética (4,1–6,20). Sem a primeira parte, a parênese soaria como moralismo 

vazio e somente à luz do mistério cristão é que ela pode ser plenamente 

compreendida. 

Paulo pode exortar à vivência da unidade (4,1-16), justamente porque Cristo 

derrubou o muro de separação, de ambos os povos fazendo um só (2,14). Da mesma 

forma, a nova vida do fiel (4,17–5,20) só é possível porque, membros de seu corpo, 

participamos de sua plenitude universal (1,23) e assim realizamos as boas obras que 

Deus já de antemão preparara para que nelas andássemos (2,10). “Noutros termos, 

esta Carta se pode resumir em duas afirmações: ‘Foi-nos dada a graça para ser um 

em Cristo’ e ‘Respondemos a esse dom por meio das boas obras’ (ARBOLEDA MORA, 

2009, p. 341).4 

                                                     
4 Normalmente os autores aceitam essa divisão de Efésios da seguinte forma: 1ª Parte- 1,3–3,21; 2ª 
Parte- 4,1–6,20 (cf. CARREZ, 1987, p. 229; SCHLIER, 1973, p. 12-13). Entretanto, Boring (2016, p.590-
591) inicia a primeira parte apenas em 2,1. Segundo seu esquema, todo o primeiro capítulo funcionaria 
como uma ampla introdução à Carta. 
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É evidente que a Encíclica CV não se estrutura em dois momentos tão 

claramente distintos. E nisso também não existe nenhum tipo de novidade. Como 

recorda a Congregação para a Educação Católica num Documento sobre a Formação 

Teológica dos Futuros Sacerdotes (1976), a relação entre teologia positiva (bíblica) e 

sistemática é de colaboração. 

 

Propriamente falando, com efeito, em teologia não existem duas etapas sucessivas de 

trabalho, enquanto a parte especulativa se inicia já na positiva; a positiva é a especulativa 

em processo de desenvolvimento; enquanto a especulativa é a positiva no fim de seu 

movimento (CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1976, n. 81. Tradução nossa) 

 

Ou seja, no documento pontifício não existe uma abordagem bíblica para 

apenas depois fazer-se uma exposição sistemática do tema. Ao contrário, as duas 

etapas caminham juntas. Contudo, as premissas bíblicas são capitais para se 

entender as conclusões que daí são extraídas. 

À guisa de exemplificação, tomarei dois tópicos da CV nos quais essa relação 

é sobremaneira evidente. 

O primeiro se encontra logo no primeiro capítulo intitulado “A mensagem da 

Populorum Progressio”. Publicada logo após o encerramento do Vaticano II, a 

Populorum Progressio afirmava duas grandes verdades fundamentais: “a primeira é 

que a Igreja inteira, em todo o seu ser e agir, quando anuncia, celebra e atua na 

caridade, tende a promover o desenvolvimento integral do homem”; e a segunda é 

que “o autêntico desenvolvimento do homem diz respeito unitariamente à totalidade 

da pessoa em todas as suas dimensões”. É nesse sentido que deve ser reafirmada a 

dimensão espiritual do ser humano. 

 

Sem Ele [Deus], o desenvolvimento ou é negado ou acaba confiado unicamente às mãos 

do homem, que cai na presunção da auto-salvação e acaba por fomentar um 

desenvolvimento desumanizado. Aliás, só o encontro com Deus permite deixar de ‘ver no 

outro sempre e apenas o outro’ para reconhecer nele a imagem divina, chegando assim a 

descobrir verdadeiramente o outro e a maturar um amor que ‘se torna cuidado do outro e 

pelo outro’ (n. 11) 
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Mas em quê se fundamenta tal percepção da Igreja? O próprio Papa responde: 

 

A doutrina social está construída sobre o fundamento que foi transmitido pelos Apóstolos 

aos Padres da Igreja e, depois, acolhido e aprofundado pelos grandes Doutores cristãos. 

Tal doutrina remonta, em última análise, ao Homem novo, ao ‘último Adão que Se tornou 

espírito vivificante’ (1Cor 15,45) e é princípio da caridade que ‘nunca acabará’ (1Cor 13,8). 

É testemunhada pelos Santos e por quantos deram a vida por Cristo Salvador no campo 

da justiça e da paz. Nela se exprime a missão profética que têm os Sumos Pontífices de 

guiar apostolicamente a Igreja de Cristo e discernir as novas exigências da 

evangelização. 

 

Bento XVI reafirma, em última análise, a relação intrínseca que existe entre a 

doutrina social e a mensagem evangélica. 

A segunda referência encontra-se no cap. III intitulado: “Fraternidade, 

desenvolvimento econômico e sociedade civil”. Curiosamente, este capítulo não 

possui nenhuma citação explícita da Escritura. Ali o Papa fala do dom como 

experiência-chave em nossas vidas que nos abre para o transcendente. Contudo, 

nesse sentido se verificam algumas patologias que impedem essa doação de si. 

Bento XVI fala da autossuficiência humana que leva a identificar felicidade e salvação 

como formas de bem-estar social e econômico; a tentativa de manter as questões 

morais à margem da economia; da perda do sentido do transcendente. Mas onde 

tudo isso começa? O Papa fala do pecado original que insidiosamente inclina o 

homem para o lado oposto ao querido pelo Deus da vida. Como se percebe, o texto 

de Gn 3 é aludido, embora não seja explicitamente citado e de cuja visão 

antropológica dependem as considerações que aqui são feitas. 

A propósito, a própria noção de fraternidade só é possível quando se considera 

essa origem comum da humanidade, bem como o fato de termos sido feitos filhos de 

Deus em Cristo. Dessa forma, embora o Papa não cite nenhum texto da Sagrada 

Escritura, um imenso repertório de referências é sem dúvidas o seu pressuposto. 

O documento confirma, portanto, o jeito do Papa Bento XVI fazer teologia conforme 

suas próprias palavras: “Onde a exegese não é teologia, a Escritura não pode ser a 

alma da teologia e, vice-versa, onde a teologia não é essencialmente interpretação 

da Escritura na Igreja, esta teologia já não tem fundamento” (BENTO XVI, 2008). 
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87. ASSEMBLEIA LITÚRGICA, SINAL DE ESPERANÇA E RENOVAÇÃO NO CENÁRIO 

DE PÓS-PANDEMIA 

 

LITURGICAL ASSEMBLY, SIGN OF HOPE AND RENEWAL IN THE POST-PANDEMIC 

SCENARIO 

 

Joaquim Francisco Batista Resende1 
 

ST 12 – Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de 

Joseph Ratzinger 

 
Resumo 
A história de salvação do povo cristão foi construída com momentos comunitários, 
desde a experiência vivida na assembleia do Sinai às reuniões pós-pentecostais, que 
no NT tornam-se sinal, sacramento. Estamos vivendo um momento único: somos 
postos diariamente diante da finitude humana. A pandemia da COVID 19 deu um novo 
rumo à vida social e religiosa, trouxe preocupações e inquietações, principalmente 
quanto a participação do povo nas atividades eclesiais. A assembleia litúrgica por 
excelência é aquela eucarística. É o momento em que o ato simbólico, ritual e festivo 
da liturgia insere a comunidade no mistério de Cristo e da Igreja. Deus chama os 
homens à aliança, deseja que caminhem juntos (synodos). Partindo do conceito de 
assembleia, como reunião em andamento e considerando a afirmação de Ratzinger 
de que o “reunir-se em assembleia para a celebração dos sagrados mistérios não é 
algo de adicional para a Igreja, mas a sua própria forma”, esta comunicação busca 
apresentar pistas possíveis para a recomposição dos laços sociais comunitários 
rompidos pela pandemia, visto que se a Igreja não se reunir, ela perderá forças e se 
extinguirá. Há que se tornar real a existência teologal da fé, esperança e caridade. 
Compartilhar o mesmo espaço, condividir os mesmos momentos, participar do ato 
celebrativo são passos do mesmo agir capaz de construir um novo tempo. Os dados 
foram levantados informalmente em contatos pessoais, leituras e noticiários para 
apontar os reflexos e ganhos para a vida comunional com a retomada das 
celebrações presenciais. 
Palavras-Chave: Assembleia. Reunião. Celebração. Participação. Pandemia COVID 
19. 
 
Abstract 
The salvation history of the Christian people was built with community moments, 
from the experience lived in the assembly on Sinai to the post-Pentecostal meetings, 
which in the NT become a sign, a sacrament. We are living in a unique moment: we 
are daily faced with human finitude. The COVID 19 pandemic gave a new direction to 
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social and religious life, bringing worries and concerns, especially regarding the 
participation of the people in ecclesial activities. The liturgical assembly par 
excellence is the Eucharistic one. It is the moment when the symbolic, ritual and 
festive act of the liturgy inserts the community into the mystery of Christ and the 
Church. God calls men to the covenant, wants them to walk together (synodos). 
Starting from the concept of assembly, as a meeting in progress and considering 
Ratzinger's statement that “gathering in assembly for the celebration of the sacred 
mysteries is not something extra for the Church, but its own form”, this 
communication seeks to present possible clues for the restoration of community 
social ties broken by the pandemic, since if the Church does not come together, it will 
lose strength and die out. The theological existence of faith, hope and charity must 
become real. Sharing the same space, sharing the same moments, participating in 
the celebratory act are steps in the same act capable of building a new time. Data 
were collected informally through personal contacts, readings and news to point out 
the consequences and gains for communal life with the resumption of in-person 
celebrations. 
Keywords: Assembly. Meeting. Celebration. Participation. COVID-19 Pandemic. 
 

Introdução 

 

A história da construção da arquitetura salvífica do povo cristão alcança o seu 

ponto mais alto nas assembleias pós-pentecostais e atinge a sua plenitude em 

Cristo. A entrada pessoal de Deus na história e o seu compromisso com ela em Jesus 

Cristo, marca o centro da mensagem cristã: Jesus é o caminho, a verdade e a vida 

(Jo 14,6).  

Vivemos um momento único. A pandemia SARS Cov2 nos coloca diante da 

finitude humana e deu um novo rumo à vida social e religiosa. Tem provocado 

reflexões e desenvolvido o sentimento de que a cada nova situação são revelados 

aspectos novos do espírito humano, que abrem abordagens para o real. Há 

inquietações, preocupações, dúvidas em várias dimensões.  

Partindo do conceito de assembleia como reunião em andamento, sinal 

sacramental e presença viva e eficaz de Deus em nossa história, e considerando a 

afirmação de Ratzinger (1976, p.38) de que o “reunir-se em assembleia para a 

celebração dos sagrados mistérios não é algo de adicional para a Igreja, mas a sua 

própria forma”, apresentaremos intuições para a recomposição dos laços sociais 

comunitários pós-pandemia. 
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A assembleia, reunião em andamento 

 

A Igreja deve anunciar o Evangelho a partir da situação contemporânea, 

cuidando em preservar o conteúdo da fé, sem medo de fazer-se ao largo e deixando-

se levar pela vontade incontrolável e pela alegria do Espírito (EG 14). Para prestar 

dignamente louvores ao Senhor, reunimo-nos. Fazemo-nos igreja, assembleia.  

Assembleia costuma indicar um grupo qualquer de pessoas reunidas para um 

determinado objetivo. No âmbito eclesial, em sentido estrito, corresponde a “uma 

comunidade de fiéis, hierarquicamente constituída, legitimamente reunida em certo 

lugar para uma ação litúrgica e altamente qualificada por uma particular e salutar 

presença de Cristo” (CUVA, 1992, p. 95). Cerfaux (1959) comentando o uso do termo 

Ekklesia no NT, diz que designa as comunidades cristãs e em seu sentido mais 

técnico significa uma reunião do povo. Destaca que na Primeira Carta aos Coríntios, 

tem um sentido de reunião em andamento e que Lucas sublinha a importância do 

Espírito como princípio que age e unifica os diversos momentos da história da 

salvação.  

O Atos dos Apóstolos contém os primeiros testemunhos sobre a assembleia 

litúrgica cristã. A Igreja, desde então não mais deixou de se reunir para celebrar o 

mistério pascal (SC 6). É uma permanente assembleia em movimento ascendente 

rumo à compleição final, é “primariamente, ainda e sempre, o encontro dos cristãos 

para a anamnese da morte e ressurreição do Senhor” (RATZINGER, 1976, p. 25), que 

tem o condão de rememorar e manter presente a perenidade do Verbo no continuum 

do desenrolar salvífico. Na tradição profética de Israel o anúncio nunca foi somente 

um “mero acontecimento verbal, mas culmina na reunião e purificação do povo para 

o reino (RATZINGER, 1976, p. 24-25)”. 

A koinonia é a grande força irradiadora da mensagem cristã que se dá em torno 

de Jesus, que reúne a todos, sem exceção, sem discriminação, integrando diferenças 

e ajuntando o que fora disperso pelo pecado, sob a égide da caritas in veritate. Este 

será o sinal imperativo que distinguirá as assembleias memoriais dos discípulos 

missionários. “A assembleia litúrgica cristã participa da natureza de sinal própria da 

liturgia cristã em si mesma” (CUVA, 1992, p.96), é marco de pertença à igreja.  

Ratzinger diz que a Eucaristia é o centro da vida da Igreja. É preciso reafirmar 
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que o caminho comunional, em que comungamos o corpo e o sangue daquele mesmo 

que convocou a assembleia, que nos torna um só corpo, um nós único, o corpo 

eclesial, é essencial para a vida cristã.  

 

Celebração sinal comunional 

 

“Nos primeiros tempos do cristianismo, ‘reunir-se em assembleia’ significava, 

sobretudo, celebrar a Eucaristia” (SANTANA, 2015, p.179). Os vínculos que unem o 

Povo de Deus são obra do Espírito Santo e como assevera Ratzinger (1976, p. 20), a 

comunhão se dá no “encontro com o filho de Deus, Jesus Cristo”. A Sacramentum 

Caritatis 6 diz “a fé da Igreja é, essencialmente, fé eucarística e alimenta-se, de modo 

particular, à mesa da Eucaristia”.  

Celebração é o momento em que o ato simbólico, ritual e festivo da liturgia 

insere a comunidade no mistério de Cristo e da Igreja, produzindo uma presença 

eficaz de salvação. Brota a sacramentalidade da assembleia dessa convocação que 

concretiza histórica e expressamente a comunhão. A teologia sacramental se 

enraíza, reflete e desdobra a estrutura que reúne e sinaliza essa consistência e 

identidade da presença do ser divino nas assembleias (COLA, 2020, p.120-137).  

Por isso, espera-se que as pessoas compreendam o significado da afirmação 

actuosa participatio, “ação principal, na qual todos devem tomar parte” (RATZINGER, 

2014, p. 143), pois é imperioso colocar-se por inteiro, em uma perfeita sintonia entre 

o sentimento e as atitudes, gestos demonstrativos desse sentir. É indispensável 

entender que o “agir de Deus, que se realiza através de um discurso humano, é a 

verdadeira ‘ação’ que a criação inteira espera” (RATZINGER, 2014, p.143). Quem 

realiza de modo mais perfeito esse serviço, é o próprio Deus, que desde sempre age 

na história em favor do seu povo e o salva, conduzindo-o à vida plena. Assim, 

alcançamos o sentido de uma liturgia cristã. Em suas reflexões, Ratzinger sempre 

buscou demonstrar a dimensão eclesial da liturgia. Apontou que a liturgia não é 

simples ação de uma comunidade, não pode ser celebrada como um culto qualquer, 

não é uma organização externa da fé. É, sim, dom do Senhor, centro da vida eclesial, 

uma realização comunitária.  

A presença e a ação do Espírito Santo é que torna possível a diversidade de 
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carismas e a unificação da família de Deus. É a “rede pneumatófora” que possibilita 

a integração da igreja num único corpo místico de Cristo, tecendo e transmitindo o 

mesmo Espírito, dado imprescindível para a celebração da salvação (COLA, 2020, p. 

132). O mergulhar intratrinitário da assembleia acontece quando ela responde à 

convocação e se deixa plasmar pelo agir divino-sacerdotal - a pessoa-

acontecimento do próprio Cristo, o “garante sacramental” da concreta realidade 

assembleal, que faz surgir um novo centro, em que o povo reunido coloca-se “ao seu 

ser-para” o Pai. Os que dele se aproximam formam a reunião escatológica e definitiva 

dos eleitos (COLA, 2020, p.127-132).  

“A correta modalidade do culto, da relação com Deus, é formadora da correta 

existência humana no mundo” (RATZINGER, 2014, p. 17). Não há distinção entre 

Palavra e Celebração. Uma envia à outra em uma complementaridade circular, onde 

a vida do fiel se constrói na osmose sinergético vital que há entre elas. A assembleia 

concretiza a ação litúrgica hic et nunc no hoje, vive a Palavra e esta Palavra faz do 

efeito a causa que leva o fiel a outra celebração. “Os cristãos reunidos são 

vencedores do pecado e sua própria assembleia torna presente, entre eles, o 

ressuscitado” (MAERTENS, 1977, p. 62). 

 Não se pode ficar alheios às interrogações do nosso tempo. Sondando as 

riquezas espirituais da Igreja é possível oferecer ao homem e a mulher de hoje 

conhecimento suficiente para fazê-los compreender a imperiosa necessidade de 

suas presenças nos encontros festivos-celebrativos-sacramentais. “A assembleia é 

sinal de compromisso em face de um regime de vida que esteja em sintonia com os 

valores cristãos: a santificação do homem e a glorificação de Deus” (CUVA, 1992, 

p.97). 

 

Assembleia pós-pandemia 

 

Nestes últimos anos, a cultura narcisista do homem marca o distanciamento 

da vida transcendente e o culto do individualismo aumentou significativamente. 

Houve nesse novo ambiente a vivência de uma fé misturada, às vezes em desacordo 

com a tradição cristã, com forte menosprezo da ritualidade eclesial e um evidente 

afastamento das mediações sacramentais. A impossibilidade de cultos presenciais 
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empurrou os fiéis para o isolamento e o consequente distanciamento, corroborando 

a dinâmica anterior. A experiência celebrativa que já apresentava uma característica 

de culto terapêutico, numa busca de uma religiosidade altamente subjetiva, acentuou 

o comportamento individual e egoísta. Com as dissonantes orientações das 

autoridades governamentais e as diferentes posições existentes no clero, o fiel 

encontrou a perfeita justificativa para continuar em casa, ausente dos ritos 

celebrativos.  

O agravamento da pandemia, com as medidas sanitárias, tornou o reunir-se 

uma ameaça à saúde e produziu fraturas. Como nutrir o espírito assembleal e 

conectado num só espírito, ante o impedimento de ajuntar a todos no mesmo espaço 

físico, cuja centralidade do altar era a força emanadora do elã comunional? 

O manter-se em constante atitude de vigilância e atentos aos sinais dos 

tempos é um imperativo e coloca-nos diante dessa questão pastoral: o que devemos 

fazer para que os hábitos inseridos durante a pandemia não se tornem “muletas”, 

justificativas para a não participação assembleal e seus consequentes efeitos? Gira 

em torno do que deve ser feito para o regresso do fiel aos cultos presenciais e para a 

frutuosa participação dele, pois nenhuma transmissão midiática pode ser equiparada 

à participação pessoal ou pode substituí-la. 

A realidade exposta pelo Sars-CoV 2 exige um reposicionamento pastoral, uma 

análise do uso de mídias sociais, da exigência de criatividade, que, por vezes, rasga 

a Tradição, o Magistério e a própria Palavra em busca de apressadas respostas 

travestidas de solução, ou como afirmaram os bispos italianos ao analisarem a 

transmissão da fé hoje, “aventurar-se à busca ingênua do espetacular2”. É preciso 

recordar que investigar a história dos ritos sacramentais, refletir teologicamente 

sobre os elementos da celebração e propor o resultado dessa reflexão, sem esquecer 

a importância da dimensão participativa e espiritual dos fiéis, é a direção que 

                                                     
2 BOSELLI, G., O sentido espiritual da Liturgia, p.187. “O espetacular tem como finalidade fazer viver 
emoções fortes, sensações intensas, exaltar os afetos em detrimento da interioridade, da 
racionalidade, do pensamento, do silêncio e, sobretudo, da pobreza e da simplicidade dos meios e dos 
sinais dos quais, desde sempre, a liturgia cristã foi feita: um pedaço de pão, um gole de vinho, a 
habitual gente da minha comunidade, o meu Padre, a igreja do meu lugarejo e as liturgias que nela se 
celebram, que não têm de fato nada de espetacular. [...] É preciso recordar que, na liturgia, aquilo que 
é espetacular encanta os olhos de todos, mas não converte o coração de ninguém. No cristianismo, o 
essencial é e permanece invisível aos olhos”. 
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devemos seguir para uma adaptação justa e responsável aos dias atuais, sem alargar 

fraturas, recompondo as relações vitais para a vida comunional.  

Não se pode pensar que ainda hoje erigiremos obstáculos intransponíveis 

entre fé e vida. Se a Igreja não se reunir, ela perderá forças e se extinguirá. Há que se 

tornar real a existência teologal da fé, esperança e caridade. Compartilhar o mesmo 

espaço, condividir os mesmos momentos, participar do ato celebrativo... são passos 

do mesmo agir capaz de construir um novo tempo. Com a pandemia fomos e somos 

desafiados a dar respostas independentemente dos percalços que o distanciamento 

físico trouxe à liturgia. A impossibilidade gera novas formas para se redescobrir, ou 

para muitos, descobrir o valor da possibilidade, de reconhecer a importância da 

ausência, visto que a emergência sanitária ressaltou o maior fundamento 

assembleal: o reunir-se não é um hábito ou mero cumprimento normativo, trata-se 

do elemento constitutivo do ser Igreja, do seguimento a Jesus Cristo. O n.5 do 

Proêmio da IGMR diz que nós, o Povo de Deus, “...embora santo por sua origem, 

cresce continuamente em santidade pela participação consciente e frutuosa no 

mistério eucarístico”.  

A distância do altar do Senhor como um tempo de jejum eucarístico, foi útil 

para nos fazer redescobrir a sua importância, beleza e preciosidade incomensurável 

(CCD,2020, p. 3). O isolar-se, o distanciar-se da frutuosa participação fere a plenitude 

da celebração e mancha o Corpus Christi. Assim o esforço da pastoral consistirá em 

levar o povo à liturgia objetivando a participação plena. Não podemos viver sem o 

banquete da Eucaristia, sem o Dia que dá a luz a todos os outros dias. “A liturgia tem 

seu centro e sol no sacrifício da missa, o supremo lugar de encontro entre o homem 

e Deus em Cristo Jesus”. “A Eucaristia é, inteiramente e só ela mesma, quando é 

compartilhada por todos” (RATZINGER, 1976, p. 39).  

 

Conclusão 

 

Como sacramento, a Palavra se torna realidade salvífica para todos os homens 

quando há a vivência na assembleia-celebração. Faz-se necessário estimular a 

todos a descobrir o espírito da liturgia, de forma a compreender a assembleia como 

“um sinal sagrado, uma verdadeira epifania da Igreja sacramento de salvação, que 
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exercita assim uma função sacerdotal no mundo e em favor de todos os homens (cf. 

LG nn. 1.8; SC nn. 2.5.26; GS n.40) (sic)” (AUGÉ, 2013, p. 89). A liturgia se torna nossa 

quando a celebramos. Não existe liturgia nem Igreja sem fazer referência ao seu 

fundamento, o Mistério Pascal. Na assembleia, vemos ressoar constantemente o 

“prelúdio da vida futura, da vida eterna (...) A vida só se torna verdadeira vida se for 

moldada no olhar voltado para Deus” (RATZINGER, 2014, p.12-15). 
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ST 12 – Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de Joseph 
Ratzinger 

 

Resumo 
Esta comunicação tem o objetivo de situar uma reflexão concernente à Liturgia na 
Igreja Católica no século XXI, resgatando a dimensão social e histórica do serviço 
dos acólitos não-instituídos. Para dar embasamento estrutural e teórico a esta 
proposta, pretende-se resgatar os estudos litúrgicos de Joseph Ratzinger (Bento XVI) 
no período subsequente ao Concílio Vaticano II. A revivescência do acolitado no 
século XXI, mesmo em uma dimensão não-instituída, abriu espaço para a criação de 
grupos de jovens de espiritualidade intrinsecamente eucarística, que encontram, na 
comunidade de fé, um ambiente de experiência religiosa objetiva, mediada pela ação 
institucional, que se associa à dimensão subjetiva/interior, com a capacidade de 
consolidar cosmovisões religiosas embasadas em uma contemplação dinâmica da 
Eucaristia no espaço celebrativo. Pretende-se, assim, destacar as contribuições do 
Motu Proprio Summorum Pontificum e suas repercussões no serviço litúrgico dos 
acólitos, destacando aspectos imagéticos e doutrinários em uma perspectiva 
histórica, que seja capaz de contemplar aspectos contemporâneos do serviço 
litúrgico e introjetá-los em uma abordagem cuja hipótese destaca a dimensão 
agregativa do serviço litúrgico entre adolescentes e jovens. Com maior 
particularidade, serão analisados os excertos de discursos focados na dimensão 
litúrgica e acolhimento aos acólitos não-instituídos em suas peregrinações 
internacionais (2006 e 2010). Nestas alocuções, observa-se um enfoque voltado à 
dimensão espiritual do acólito, reforçando a dimensão do serviço litúrgico a partir de 
uma espiritualidade eucarística e missionária. Neste diapasão, desvelam-se 
abordagens hermenêuticas que viabilizam a compreensão da Teologia Litúrgica de 
Joseph Ratzinger para o momento atual. 
Palavras-chave: Teologia. Liturgia. Concílio Vaticano II. Acólitos. 
 
Abstract 
This research intends to reflect about Liturgy in Catholic Church nowadays, 
emphasazing the social and historical dimension of altar servers on the Church’s 
espiritual life. To give structural and theoretical foundation to this proposal, we intend 
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to rescue the liturgical studies of Joseph Ratzinger (Benedict XVI) in the period 
following the Second Vatican Council. We believe on a revival of liturgical servisse em 
21st century, which occurs with a formation of groups of young people with 
intrinsically Eucharistic spirituality, who find, in the community of faith, a religious 
experience mediated by institutional action, on dynamic contemplation of the 
Eucharist in the celebratory space. It is intended, therefore, to highlight the 
contributions of the ‘Motu Proprio’ Summorum Pontificum and its repercussions on 
the liturgical service of the altar servers, focusing imagetic and doctrinal aspects in a 
historical perspective. Some speeches focused on the liturgical dimension of altar 
servers in their international pilgrimages (2006 and 2010) will be analyzed. In these 
speeches, there is a focus on the spiritual dimension of the altar server, reinforcing 
the dimension of liturgical service from a Eucharistic and missionary spirituality. 
Those hermeneutic approaches enable the understanding of Joseph Ratzinger's 
Liturgical Theology in 21st century. 
Keywords: Theology. Lithurgy. 2nd Vatican Council. Altar servers.  
 

Introdução 
 

Em 2021, o ‘Motu Proprio’ Spiritus Domini, promulgado pelo Papa Francisco, 

modificou o cânone 230, §1º, acerca do acesso das mulheres aos ministérios 

instituídos de Leitor e Acólito (FRANCISCO, 2021). Esta norma atualiza e modifica, de 

certo modo, a resposta (respondio ad propositum dubium) da Congregação para o 

culto Divino e Disciplina dos Sacramentos em 15 de março de 1994, que havia 

concedido permissão (indulto) para que meninas pudessem atuar como ‘coroinhas’, 

formalizando uma condição que já vinha se fazendo presente em diversas paróquias, 

especialmente na Europa Ocidental.  

Esta ação recente destaca um conjunto de ações, procedimentos e 

posicionamentos específicos da Igreja em relação ao serviço litúrgico de crianças e 

adolescentes que atuam nas funções de acólitos, ainda que sem o referido ministério 

(acólitos não-instituídos). Esta atuação, historicamente determinada desde os 

primeiros tempos da Igreja, marca uma dimensão fundamental da participação dos 

leigos em relação ao mistério celebrado. Consequentemente, são várias as alocuções 

e discursos dos sumos pontífices que, a seu tempo, referem-se particularmente a 

esta dimensão do serviço dos jovens ao altar.  

Nesta perspectiva, adotamos como referência as alocuções e discursos do 

papa Bento XVI (Joseph Ratzinger) a respeito desta participação de crianças e 

adolescentes na Liturgia, enfocando particularmente a forma ordinária do Rito 
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Romano. Observa-se, como hipótese norteadora a esta comunicação, que houve uma 

revivescência da dimensão participativa dos jovens em relação à Liturgia no contexto 

do pontificado de Bento XVI, situação esta que progressivamente se consolida e se 

observa também no pontificado de Francisco.  

Deste modo, cabe analisar, em um movimento retrospectivo, o pensamento 

subjacente às referências teóricas de Bento XVI em relação ao serviço litúrgico 

destes jovens e sua participação direta no culto eucarístico: tal reflexão vai de 

encontro ao conceito de ‘hermenêutica da continuidade’, na qual a revivescência de 

um Espírito da Liturgia se coloca não apenas como um elemento contemplativo ou 

uma ação focada no esplendor, mas sim, como um processo no qual as rupturas 

drásticas com a tradição podem ser repensadas, de modo a recuperar a dimensão 

numinosa da Liturgia enquanto serviço e enquanto devoção ao mistério eucarístico. 

A metodologia adotada refere uma rápida revisão bibliográfica, ligada ao 

estudo de fontes primárias (os pronunciamentos de Bento XVI diretamente 

associadas ao serviço litúrgico dos acólitos) e secundárias acerca da temática 

destacada. Pode-se, assim, elaborar algumas chaves interpretativas para um 

conjunto de questionamentos cuja dimensão ultrapassa os limites deste espaço, e 

que é referencial para estudos futuros: de que modo os jovens (especialmente no 

Brasil) compreendem a Liturgia a partir de sua participação direta como servidores 

do altar? Quais os elementos norteadores (e, vale dizer, mistagógicos) desta 

participação? De que modo a Igreja concebe e agrega, historicamente e no tempo 

presente, a presença destes jovens como parte integrante do culto eucarístico? 

 

A participação das crianças e jovens na Liturgia: interpretações (biográficas) de 

Bento XVI 

 

Os estudos de Bento XVI (1927) sobre a Liturgia são sobejamente conhecidos 

e discutidos; retomá-los em uma ampla perspectiva transcende, em muito, a 

proposta para este estudo. De toda forma, observamos que, antes mesmo de iniciar 

os estudos no seminário, o menino Joseph Ratzinger atuava exercendo as funções 

de acólito (‘coroinha’) na paróquia de Aschau (Baviera). Ali, este jovem seguiria um 

padrão comum às crianças que adentram o serviço litúrgico, a partir de uma 
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observação expectante (a partir de seu irmão, Georg, que já era coroinha), e que leva 

ao desejo de uma participação efetiva na ação eucarística: 

 

“Adentrar esse mundo de mistérios é sempre algo belo para uma criança e um jovem”, 

disse ele mais tarde, explicando o seu entusiasmo. “Assim, o amor pela liturgia cria raízes 

nesse acontecimento e o que está vivo no coração da Igreja também cresce naturalmente 

e muito cedo – justamente como resposta para fantasias e sonhos”. A consequência 

lógica foi que Joseph, um dia, em vez de somente acompanhar o que acontecia no altar, 

quis se tornar parte dele. “O fato de não estar ali pessoalmente fazia, de alguma forma, 

que se sentisse excluído do que era mais importante”, admitiu ele, e tornou-se coroinha 

como seu irmão (RATZINGER, 2012, pp. 80-81). 

 

No encontro com as crianças da Pontifícia Obra para a Infância Missionária, 

em 31 de maio de 2009, Bento XVI recorda este período de sua infância em Aschau, 

e ressalta a relevância da coesão social como aspecto constituinte da ação litúrgica; 

isto é, o senso de comunidade se estabelecia nas relações do grupo de coroinhas, no 

qual a dimensão do serviço litúrgico se impõe como centro desta vida em comum, 

embora houvesse uma transmutação desta convivência para os demais espaços 

sociais. Cabe destacar, ainda, a posição avant-la-lettre do clero local, que permitia a 

participação objetiva das meninas na ação litúrgica (BENTO XVI, 2009): 

 

Com oito ou nove anos tornei-me coroinha. Nessa época ainda não havia meninas 

coroinhas, mas elas liam melhor do que nós. Portanto, eram elas que liam as leituras da 

liturgia, e nós desempenhávamos a função de coroinhas. Nesse período ainda havia 

muitos textos latinos para aprender, e de tal modo cada um teve a sua parte de canseiras 

a assumir. Como disse, não éramos santos: tivemos as nossas discussões, e, no entanto, 

havia uma bonita comunhão, onde as distinções entre ricos e pobres, entre inteligentes e 

menos inteligentes não contavam. Era a comunhão com Jesus no caminho da fé comum 

e na responsabilidade coral, nos jogos e no trabalho conjunto. Tínhamos encontrado a 

capacidade de viver juntos, de ser amigos e, embora a partir de 1937, ou seja, há mais de 

setenta anos, tenha deixado de viver nessa aldeia, ainda permanecemos amigos. 

Portanto, aprendemos a aceitar-nos reciprocamente, a carregar o peso uns dos outros. 

 

Em discurso aos bispos poloneses, o qual foi proferido ainda no primeiro ano 

de pontificado, o papa atualiza e ratifica a importância da presença feminina na 
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Liturgia, recuperando a vivência de seus primeiros tempos. Observa-se, assim, uma 

reestruturação da leitura pós-conciliar, a qual referia a participação do leigo nos 

serviços litúrgicos, ainda sem uma aproximação objetiva em relação às mulheres 

(BENTO XVI, 2005): 

 

Irmãos, peço-vos cordialmente que encorajeis os sacerdotes a cuidarem das crianças e 

dos jovens, que se aproximam do altar do Senhor como coroinhas e leitores. Manifestem 

a sua solicitude pastoral também para com as jovens que, na Liturgia, desempenham 

ativamente o papel que lhes compete. Este serviço pastoral pode produzir muitos frutos 

para as vocações sacerdotais e religiosas. 

 

Por fim, é conveniente ressaltar o enfoque na família como fonte de novas 

vocações que são despertadas por meio da participação na Liturgia. O papa ressalta 

que, nos espaços familiares que preservam uma rotina de oração ‘constante e 

intensa’, é possível desenvolver vocações que nascem precisamente com a 

participação da criança e do jovem não apenas como espectador e membro da 

comunidade de fé, mas como um servidor na ação litúrgica (BENTO XVI, 2007): 

 

Cada comunidade cristã sente-se hoje estimulada a dar prioridade a uma atenta pastoral 

vocacional. Neste sentido, a formação dos ministrantes é um bom caminho; muitas 

paróquias a seguem, em colaboração com os Seminários. Naturalmente o aumento 

numérico e qualitativo das vocações depende também da vida espiritual das famílias: 

trabalhar para e com as famílias é portanto uma forma oportuna como nunca para 

favorecer o surgir e o consolidar-se das vocações para o sacerdócio e para a vida 

consagrada. Além disso, não seja esquecido que tudo deve ser alimentado pela oração 

constante e intensa. 

 

Liturgia enquanto ação e serviço: alocuções de Bento XVI aos jovens servidores do 

Altar 

 

Há dois momentos em que Bento XVI dirige-se, objetivamente, aos ‘coroinhas’ 

e acólitos não-instituídos, por ocasião das peregrinações do CIM (Coetus 

Internationalis Ministrantium), que articula e organiza o serviço litúrgico dos jovens 

na Europa.  
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Em 2006 e 2010 – as peregrinações realizadas durante o pontificado do papa 

– os discursos a Liturgia como referencial da espiritualidade eucarística, que resgata 

o jovem de uma condição de secularização e questionamento constante acerca de 

sua própria existência, ressignificando lógicas e oferecendo um espaço ativo para 

experienciar a beleza do sagrado e da transcendência que se caracterizam na 

Liturgia. Na alocução de 2006, o papa recupera a Sacrossantum Concilium (n.10) 

para reafirmar a importância da liturgia na espiritualidade individual (BENTO XVI, 

2006a): 

Quando participais na Liturgia desempenhando o vosso serviço no altar, ofereceis a todos 

um testemunho. A vossa atitude recolhida, a vossa devoção que parte do coração e se 

exprime nos gestos, no canto, nas respostas: se o fizerdes do modo justo e sem 

distrações, de um modo qualquer, então o vosso é um testemunho que toca os homens. 

O vínculo de amizade com Jesus tem a sua fonte e o seu ápice na Eucaristia. Vós estais 

muito próximos de Jesus Eucaristia, e este é o maior sinal da sua amizade por cada um 

de nós. Não vos esqueçais disto; e por isso vos digo: não vos habitueis a este dom, para 

que não se torne uma espécie de hábito, sabendo como funciona e fazendo-o 

automaticamente, mas descobri todos os dias novamente que se realiza uma coisa 

grandiosa, que o Deus vivente está no meio de nós, e que podeis estar próximos dele e 

contribuir para que o seu mistério seja celebrado e alcance as pessoas. Se não cederdes 

ao hábito e desempenhardes o vosso serviço a partir do vosso íntimo, então sereis 

verdadeiramente seus apóstolos e dareis frutos de bondade e de serviço em todos os 

âmbitos da vossa vida. 

 

Neste mesmo ano, o papa retoma a catequese realizada na peregrinação de 

agosto, e em discurso aos bispos alemães, reforça a importância do serviço litúrgico 

como espaço de íntima convivência com o mistério eucarístico (BENTO XVI, 2006b): 

 

Os jovens de hoje vivem numa cultura secularizada, orientada totalmente para as coisas 

materiais. Na vida quotidiana nos meios de comunicação, no trabalho, no tempo livre 

experimentam muito mais uma cultura na qual Deus não está presente. E contudo eles 

esperam Deus. (...) Aqui, por exemplo, é importante o serviço dos acólitos, que faz com 

que as crianças e os jovens estejam em contato com o altar, com a palavra de Deus, com 

a vida íntima da Igreja. Foi belo, durante a peregrinação dos acólitos, ver jubilosamente 

reunidos na fé tantos jovens provenientes da Alemanha. Prossegui este empenho e fazei 
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com que os acólitos possam deveras encontrar na Igreja Deus, a sua Palavra, o 

sacramento da sua presença, e que possam aprender a modelar, a partir disto, a sua vida. 

 

A promulgação do ‘Motu proprio’ Summorum Pontificum (2007) abriu um 

espaço importante para uma participação mais objetiva e numericamente relevante 

de crianças e jovens no serviço litúrgico, por meio da forma Extraordinária do Rito 

Romano. A Summorum Pontificum é uma chave interpretativa importante para 

avaliar um turning point em relação aos sentidos da Liturgia, e mais que isto, a seu 

espírito (na linha proposta por Romano Guardini e consolidada por Joseph 

Ratzinger). 

A formação litúrgica nos seminários assume um direcionamento efetivo para 

a recuperação das normas e rubricas que, embora jamais fossem derrogadas, haviam 

(ao menos no Brasil) caído em desuso. A ‘criatividade selvagem’ na Liturgia, como 

refere Dom Armando Bucciol, é paulatinamente repensada na direção de uma 

‘realidade evangelizadora’, na qual a beleza nobre e sóbria do rito reflete a 

‘hermenêutica da continuidade’ de Bento XVI (CNBB, 2018). 

Em 2010, o enfoque da alocução aos servidores do altar foi a dimensão 

missionária deste serviço: ao recordar o testemunho do mártir São Tarcísio, o 

pontífice ressalta que, embora provavelmente não seja dado a estes jovens 

testemunhar seu compromisso com o próprio sangue, é preciso assumir a intrepidez 

de Tarcísio como servidor e portador da Boa-Nova que se materializa na Eucaristia 

(BENTO XVI, 2010): 

 

Tendes a ventura de poder viver próximos desde mistério inefável! Desempenhai com 

amor, com devoção e com fidelidade a vossa tarefa de acólitos. (...) A nós, provavelmente, 

não será pedido o martírio, mas Jesus pede-nos a fidelidade nas pequenas coisas, o 

recolhimento interior, a participação íntima, a nossa fé e o esforço para conservar 

presente este tesouro na nossa vida diária. Pede-nos a fidelidade nos afazeres 

quotidianos, o testemunho do seu amor, frequentando a Igreja movidos por uma 

convicção interior e pela alegria da sua presença. Assim podemos fazer conhecer 

também aos nossos amigos que Jesus está vivo. 
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Conclusão 

 

Há vários momentos em que Bento XVI dirigiu-se aos jovens com 

considerações específicas acerca da Liturgia, seus ritos e usos; selecionamos alguns 

recortes que nos pareceram objetivamente interpretativos de uma concepção deste 

papa em relação à participação dos jovens no serviço litúrgico. Ainda que haja uma 

lacuna importante de estudos quantitativos mais abalizados, é factual que este 

processo de retomada da participação e crianças e adolescentes está associada a 

um movimento de resgate dos valores tradicionais da Liturgia, na perspectiva 

hermenêutica da continuidade defendida por Bento XVI. Tal perspectiva não deve, 

necessariamente, ser concebida em um sentido estrito, apontando para a influência 

da Forma Extraordinária (‘Rito Antigo’, ‘Missa Tridentina’, etc) e sua necessidade de 

servidores do altar. Na verdade, trata-se de conceber a importância da Liturgia como 

fator mistagógico e de construção de vínculos sociais que transcendem o espaço do 

templo. A relevância da participação na Liturgia é assumida pelo jovem, portanto, 

com um senso de participação no sagrado que se potencializa ao executar funções 

e tarefas que o aproximam do mistério, assumindo consequentemente uma 

dimensão contemplativa e existencial. Os apontamentos de Bento XVI aos 

‘coroinhas’ e acólitos seguem esta perspectiva: leva-los a introjetar a relevância da 

celebração eucarística tal como um momento de recolhimento e intimidade com 

Deus. 
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89. DEMOCRACIA, LIBERDADE E AUTORITARISMO EM JOSEPH RATZINGER 

 

DEMOCRACY, FREEDOM AND AUTHORITARIANISM IN JOSEPH RATZINGER 

 

Luiz Henrique Brandão de Figueiredo1 
 

 

ST 12 – Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de 

Joseph Ratzinger 

 

Resumo 
A obra de Joseph Ratzinger abrange, principalmente, temas de teologia fundamental 
e dogmática. Sua atenção às adversidades do mundo o levou a alargar sua reflexão 
incluindo temas ligados à sociedade ocidental. Entre os assuntos de sua reflexão, 
propusemo-nos investigar sua análise sobre a democracia no ocidente. Para 
alcançar nosso intento, selecionamos as obras ratzingerianas cujo objeto central 
versava sobre a questão da democracia. Usamos o método analítico para a leitura 
das obras e o método crítico para colher os contributos delas advindos. Das 
pesquisas, vimos que Ratzinger parte da ideia comum de que a Democracia seria o 
sistema de governo que mais garante a liberdade individual, em contraste com os 
regimes autoritários que devastaram a Europa no século XX. A partir daí, ele analisa 
a compreensão atual de liberdade, concluindo que ela é entendida como autonomia 
absoluta, desligada da verdade e em contraste com qualquer esfera heterônoma. Tal 
compreensão faz da consciência individual a única instância à que o sujeito deve se 
submeter. Esta ideia de liberdade abre espaço para um novo modo de autoritarismo, 
aquele democrático. Isso se dá, pois, a absolutização da liberdade e da consciência 
individual, sem vínculos com valores ou verdades universais e imutáveis, que ele 
chama de pré-políticos, termina por criar condições para que os mais fortes se 
imponham “democraticamente” sobre os demais. A conclusão que Ratzinger chega 
é que, como cristãos, somos chamados a testemunhar nossa fé na Verdade, única 
capaz de tornar o homem livre em vista de construir uma autêntica democracia. 
Palavras-chave: Democracia. Liberdade. Autoritarismo. Consciência. Verdade. 
 
Abstract 
Joseph Ratzinger's work mainly covers themes of fundamental theology and 
dogmatics. His attention to the adversities of the world led him to broaden his 
reflection to include themes related to Western society. Among his reflections, we 
proposed to investigate his analysis of democracy in the West. In order to reach our 
goal, we selected the Ratzingerian works whose main object dealt with the question 
of democracy. We use the analytical method to read the works and the critical method 
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to gather their contributions. From the surveys, we saw that Ratzinger starts from the 
common idea that Democracy would be the system of government that best 
guarantees individual freedom, in contrast to the authoritarian regimes that 
devastated Europe in the 20th century. From there, he analyzes the current 
understanding of freedom, concluding that it is understood as absolute autonomy, 
disconnected from the truth and in contrast to any heteronomous sphere. Such 
understanding makes the individual conscience the only instance to which the 
subject must submit. This idea of freedom makes room for a new mode of 
authoritarianism, the democratic one. This happens, therefore, the absolutization of 
freedom and individual conscience, without links to universal and immutable values 
or truths, which he calls pre-political, ends up creating conditions for the strongest to 
impose themselves "democratically" on the others . Ratzinger's conclusion is that, as 
Christians, we are called to bear witness to our faith in the Truth, the only one capable 
of making man free with a view to building an authentic democracy. 
Keywords: Democracy. Freedom. Authoritarianism. Conscience. Truth. 
 
 

Introdução 

 

A obra de Joseph Ratzinger é extremamente vasta. Na atual pesquisa, 

propusemo-nos a investigar sua análise sobre a democracia no ocidente e a sua 

ligação com a ideia de liberdade, realidades que tanto impactam na formação da 

cultura ocidental, no modo como os cidadãos e mesmo as instituições estatais 

compõe suas ações e as atuam concretamente. 

 

Democracia e liberdade 

 

A experiência vivida durante o século XX, marcado pelas duas guerras mundiais e 

pelos regimes comunista e nazista, fez como que o ocidente conhecesse os horrores do 

totalitarismo. Diante desse quadro, estabeleceu-se, segundo Ratzinger, “a convicção de que 

a democracia, ainda que não consiga forjar a sociedade ideal, é na prática o único sistema 

de governo adequado” (RATZINGER, 2005b, p. 81), pois  

 

ela realiza a divisão e o controle do poder, oferecendo com isso a maior garantia 

possível contra o arbítrio e a opressão, para a liberdade individual e o respeito dos 

direitos humanos. Ao falarmos hoje de democracia pensamos, antes de tudo, nesse 

bem: a participação de todos no poder, que é expressão de liberdade (RATZINGER, 

2005b, p.81). 
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Desta ligação, surge a pergunta sobre qual seria o conceito de liberdade. 

 

O conceito de liberdade 

 

A liberdade, como um valor, acompanhou o desenrolar do pensamento 

ocidental. Na sua análise da sociedade e da cultura ocidental, Ratzinger elenca 

alguns elementos que, ao longo da construção do ocidente em seus mais diversos 

níveis, estão na base da atual compreensão de liberdade. 

 

As bases modernas 

 

Segundo o diagnóstico de Ratzinger, a crise do pensamento contemporâneo e 

do próprio conceito de liberdade está relacionada, de modo particular, a quatro 

elementos. O primeiro deles é a filosofia de Immanuel Kant, que criticava a 

capacidade da razão e negava a possibilidade do conhecimento da verdade em si 

mesma, abandonando assim e encerrando a razão em si mesma e desligando-a das 

grandes tradições e dos vínculos com a autoridade, até perder o acesso à verdade 

comum. 

Um passo seguinte é dado pelo filósofo francês Augusto Comte, que negava 

que a explicação dos fenômenos naturais e sociais provinha de um só princípio, 

abandonando assim a consideração das causas dos fenômenos, fossem eles Deus 

ou a natureza. Tal positivismo converteu-se em uma cosmovisão “que não aceita 

mais como realidade senão aquilo que é acessível pelos sentidos, fazendo assim da 

limitação metódica uma restrição de princípio” (RATZINGER, 2007, p. 81), deixando-

se de se questionar sobre a verdade. 

O terceiro elemento é o evolucionismo, que nasce com Charles Darwin como 

hipótese científica e se converte em filosofia da evolução. A negação da metafísica 

e, portanto, de um princípio transcendente criador, possibilitou a afirmação 

evolucionista do surgimento casual do mundo e do próprio homem. Assim, para estes 

teóricos o cosmos teria surgido do caos, isto é, o racional teria vindo do irracional. 

Por fim, o quarto elemento é o materialismo marxista, que junto com o evolucionismo, 

nega a primazia do lógos. Isto significa que as coisas, enquanto irracionais, não 
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possuem uma verdade, mas é o homem o que põe a verdade; esta é, pois, uma criação 

do homem: e isto significa realmente que não existe nenhuma verdade. Somente 

existem verdades fabricadas pelo homem. 

 

O quadro negacionista 

 

Os quatro elementos mencionados, desenham, segundo Ratzinger, um quadro 

negacionista que impactará no conceito de liberdade. O primeiro e mais fundamental 

elemento é a negação de Deus (RATZINGER, 2009a, p. 44). Para as filosofias 

positivistas, “não há lugar para a pergunta pelas causas essenciais das coisas. Como 

Deus não pode ser observado no sentido da experiência repetível, não pode aparecer 

dentro deste método” (RATZINGER, 2007, p. 81). 

Seguindo essa forma de racionalidade, a cultura do ocidente desenvolveu, 

segundo Joseph, uma cultura que “exclui Deus da consciência pública, seja negando-

o totalmente, seja julgando sua existência como não demonstrável, incerta, e, 

portanto, pertencente ao âmbito da escolha subjetiva, algo, em todo caso, irrelevante 

para a vida pública” (RATZINGER, 2009a, p. 41).  

Uma vez que as raízes ocidentais fincadas na fé e na cultura histórica e 

religiosa foram cortadas e pretendeu-se erigir tão somente uma razão empírica, 

então esta capacidade humana tornou-se cega, a tal ponto que, segundo nosso 

teólogo bávaro, podemos dizer que “o verdadeiro problema diante do qual nos 

encontramos é a cegueira da razão para toda a dimensão não material da realidade” 

(RATZINGER, 2005b, p. 118), o que inclui não somente Deus, mas toda e qualquer 

verdade que não seja possível mensurar pelo método empírico experimental.  

Neste quadro, a razão se encontra livre de qualquer vínculo e é enviada de volta 

apenas para si mesma, sendo concebida como uma instância fechada e 

independente (RATZINGER, 2009c, p. 36). Tal razão científica não admitiria, então, 

nenhuma instância moral além de seus cálculos, o que equivale “à canonização do 

relativismo, da impossibilidade de haver normas morais e religiosas que sejam 

comuns a todos” (RATZINGER, 2008, p. 273). Vemos que essa concepção termina por 

decretar que a moral e Deus, compreendidos sob o prisma da objetividade, são “como 

antíteses à liberdade” (RATZINGER, 2009b, p. 468). 
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Por fim, nos cânones positivista e evolucionistas da modernidade, não há 

espaço para a ideia de uma natureza ordenada por uma razão criadora. Como afirma 

Ratzinger, as formas radicais da teoria da evolução levam à mesma conclusão: “o 

mundo não pressupõe nenhuma razão; o que há de razoável nele é o resultado de 

uma combinação de acidentes, cujo acúmulo contínuo desenvolveu uma espécie de 

necessidade”, de tal modo, que “o mundo não contém nenhum sentido, mas apenas 

metas, traçadas pela mesma evolução” (RATZINGER, 2009d, p. 162).  

 

O resultado conceitual 

 

A liberdade humana na concepção moderna acaba, portanto, por ficar 

desligada da ideia de Deus, da verdade e da natureza, tendo em vista a própria 

incapacidade da razão. Destarte, a própria verdade do bem se torna inatingível. A 

ideia do bem em si é devolvida ao homem. O único ponto de referência para cada um 

é agora o que só ele pode conceber como bom.  

Consequentemente, afirma Joseph, “a liberdade não é mais vista 

positivamente como uma tensão para o bem (...), mas é definida antes como uma 

emancipação de todos os condicionamentos que impedem todos de seguir sua 

própria razão” (RATZINGER, 2009c, p. 36-37). Como consequência, a liberdade acaba 

por não possuir um conteúdo objetivo específico, terminando por estar isolada e 

fechada em si mesma (RATZINGER, 2005b, p. 119).  

Dessa maneira, ela adquire na modernidade um conceito específico que, 

segundo Ratzinger, pode ser explicitado, em termos gerais, como sendo   

 

a possibilidade de fazer tudo o que se deseja e de fazer somente aquilo de que se 

gostaria. (...) De acordo com esta visão, a liberdade seria completa se não mais 

houvesse qualquer regra ou qualquer obrigação para com outras pessoas ou coisas, 

mas tão somente a arbitrariedade ilimitada de cada indivíduo, que detém tudo que 

deseja à sua disposição e que pode fazer tudo o que lhe apraz (RATZINGER, 2009b, p. 

468).  

 

Completando, ele afirma que a liberdade foi “reduzida à possibilidade de fazer 

tudo o que uma vida esvaziada pode considerar excitante e interessante num 
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determinado instante” (RATZINGER, 2005c, p. 37), caracterizando-se, portanto, como 

o desejo de autonomia absoluta do homem. 

 

O totalitarismo democrático 

 

Há um consenso de que a democracia é o único sistema de governo capaz de 

oferecer, com maior garantia, a liberdade individual, pois a participação de todos no 

poder, postulada pelo regime democrático, é a verdadeira expressão da liberdade. Ao 

menos em tese, este sistema de governo deveria, então, ter como fundamento pré-

político, os direitos humanos que, por sua vez, são baseados em valores ligados à 

natureza humana e, portanto, de caráter universal e imutável. A situação concreta, 

todavia, não é essa.   

Ratzinger afirma, ao analisar o modo atual de compreender a democracia, que, 

a partir do conceito de liberdade se foi construindo no ocidente, que a posição 

relativista radical, anteriormente mencionada, “deseja separar totalmente o conceito 

do bem (e, com isso, também o de verdade) da política, por considerá-los prejudiciais 

à liberdade” (RATZINGER, 2005b, p. 86). Para que essa posição relativista se 

mantenha, o direito natural, que está na base dos direitos humanos universais que a 

democracia deveria defender, “é rechaçado por suspeita de ser um conceito 

metafísico: desse modo, não há, em última instância, nenhum outro princípio como 

base para a política além da decisão da maioria, que toma o lugar da verdade na vida 

pública” (RATZINGER, 2005b, p. 86).  

Para esta concepção relativista, avessa à ideia de uma verdade pré-política, o 

bem e a justiça só poderiam ser entendidos “de modo puramente político, ou seja, 

justo seria apenas aquilo que fosse determinado como tal pelos órgãos constituídos 

para isso” (RATZINGER, 2005b, p. 86). “A verdade é substituída pela decisão da 

maioria, (...), precisamente porque não pode haver um padrão comumente vinculativo 

acessível para o homem” (RATZINGER, 1993). Isso significa que “a maioria se torna, 

assim, uma espécie de divindade contra a qual não há mais nenhuma apelação” 

(RATZINGER, 2005b, p. 115). 

Essa posição relativista da democracia, segundo Joseph, apresenta dois 

grandes problemas. O primeiro deles é que “o relativismo carrega em si o seu próprio 
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dogmatismo: ele está tão certo de si mesmo, que tem de ser imposto também àqueles 

que dele não compartilham” (RATZINGER, 2005b, p. 95). Neste contexto o que surge, 

e bem denunciou o Cardeal Ratzinger, na Santa Missa às vésperas de sua eleição 

papal, é “uma ditadura do relativismo que não reconhece nada como definitivo e que 

deixa apenas o eu e seus desejos como medida última” (RATZINGER, 2005a, p. 687). 

O segundo problema, é que onde todos têm, teoricamente, a mesma possibilidade de 

participação e não há um vínculo obrigatório a um fundamento comum, então quem 

tem a maior força acaba por impor-se sobre os demais e impor sua convicção. Em 

última instância, acrescenta Ratzinger, “o que de fato conta é o poder do mais forte, 

aquele que sabe como angariar a maioria para si” (RATZINGER, 2005b, p. 95), a tal 

ponto que a força é que se torna o critério do direito (RATZINGER, 2009, p. 40).  

No caso da democracia atual, os fautores de um positivismo relativista 

antimetafísico que detêm o poder científico e que administram os meios, acabam por 

tomar o poder e se constituírem como “uma nova classe dominante” que pode dispor 

“do destino dos outros homens” (RATZINGER, 2005d, p. 46). A democracia, nesse 

caso, trai sua própria razão original de defender o homem contra a opressão em favor 

da liberdade individual e converte-se em um totalitarismo democrático onde o mais 

forte impõe-se sobre os demais, em nome da liberdade, como fizeram os demais 

regimes totalitários. 

 

Conclusão 

 

As reflexões sobre o pensamento de Joseph Ratzinger nos dão a possibilidade 

de afirmar que a democracia ocidental da segunda metade do século XX, que nasceu 

para fazer frente ao totalitarismo, acabou por tornar-se, em ampla medida, naquilo 

que ela mesmo combateu. Por isso, urge que recuperemos os elementos que são 

negados em nossa cultura, a fim de devolver a este sistema de governo a 

possibilidade de servir, de fato, ao homem e à sua verdadeira liberdade. 
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ST 12 – Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de Joseph 
Ratzinger 

 

Resumo 
Ao celebrar os mais de quarenta anos da publicação da Carta Encíclica Populorum 
Progressio, Bento XVI retomou o tema do desenvolvimento humano integral, no 
contexto do início do século XXI, sob o desafio de buscar uma nova síntese 
humanista, diante de uma crise econômica de grande monta. Para isso, o Pontífice 
exorta a superação da visão materialista, através da caridade na verdade, tema que 
dá título a sua terceira Carta Encíclica. Bento XVI afirma que caritas in veritate é a 
força propulsora principal para o desenvolvimento de cada pessoa e da humanidade 
inteira, a partir de dois argumentos: a caridade impele as pessoas a comprometerem-
se com coragem e generosidade nos campos da justiça e paz social e, conjugada à 
verdade passa a ser entendida pelos indivíduos na sua riqueza de valores, 
reconhecida como expressão de autêntico humanismo e como elemento 
fundamental nas relações humanas. A presente comunicação busca destacar o 
fundamento teológico da abordagem Papal sobre a economia, a partir da conjugação 
da caridade com a verdade, como fatores indispensáveis para o desenvolvimento 
humano e social. Para tanto, analisa as contribuições trazidas por Bento XVI em sua 
Caritas in Veritate, segundo as propostas da Constituição Pastoral Gaudium et Spes. 
Sob tal perspectiva, o estudo se alia ao pensamento de Bento XVI que, através de 
uma argumentação teológica articula a caridade, a verdade e o desenvolvimento 
humano integral e os coloca em diálogo com a sociedade secularizada, reafirmando 
a responsabilidade social e a solidariedade como missão da Igreja. 
Palavras-chave: Desenvolvimento humano integral. Doutrina social da Igreja. 
Economia. Responsabilidade social. Joseph Ratzinger. 
 
Abstract 
Celebrating more than forty years since the publication of the Encyclical Letter 
Populorum Progressio, Benedict XVI took up the theme of integral human 
development, in the context of the beginning of the 21st century, under the challenge 
of seeking a new humanist synthesis, in the face of a major economic crisis. mounts. 
To this end, the Pontiff exhorts the overcoming of the materialist vision, through 
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charity in truth, the theme that gives title to his third Encyclical Letter. Benedict XVI 
affirms that caritas in veritate is the main driving force for the development of each 
person and of all humanity, based on two arguments: charity urges people to commit 
themselves with courage and generosity in the fields of justice and social peace and, 
combined with the truth, comes to be understood by individuals in its wealth of values, 
recognized as an expression of authentic humanism and as a fundamental element 
in human relations. This communication seeks to highlight the theological foundation 
of the Papal approach to economics, from the conjugation of charity with truth, as 
indispensable factors for human and social development. To this end, it analyzes the 
contributions made by Benedict XVI in his Caritas in Veritate, according to the 
proposals of the Pastoral Constitution Gaudium et Spes. From this perspective, the 
study joins the thought of Benedict XVI who, through a theological argument, 
articulates charity, truth and integral human development and places them in 
dialogue with secularized society, reaffirming social responsibility and solidarity as a 
mission of the Church. 
Keywords: Integral human development. Church social doctrine. Economy. Social 
responsability. Joseph Ratzinger. 
 

Introdução 

 

Promulgada quarenta e dois anos após a publicação da Populorum progressio, 

Bento XVI apresentou sua terceira encíclica com o louvável objetivo de prestar uma 

homenagem e honrar a memória do Papa Paulo VI, retomando e atualizando seus 

ensinamentos, em vista o desenvolvimento humano integral.   

A Carta Encíclica Caritas in Veritate surge num contexto de grande crise 

econômica, num mundo em crescente e incisiva globalização, onde a 

interdependência dos homens e povos, segundo Bento XVI, colocava em risco a não 

correspondência à interação ética das consciências e das inteligências, da qual 

possa resultar um desenvolvimento verdadeiramente humano (CV 9).  

Diante da inóspita realidade Bento XVI conjuga a caridade e a verdade, fazendo 

de sua Caritas in veritate a continuidade da resposta aos apelos da Constituição 

Pastoral Gaudium et spes, compreendida por Paulo VI como o canal que insere 

novamente a Igreja no seio da vida contemporânea, “ma non per asservire la società 

né per disturbare l’autonomo e onesto svolgimento delle sue attività, sì bene per 

illuminarla, sostenerla e consolarla.2 

                                                     
2 Radiomensagem natalina do Papa Paulo VI, datada de 23 de dezembro de 1965. Tradução livre: “mas 
não para escravizar a sociedade ou perturbar a condução autônoma e honesta de suas atividades, 
mas para iluminá-la, apoiá-la e consolá-la”. 
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Assim, para melhor compreender a abordagem teológica da Carta Encíclica 

Caritas in veritate, sobre o tema da economia, é importante retomar os princípios 

norteadores presentes no mais importante documento do Concílio Vaticano II e, ato 

contínuo, abordar o fundamento teológico da caridade na verdade, onde a 

responsabilidade social e a solidariedade tem papel fundamental para o 

desenvolvimento humano. Por fim, importará reconhecer que a caridade na verdade 

é o elemento capaz de revolucionar a síntese humanista no contexto da globalização, 

não por trazer soluções técnicas de economia ou política, mas por iluminar os 

caminhos do reencontro de suas essências e fundamento. 

 

Princípios norteadores da Gaudium et spes 

 

A Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Contemporâneo, Gaudium et 

spes, promulgada por Paulo VI, reflete o patrimônio teológico da Igreja a iluminar a fé 

cristã diante dos desafios do mundo contemporâneo.  Sua essência está em ressaltar 

e exortar a ação missionária da Igreja, tendo em conta o contexto da atualidade, o 

que na ocasião da promulgação da Caritas in veritate é retratado por uma sociedade 

que padece as vicissitudes de um mundo globalizado em crise. 

A partir do caráter teológico adotado pelo Concílio, fundamentado na 

compreensão da ação de Deus na história da humanidade, a Gaudium et spes 

ressalta a relevância à fé crista como fator para o desenvolvimento humano e social, 

o que também é apontado na Dei Verbum (DV 2). Assim, a Gaudium et Spes confirma 

o que a Igreja primitiva já compreendia:  a fé cristã toca e se ramifica na história (GS 

5).   

Ao destacar o mundo como o lugar onde homens e mulheres são chamados a 

viver sua fidelidade a Jesus na construção do Reino de Deus, a Constituição Pastoral 

compreende esta ação como a experiência do caráter escatológico da mensagem 

cristã, que não nega, antes defende, a autonomia das realidades terrestres, sinal da 

presença amorosa de Deus. Ou seja, a proposta da salvação, refletida na ação da 

Igreja, se faz presente no mundo, não para dominá-lo, mas para evangelizá-lo, com 

fins de tornar toda a humanidade perfeitamente restaurada em Cristo (Ef 1,10; Cl 1,20; 

2Pd 3,10-13). Por isso, a Gaudium et Spes, fala “a todos, para esclarecer o mistério 
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do ser humano e cooperar na busca de uma solução para as principais questões do 

nosso tempo” (GS 10) e, afirma que a salvação se destina a toda realidade humana, 

e a todos os povos (GS 32 e 34). 

Todavia, no que tange esta missão da Igreja, importa considerar implicações 

teológicas e pastorais que exigem dela um olhar atento sobre a realidade, que, para 

além dos aspectos sociológicos, obriga-a servir de mediadora para que a mensagem 

da salvação alcance toda a humanidade, em suas diversas realidades, o que suscita 

uma abertura para o mundo e o despojamento para estar a serviço deste.  

Aqui a noção de Povo de Deus, se insere, na medida em que todos são 

chamados a serem protagonistas na construção do Reino, cada um conforme o seu 

estado e o seu ministério, para o bem de toda a Igreja, conforme expresso no nº 11 

da Gaudium et Spes: 

 

O povo de Deus, movido pela fé com que acredita ser conduzido pelo Espírito do Senhor, 

o qual enche o universo, esforça-se por discernir nos acontecimentos, nas exigências e 

aspirações, em que participa juntamente com os homens de hoje, quais são os 

verdadeiros sinais da presença ou da vontade de Deus. Porque a fé ilumina todas as 

coisas com uma luz nova, e faz conhecer o desígnio divino acerca da vocação integral do 

homem e, dessa forma, orienta o espírito para soluções plenamente humanas. 

 

Neste sentido, destaca-se a Igreja local chamada a viver a communio ecclesiarum, 

que torna a universalidade da Igreja um acontecimento da graça de Deus, levando 

consequentemente à compreensão da Igreja a partir da realidade local, como bem destacou 

Antônio Manzatto:  

 

A valorização do mundo e da história significa uma valorização da situação vivida pelos 

seres humanos temporal, espacial e culturalmente. A isso corresponde a visão 

eclesiológica da Igreja local ou particular. Com efeito, o Vaticano II retoma a eclesiologia 

eucarística e de comunhão, valorizando o episcopado dentro da Igreja local e dentro da 

comunhão das Igrejas, abrindo a possibilidade de se compreender a Igreja a partir da 

Igreja local (MANZATTO, 2009, p. 75). 

 

Em síntese a Carta Pastoral Gaudium et spes tem como alicerce a herança 

teológica da Igreja e, ao partir da ação de Deus na história da humanidade destaca a 
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dignidade humana segundo a vocação integral do homem, criado a imagem de Deus, 

que, manifesta na missão da Igreja, tem por finalidade a salvação de todos.  

Assim sendo, a ação humana que guarda a palavra divina, encontra nela os 

princípios norteadores da ordem religiosa e moral para, à luz da revelação, exercer a 

missão de dominar a terra e governar o mundo, segundo os critérios da justiça e da 

santidade (GS 34), tornando possível ao homem, individualmente considerado ou em 

sociedade, cultivar e realizar a sua vocação integral. 

Seguindo tais princípios Bento XVI promulga a Carta Encíclica Caritas in 

veritate, pautada na correlação entre a caridade e a verdade, como vemos a seguir: 

 

A caridade na verdade 

 

Bento XVI afirma que a caridade na verdade foi testemunhada por Cristo com 

sua vida terrena e, sobretudo com sua morte e ressurreição, e mais, que o amor 

“caritas”, originário em Deus, impele as pessoas a comprometerem-se com coragem 

e generosidade, no campo da justiça e da paz. 

Via mestre da Doutrina Social da Igreja, a caridade, aponta Bento XVI, é o 

princípio das relações sociais, econômicas e políticas, contudo, os desvios e 

esvaziamentos sofridos são os causadores de interpelações que a julgam irrelevante 

para interpretar e orientar as responsabilidades morais. 

Bento XVI ao desenvolver a correlação entre caridade e verdade, defende que 

a “verdade deve ser procurada, encontrada e expressa na ‘economia’ da caridade, que 

deve ser compreendida, avaliada e praticada a luz da verdade” (CV 2). E sendo 

elemento fundamental das relações humanas, em especial de natureza pública, a 

verdade é a luz da razão e da fé que dá sentido e valor a caridade, não permitindo que 

esta caia no sentimentalismo, ou seja, ao criar oportunidade de diálogo, exprime a 

força libertadora da caridade nas vicissitudes sempre novas da história (CV 5). Por 

isso, como princípio orientador da ação moral, Bento XVI afirma, no que tange a 

justiça e o bem comum, que a caridade supera a justiça e, se voltada para o bem 

comum, une a comunidade social. 

O reconhecimento e o respeito dos legítimos direitos dos indivíduos e dos 

povos, indispensáveis para a construção de uma boa sociedade e de um verdadeiro 
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desenvolvimento humano integral encontram na conjugação entre a caridade e a 

verdade a solução adequada para os graves problemas socioeconômicos que 

afligem a humanidade, uma vez que implicam consciência e responsabilidade social, 

dando valor teologal e salvífico a todo empenho de justiça no mundo. 

O trabalho em prol de um bem comum que dê resposta também às suas 

necessidades reais, quando animado pela caridade, tem uma valência superior a do 

empenho simplesmente secular e político. Assim, “a ação do homem quando é 

inspirada e sustentada pela caridade contribui para a edificação daquela cidade 

universal de Deus, que é a meta para onde caminha a história da vida humana” (CV 

7). 

Por isso, Bento XVI enfatiza que o papel da Igreja definitivamente não se 

confunde com o papel político dos estados, contudo, sua missão se impõe na medida 

que, a serviço da verdade deve agir a favor de uma sociedade à medida do homem, 

da sua dignidade e da sua vocação, edificando valores e promovendo através da 

fidelidade à verdade, a liberdade e a possibilidade de um desenvolvimento humano 

integral. 

Logo, Caritas in veritate, tal qual a Constituição Pastoral Gaudium et spes 

reafirma a missão da Igreja que, a exemplo de Jesus, é capaz de promover a 

verdadeira caridade em prol da justiça e do bem comum, inspirando relações de 

convivência abertas à reciprocidade das consciências e das liberdades a nível global, 

à luz da fé e da razão e, resgatando os genuínos objetivos da economia, que devem 

ser pautados no amor que vence o mal com o bem e visam o desenvolvimento integral 

do homem. 

 

A abordagem sobre a economia 

 

A abordagem sobre a economia de Caritas in veritate tem como pano de fundo 

a crise econômica dos anos 2008 e 2009 e a urgência de ações na defesa do futuro 

da humanidade, que requerem novos esforços de enquadramento global e uma nova 

síntese humanista. Bento XVI parte do princípio de que a crise é uma ocasião de 

discernimento e elaboração de uma nova planificação e, estabelecendo três pilares 

para o enfrentamento da grave situação:  realismo, confiança e esperança, destaca a 
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necessidade de uma renovação cultural profunda e a redescoberta de valores 

fundamentais para construir sobre eles um futuro melhor.  

Ao defender que a economia pressupõe também a gratuidade como elemento 

de solidariedade intrínseco aos processos econômicos, Bento XVI ilumina a realidade 

com a luz do Evangelho, mostrando que há convergência entre a visão cristã e as 

realidades humana e social. Logo, a solidariedade deve fazer parte da atividade 

produtiva, especialmente quando numa economia globalizada é impossível negar o 

fator humano e comunitário. Neste sentido, a indicações da fé cristã apontam para a 

importância da dimensão ética no processo produtivo, de forma a impedir as antigas 

formas de exploração que assolam as nações mais pobres e, também não 

contribuem com os países economicamente desenvolvidos. 

A encíclica apresenta de forma clara a proposta de uma visão humanista, 

quando coloca os homens no centro da superação das dificuldades enfrentadas, 

considerando-os protagonistas e atores da verdade e do amor, na medida em que 

reconhecem que Deus, síntese da verdadeira caridade, age na história humana. 

 Por isso, ao afirmar que a “sociedade cada vez mais globalizada torna-nos 

vizinhos, mas não nos faz irmãos” (CV 19), Bento XVI chama atenção para uma 

convivência cívica, fundamentada em relações sociais fraternas, posto que “a 

caridade social, nasce da consciência de uma unidade que está na sua condição de 

criatura amada por Deus” (CAVALCANTI, 2010, p.18). 

 O desafio segundo Bento XVI é compreender que no anúncio da verdade deve-

se considerar que o anúncio de Cristo é o primeiro e principal fator do 

desenvolvimento” (CV 8), pois o objetivo último da economia não tem caráter 

econômico, logo, ao se permitir que transcenda, a sua natureza se renova e suas 

potencialidades melhor se desenvolvem. 

Assim sendo, quando propõe a ética cristã na economia, Caritas in veritate não 

propaga a renúncia do lucro, mas ressalta que o seu verdadeiro objetivo é “o 

desenvolvimento humano integral” (CV 59). 
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INTEGRAL CHRISTOLOGY FOR THE INTEGRAL HUMAN BEING: SOME 

CHRISTOLOGICAL NODS FROM CARITAS IN VERITATE 

 

Renato da Silva Machado1 
 

ST12 – Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de Joseph 
Ratzinger 

 

Resumo 
A cristologia é o ponto central de toda a teologia por se tratar da revelação de Deus 
na pessoa de Jesus Cristo, o qual revelou, ao mesmo tempo, o Rosto trinitário de Deus 
e a dignidade da pessoa humana. Jesus revela que Deus e ser humano não são 
antagônicos, ao contrário, Nele, sobretudo no seu mistério pascal, se verifica um 
Deus que visa estabelecer a vida integral dos homens e das mulheres, chamando-os 
a salvação em corpo e alma. Neste sentido, nos propomos aqui, a estudar a 
cristologia presente no documento pontifício Caritas in Veritate, buscando haurir dele 
alguns elementos que corroboram a edificação de uma cristologia que possa 
contribuir eficazmente para a formação de uma sociedade em que o ser humano seja 
valorizado enquanto tal. Neste documento, podemos perceber que Bento XVI discorre 
sobre o desenvolvimento integral da pessoa humana tendo como base a cristologia. 
A reflexão cristológica, aqui desenvolvida, é o substrato no qual a reflexão sobre o ser 
humano se desenvolve. Nesta pesquisa, utilizamos o método analítico, através do 
qual buscaremos evidenciar os acenos cristológicos presentes no texto 
apresentando-os na sua perspectiva da valorização do ser humano integral. Como 
resultados de nossa pesquisa apresentamos sobretudo dois: em primeiro lugar, o 
conhecimento da cristologia presente na Carta encíclica Caritas in Veritate; e, em 
segundo lugar, a proposição da cristologia, presente neste documento, como uma 
reflexão oportuna e necessária para a valorização da dignidade da pessoa humana. 
Enfim, esta reflexão, contribuirá para apresentar uma cristologia que tenha sentido 
na sociedade hodierna e que possa dar uma orientação decisiva em vista da plena 
dignidade da pessoa humana. 
Palavra-chave: Cristologia. Ser Humano. Bento XVI. 
 
Abstract 
Christology is the main point that all theology because it is about God’s revelation in 
the person of Jesus Cristo, who revealed him, meanwhile, the trinitary face of God and 
the dignity of the human person. Jesus reveals that God and the human being aren’t 
antagonistic, otherwise, HIM, overall in his Pascoal mystery, identifies a God that 
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ensures to establish an integral life of men and women, call them to salvation in body 
and soul. In this respect, we propose here, to study the present Christology in the 
pontificate document Caritas in Veritate, that search to take some elements that help 
the edification of society where the human being is to be valued as such. In this article, 
we can see that Bento XVI discourses about the integral development of human 
beings having as a basis the Christology. In this search, we use the analytic method, 
though we search to explore the Christological aspects presents in the article 
approaching in its perspective of valorization of an integral human being. As resulting 
of our study we present overall two aspects: the first one, the knowing of Christology 
presents in the encyclical letter Caritas in Veritate; the second one, the proposition of 
Christology, presents in this article, as a timely reflection and necessary to value of 
dignity of a human being. Finally, this reflection will contribute to show a Christology 
that has sense in modern society and that can give a north in its transformation given 
the full dignity of the human person. 
Keywords: Christology. Human being. Bento XVI. 
 
 
Introdução 

 

Falar de cristologia significa tratar daquilo que é central no cristianismo – a 

revelação de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Nele se vislumbra o rosto de Deus, 

a comunhão entre três pessoas divinas Pai, Filho e Espírito Santo que se relacionam 

de modo perfeito. Também temos em Jesus não apenas a revelação de Deus, mas a 

revelação do próprio ser humano, e da sua sublime vocação em conviver enamorado 

com as pessoas divinas encontrando neste relacionamento paz, a alegria e a sua 

realização pessoal. Em Cristo, o ser humano encontra o caminho para sua realização 

integral. 

O presente texto tem como título Cristologia integral para o ser humano 

integral: alguns acenos cristológicos da Caritas in Veritate. Nele se estudará a 

cristologia presente no documento pontifício Caritas in Veritate, buscando-se 

destacar os aspectos cristológicos do texto em vista de colaboração na formação do 

ser humano integral. O texto será desenvolvido em 4 partes: em primeiro lugar 

ofereceremos uma visão geral sobre a encíclica, em segundo lugar os principais 

aspectos que norteiam todo o texto; em terceiro lugar se tratará pontualmente dos 

acenos cristológicos do documento e por fim se apresentará algumas considerações 

do trabalho. 
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Uma visão geral sobre a encíclica 

 

O Documento Carta Encíclica Caritas in Veritate (Caridade na Verdade) do 

Sumo Pontífice Bento XVI, trata-se da terceira encíclica de Bento XVI, publicada em 

29 de junho de 2009, marcada fortemente pela dimensão social, com a temática do 

desenvolvimento humano integral, e através da qual o papa retoma temas sociais 

contidos nas encíclicas Populorum progressio (1967), de Paulo VI, e Sollicitudo rei 

socialis (1988) de João Paulo II desenvolvendo-os. 

O documento tem 79 parágrafos organizados da seguinte forma: Introdução 

(1-9); A mensagem da Populorum Progressio (10-20); O desenvolvimento humano 

no nosso tempo (21-33); Fraternidade, desenvolvimento econômico e sociedade civil 

(34-42); Desenvolvimento dos povos, direitos e deveres, ambiente (43-52); A 

colaboração da família humana (53-67); O desenvolvimento dos povos e a técnica 

(68-77) e a Conclusão (78-79). 

 

Principais aspectos  

 

A temática central da encíclica é o desenvolvimento humano integral. Bento 

XVI a desenvolve elucidando várias problemáticas hodiernas a serem superadas para 

que haja um verdadeiro desenvolvimento humano. Suas considerações giram em 

torno da premissa da necessidade da perspectiva de vida eterna para se obter o 

progresso humano seria cair no risco de tomar o desenvolvimento apenas no aspecto 

do ter (n. 100). 

Bento XVI afirma que “o desenvolvimento humano integral supõe a liberdade 

responsável da pessoa e dos povos” (n. 102) desenvolvendo o tema da liberdade 

humana. Sobre o verdadeiro desenvolvimento humano apresenta que o mesmo só 

pode existir a partir de um “humanismo transcendente, que leva (o homem) a atingir 

a sua maior plenitude: tal é a finalidade suprema do desenvolvimento pessoal” 

(n.103). Neste sentido sustenta a importância da fé para o ser humano e o bem da 

sociedade recordando que a razão isolada em si, não consegue dar conta de um real 

desenvolvimento e gerar a fraternidade. Hoje em dia se percebe que “a sociedade 

cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos” (n.104) de 
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forma tal que o desenvolvimento da fraternidade humana encontra apenas sua 

realização quando o ser humano se depara e assume sua vocação transcendental 

tem origem numa vocação transcendental de Deus.Sobre o que seria o 

desenvolvimento humano, Bento XVI se pauta em Paulo VI compreendendo-o como 

“sair os povos da fome, da miséria, das doenças endémicas e do analfabetismo” 

(n.106); “participação (dos povos) ativa e em condições de igualdade no processo 

econômico internacional”; “sociedades instruídas e solidárias”; “regimes 

democráticos capazes de assegurar a liberdade e a paz” (n.107).  

O documento apresenta a relativização atual do conceito verdade. Já no 

número 94 precisa o tempo em que nos encontramos como “num contexto social e 

cultural que relativiza a verdade” e que diante disso há apresenta-se a necessidade 

de que “verdade seja amada e testemunhada” (n. 95) pois “sem verdade, cai-se numa 

visão empirista e céptica da vida” (n. 97). Neste sentido denuncia o relativismo 

presente na sociedade e indicando Deus como caminho de superação da crise 

humanitária: “humanismo que exclui Deus é um humanismo desumano” (n. 99). 

 

Aspectos cristológicos  

 

Em vista de um verdadeiro humanismo, de um desenvolvimento humano que 

promova o ser humano integral, Bento XVI desenvolve sua carta Caridade na Verdade 

pautando-se na cristologia, e logo no início isso é percebido: “A caridade na verdade, 

que Jesus Cristo testemunhou com a sua vida terrena e sobretudo com a sua morte 

e ressurreição, é a força propulsora principal para o verdadeiro desenvolvimento de 

cada pessoa e da humanidade inteira” (n. 1). Esta assertiva traz algumas evidencias 

que são desenvolvidas ao longo do texto. 

A primeira é que o evento Cristo é a realidade da caridade na verdade. O Cristo 

é apresentado como o rosto pessoal da caridade e da verdade a partir de uma vasta 

fundamentação bíblica. Ele é o amor (1Jo 4,8.16) e a Verdade (cf. Jo 14,6); ou, como 

ensina São Paulo, a verdade na caridade, à qual o ser humano é chamado a seguir (Ef 

4,15). O próprio Senhor propõe o caminho da caridade na verdade como o resumo de 

toda a Lei (Mt 22, 36-40). 
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A segunda é clarividência que Jesus Cristo é o modelo da caridade na verdade. 

Se o ser humano busca um progresso pessoal e comunitário é chamado a contemplar 

o Cristo, a meditar sobre sua vida, morte e ressurreição. A caridade é a via mestra do 

evento Cristo e da Doutrina Social da Igreja. As diversas responsabilidades e 

compromissos por ela delineados derivam da caridade, que é a síntese de toda a Lei 

(cf. Mt 22,36-40). 

Estas duas evidências apontam, por fim, para uma terceira que aparece como 

fundamental no texto: o desenvolvimento da pessoa humana e da humanidade 

aparece como fruto da ação de Jesus Cristo. O documento é um convite ao ser 

humano a deparar-se com a força extraordinária que impele ao comprometimento da 

justiça e da paz, apresentando-a na pessoa de Jesus Cristo.  Ele é a origem do da 

força que move os corações na busca do melhor para a sociedade humana.  É a 

verdade que liberta o ser humano (cf. Jo 8,32); é o amor que envolve as pessoas para 

a justiça e para a verdade (1Cor 13,6), pois todos sem tem si um impulso interior, 

infundido pelo próprio Deus, que impele ao amor e à verdade. É o Filho o caminho 

para o recebimento da graça de Deus para que se possa viver a caridade fraterna 

(n.4). 

O parágrafo primeiro afirma ainda que “Jesus Cristo purifica e liberta das 

nossas carências humanas a busca do amor e da verdade e desvenda-nos, em 

plenitude, a iniciativa de amor e o projeto de vida verdadeira que Deus preparou para 

nós”. Neste sentido o texto evidencia a absoluta relação entre cristologia e 

antropologia. Jesus é apresentado como aquele que pode levar o ser humano à sua 

realização profunda enquanto o purifica e liberta de suas carências e o possibilita de 

viver verdadeiramente feliz e realizado, assumindo para si o querer de Deus na sua 

criação. Mister salientar ainda que ao tratar da caridade na verdade, Bento XVI refere-

se propriamente a pessoa de Cristo “a caridade na verdade torna-se o rosto da sua 

pessoa, uma vocação a nós dirigida para amarmos os nossos irmãos na verdade do 

seu projeto” (n.1). A pessoalidade da caridade na verdade permite ao ser humano 

perceber sua altíssima vocação e ter diante de si um caminho nítido para que possa 
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trilhar sua história na paz e na alegria. É em Cristo que toda a humanidade, no fim 

dos tempos será instaurada (n. 48)2, encontrando o seu cumprimento. 

Bento XVI faz questão em frisar que a razão, embora seja capaz de ver a 

igualdade entre os homens e estabelecer uma convivência cívica entre eles, não 

consegue fundar a fraternidade e aponta a fonte da fraternidade humana no 

recebimento do amor daquele que nos amou primeiro movendo-nos à caridade 

fraterna por meio do seu Filho (n.19). Na encíclica vemos que o Cristo é “amor criador, 

pelo qual existimos”, e daí podemos deslumbrar a participação de Cristo no ato 

criador de Deus, configurando o ser humano a, no tempo, ser receptor do amor do Pai 

assim como Ele o é na eternidade (n.1).  

Interessante perceber na encíclica aquilo que podemos definir como 

“cristologia existencial”, uma cristologia que aponta para a experiência da graça 

vivida no encontro com Cristo que coloca aquele que fez este encontro pessoal num 

comprometimento com a caridade e a justiça (n. 6); a polis e o bem comum (n.7); a 

unificação da humanidade e a fraternidade comum (n 13); a ética da vida e a ética 

social (n. 15). É mister compreender que “a Jesus Cristo, que nos ama, interessa o 

homem inteiro” (n. 15). Esta percepção evita qualquer espiritualidade desencarnada, 

descomprometida com o ser humano e sua história marcada de dores e alegrias, 

angústias e sofrimentos e faz com que a Igreja assuma decididamente o rumo da 

atenção para com o ser humano concreto, que tem nome, rosto, etnia, classe social 

e que necessita contemplar o rosto amoroso de Deus. Essa sua afirmação pode 

indicar um cristianismo plausível para o tempo presente e que venha a superar a 

“negação da dimensão transcendente do desenvolvimento” (n. 17) e a favorecer uma 

adesão maior à Verdade do evangelho. A razão, por si só, não consegue transformar 

a sociedade; somente a caridade fraterna revelada em Cristo é capaz de estabelecer 

uma sociedade fraterna (n. 19).  

Urge então a importância e a necessidade de tornar o anúncio da pessoa de 

Cristo mais evidente no tempo. A Doutrina Social da Igreja tem sua base no anúncio 

da pessoa de Cristo: “Tal doutrina é ‘caritas in veritate in re sociali’, ou seja, 

                                                     
2 Assim lemos: A natureza é expressão de um desígnio de amor e de verdade. Precede-nos, tendo-nos 
sido dada por Deus como ambiente de vida. Fala-nos do Criador (cf. Rm 1,20) e do seu amor pela 
humanidade. Está destinada, no fim dos tempos, a ser « instaurada » em Cristo (cf. Ef 1,9-10; Cl 1, 19-
20). 
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proclamação da verdade do amor de Cristo na sociedade; é serviço da caridade, mas 

na verdade” (n. 5).  Apontando ao Cristo, a Igreja convida a sociedade a assumir a 

autêntica força de transformação social, pois sem Cristo nada é possível fazer (Jo 

15,5). (n. 78) 

Bento XVI ressalta a importância do anúncio da pessoa de Cristo como 

caminho de uma verdadeira transformação da sociedade e desenvolvimento humano 

(n. 8) e procura evidenciar, retomando os ensinamentos de Paulo VI, a íntima relação 

entre “o anúncio de Cristo e a promoção da pessoa na sociedade” (n. 15). Cabe assim 

compreender que em Cristo “há de fazer referência toda a autêntica vocação ao 

desenvolvimento humano integral”, de forma tal que não existe desenvolvimento 

humano em sentido verdadeiro pela negação ou exclusão de Cristo, e que nesta 

premissa, o Evangelho – citando agora a Gaudium et Spes n.22 - apresenta-se como 

“elemento fundamental do desenvolvimento, porque lá Cristo, com ‘a própria 

revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela o homem a si mesmo’ (n. 18). 

 

Conclusão 

 

Após estes simples comentários que buscaram delinear a cristologia do 

Documento Caridade na Verdade, percebemos o quanto é valiosa tal encíclica não 

apenas para a Doutrina Social da Igreja, mas também para a cristologia de Bento XVI 

e a Teologia em geral. 

A cristologia na qual o documento se pauta possibilita perceber que não existe 

um antagonismo entre cristologia e antropologia, mas ao contrário, uma relação 

intima capaz de favorecer ao ser humano o caminho humano de realização em que a 

humanidade inteira pode obter o seu real desenvolvimento.  Desta forma muito pode 

contribuir para que o discurso eclesial sobre a sociedade não se renda às ideologias 

sociais mais tenha a sua fonte, desenvolvimento e finalidade na pessoa de Cristo. 
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ST 12 – Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de 
Joseph Ratzinger 
 

Resumo 
Caritas in veritate, de Bento XVI (2009) foi uma resposta da Igreja à grave crise 
econômico-financeira de 2008. Bento XVI, depois de explorar a relação entre verdade 
e caridade e a importância de Deus e do Evangelho para o desenvolvimento humano 
integral, apresenta um dos eixos da encíclica (nn. 34-42): a “experiência do dom”. Sua 
abordagem se assemelha àquela do sociólogo e antropólogo francês Marcel Mauss 
(1872-1950), em seu Ensaio sobre a dádiva, que estudou a circularidade da obrigação 
de dar – receber – retribuir. Ou seja, a dádiva é um elemento constituinte das 
atividades e das relações econômicas. Isso mostra a natureza profundamente 
antropológica da CiV. Tanto que Bento XVI defende um diálogo entre as diversas 
ciências sociais com a teologia e a metafísica, pedindo “um aprofundamento crítico 
e axiológico da categoria da relação” (n. 53) e da “visão metafísica da relação entre 
as pessoas” (n. 54), na qual está o fundamento da relação pessoa-comunidade. A 
revelação cristã desvela o fundamento da antropologia: a “interpretação metafísica 
do humanum na qual a relação seja elemento essencial” (n. 55). O papa finaliza sua 
argumentação retomando a acentuação antropológica do documento: o primeiro 
capital é a pessoa. Por isso mesmo ele retoma explicitamente Paulo VI reafirmando 
que “a questão social se tornou radicalmente antropológica” (n. 75). Em sua, CiV 
conjuga antropologia cultural e antropologia filosófica (de orientação metafísica) e, 
com isso, apresenta um fundamento de base racional e empírica ao lado daquele 
oriundo da Revelação para a Doutrina Social da Igreja. 
Palavras-chave: Caritas in veritate. Doutrina Social da Igreja. Antropologia. 
Metafísica. 
 
Abstract 
Caritas in Veritate, by Benedict XVI (2009) was the Church’s response to the serious 
economic and financial crisis of 2008. Benedict XVI, after exploring the relationship 
between truth and charity and the importance of God and the Gospel for human 
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development integral, presents one of the axes of the encyclical (nn. 34-42): the 
“experience of the gift”. His approach is similar to that of the French sociologist and 
anthropologist Marcel Mauss (1872-1950), in his Essay on the Gift, who studied the 
circularity of the obligation to give – receive – give back. In other words, the gift is a 
constituent element of economic activities and relations. This shows the deeply 
anthropological nature of the CiV. So much so that Benedict XVI defends a dialogue 
between the various social sciences with theology and metaphysics, calling for “a 
critical and axiological deepening of the category of relationship” (n. 53) and of the 
“metaphysical vision of the relationship between people” (n. 54), which is the 
foundation of the person-community relationship. Christian revelation unveils the 
foundation of anthropology: the “metaphysical interpretation of the humanum in 
which the relationship is an essential element” (n. 55). The pope ends his argument 
by going back to the document’s anthropological emphasis: the first capital is the 
person. For this very reason he explicitly takes up Paul VI, reaffirming that “the social 
question has become radically anthropological” (n. 75). In his work, CiV combines 
cultural anthropology and philosophical anthropology (metaphysically oriented) and, 
with this, presents a rational and empirical foundation alongside that originating from 
the Revelation for the Social Doctrine of the Church. 
Keywords: Caritas in veritate. Social Doctrine of the Church. Anthropology. 
Metaphysics. 
 

Introdução 

 

A terceira encíclica de Bento XVI, publicada em 29 de junho de 2009, tem a 

forma de uma resposta da Igreja à grave crise econômica de 2008. Na realidade, sua 

publicação foi postergada vários meses (pois era para ser a sua segunda encíclica), 

mesmo estando quase terminada, dada a explosão da crise nos Estados Unidos além 

da dificuldade de tradução do texto para o latim. A crise econômico-financeira foi – 

nas palavras do vaticanista Giancarlo Zizola – a principal consultora do Papa para a 

redação da encíclica (ZIZOLA, 2009). 

No início de 2009, no habitual encontro quaresmal com o clero romano, o Papa 

falou da preparação do texto e do horizonte que tinha diante de si para a sua redação. 

Um padre que trabalhava na periferia de Roma perguntava ao Sumo Pontífice se não 

era necessária à Igreja “coragem de denunciar um sistema econômico e financeiro 

injusto nas suas raízes”. O Papa lhe respondeu: “Eu distinguiria entre dois níveis. O 

primeiro é o nível da macroeconomia, que depois se realiza e vai até ao último 

cidadão, o qual sente as consequências de uma construção errada. Naturalmente, 

denunciar isto é um dever da Igreja. [...] E, por outro lado, é preciso falar também com 
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uma grande consciência ética, digamos criada e despertada por uma consciência 

formada pelo Evangelho.  [...]. No final, é a avareza humana como pecado ou, como 

diz a Carta aos Colossenses, avareza como idolatria” (2009a). 

Alguns dias antes da sua publicação, discursando aos congressistas da 

Fundação Centesimus Annus – Pro Pontifice, ele afirmava que que com a encíclica 

desejava pôr “em evidência aqueles que para nós, cristãos, são os objetivos que 

devem ser perseguidos e os valores que devem ser promovidos e defendidos 

incansavelmente, a fim de realizar uma convivência humana verdadeiramente livre e 

solidária” (2009b). 

A encíclica foi publicada às vésperas da 35ª reunião da Cúpula do G-8 em 

Áquila (Itália), em 8 a 10 de julho, a fim de sensibilizar os grandes dirigentes mundiais 

para as causas mais profundas da crise. 

É, sem dúvida, um texto multifacetado; o mais teológico entre as encíclicas 

sociais. “Antes de tudo convém sublinhar sua complexidade: é uma palavra que parte 

da revelação de Deus em Cristo (teologia), desde a qual aparece uma compreensão 

do homem (antropologia) e da qual se derivam novas possibilidades e novas 

exigências morais (ética) ante a história concreta que estamos vivendo (doutrina 

social da Igreja)” (DE CARDEDAL, 2010, p. 58).  

 

Não há amor sem verdade 

 

Em Caritas in veritate, Bento XVI parte da caridade como via mestra da doutrina 

social da Igreja, conjugada com a verdade (cf. Ef 4, 15: veritas in caritate, mas também 

caritas in veritate), em vista de uma “economia da caridade” que enseje a consecução 

da justiça e do bem comum (nn. 1-7), critérios da ação moral social e, é claro, o 

desenvolvimento humano integral, na esteira do magistério de Paulo VI (1897-1978) 

na Populorum Progressio (1967) (n. 8). A Igreja, que não tem soluções técnicas, 

anuncia ao mundo globalizado os princípios que podem orientar o seu 

desenvolvimento. Se a Rerum Novarum (1891), de Leão XIII (1810-1903) estava 

voltada para a sociedade industrial, a Populorum Progressio se voltava para o 

fenômeno da globalização, agora a Caritas in veritate olha retrospectivamente para 

os efeitos positivos e negativos da globalização quarenta anos depois do apelo do 
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Papa Montini, que viu a sua aurora e a sua assunção nos países em desenvolvimento, 

do “Terceiro Mundo”. Para Bento XVI, a fidelidade à verdade é a garantia da liberdade 

e a condição de possibilidade para o desenvolvimento humano integral e sem o 

anúncio de que o homem tem necessidade de Deus a totalidade do homem não é 

suficientemente contemplada na preocupação social (n. 9-20). 

Num mundo em que a técnica é ambivalente – e que não pode fundar sozinha 

o verdadeiro avanço da humanidade – o “Evangelho é elemento fundamental do 

desenvolvimento” (n. 18). Deste modo, Bento XVI passa em revista a noção de 

desenvolvimento. seus méritos e suas anomalias, reafirmando os princípios do 

respeito e da abertura à vida, da liberdade religiosa etc. (nn. 21-33). E não hesita em 

dizer-nos: “Deus é o garante do verdadeiro desenvolvimento” (n. 29). 

 

A lógica do dom: um novo paradigma 

 

Em seguida, ele vai insistir num dos eixos da encíclica (nn. 34-42): a 

“experiência do dom”. A impostação antropológica se faz evidente aqui. Sua 

abordagem se assemelha àquela de Marcel Mauss (1872-1950), em seu Ensaio sobre 

a dádiva de 1923-1924 (a circularidade da obrigação de dar – receber – retribuir). 

Aqui retoma uma intuição já presente na Spe salvi aplicando-a à questão social: “o 

dom ultrapassa o mérito; a sua regra é a excedência” (n. 34).  

 

A caridade excede a justiça, mas a exige 

 

Voltando à encíclica, nela Bento XVI parte das críticas da modernidade – do 

Iluminismo e, também, de Friedrich Nietzsche (1844-1900) – à concepção cristã de 

amor: o filósofo alemão acusara o cristianismo de fazer o eros degenear em vício; o 

cristianismo teria dado veneno ao eros, sentenciava ele em Além do Bem e do Mal. 

Mostrando que os pensadores deste tempo não compreenderam corretamente a 

posição cristã, revisita a fé bíblica (nn. 2-11) até chegar à revelação de Jesus Cristo 

(nn.12-14) e o seu duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo (nn. 16-18). 

Assim, abre as portas para a parte mais operativa, na qual a ação da Igreja aparece 

como atuação do amor trinitário (nn. 19-25). Ou seja, a caridade eclesial corresponde 
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à natureza própria de Deus: a Igreja é expressão do amor divino e, por isso, não pode 

ficar impassível frente às necessidades dos pobres.  

Bento XVI volta às “acusações” modernas – sobretudo do marxismo – à 

atividade caritativa da Igreja, dizendo que a justiça não exclui a caridade, mas excede 

e abarca (nn. 26-29). Nesse sentido, apresenta-nos as estruturas (n. 30), o perfil ou 

as formas (n. 31) e os responsáveis pela caridade eclesial (nn. 32-39), colocando 

diante de nós o modelo de ação dos santos (n. 40-42). O n. 39, de modo particular, 

pretende sintetizar a encíclica, conjugando as três virtudes teologais. 

A justiça exige isonomia, igualdade; a caridade é prodigalidade, é dar o que é 

seu. A primeira mede, calcula; a segunda transborda. Aqui volta aquela “lei do 

excesso” – da excedência, da superabundância – que Joseph Ratzinger apresentava 

como característica elementar do cristianismo (cf. Mt 5, 21): “Cristão é aquele que 

não é calculista, que age com excesso. […] O justo, aquele que só procura ser correto, 

é o fariseu. Aquele que não procura só ser justo é que começa a ser cristão” 

(RATZINGER-BENTO XVI, 2007, p. 16). Esse texto foi tirado precisamente de sua obra 

Vonn Sinn des Christseins (ed. bras.: RATZINGER, 1969, p. 56-61). Eis uma clara 

marca ratzingeriana na encíclica beneditina. 

O mercado e os governos não podem ignorar a necessidade da dádiva, o 

“espírito” ou a “lógica do dom” (n. 37). Aqui está um esquema tríplice que é 

fundamental para entender as propostas pontifícias: junto à lógica do mercado 

(lucro) e à do Estado (redistribuição), deve-se pensar aquela da sociedade civil (dom, 

gratuidade). Devem ser conjugadas as três formas de justiça: comutativa, distributiva 

e social (n. 35). A ideia está adequadamente desenvolvida no n. 39: “O binômio 

exclusivo mercado-Estado corrói a sociabilidade, enquanto as formas econômicas 

solidárias, que encontram o seu melhor terreno na sociedade civil sem, contudo, se 

reduzir a ela, criam sociabilidade. O mercado da gratuidade não existe, tal como não 

se podem estabelecer por lei comportamentos gratuitos, e todavia tanto o mercado 

como a política precisam de pessoas abertas ao dom recíproco”. 

Esta é a novidade da encíclica, segundo o economista italiano Stefano 

Zamagni, um dos consultores da sua redação: “A mudança de paradigma é a grande 

novidade deste documento. [...] O dom não deve ser entendido como filantropia, mas 

como chàris, amor gratuito recebido e dado, que está dentro do processo econômico, 
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no mercado” (ZAMAGNI, 2009, p. 34-41). Ou seja, a dádiva é um elemento constituinte 

das atividades e das relações econômicas. Só assim a globalização chegará à 

“humanização solidária”; deste modo, será incluída aí a sua dimensão “teológica” (n. 

42). A partir daí Bento XVI passa a detalhar a sua crítica a uma exasperação dos 

direitos e deveres na contemporaneidade (n. 43-45). 

 

Ética e economia 

 

Um dos temas mais caros à encíclica é precisamente a relação entre empresa 

e ética. O mercado não produz, por si mesmo, a moralidade da qual necessita. Esta é 

a mesma linha que o teólogo Ratzinger adotava em 1986 (RATZINGER, 2009, p. 273-

279), na qual ele se contrapunha tanto ao liberalismo quanto ao marxismo. 

“Necessitamos, hoje, do máximo de conhecimento econômico especializado, mas 

também do máximo de ethos, de modo a que o conhecimento econômico 

especializado possa estar ao serviço de objetivos retos. Só por esta via o seu 

conhecimento será politicamente praticável e socialmente tolerável” (2009, p. 

279).  

 Vê-se que “a parte mais decisivamente ratzingeriana também é que rege 

toda a reflexão. Uma economia privada de fundamento moral está destinada à 

falência e se volta contra o homem” (VALLI, 2009). Por isso, Caritas in veritate 

defende a centralidade da pessoa humana (nn. 46-47), o cuidado com o ambiente 

natural (ecologia) (nn. 48-51), sempre em busca de uma “ecologia do homem” como 

pressuposto da ecologia ambiental (n. 51). Ainda na lógica do dom, eis a síntese da 

encíclica: “A verdade e o amor que ela desvenda não se podem produzir, mas apenas 

acolher. A sua fonte última não é — nem pode ser — o homem, mas Deus, ou seja, 

Aquele que é Verdade e Amor. [...] Aquilo que nos precede e constitui — o Amor e a 

Verdade subsistentes — indica-nos o que é o bem e em que consiste a nossa 

felicidade. E, por conseguinte, aponta-nos o caminho para o verdadeiro 

desenvolvimento” (n. 52). Em suma, ante as grandes desigualdades sociais, as 

soluções técnicas – que a Igreja não tem – não são suficientes (cf. BENTO XVI, 

2009d). 
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Uma encíclica antropológica 

 

E é exatamente aqui ele defende um diálogo entre as diversas ciências sociais 

com a teologia e a metafísica, pedindo “um aprofundamento crítico e axiológico da 

categoria da relação” (n. 53).  Ou seja, a busca por uma “visão metafísica da relação 

entre as pessoas” (n. 54), na qual está o fundamento da relação pessoa-comunidade. 

A revelação cristã desvela o fundamento da antropologia: a “interpretação metafísica 

do humanum na qual a relação seja elemento essencial” (n. 55). Somente esta 

compreensão se pode entender os problemas contemporâneos (nn. 56-58).  

Depois disso surgem muitos outros temas, desde a defesa de que a 

superioridade técnica não é cultural e que deve ser respeitada a lei moral universal 

(n. 59). Pede atenção aos problemas sociais nos níveis locais, mas também macro, 

da geopolítica (n. 60-67). Mesmo que o mundo moderno seja marcado pela 

técnica/tecnologia, é preciso não esquecer que este aspecto objetivo do agir humano 

é originado pelo subjetivo – o homem – e, por isso, ela não suprimir a verdade em 

nome apenas do que é factível. Ou seja, a técnica não pode ser absolutizada (nn. 68-

77). 

Nesta linha trata dos temas da paz, dos meios de comunicação, de 

humanização e de bioética (nn. 72-74). Mas, o que mais importa aqui é que Bento XVI 

finaliza sua argumentação retomando a acentuação antropológica do documento. O 

primeiro capital é a pessoa. Por isso mesmo – e aqui está o ângulo correto para a 

leitura da encíclica social do Papa alemão – ele retoma explicitamente Paulo VI 

reafirmando que “a questão social se tornou radicalmente antropológica” (n. 75).  

O Papa alude, por isso, a um desencanto total vivido pela humanidade hoje, 

confrontada agora com o fato de que o crescimento material não foi acompanhado 

de um crescimento material. Por isso, a seu modo, recorda que um homem não é pura 

matéria: tem alma. É necessário o cultivo da dimensão espiritual do desenvolvimento 

e de todo homem. A encíclica termina como um manifesto contra o absolutismo da 

técnica, apregoando que um humanismo sem Deus é desumano (nn. 75-79). É o 

“humanismo cristão” (n. 78) proposto para a sociedade globalizada, para a família 

das nações. 
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Conclusão 

 

Esta é a razão pela qual “a palavra do Papa nasce da teologia e está ordenada 

à antropologia, surge de uma experiência particular e é proposta como um valor 

universal” (DE CARDEDAL, 2010, p. 62). De qualquer modo, é um texto mais ético do 

que estrutural; tem mais princípios do que “receitas”. Conjuga antropologia cultural, 

filosófica e teológica. 
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93. A INTERPENETRAÇÃO ENTRE CRISTIANISMO E METAFÍSICA GREGA A PARTIR 

DA ENCÍCLICA CARITAS IN VERITATE 

 

THE INTERPENETRATION BETWEEN CHRISTIANITY AND GREEK METAPHYSICS 

FROM THE ENCYCLICAL CARITAS IN VERITATE 

 

Thales Maciel Pereira1 
 

ST 12: Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de Joseph 
Ratzinger 

 

Resumo 
Joseph Ratzinger-Bento XVI dedicou especial atenção à reflexão sobre as relações 
entre o cristianismo e a metafísica grega, de modo a estudar detidamente o que 
chamou de o “Deus da fé” e o “Deus dos filósofos”. Para o Papa teólogo, não foi uma 
coincidência o fato de o cristianismo, já na fase de sua formação, haver penetrado no 
mundo grego e ser defrontado com o tema do entendimento e da verdade. 
Compreende-se que o cristianismo histórico é inseparável da interpenetração entre 
a herança bíblica e o pensamento grego. Assim, no horizonte cristão há uma opção 
decisiva pelo Logos, isto é, pela verdade do ser. Esta opção, todavia, não é irrefletida, 
mas crítica. A teologia cristã não somente se diferencia da perspectiva filosófica ao 
separar da natureza universal o Ser que a fundamenta, como também ao inserir a 
noção de amor como o fundamento do real. Segundo a visão cristã, o Logos não se 
caracteriza como mera razão matemática, mas como amor criador que se 
compadece das criaturas. Desse modo, vislumbra-se o binômio contido na Encíclica 
Caritas in Veritate: Caridade-Verdade é a mais autêntica expressão da estreita 
relação entre cristianismo e filosofia. Na referida encíclica, os elementos dessa 
temática, já contidos no pensamento teológico de Joseph Ratzinger, arvoram-se no 
amplo contexto da Doutrina Social da Igreja e indicam balizas importantes para a 
convivência social em vista de um desenvolvimento humano integral de alcance 
universal. 
Palavras-chave: Joseph Ratzinger. Cristianismo. Filosofia. Logos. Caridade. 
 

Abstract 
Joseph Ratzinger-Benedict XVI devoted special attention to reflecting on the 
relationship between Christianity and Greek metaphysics, in order to study closely 
what he called the “God of faith” and the “God of philosophers”. For the theologian 
Pope, it was no coincidence that Christianity, already at the stage of its formation, 
penetrated the Greek world and was confronted with the theme of understanding and 
truth. It is understood that historic Christianity is inseparable from the 
interpenetration between the biblical heritage and Greek thought. Thus, on the 
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Christian horizon there is a decisive option for the Logos, that is, for the truth of being. 
This option, however, is not thoughtless, but critical. Christian theology not only 
differs from the philosophical perspective by separating the Being that underlies it 
from the universal nature, but also by inserting the notion of love as the foundation of 
the real. According to the Christian view, Logos is not characterized as mere 
mathematical reason, but as creative love that has compassion on creatures. In this 
way, we glimpse the binomial contained in the Encyclical Caritas in Veritate: Charity-
Truth is the most authentic expression of the close relationship between Christianity 
and philosophy. In the aforementioned encyclical, the elements of this theme, already 
contained in Joseph Ratzinger's theological thought, rise in the broad context of the 
Church's Social Doctrine and indicate important landmarks for social coexistence in 
view of an integral human development of universal reach. 
Keywords: Joseph Ratzinger. Christianity. Philosophy. Logos. Charity. 
 

Introdução 

 

Joseph Ratzinger-Bento XVI, teólogo alemão e atual Papa Emérito da Igreja 

Católica, concedeu relevante espaço em sua teologia para a questão das relações 

entre fé e razão, entre crentes e não crentes, em prol de uma convivência humana 

fraterna no âmbito de uma sociedade cada vez mais configurada de maneira global. 

Nesta comunicação, propomos uma reflexão sobre a importância da 

interpenetração entre o cristianismo e a metafísica grega, considerando, inicialmente, 

o diálogo entre J. Ratzinger e J. Habermas a partir do qual é possível compreender o 

valor que o teólogo alemão conferiu ao diálogo entre as culturas como um caminho 

para a convivência humana em bases éticas. 

Buscamos situar criticamente a teologia de J. Ratzinger em face da relação 

entre o “Deus da fé” e o “Deus dos filósofos”, mostrando que a “verdade” filosófica é 

considerada pelo cristianismo intimamente vinculada com o “amor”. Finalmente, o 

binômio amor-verdade, em sua configuração dialógica, é analisado na encíclica 

Caritas in Veritate como a realidade que torna possível a interação entre as pessoas 

na comunidade humana. 

 

Valores cristãos e razão laica no diálogo entre J. Ratzinger e J. Habermas 

 

No inverno de 2004, na Academia Católica da Baviera em Munique, Alemanha, 

o teólogo J. Ratzinger e o filósofo J. Habermas se reuniram para um debate ao 
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entorno de temas afins, como o secularismo político, direitos humanos, bioética, 

terrorismo etc. Em tal diálogo, J. Habermas observou que a correlação entre 

religiosidade cristã e cultura grega não somente moldou a dogmática teológica e a 

helenização da cristandade, mas, por outro lado, possibilitou uma “[...] apropriação 

de conteúdos genuinamente cristãos pela filosofia” (HABERMAS, 2007, p. 49). 

Precisamente nessa “tradução” a mensagem bíblica vê ampliado o seu horizonte 

para o terreno dos não-crentes. Desse modo, a “razão laica” do Estado não está 

privada de conteúdos oriundos de diversas fontes que constituem a trama a partir da 

qual se desenvolve. Tais elementos pré-políticos encontram ressonância tanto na 

elaboração de constituições quanto na vida das pessoas que as irão cumprir – as 

quais, aliás, já estão inseridas nessas “fontes espontâneas”. Exige-se, como aponta 

J. Habermas, para a própria existência de uma democracia, as virtudes políticas 

como meio motivacional para a efetiva participação dos cidadãos na formação 

política. 

A consciência dessa interpenetração na sociedade pós-secular possibilita o 

contato entre cidadãos crentes e não-crentes. Nesse sentido, pode-se aproximar a 

exposição do filósofo alemão ao posicionamento de J. Ratzinger, pois uma das 

preocupações centrais do teólogo, desde jovem professor,2 fora demonstrar o quanto 

o cristianismo se relacionou com a filosofia grega, e vice-versa, desde a sua gênese, 

e o quanto um como a outra contribuíram para a crítica mútua e, assim, para a cura 

de patologias sempre possíveis tanto numa razão instrumentalizada quanto no 

fundamentalismo religioso. 

Hoje a percepção de correlação entre fatores diversos é sempre mais 

aumentada na medida em que se verifica a formação de uma sociedade mundial na 

qual se interpenetram poderes políticos, econômicos e culturais. J. Ratzinger indaga 

sobre “[...] como as culturas em contato entre si podem encontrar bases éticas que 

levem sua convivência ao caminho correto [...]” (RATZINGER, 2007, p. 62). O princípio 

da maioria parece fragilizado. Conduz-se, assim, à questão de um direito imutável 

que antecede a qualquer decisão majoritária. Contrapõe-se a esse direito, que 

objetiva ser respeitado também por uma maioria discordante, afirmando não haver 

                                                     
2 A esse propósito ver o capítulo “O Deus da fé e o Deus dos filósofos” (RATZINGER, 2011, p. 103-112). 
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nenhum elemento antropológico permanente e intocável em um ser que se guia a 

partir da existência. Isso, contudo, é rechaçado quando se formula nos tempos 

modernos um acervo de tais elementos normativos em diversas declarações de 

direitos humanos, retirando-os do jogo das maiorias (cf. RATZINGER, 2007, p. 68). 

Tais declarações de direitos propriamente humanos evidencia a existência e a 

intocabilidade desses valores. No entanto, sua integridade é constantemente 

ameaçada, ora por patologias da razão, ora por patologias da religião. J. Ratzinger 

suscita a dupla indagação: tutela da razão ou tutela da religião? A resposta pode 

orientar-se para a postura primordial da religião cristã em sua relação com a razão 

filosófica grega. Assim como em seu princípio a religiosidade Ocidental foi 

constantemente interpelada pela razão filosófica, não se deveria continuar a primar 

por esse diálogo? Acaso não deveria a religião deixar-se sempre nortear pela reta 

razão de modo que não perca o caminho da sanidade? E, de igual modo, não deveria 

a razão abrir-se à contribuição fundamental da religião para que se evite a redução 

do ser humano a produto de si mesmo? A atitude de abertura ao outro demonstra a 

compreensão de não-totalidade, por isso se pode aprender com o outro. Isto convém 

tanto à cultura da fé cristã quanto à cultura da racionalidade secular, pois ambas, 

como demonstra J. Ratzinger, não contém universalidade factual (cf. RATZINGER, 

2007, p. 84-86). 

 

O cristianismo primitivo e sua apropriação crítica da filosofia grega 

 

J. Ratzinger afirma que o cristianismo realizou uma opção pelo Logos, isto é, 

“[...] decidiu-se contra o mito do habitual e exclusivamente a favor da verdade do ser 

mesmo” (RATZINGER, 2011, p. 107). Contudo, a opção consciente pelo Deus dos 

filósofos não se consolidou de maneira ingênua, mas crítica. Podemos resumir em 

dois pontos fundamentais a compreensão do teólogo alemão concernente à correção 

cristã da imagem filosófica de Deus: o Deus filosófico está referido a si mesmo, 

enquanto o Deus cristão é essencialmente relação; e o Deus dos filósofos é puro 

pensamento, enquanto o Deus da fé cristã é pensamento em forma de amor (cf. 

RATZINGER, 2011, p. 110-111). 
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Concomitante à centralidade do amor, a fé cristã estabeleceu estreito 

relacionamento com a noção de verdade, pois, quando a fé opta pelo Logos, opta pela 

verdade do ser, pelo sentido do real. A questão sobre a pretensão de verdade do 

cristianismo remete fundamentalmente à questão da relação que a religião cristã 

estabeleceu com a filosofia grega – e aqui convém ponderar uma vez mais que o 

cristianismo em sua opção original pelo Logos não naufragou ingenuamente sob as 

variadas correntes de pensamento e sob o amálgama das antigas religiões, mas, ao 

optar pelo “Deus dos filósofos”, submeteu o horizonte filosófico a uma profunda 

crítica. 

Assim como a filosofia refere-se ao ser enquanto fundamento racional de tudo 

quanto há, o cristianismo baseia-se no Logos e, portanto, no conhecimento do ser. 

Contudo, como já observamos, J. Ratzinger salienta que a relação do cristianismo 

com a filosofia helenista não se desenvolveu sem uma profunda crítica cristã ao 

horizonte teológico grego: o Deus pensado dos filósofos não estabelece relação com 

o ser humano, não se pode rezar a ele. Entretanto, “[...] quando o Deus encontrado 

pelo pensamento se deixa encontrar no coração da religião como um Deus que fala 

e age, o pensamento e a fé são reconciliados” (RATZINGER, 2014, p. 18). Nessa 

perspectiva, o vínculo entre fé e razão é entendido como uma consequência do 

desenvolvimento da missão aos gentios e da construção da teologia cristã. 

 

Elementos da relação entre cristianismo e metafísica grega na Encíclica Caritas in 

Veritate 

 

Joseph Ratzinger-Bento XVI, na Encíclica Caritas in Veritate, dedica um 

capítulo ao tema da colaboração da família humana na perspectiva do 

desenvolvimento integral. Afirma que “[...] o desenvolvimento dos povos depende 

sobretudo do reconhecimento que são uma só família [...]” (CV 53). Tal 

reconhecimento deve transformar-se em comunhão. Esta, no entanto, só se 

desenvolve quando há a consideração de que existe um Fundamento de sentido para 

a vida humana que transcende o nosso labor. 

A interação entre as pessoas na comunidade humana é possível a partir da 

dimensão dialógica da verdade e do amor. Para Joseph Ratzinger-Bento XVI, “[...] a 
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verdade é logos que cria dia-logos [...]” (CV 4). Com a noção de iluminação da 

caridade pela verdade, o Papa acena para a inter-relação entre fé e razão, cuja 

conciliação é indispensável para a saudável convivência humana e para o 

desenvolvimento integral. 

No número 57 da referida encíclica lemos que “o diálogo profundo entre fé e 

razão não pode deixar de tornar mais eficaz a ação da caridade na sociedade, e 

constitui o quadro mais apropriado para incentivar a colaboração fraterna entre 

crentes e não-crentes na perspectiva comum de trabalhar pela justiça e a paz da 

humanidade” (CV 57). O tema da colaboração fraterna a nível mundial é um 

imperativo desde que se reconheceu o fenômeno acelerado da globalização. Já Paulo 

VI havia notado que a questão social assumira uma dimensão mundial, de modo a 

perceber “[...] a correlação entre o impulso à unificação da humanidade e o ideal 

cristão de uma única família dos povos, solidária na fraternidade comum” (CV 13). 

Joseph Ratzinger-Bento XVI reconhece o fenômeno da globalização, 

entendendo-o como integração, sociabilização e interdependência mundial. Trata-se 

de um dado material e cultural do qual não se pode escapar, mas que se deve 

reconhecer e refletir, pois “[...] a realidade duma humanidade que se torna cada vez 

mais interligada [...]” (CV 42) conserva em si oportunidades e perigos, já que consiste 

em um fenômeno pluridimensional e polivalente (CV 42). Trata-se de um fenômeno 

axiologicamente neutro, que enseja a possibilidade de uma inserção de todos nas 

múltiplas oportunidades de desenvolvimento e que ainda mantém certas disfunções, 

como as divisões entre os povos e no interior deles próprios. 

A relação fé-razão demonstra-se relevante também do ponto de vista social 

porque “a sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz 

irmãos. A razão, por si só, é capaz de ver a igualdade entre os homens e estabelecer 

uma convivência cívica entre eles, mas não consegue fundar a fraternidade” (CV 19). 

A doutrina social da Igreja “[...] permite à fé, à teologia, à metafísica e às 

ciências encontrarem o próprio lugar no âmbito de uma colaboração ao serviço do 

homem [...]” (CV 31). Joseph Ratzinger-Bento XVI considera nociva a fragmentação 

do saber e o isolamento das ciências humanas relativamente à metafísica. Neste 

sentido, indica que é necessário haver um alargamento da razão: é preciso “[...] dilatar 
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a razão e torná-la capaz de conhecer e orientar estas novas e imponentes dinâmicas” 

(CV 33). 

O Papa teólogo assegura que “as exigências do amor não contradizem as da 

razão” (CV 30). A sua proposta de um desenvolvimento integral coaduna com uma 

antropologia integral que reconhece a abertura humana à transcendência como um 

dado antropologicamente constitutivo. Assim, com a compreensão da pessoa 

humana aberta ao Outro e aos outros, afasta-se o erro moderno de se considerar o 

ser humano como autor de si mesmo, de sua vida e da própria sociedade, evitando, 

com isso, um encerramento egoísta em si mesmo. 

Por fim, cabe-nos referir que Joseph Ratzinger-Bento XVI propõe a lógica do 

dom, da gratuidade, indicando que o binômio amor-verdade é uma realidade a ser 

acolhida pelo homem e não produzida a partir de si mesmo. A fonte desta interação 

é o próprio Deus, Amor e Verdade, revelando-se um princípio fundamental para a 

sociedade e para o desenvolvimento, já que nem a sociedade nem o desenvolvimento 

são produtos meramente humanos. Como disse certa vez o crítico literário e poeta 

americano Ezra Pound: nem ordem, nem graça são obras do homem.3 

 

Conclusão 

 

Para o convívio social, em um processo de crescente integração global, é de 

relevância indiscutível as sadias relações entre cidadãos com horizontes culturais e 

religiosos diversos. Isto não significa macular a “razão laica” do Estado, pois, esta 

mesma possui conteúdos oriundos de fontes pré-políticas. Despertar a consciência 

para a relevância dessas inter-relações contribui decisivamente para a melhor 

convivência humana e, inclusive, para o desenvolvimento integral. 

A relação entre metafísica grega e cristianismo é subjacente ao binômio 

caridade-verdade. Esta interação possibilita a comunhão, dado o reconhecimento de 

que os povos constituem uma única família humana. A comunhão na fraternidade 

supõe a consideração de um Fundamento transcendente. A partir disso, finalmente, 

                                                     
3 Literalmente: “[...] não foi o homem que fez coragem, que fez ordem, ou fez graça [...]”. (POUND, 2015, 
p. 477). 
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considera-se que ao desenvolvimento integral – tema da encíclica aqui examinada – 

deve corresponder uma antropologia integral. 
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 94. HUMANISMO INTEGRAL A PARTIR DA CARITAS IN VERITATE 

 

INTEGRAL HUMANISM FROM CARITAS IN VERITATE 

 

Tiago de Fraga Gomes1 
 

ST 12 – Caritas in Veritate: temas de Igreja e sociedade a partir da teologia de 
Joseph Ratzinger 

 

Resumo 
A presente pesquisa tem como referencial teórico a Encíclica Caritas in Veritate do 
Papa Bento XVI. Na Caritas in Veritate, Jesus Cristo é a chave de leitura para um 
humanismo integral que visa o bem de cada pessoa humana e de toda a humanidade, 
na caridade e na verdade. O amor na verdade – caritas in veritate – é um desafio 
sempre atual para a teologia enquanto intellectus fidei que reflete sobre o bem da 
pessoa humana em sua totalidade, à luz da fé e dos valores cristãos. Como objetivo 
geral, busca-se refletir sobre um humanismo que contemple a integralidade da 
vocação humana. Especificamente, pretende-se trabalhar um humanismo sob três 
perspectivas: a) Perspectiva teológica: a verdade mais profunda do ser humano está 
em Deus que é amor; b) Perspectiva antropológica e ética: o amor a Deus edifica a 
pessoa humana e leva necessariamente à prática do amor ao próximo; c) Perspectiva 
social: o amor autêntico ao ser humano todo e a todo ser humano, visa o bem comum 
e a promoção de um desenvolvimento social integral. O método de abordagem 
utilizado é o teórico-bibliográfico. Como possíveis resultados, almeja-se que a 
reflexão a respeito de um humanismo integral, na caridade e na verdade, leve a 
edificar um autêntico desenvolvimento social. Conclui-se que a caridade contempla 
a pessoa humana em sua integralidade e requer o bem comum. A vivência da 
caridade à luz da verdade leva a pessoa humana a realizar sua natureza mais 
profunda e sua vocação mais sublime enquanto imago Dei, pois “Deus é amor” (1Jo 
4,16). 
Palavras-chave: Humanismo. Caridade. Verdade. Desenvolvimento. Bento XVI. 
 
Abstract 
This research has as theoretical reference the Encyclical Caritas in Veritate of Pope 
Benedict XVI. In Caritas in Veritate, Jesus Christ is the key to an integral humanism 
that seeks the good of every human person and of all humanity, in charity and in truth. 
Love in truth – caritas in veritate – is an ever-present challenge for theology as an 
intellectus fidei that reflects on the good of the human person as a whole, in the light 
of Christian faith and values. As a general objective, it seeks to reflect on a humanism 
that contemplates the integrality of the human vocation. Specifically, it is intended to 
work a humanism from three perspectives: a) Theological perspective: the deepest 
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truth of the human being is in God who is love; b) An anthropological and ethical 
perspective: love for God builds the human person and necessarily leads to the 
practice of love for one’s neighbor; c) Social perspective: authentic love for the whole 
human being and for every human being, seeks the common good and the promotion 
of integral social development. The approach method used is the theoretical-
bibliographic one. As possible results, it is hoped that reflection on an integral 
humanism, in charity and in truth, will lead to building an authentic social 
development. It is concluded that charity contemplates the human person in its 
entirety and requires the common good. Living charity in the light of truth leads the 
human person to realize his deepest nature and his most sublime vocation as the 
imago Dei, for “God is love” (1 John 4:16). 
Keywords: Humanism. Charity. Truth. Development. Benedict XVI. 
 

Introdução 

 

A presente pesquisa tem como referencial teórico primário a Encíclica Caritas 

in Veritate do Papa Bento XVI. Na referida encíclica, Jesus Cristo é a chave de leitura 

para um humanismo integral que visa o bem de cada pessoa humana e de toda a 

humanidade, na caridade e na verdade. Bento XVI afirma que “a caridade na verdade, 

que Jesus Cristo testemunhou com a sua vida terrena e sobretudo com a sua morte 

e ressurreição, é a força propulsora principal para o verdadeiro desenvolvimento de 

cada pessoa e da humanidade inteira” (CV 1). O amor na verdade – caritas in veritate 

– é um desafio sempre atual para a teologia enquanto intellectus fidei que reflete 

sobre o bem da pessoa humana em sua totalidade, à luz da fé e dos valores cristãos. 

Nesse sentido, o objetivo da presente pesquisa consiste em refletir sobre um 

humanismo que contemple a integralidade da vocação humana a partir da Caritas in 

Veritate. 

O amor e a verdade são a vocação fundamental da pessoa humana, e 

expressam a substância teológica, antropológica, ética e social da relação com Deus 

e com o próximo. Para Bento XVI, “a caridade é a via mestra da doutrina social da 

Igreja” (CV 2), e a verdade precisa ser procurada, encontrada e expressa em uma 

“economia da caridade”; e esta, por sua vez, necessita ser compreendida, avaliada e 

praticada à luz da verdade (CV 2). Sendo assim, caridade e verdade se implicam 

mutuamente na busca de um humanismo integral. 

A caridade é a fonte que inspira o pensar e o agir cristão no mundo (KRIEGER, 

2011, p. 114). E a verdade ilumina e dá sentido à prática da caridade; “a verdade de 
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Jesus possui valor permanente (Lc 21,33) e, por isso, ilumina as diversas situações 

de cada época da história” (GASDA, 2010, p. 804); é o Logos que cria dia-logos 

(GOMES, 2021, p. 13); portanto, gera comunicação e comunhão, abrindo e unindo as 

inteligências no Logos do amor. Bento XVI sustenta que viver a caridade na verdade 

leva a fomentar um desenvolvimento social que tenha por base um humanismo 

integral (CV 4). Por isso, a Doutrina Social da Igreja anseia ser caritas in veritatae in 

re sociali, configurando-se como uma reflexão sobre a dinâmica social de serviço 

cristão da caridade na verdade (CV 5). 

No seu ser e agir, a Igreja celebra e atua a caridade como promoção de um 

desenvolvimento integral do ser humano. Paulo VI afirma na Populorum Progressio 

que o autêntico desenvolvimento humano diz respeito à totalidade da pessoa em 

todas as suas dimensões, pois “o desenvolvimento não se reduz a um simples 

crescente econômico. Para ser autêntico, deve ser integral, quer dizer, promover 

todos os homens e o homem todo” (PP 14). Compreende-se, assim, o 

desenvolvimento, tendo como fundamento um humanismo integral, como o coração 

da mensagem cristã em âmbito social. 

Bento XVI convida a “caminhar pela estrada do desenvolvimento com todo o 

nosso coração e com toda a nossa inteligência, ou seja, com o ardor da caridade e a 

sapiência da verdade” (CV 8), a fim de passar de condições menos humanas para 

condições mais humanas, e buscar o desenvolvimento do ser humano inteiro. 

Retomando os ensinamentos de Paulo VI na Populorum Progressio a respeito do 

desenvolvimento integral, Bento XVI os enfatiza e aprofunda, consciente de que a 

Igreja não tenha soluções técnicas a oferecer, mas coloca-se em atitude de serviço 

à verdade, a fim de edificar uma sociedade à medida do ser humano e da sua 

dignidade e vocação. Para Bento XVI, a fidelidade à verdade, missão irrenunciável da 

Igreja, é a única garantia da liberdade e da possibilidade de um humanismo integral 

(CV 9). 

Na presente pesquisa, pretende-se abordar o tema do humanismo integral a 

partir da Caritas in Veritate sob três perspectivas, as quais irão compor o movimento 

de argumentação subsequente: a) Perspectiva teológica: parte-se do pressuposto 

que a verdade mais profunda do ser humano está em Deus que é amor; b) Perspectiva 

antropológica e ética: o amor a Deus edifica a pessoa humana e leva 
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necessariamente à prática do amor ao próximo; c) Perspectiva social: o amor 

autêntico ao ser humano todo e a todo ser humano, visa o bem comum e a promoção 

de um desenvolvimento social integral. 

 

Perspectiva teológica 

 

Em uma perspectiva teológica, a verdade mais profunda do ser humano está 

em Deus que é amor (1Jo 4,16). Em nível pessoal, Bento XVI afirma na Deus Caritas 

Est que “o reconhecimento do Deus vivo é um caminho para o amor, e o sim da nossa 

vontade à dele une intelecto, vontade e sentimento no ato globalizante do amor” (DCE 

17). Contudo, enfatiza que esse é um processo sempre inconcluso, um caminho 

permanente, uma busca contínua, como um projeto pessoal de vida que precisa ser 

constantemente renovado. 

Em nível comunitário, citando Santo Agostinho – que afirma no De Trinitate 

“se vês a caridade, vês a Trindade” (VIII,8,12) – para Bento XVI, a caridade da Igreja, 

enquanto “comunidade de amor”, é uma epifania do amor trinitário. Por isso, 

fundamentando-se no amor divino, “toda a atividade da Igreja é manifestação de um 

amor que procura o bem integral do ser humano” (DCE 19). De modo geral, como 

expressão ortoprática do kerygma e da leiturgia, a grande diakonia exercida pela 

Igreja é o serviço da caridade, como epifania de sua própria essência (DCE 25). 

Em nível social, “além do crescimento material, o desenvolvimento deve incluir 

o espiritual, porque a pessoa humana é um ser uno, composto de alma e corpo, 

nascido do amor criador de Deus e destinado a viver eternamente” (CV 76). Nesse 

sentido, Bento XVI afirma que “a alienação social e psicológica e as inúmeras 

neuroses que caracterizam as sociedades opulentas devem-se também a causas de 

ordem espiritual” (CV 76). Sendo assim, conclui que “não há desenvolvimento pleno 

nem bem comum universal sem o bem espiritual e moral das pessoas, consideradas 

na sua totalidade de alma e corpo” (CV 76), ou seja, em sua integralidade. 

Bento XVI enfatiza que é preciso “superar a visão materialista dos 

acontecimentos humanos e entrever no desenvolvimento um ‘mais além’ que a 

técnica não pode dar. Por este caminho, será possível perseguir aquele 

desenvolvimento humano integral que tem o seu critério orientador na força 
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propulsora da caridade na verdade” (CV 77). A base teológica dessa convicção funda-

se no fato de que “sem Deus, o homem não sabe para onde ir e não consegue sequer 

compreender quem seja”, pois “o homem não é capaz de gerir sozinho o próprio 

progresso, porque não pode por si mesmo fundar um verdadeiro humanismo” (CV 

78). 

Enquanto indivíduo e comunidade, o ser humano é chamado a edificar um 

humanismo integral. Para Bento XVI, o humanismo cristão reaviva a caridade e se 

guia pela verdade, como uma grande força que proporciona um humanismo genuíno, 

aberto ao Absoluto e à promoção de formas de vida social e civil que não caem 

prisioneiras das modas do momento (CV 78). Do amor cheio de verdade – caritas in 

veritatae – procede o desenvolvimento autêntico que implica na atenção à todas as 

dimensões da vida humana: social, individual e espiritual (CV 79). 

 

Perspectiva antropológica e ética 

 

Em perspectiva antropológica e ética, o amor a Deus edifica a pessoa humana 

e leva necessariamente à prática do amor ao próximo, pois, “aquele que permanece 

no amor permanece em Deus e Deus permanece nele” (1Jo 4,16); por isso, “se alguém 

disser: ‘amo a Deus’, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso: pois quem não ama seu 

irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar” (1Jo 4,20). Seguindo por 

este viés, Bento XVI afirma na Deus Caritas Est “o nexo indivisível entre o amor a Deus 

e o amor ao próximo”, sendo o amor ao próximo “uma estrada para encontrar também 

a Deus” (DCE 16). 

Nesse sentido, segundo Bento XVI, “o tema do desenvolvimento dos povos 

está intimamente ligado com o do desenvolvimento de cada indivíduo” (CV 68). Por 

isso, é urgente uma formação para a responsabilidade ética (CV 70) antes mesmo da 

proposição de uma elaboração conceitual a respeito das estruturas e sistemas que 

envolvem a vida humana. Porém, sabe-se que ambas – indivíduo e estruturas 

socioestruturais – se implicam mutuamente, mas que são as pessoas individuais, 

enquanto protagonistas da vida individual e social, que precisam se conscientizar a 

respeito da necessidade de edificar formas mais humanizadas de se relacionar, 

sendo necessárias mudanças de mentalidade e de atitudes, e novas maneiras de 



 

858 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

 

colaborar em prol de uma sociedade mais justa e fraterna. 

Segundo Brustolin, “a sociedade de consumo e a busca do bem-estar ensinam 

que só vale a pena viver se há o máximo de satisfação e prazer. O doente, o 

agonizante, o indesejado e tantos outros sujeitos humanos são excluídos dessa 

lógica” (2006, p. 455). No contraponto à mentalidade preponderante na sociedade 

atual, Bento XVI propõe a cultura do dom de si e da gratuidade, como elemento novo 

perante o cálculo do mundo e do mercado. Nessa perspectiva, é preciso “dilatar o 

amor por meio da gratuidade e o dom de si, além de qualquer cálculo” (SANTORO, 

2008, p. 952), pois “a caridade na verdade coloca o homem perante a admirável 

experiência da gratuidade” (GASDA, 2010, p. 815). Sem um referencial antropológico 

e ético consistente, o desenvolvimento social declina em desumanização. 

 

Perspectiva social 

 

Em perspectiva social, o Papa Bento XVI retoma os temas da caridade e da 

verdade nas encíclicas Deus Caritas Est (2005), Sacramentum Caritatis (2007) e 

Caritas in Veritate (2009), sendo esta última, sua encíclica social por excelência. Na 

Verbum Domini (2010), Bento XVI desenvolve brevemente a relação entre Palavra de 

Deus e compromisso social pela justiça e com a caridade ativa. 

No contexto das implicações sociais do mistério eucarístico, Bento XVI afirma 

na Sacramentum Caritatis que a eucaristia, enquanto alimento da verdade, leva-nos 

a denunciar as situações indignas do ser humano; e, enquanto sacramento da 

caridade, nos estimula a um empenho solidário no mundo (SCar 90). Na Verbum 

Domini, sustenta que “a Palavra divina ilumina a existência humana e levas as 

consciências a reverem em profundidade a própria vida” (VD 99), impelindo as 

pessoas a empreenderem “relações animadas pela retidão e pela justiça” (VD 100). 

Chama a atenção “para a importância de defender e promover os direitos humanos 

de toda a pessoa, que, como tais, são ‘universais, invioláveis e inalienáveis’” (VD 101). 

Para Bento XVI, “o amor do próximo, radicado no amor de Deus, deve ser o nosso 

compromisso constante como indivíduos e como comunidade eclesial local e 

universal” (VD 103). 

Diante das crises humanas e sociais atuais, de uma economia de consumo de 
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bens e serviços, muitas vezes desligada de seu fundamento antropológico, Bento XVI 

defende na Caritas in Veritate que é preciso promover um novo discernimento que 

conscientize sobre a necessidade de edificar um desenvolvimento humano e social 

que contemple uma nova síntese humanista (CV 21) que sirva à pessoa humana em 

sua verdade integral. Segundo Schneider, a Caritas in Veritate “considera que um dos 

riscos e dos mais graves equívocos, hoje, para o verdadeiro desenvolvimento do 

homem é a tecnocracia, ou ‘o absolutismo da tecnicidade’” (2010, p. 776). 

Perante graves problemas sociais, como a exclusão do trabalho, Bento XVI 

afirma que é preciso renovar os sistemas econômicos e sociais do mundo tendo em 

vista que “o primeiro capital a preservar e valorizar é o homem, a pessoa, na sua 

integridade” (CV 25). A falta de caridade gera carência para uma multidão de pessoas 

que passa fome, muitos Lásaros famintos, que não podem sentar-se à mesa dos 

ricos avarentos. Por isso, ressalta que “dar de comer aos famintos (cf. Mt 

25,35.37.42) é um imperativo ético para toda a Igreja” (CV 27). Sendo assim, um dos 

aspectos mais evidentes do desenvolvimento atual é o tema do respeito à vida, que 

não pode ser separado das questões relativas ao desenvolvimento dos povos (CV 

28). É preciso trabalhar pelo verdadeiro bem do ser humano como um todo. Em toda 

ação em prol de um humanismo integral, a verdade ilumina a ação e a caridade dá 

fecundidade à mesma. Se faz necessário uma caridade inteligente e uma inteligência 

caridosa. 

A caridade na verdade coloca o ser humano diante da lógica do dom – que 

exprime e realiza sua dimensão de transcendência (CV 34) – e, ao contrário da lógica 

do mercado, focada na atividade econômica (CV 36), tem como finalidade o bem 

integral da pessoa e da comunidade. Para que funcione corretamente, a economia 

tem necessidade de um humanismo integral que corresponda às exigências morais 

mais profundas do ser humano (CV 45) e salvaguarde o princípio da centralidade da 

pessoa humana (CV 47). Além disso, a lógica do dom faz ver também a necessidade 

de uma nova ecologia humana que contemple o cuidado com os dons da criação, em 

sentido lato, estreitamente ligados à cultura que molda a convivência humana (CV 

51). 
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 ST 13 – JUDAÍSMO DO SEGUNDO TEMPLO E CRISTIANISMO PRIMITIVO 

 

 



 

 



 

 

95. NATAL NO CORÃO: NOTAS SOBRE A CIRCULAÇÃO DE TRADIÇÕES SOBRE 

JESUS NA ANTIGUIDADE TARDIA 

 

CHRISTMAS IN THE QURʾA ̄N: NOTES ON THE CIRCULATION OF TRADITIONS ABOUT 

JESUS IN LATE ANTIQUITY 

Pedro Lima Vasconcellos1 
 

ST 13 – Judaísmo do segundo Templo e cristianismo primitivo 

 

Resumo  
A comunicação pergunta-se pela formação de um fragmento corânico (sura 19,22-
27) que narra o nascimento de Jesus, tratando de identificar tradições nele presentes. 
Por este rápido exercício se poderá constatar o enraizamento do texto na teia 
complexa, em termos socioculturais, no Sudoeste Asiático nos tempos da 
Antiguidade tardia. Será possível perceber como se está diante de um efetivo 
mosaico literário, cuja originalidade não oculta o dado de sua composição a partir de 
múltiplos dados sobre esta cena e ao redor dela, de variadas e surpreendentes 
proveniências. Antes de ser componente do Corão que hoje conhecemos, esta 
unidade textual era expressão de um mundo polimorfo, entre interações e 
antagonismos, situada à margem daquilo que se ia definindo como padrão, quanto 
ao judaísmo e ao cristianismo, e anterior ao tempo em que um movimento já em 
curso, mas ainda não identificado como islã, reconfigurava posicionamentos 
relativos a Jesus. Evidencia-se, portanto, a necessidade de que a formação do Corão 
seja pensada a partir de um complexo cenário em que atuam simbioticamente, entre 
outras, visões judaicas, (judeu-)cristãs e de um islã emergente. Com isto se mostra 
inescapável a tarefa de romper as barreiras que (ainda) separam os estudos sobre (o 
judaísmo e) o cristianismo em tal época e conjuntura daqueles a respeito do islã dos 
primórdios. 
Palavras-chave: Corão. tradições sobre Jesus. Natal. Antiguidade tardia. 
 
Abstract 
The paper asks about the formation of a qur’ānic fragment (surah 19,22-27) that 
narrates the birth of Jesus, trying to identify traditions present in it. Through this rapid 
exercise, one will be able to see how the text is rooted in the complex web, in socio-
cultural terms, of South-West Asia in Late Antiquity.  It will be possible to perceive 
how we are faced with an effective literary mosaic, whose originality does not conceal 
the fact that its composition is based on multiple data about this scene and around 
it, of varied and surprising provenances. Before being a component of the Koran that 
we know today, this textual unit was the expression of a polymorphous world, 
between interactions and antagonisms, situated at the margin of what was being 
defined as standard in Judaism and Christianity, and prior to the time when a 
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movement already underway, but not yet identified as Islam, was reconfiguring 
positions in relation to Jesus. It is evident, therefore, that the formation of the Koran 
needs to be thought of from a complex scenario in which Jewish, (Jewish-)Christian 
and emerging Islamic visions, among others, operate symbiotically.  With this, the 
task of breaking down the barriers that (still) separate studies on (Judaism and) 
Christianity in such a time and context from those on Early Islam is inescapable. 
Keywords: Qur’ān. Traditions about Jesus. Christmas. Late Antiquity. 

 

Introdução 

 

A presente comunicação aproxima-se de um fragmento que hoje conhecemos 

como parte integrante de uma das suras constitutivas do Corão muçulmano, a de n. 

19. Considera, de modo particular, as atuais aleias (ou versículos) 22-27, passagem 

que narra o nascimento de Jesus, Pretende, de forma alusiva e breve, identificar nela 

a presença de algumas tradições referidas a este tema que circulavam no mundo e 

conjuntura em que este texto ganhou forma eventualmente próxima daquela escrita 

com a qual hoje o identificamos. Os tempos são os da Antiguidade tardia; quanto ao 

cenário, incerto, não cabe excluir de antemão qualquer um do Crescente Fértil e suas 

adjacências, entre estas, obviamente, a Península Arábica.  

 

O texto 

 

Vamos inicialmente a uma tomada de contato com a passagem em questão: 

 

22Então ela o concebeu; e retirou-se com ele a um lugar afastado. 23Então a conduziram 

as dores do parto ao tronco da palmeira. Ela disse: “Oh, eu desejaria ter morrido antes 

disto, estaria no esquecimento, esquecida”. 24Então, chamou [uma voz], de debaixo dela: 

“Não te atormentes, porque fez correr teu Senhor debaixo de ti um regato! 25E sacode na 

tua direção o tronco da palmeira; cairão sobre ti frutos maduros, frescos. 26Então come e 

bebe, e refresca os olhos. Então, se vires algum dos mortais, então dize: “Fiz um voto ao 

Misericordioso, então não falarei hoje a ninguém”. 27Então veio com ele a seu povo, 

trazendo-o. [...]2 

 

                                                     
2 A tradução do texto foi preparada com apoio dos textos de Nasr e Toorawa indicados nas referências. 
Quanto à possibilidade de leitura alternativa da aleia 24, ela será considerada no momento oportuno. 
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A respeito dela traço apenas algumas notas, indicadoras de possibilidades e 

desafios a serem enfrentados ulteriormente, com maior detalhamento e densidade. 

 

Enquadramento imediato 

 

O fragmento acima, como já foi dito, compõe atualmente uma das suras de 

que é feito o Corão muçulmano. Considerando-o do ponto de vista de sua confecção, 

não de sua formatação, digamos, definitiva – este termo é problemático por tantas 

razões, a começar, aqui, de uma possível oscilação na atual aleia 24, a que será 

preciso aludir mais adiante – e sua inserção num corpus textual mais amplo, nota-

se uma relativa autonomia em relação ao seu contexto literário mais imediato. 

Atualmente ele se encontra enquadrado numa narrativa que vai da aleia 2 à 33 da 

sura 19, narrativa esta em que nem de longe se disfarça uma inequívoca base no 

texto neotestamentário que costuma ser nomeado Evangelho segundo Lucas, em 

seus dois primeiros capítulos. Não cabe aqui entrar em detalhes quanto aos 

caminhos pelos quais o enredo de matriz lucana chegou ao ambiente em que a 

narrativa corânica em questão haveria de ganhar forma. O que é preciso destacar, 

isto sim, é que justamente a precisa cena do nascimento de Jesus em Belém, numa 

manjedoura, não deixa qualquer reflexo na narrativa corânica; em seu lugar temos o 

fragmento que aqui se lê. Este, por sua vez, é atravessado por uma temática, de 

intensidade talvez inédita, que até o fim desta comunicação deverá ficar evidenciada. 

 

Natal em isolamento 

 

O fato de a cena – hoje corânica – do Natal se dar em ambiente muito distinto 

daquele sugerido pela narração lucana e largamente presente nas representações 

que dela se costuma fazer não indica que ela seja alheia modos correntes naqueles 

tempos de se contar o referido evento. Com efeito, em escritos anteriores à época da 

elaboração do texto em questão encontramos apresentações distintas dele, que bem 

podem ter deixados marcas de sua ressonância no fragmento aqui comentado. 

Senão vejamos: o então muitíssimo popular e difundido Proto-Evangelho de Tiago, 

obra surgida em meados do século II, apresenta um cenário desolador para o 
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momento do parto do qual Jesus nasceria, no final de seu capítulo 17 e início do 

seguinte: 

 

[...] à metade do caminho, disse Maria a José: “Desce-me, pois o fruto de minhas 

entranhas peleja para vir à luz”. José a ajudou a descer do animal, dizendo-lhe: “Para 

onde poderia eu levá-la para resguardar teu pudor? Porque estamos num lugar 

descampado”. E, encontrando uma gruta, ele a conduziu para lá, e tendo-a deixado [...], 

foi buscar uma parteira hebreia [...]. 

 

Quando José volta a criança já havia nascido. Assim, temos outro elemento 

comum a ser destacado: o fato de que Maria dá à luz Jesus em solidão. Mas o 

semelhante para por aí: no fragmento aqui comentado não há um José que, por 

fatalidade, deixa sua mulher sozinha justamente na hora decisiva; Maria está 

radicalmente isolada. Não se trata apenas de um “lugar afastado”; é também ela que 

está dramaticamente só. Eis um detalhe que a um só tempo evidencia radical 

contraste e sugere outras vinculações com tradições presentes naqueles tempos e 

ambientes, por exemplo, aquelas relativas à saga de Agar e ao nascimento – no 

deserto e em solidão! – de Ismael (GEISSINGER, 2009). 

 

Uma palmeira como refúgio e alimento 

 

Em lugar de uma manjedoura (como no texto lucano) ou de uma gruta 

(segundo o Proto-Evangelho de Tiago), uma eventual sombra proporcionada por um 

tronco de palmeira a uma mãe desolada. O abrigo proporcionado por esta árvore logo 

se mostrará duplamente providencial: além de um recanto que oferecia alguma 

acomodação, mínima, logo, por efeito de uma palavra maravilhosa – que logo será 

preciso comentar – aquela palmeira haverá de oferecer seus frutos para saciar 

aquela mulher praticamente desfalecida. Narração de teor semelhante é encontrada 

num escrito datado de época incerta, mas provavelmente contemporâneo à 

confecção deste fragmento aqui abordado, conhecido com o nome de Evangelho do 

Pseudo-Mateus. Também aí se lê, no capítulo 20 da obra, como uma palmeira, à 

ordem do bebê Jesus no colo de sua mãe, se reclina e com seus frutos oferece “algum 

refrigério” a ela. E que a uma palmeira assim dadivosa faça companhia um regato de 
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águas frescas, surgida também a partir de uma intervenção falada miraculosa, 

também isto se lê no relato “pseudo-mateano”. A ser notado, contudo, que neste 

último cenário assim consolador se delineia não nas circunstâncias do parto de 

Maria e do nascimento de Jesus, mas quando ambos, na companhia de José, se 

dirigem ao Egito, em rota de fuga perante a sanha assassina de Herodes. Vê-se, 

portanto, como este tema de dupla face “palmeira-regato”, de provável matriz 

mitológica grega (MOURAD, 2002) oscilava nas ressonâncias que suscitava, 

comparecendo em cenas distintas referentes aos primeiros dias de Jesus com sua 

mãe. 

Mas não é só. Cabe mencionar – não é possível, aqui, passar disso – todo um 

conjunto de possibilidades aberto pelas escavações, nos arredores de Jerusalém, no 

caminho que vai a Belém, que trouxeram à tona as ruínas de uma igreja que, 

construída em meados do século V, marcava o lugar em que, segundo muito se 

contava, teria ocorrido o parto de Maria e o nascimento de Jesus (SHOEMAKER, 

2003). Segundo o que já pôde aferir, naquela igreja, seja em sua arquitetura como nas 

dinâmicas rituais nela conduzidas, se acentuava mais a maternidade/virgindade de 

Maria que o caráter divino de seu filho; ela se constitui no único espaço, antes do 

texto hoje corânico, a associar as tradições do Natal advindas do Proto-Evangelho 

de Tiago com o milagre da palmeira e da água (DYE, 2012, pp.107-109). 

 

A fala de um infans 

 

Outro detalhe a ser destacado é que, de modo explícito na narrativa do 

“Pseudo-Mateus”, seja uma criança, no colo de sua mãe, a dirigir-se, falando, à 

palmeira dando-lhe as ordens já mencionadas. No fragmento hoje corânico este 

elemento é apenas suposto, já que o verbo “chamou” não apresenta sujeito evidente 

(DOUSSE, 2015, p.111). Mas o contexto literário em que a passagem foi inserida o 

supõe e mesmo confirma: quando Maria volta “a seu povo” (aleia 27) e é questionada 

acerca de sua moralidade imediatamente confia a seu filho, recordada do precedente, 

que lhe faça a defesa, o que surpreende seus acusadores. E o menino começa a falar 

(aleias 30ss). O que cabe aqui salientar é que não os dois textos indicados 

mencionam Jesus bebê falando, um tópico não muito comum naquilo que se 
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transmitia a seu respeito naqueles tempos e contextos: por isso ganha particular 

relevância que algo semelhante seja dito neste sentido na abertura do escrito 

conhecido como Evangelho (siro-)árabe da infância. E, curiosamente, tanto neste 

escrito como na continuação mencionada da sura corânica o que Jesus fala diz 

respeito a ele mesmo. De modo implícito neste escrito hoje pouco conhecido, de 

forma escancarada no fragmento aqui comentado, a fala do infans recém-nascido é 

expressão de algo mais grandioso, a saber, o seu nascimento miraculoso, algo que 

remeteria aos termos do nascimento de Noé segundo algumas tradições (SEGOVIA, 

2011, p.137). 

 

Filho legitimado 

 

O último elemento a ser observado nesta comunicação é talvez o mais gritante 

e aquele responsável por não pouca tensão na confecção e transmissão da narrativa 

aqui comentada. Refiro-me à possibilidade levantada em um estudo muito polêmico 

surgido há pouco mais de duas décadas, que sugere um pano de fundo siro-aramaico 

para os textos corânicos. Mais precisamente: Christoph Luxenberg (o pseudônimo 

com que se apresenta o autor do livro) sugere que ao menos partes significativas do 

atual Corão foram escritas em aramaico ou siríaco, a língua predominante no mundo 

que viria a ver nascerem os textos deste livro que conhecemos fundamentalmente 

escrito em árabe, língua estreitamente aparentada às anteriores. Sua sugestão parte 

da avaliação de passagens (expressões ou palavras) tidas por obscuras pelos 

intérpretes do Corão, ou mesmo controvertidas. Em não poucas delas o que se 

encontra são aramaísmos, e, em boa parte destes casos, a melhor solução de leitura 

é justamente o cotejo de palavras árabes com homônimos siro-aramaicos, sem que 

se opere qualquer alteração no texto consonantal, embora os termos possam 

comportar sentidos diferentes: “num número não insignificante de casos esta leitura 

siro-aramaica produz o melhor resultado” (LUXENBERG, 2007, p.24); ou seja, na 

medida em que o texto corânico seja abordado sem as vogais e os pontos diacríticos 

a ele acrescentados e contra o referido pano-de-fundo siro-aramaico, o que resulta 

é um aclaramento de passagens do livro que a tradição exegética muçulmana tem 

reconhecido como de difícil compreensão.  



 

Pedro Lima Vasconcellos | 869 

 

 

 

Obviamente não é o caso aqui de discutir a pertinência destes polêmicos 

postulados. A destacar, contudo, que justamente sobre o teor da voz do infans na 

aleia 24 Luxenberg (2007, pp. 127-142) sugere que, por este processo de 

retrotradução ao siro-aramaico, o que deveria ser lido, em lugar da alusão ao regato 

que correria frente sua mãe, para lhe saciar a sede, seria: “Não te atormentes, teu 

Senhor tornou legítimo teu parto!” Esta possibilidade fascinante permite identificar 

veios inesperados elos quais a passagem em questão se veria vinculada e partícipe 

em polêmicas de muito folego e duração: as questões sobre as circunstâncias da 

gravidez de Maria e a legitimidade de seu filho circundam os ambientes em que 

ganharam formato textos evangélicos mateanos e joaninos constantes do Novo 

Testamento (para ficar apernas nos mais evidentes), encontram registros escritos 

nos séculos II e III (o Contra Celso, de Orígenes, é o mais destacado deles) e estava 

no eixo das atenções de quem se fez responsável pelas versões, de ampla circulação 

naqueles tempos e paragens, das Toledot Yeshu (Gerações de Jesus), obra que 

“reuniu histórias sobre Jesus, Maria e os primeiros discípulos que vinham circulando 

entre judeus, algumas vindas pelo menos do século II, e, com um olho nos evangelhos 

cristãos, entrelaçou-as num anti-evangelho judeu” (ALEXANDER, 2011, p.158). 

 

Conclusões 

 

O rápido exercício identificando tradições sobre Jesus que repercutem no 

fragmento comentado mostram o enraizamento deste na teia complexa, em termos 

socioculturais, no Sudoeste Asiático nos tempos da Antiguidade tardia, para além do 

ambiente que tradicionalmente se costuma supor para este tipo de material, ou seja, 

o Hijaz do início do século VII. Trata-se de um efetivo mosaico literário, cuja 

originalidade não oculta que em sua confecção se recorreu a múltiplos dados sobre 

a cena do natal de Jesus cena e ao redor dela, de variadas e surpreendentes 

proveniências. Antes de se a tomar apenas na perspectiva do Corão em que ela 

ganhou a forma com que chegou até nós, cabe notar como esta unidade textual era 

expressão de um mundo polimorfo, entre interações e antagonismos, situada à 

margem daquilo que se ia definindo como padrão, quanto ao judaísmo e ao 



 

870 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

 

cristianismo, e anterior ao tempo em que um movimento já em curso, mas ainda não 

identificado como islã, reconfigurava posicionamentos relativos a Jesus. 

Assim a formação do Corão – e a própria edição dele em alguma forma de 

oficialidade, entre os séculos VIII-IX – há de ser pensada a partir de um complexo 

cenário em que atuam simbioticamente, entre outras, visões judaicas, (judeu-

)cristãs, e de um islã emergente. Para tanto há que se enfrentar e romper as barreiras 

que (ainda) separam os estudos sobre (o judaísmo e) o cristianismo em tal época e 

conjuntura daqueles a respeito do islã dos primórdios. 
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ST 14 – Novos movimentos religiosos e espiritualidades laicas 
 

 Resumo 
O pensamento de Gianni Vattimo está marcado por duas intuições muito 
importantes. Aquela que aponta para a possibilidade de podermos afirmar com 
sentido que não é mais possível sustentar a existência de um fundamento fixo que 
sirva de referência para todas as coisas e aquela que diz ser impossível estabelecer 
um fundamento absoluto do real enquanto “estrutura objetiva” que teria vigência 
exterior ao tempo e o espaço. Tais intuições se constituem em uma espécie de 
âncora que, de um lado seguram suas análises de conceitos e temas importantes da 
tradição filosófica e de outro, possibilitam fazer proposições de profundo impacto 
para a moldura de pensamento tradicional. Para ele, algumas ideias de caráter 
ontológico-metafísico não podem mais ser assumidas como um padrão necessário 
para modelar estilos de organizações sociais nem formas de convivências humanas. 
A sua hermenêutica da trajetória histórica do cristianismo, entrelaçado com 
compreensões, estruturas e lógicas da tradição filosófica grega tornou patente que 
ele reproduz a violência entranhada nas estruturas de poder vigentes na sociedade e 
suas instituições. O vínculo com tal modelo de pensar nega a pluralidade e a abertura 
para processos de criatividades e inovações. Este trabalho busca refletir sobre o 
futuro do cristianismo no cenário contemporâneo, tendo como referência a obra do 
filósofo italiano, denominada “Depois da cristandade: por um cristianismo não 
religioso”. Em um primeiro momento pretende-se analisar a possibilidade de uma 
nova interpretação da fé cristã na pós-modernidade. A seguir será feito o esforço de 
tematizar filosoficamente a ideia de espiritualidade pós-metafísica. Por fim, faremos 
a tentativa de desenvolver uma análise que assegure um horizonte de compreensão 
de questões que estão relacionadas às proposições cristãs de uma espiritualidade 
sem religião no contexto Pós-moderno. 
Palavras-chave: Gianni Vattimo. Cristianismo. Espiritualidade. Pós-metafísica. 
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Abstract 
The thinking of Gianni Vattimo is pronounced by two very relevant intuitions. That one 
who points to the possibility of being able to declare with meaning that is not 
conceivable anymore to defend the existence of a immovable foundation who 
provides with reference for all things, and the other one who says is impossible to 
establish an absolut groundwork of the real as a “objective structure” who would have 
had exterior efficacy to time and space. Such institutions are constructed in a form of 
an anchor which, by one side, hold your analyses of concepts and important themes 
of the philosophical tradition and, on the other, make it possible to generate 
propositions of an profound impact to the framework of traditional thinking. To him, 
some ideas of an ontological and metaphysical aspect can’t be assumed currently as 
a necessary standard to shape social organizations styles nor to mold human 
coexistences. Its hermeneutics of the historical path of christianity, intertwined with 
the understandings, structures and logics of greek philosophical tradition made 
apparent that he emulates the entrenched violence in the power systems of society 
and its institutions. The bond with such a model of thinking denies the plurality and 
the opening to processes of criativity and innovation. This work intends to reflect 
about the future of cristianity in the contemporary scenario, having as reference the 
work of the Italian philosopher, entitled “After Christianity: for a non religious 
cristianity.” In a first moment aims to investigate the possibility of a new 
interpretation of christian faith in the Postmodernism. Next, an effort will be made to 
philosophically thematize the idea of an Postmetaphysical spirituality. Finally, will be 
made the atempt to develop an analysis that ensures a horizon of understanding of 
questions that are related to the christian propositions of a non religion spirituality in 
the Postmodern context. 
Keywords: Gianni Vattimo. Cristianity. Spirituality. Postmetaphysical. 
 

 

Introdução 

 

“Eu só acreditaria em um Deus que soubesse dançar”. 

(Friedrich Nietzsche) 

 

O nosso texto pretende apresentar uma crítica à Metafísica forte, assim como 

o fundamento que leva muitos, em nome de um determinado Deus, a cometerem 

violências sem limites. Apresentaremos a proposta “relativista”, apresentada pelo 

filósofo italiano Gianni Vattim, em busca de caminhos que nos guiem por uma 

espiritualidade que se constitui entre e além de concepções religiosas. 

 

 

 

 



 

Carlos Alberto Pinheiro Vieira;  José Tadeu Batista de Souza | 877 

 

 

 

Do anúncio da “morte de Deus” ao “pensiero debole”  

 

A expressão “morte de Deus” anunciada por Friedrich Nietzsche é a 

comprovação da ruptura que a modernidade introduz na história da cultura com o 

desaparecimento dos valores absolutos, e do fundamento divino. Significa, portanto, 

que ocorre uma passagem da autoridade de Deus e da Igreja para autonomia do 

homem moderno, assim como se dá a substituição de uma beatitude celeste por uma 

terrestre. 

Nietzsche não proclamou a inexistência de Deus, mas deixou o peso da sua 

morte em nossas mãos, provocando uma mudança de valores, anunciando a 

chegada do homem pós-moderno. Depois do anúncio da “morte de Deus”, por 

Friedrich Nietzsche, assistimos ao fim da verdade dos grandes relatos, da 

objetividade, da história, das ideologias. 

Para Gianni Vattimo (2004), a “morte de Deus” faz parte de uma dissolução de 

grandes narrativas, tendo um efeito destruidor dos fundamentos que sustentam a 

razão moderna e, com ela, também a ciência, a moral, a política e a religião. 

A proposta do anúncio da “morte de Deus”, no pensamento filosófico de Gianni 

Vattimo, se fundamenta na filosofia do enfraquecimento do ser. Assim como a 

superação da metafísica ocorre quando o “pensiero debole” numa espécie de 

“niilismo debole” supera o pensamento forte, metafísico, das grandes narrativas 

(VATTIMO, 2004). 

Gianni Vattimo adverte-nos da importância de reiterarmos o caráter de 

anúncio desta “doutrina” nietzschiana, uma vez que Nietzsche não está propondo 

uma metafísica ateísta, muito menos, anunciar a “morte de Deus” como um 

acontecimento negativo para a humanidade. Mas sim de anunciar a “morte de Deus” 

como processo de surgimento do mundo moderno, mundo esse que já não usa mais 

de conceitos e valores metafísicos adotados até então pela religião, como forma de 

dominação (VATTIMO, 2004). 

Gianni Vattimo deu voz ao pensamento de Nietzsche, no momento em que o 

fim da modernidade ocorre com a dissolução do pensamento metafísico. É a própria 

radicalização da metafísica que a conduz para o seu fim. Os fiéis que outrora se 
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deixavam conduzir pelo pensamento metafísico, agora o eliminam. Deus morreu 

pelas mãos de seus fiéis (PIRES, 2007). 

 

A kénosis como processo de dissolução da metafísica 

 

Gianni Vattimo (2004) afirma ser a kénosis o debilitamento que se propõe 

entender a dissolução do poder dos fundamentos da metafísica. O processo kenótico 

no pensamento vattimiano se constitui numa dimensão caracterizada pela 

secularização e que define o conceito como chave interpretativa do cristianismo. 

O Deus que Vattimo propõe como chave de interpretação para o cristianismo 

contemporâneo está no sentido de esvaziamento de sua própria divindade, 

assumindo ser parte constituinte deste mundo. É nesse sentido que ele afirma que, 

 

a secularização não é um termo que se choque com a essência da mensagem e sim 

um aspecto constitutivo: como evento salvífico e hermenêutico, a encarnação de Jesus 

(kénosis, o rebaixamento de Deus) é ela mesma, acima de tudo, um fato arquetípico de 

secularização (VATTIMO, 2004, p. 86). 

 

Nessa mesma direção pensou Scopinho (2001, p. 99) dizendo: 

 

A questão fundamental do cristianismo é a kenosis, a qual propõe uma imagem de 

Deus que se encarna na realidade histórica do mundo, superando toda uma 

mentalidade transcendente e metafísica. A dimensão kenótica, entendida como 

presença de Deus na história, questiona a interpretação naturalista e pré-cristã de uma 

possível leitura do cristianismo. O cristianismo trágico entende a ação de Deus a partir 

de uma visão sacrificialista e violenta, ainda presente em muitos ambientes religiosos 

cristãos. 

 

Gianni Vattimo analisa o conceito de kénosis filosoficamente, demonstrando 

que o seu interesse não é teológico, muito menos dogmático. O seu interesse se 

constitui na filosofia da secularização do enfraquecimento do ser divino, afirmando 

que a  

 

filosofia e a revelação cristã é o próprio sentido da encarnação. Deus encarna-se, isto 

é, revela-se, num primeiro momento, na anunciação bíblica que, no final, “dá lugar” ao 
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pensamento pós-metafísico da eventualidade do ser. Só na medida em que encontra 

a providência neotestamentária é que esse pensamento pós-metafísico pode se 

configurar como um pensamento da eventualidade do ser, não reduzido à pura 

aceitação do existente, ao puro relativismo histórico cultural (VATTIMO In: DERRIDA, 

2000, p. 105-106). 

 

A kénosis revela-se no momento da encarnação do Cristo que se faz homem 

na história da humanidade, negando a concepção ontológica de Deus, assim como a 

proposta de uma Deus totêmico e sanguinário. A gênese kenótica está na concepção 

pós-moderna da secularização. O limite pós-moderno da secularização encontra-se 

na caridade ultrapassando qualquer tipo de instituição. Vattimo discorda do 

ontologismo, o que há é a antropologia humana afirmando que a secularização do 

religioso participa da história da salvação inaugurada pela kénosis (VATTIMO, 2004). 

A kénosis divina, fruto do amor divino pelas criaturas, sustenta e inspira a longa 

tessitura interpretativa em prol da caridade, presente no Novo Testamento e na tradição 

cristã. A fórmula agostiniana “Ama e faze o que quiseres” é expressão desse critério 

hermenêutico; por isso, o esvaziamento – isto é, o debilitamento – do conceito de ser da 

tradição conduz a um cristianismo mais original, fazendo da kénosis e da caritas, 

respectivamente, seu princípio e sua lei (VATTIMO, 1998). 

 

A transfiguração da religião 

 

Hodiernamente seria possível pensarmos no desenvolvimento de uma 

espiritualidade sem o cultivo de uma religiosidade? Atualmente não se aceita mais 

uma religiosidade estruturada na sua configuração tradicional, abalizado num 

processo de heteronomia. 

A proposta vattimiana por um cristianismo não religioso não é a constatação 

de uma forma de ateísmo contemporâneo, mas pode-se confirmar como um 

cristianismo que caminha para um processo de superação do nexo entre 

cristianismo, metafísica e violência, que convém meditá-la em seu conteúdo, 

enquanto mensagem de amor. 

Gianni Vattimo sugere uma nova proposta de religiosidade no contexto pós-

moderno. Em sua obra Depois da Cristandade (2004), ele anuncia a “religião 

transfigurada” como uma forma que melhor interpreta as características da 
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experiência religiosa dentro do contexto da Pós-modernidade. Em sua crítica 

filosófica, ele admite que esta “religião transfigurada” nada mais é do que o retorno 

do religioso na contemporaneidade em que há a possibilidade de uma experiência 

religiosa pós-moderna e de que os contornos desta experiência ocorrem quando o 

Deus reencontrado na Pós-modernidade pós-metafísica é, tão somente, o Deus do 

livro e não apenas no sentido subjetivo do genitivo, ou seja, como autor da revelação 

bíblica, mas também no sentido objetivo. Trata-se de um Deus que se nos apresenta 

somente no livro, que não “existe” como uma realidade objetiva fora do anúncio de 

salvação que, de formas historicamente mutáveis e predispostas a uma contínua 

reinterpretação por parte da comunidade dos crentes, nos foi feito pela Sagrada 

Escritura e pela tradição viva da Igreja (VATTIMO, 2004). 

Para Gianni Vattimo (2004), a religiosidade que se constitui na 

contemporaneidade é uma religiosidade ainda marcada pelos discursos violentos e 

que isso deve ser mudado com uma proposta da redução da violência, que só é 

possível através da secularização, entendida como movimento de enfraquecimento 

das estruturas fortes do cristianismo, reforçando seu aspecto na encarnação. Isso 

acontece no momento em que ele apresenta o seu pensamento enfraquecido, que 

está relacionado com a herança cristã ao confessar que Deus torna-se humano, 

enfraquece-se e, portanto, lança-se numa dinâmica relacional amorosa sem apegar-

se a uma rigidez metafísica. Jesus revela que só no interior da história humana, e não 

fora dela, se encontra o acontecimento salvífico, ao chamar seus discípulos de 

amigos e ao encontrar-se com “pecadores” e prostitutas (FERREIRA, 2011). 

 

Algumas considerações 

 

A presente pesquisa demonstrou que, na chamada pós-modernidade, com a 

desconstrução dos grandes relatos, desestruturou-se as grandes “verdades” em 

benefício de uma visão pluralista, não cabendo mais um discurso fundamentado 

apenas no pensamento Metafísico. Pois não há mais fatos, apenas interpretações a 

cerca dos fatos (hermenêutica). Por conseguinte, a Modernidade se constituiu como 

um período representativo e desafiador aos estudos do fenômeno religioso, 
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decretando o fim dos grandes relatos como única explicação plausível sobre o mundo 

e as coisas que nele habitam. 

Viu-se, nesta pesquisa, que Gianni Vattimo aprofunda a ideia de “superação 

da metafísica”, a partir da influência de Nietzsche e Heidegger, buscando salientar e 

descrever as consequências que seus pensamentos trouxeram para a Religião na 

contemporaneidade, de modo específico, para o cristianismo. Percebeu-se também 

a proposta vattimiana por um retorno à religião, no qual, a secularização aparece 

como consequência legítima e elemento característico à religiosidade no Ocidente, 

assim como, as implicações do pensiero debole vattimiano na condução por um 

cristianismo flexível, modesto e não dogmático, destituído de um caráter dominador 

e violento. Tais características são evocadas por ele ao destacar o caráter kenótico 

do Deus cristão. 

Entendemos que em muitos momentos as crenças são apresentadas como 

exclusivas e excludentes. Para herdar o legado das tradições, deve-se aprender a lê-

las como puros sistemas simbólicos, que falam de uma determinada dimensão da 

realidade que, propriamente dita, não pode ser expressa com palavras. As tradições 

religiosas, lidas sem crenças, são narrativas, mitos, símbolos, instruções e avisos 

para se fazer o caminho espiritual.  

O que se constituem são novas identidades com o cristianismo 

contemporâneo, vivenciando um amplo processo de pluralização ocorridas nas 

últimas décadas. A diversificação das identidades, discursos e movimentos cristãos 

no país desempenhou um papel primordial nessa pluralização. 
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Resumo 
Esta comunicação é parte integrante da pesquisa de doutorado em curso, que versa 
sobre os indivíduos que se identificam como sem religião com crença. Nesse 
trabalho, objetivamos apresentar as maneiras pelas quais estes indivíduos que se 
identificam como sem religião com crença, afirmam praticar e vivenciar a 
espiritualidade e as crenças religiosas. A metodologia utilizada foi mista, composta 
pelos dados da pesquisa de campo realizada por questionário estruturado digital e 
pelo referencial teórico de Danièle Hervieu-Léger. Concluímos, a partir dos dados, que 
os indivíduos sem religião com crença praticam e vivenciam a espiritualidade e as 
crenças religiosas predominantemente de maneira desinstitucionalizada e 
individualizada, sendo possível refletir sobre esses dados na perspectiva do 
referencial teórico de Danièle Hervieu-Léger. 
Palavras-chave: Espiritualidade e religião. Sem religião com crença. 
Desinstitucionalização. Individualização. Danièle Hervieu-Léger.  

 

Abstract 
This communication is an integral part of the ongoing doctoral research, which 
focuses on individuals who identify themselves as non-religious with a belief. In this 
work, we aim to present the ways in which these individuals who identify themselves 
as non-religious with beliefs claim to practice and experience spirituality and 
religious beliefs. The methodology used was mixed, consisting of field research data 
carried out by a structured digital questionnaire and the theoretical framework of 
Danièle Hervieu-Léger. We conclude, from the data, that individuals without religion 
with belief practice and experience spirituality and religious beliefs predominantly in 
a deinstitutionalized and individualized manner, making it possible to reflect on these 
data from the perspective of the theoretical framework of Danièle Hervieu-Léger. 
Keywords: Spirituality and religion. Non-religion with belief. Deinstitutionalization. 
Individualization. Danièle Hervieu-Léger. 
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Introdução 
 

Esta comunicação apresenta dados parciais da pesquisa de doutoramento em 

curso, que versa sobre os indivíduos que se identificam como ‘sem religião com 

crença’. A metodologia utilizada na pesquisa é mista (CRESWELL; CLARK, 2011) e 

abarca referencial teórico e pesquisa de campo realizada por questionário 

estruturado digital no mês de setembro de 2020. A pesquisa de campo foi realizada 

com a juventude universitária urbana da PUC Minas, incluindo discentes da 

graduação matriculados na disciplina de Cultura Religiosa e da pós-graduação do 

PPGCR em Ciências da Religião. 

A participação na pesquisa de campo foi facultativa 2  e contamos com 75 

(setenta e cinco) participantes. A amostragem não foi probabilística. (MARCONI; 

LAKATOS, 2012, p. 84). Nesta comunicação, o referencial teórico utilizado foi Danièle 

Hervieu-Léger (2015). Obtivemos em nossa pesquisa, dados socioeconômicos e de 

identificação religiosa. As identificações religiosas foram diversas. Os que se 

identificaram como “sem religião específica, mas tenho crenças religiosas”, são os 

indivíduos que designamos por sem religião com crença (SRC).  

Abordaremos especificamente as contribuições destes indivíduos sem religião 

com crença, cujo escopo é restrito à questão de número 24 do questionário 

estruturado. A questão n. 24 indagou: “Como você pratica sua religião ou 

espiritualidade? Marque todas que concordar3.” Iniciaremos pela síntese dos dados 

socioeconômico e de identificação religiosa dos SRC. 

 

                                                     
2  Pesquisa de campo submetida à Plataforma Brasil sob o CAAE: 24706819.4.0000.5137, com 
aprovação pelo Comitê de ética da PUC Minas mediante o Parecer Consubstanciado do CEP: n.: 
3.717.358, expedido em 21 de novembro de 2019 pela Profa. Dra. Coordenadora Cristiana Leite 
Carvalho. Em razão da pandemia da COVID-19, submetemos uma emenda em 24 de agosto de 2020 à 
Plataforma Brasil para conversão do questionário e TCLE da pesquisa para a modalidade digital. A 
emenda foi aprovada pelo Comitê de ética da PUC Minas, mediante o Parecer Consubstanciado do 
CEP n.: 4.264.447, expedido em 08 de setembro de 2020 pela Profa. Dra. Coordenadora Cristiana Leite 
Carvalho. 
3  As opções disponíveis eram: () “Não preciso praticar para ser religioso, basta eu crer”; () 
“Individualmente comigo mesmo. Eu não necessito pertencer a nenhuma Instituição religiosa, 
presencialmente ou virtualmente.”; () Presencialmente ou virtualmente, mas sem me vincular a 
nenhuma Instituição religiosa.” () “Presencialmente e virtualmente, mas vinculado a Instituição 
religiosa que pertenço.” () “Virtualmente por TV, rádio, site, blog, YouTube, etc., vinculado à Instituição 
que pertenço.” () Presencialmente na instituição religiosa que pertenço.” 
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Os indivíduos sem religião com crença: uma síntese do perfil socioeconômico e de 

identificação religiosa 

 

Os indivíduos que se identificaram como “Sem-religião específica, mas tenho 

crenças religiosas” (SRC), corresponderam a (23%) da nossa pesquisa de campo. 

Esse percentual é o segundo maior no grupo de identificações religiosas, atrás 

apenas dos católicos (28%). Nessa identificação SRC, a concentração de discentes 

da graduação é majoritária (76%), enquanto discentes pós-graduandos em Ciências 

da Religião somam (24%).   

Podemos dizer que o perfil socioeconômico predominante é de indivíduos que 

se identificam como de gênero feminino, com idade média de 24 anos, a totalidade 

são solteiros e não possuem filhos/as, são na maioria pardos/as, há predominância 

da profissão estudante, mormente a renda média familiar é de 1 a 3 salários mínimos, 

com média de 04 moradores na residência e são majoritariamente residentes na 

capital mineira Belo Horizonte. Essa é uma síntese do perfil dos SRC. 

Anthony Giddens (2012), explica que a “estratificação social descreve as 

desigualdades que existem entre indivíduos e grupos dentro das sociedades 

humanas. “[...] também pode ocorrer por causa de outros atributos, como gênero, 

idade, afiliação religiosa [...].” (GIDDENS, 2012, p. 311). A estratificação abordada por 

Giddens (2012) é um aspecto oportuno a ser ponderado nas análises do grupo de 

indivíduos SRC. Afinal, notamos nos dados da pesquisa de campo, indicativos 

socioeconômicos que sugerem desigualdades sociais, sobretudo na relação entre 

gênero, cor da pele e/ou raça e rendimento econômico. Consignamos a relação entre 

desigualdade social nas variáveis mencionadas e identificação religiosa, para 

análises futuras. Destarte, nosso objetivo nessa comunicação é sobretudo 

apresentar os dados relativos à prática da espiritualidade e/ou religião e crença, 

daqueles indivíduos que se identificam como sem religião com crença. 

 

A prática da espiritualidade e/ou religião pelos sem religião com crença (SRC): 

desinstitucionalização e individualização 

 

Consideramos oportunas as contribuições dos SRC, sobretudo porque 
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possibilita a esta pesquisadora uma melhor compreensão da identidade religiosa e 

da perspectiva destes indivíduos. (GRESCHAT, 2006, p. 55). Foi permitido assinalar 

mais de uma alternativa dentre as opções apresentadas, por isso, as somas não se 

limitam a 100%. Após a aglutinação das opções assinaladas, é possível identificar 

qual foi a alternativa teve maior adesão, sugerindo representatividade da prática da 

espiritualidade e/ou religião e crença, pelos sem religião com crença. Citaremos 

nessa comunicação apenas as duas alternativas mais assinaladas e a alternativa que 

não foi assinalada por nenhum indivíduo SRC. As apresentações e análises 

pormenorizadas de todas as alternativas serão objeto de outro texto. 

 

Quadro 1 – A prática da espiritualidade/religião/crença pelos SRC 

Questão n. 24 indagou: “Como você pratica sua religião ou 
espiritualidade? Marque todas que concordar 

 

 
% 

Individualmente comigo mesmo. Eu não necessito pertencer a nenhuma 
Instituição religiosa, presencialmente ou virtualmente. 
 

53% 

Presencialmente ou virtualmente, mas sem me vincular a nenhuma 
Instituição religiosa. 
 

18% 

Virtualmente por TV, rádio, site, blog, YouTube, etc., vinculado à Instituição 
que pertenço. 
  

0% 

Fonte: Pesquisa de campo (2020). 

 

Esse é um breve recorte que situa o modo de praticar a espiritualidade, religião 

e crença pelos SRC. Os SRC preferem a pratica individual e desinstitucionalizada e o 

individual, não significa em plataforma virtual. Os dois maiores percentuais, são de 

prática desinstitucionalizada. A opção virtual não se configura como um modo útil de 

prática pelos SRC. Danièle Hervieu-Léger (2015) aduz sobre a centralidade do 

indivíduo na modernidade, incluso no campo religioso, “o indivíduo que na verdade 

está no centro.” (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 139).  

Nessa esteira, o SRC se desvincula da instituição religiosa, no sentido de não 

adesão e não vinculação, mesmo que de modo virtual. Sendo assim, ocorre “a 

emancipação da tutela da tradição religiosa.” (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 33). 

Destarte, consideramos que estamos diante da individualização, autogestão e 

autorregulação da própria crença, que se opera mormente pela prática 



 

Claudia Danielle de Andrade Ritz | 887 

 

 

 

individualizada e sobretudo desinstitucionalizada. 

 

Conclusão 

 

Em razão da brevidade dessa comunicação, apresentamos apenas dados 

parciais da questão de n. 23 do questionário estruturado da pesquisa de campo, 

sobre a prática da espiritualidade e/ou religião pelos indivíduos sem religião com 

crença. Da mesma maneira, sintetizamos as respectivas análises dos dados. 

Todavia, podemos consignar que para os sem religião com crença da nossa pesquisa 

de campo, a prática da espiritualidade ocorre sobretudo de modo individual e 

desinstitucionalizado, sendo evidenciado uma individualização da crença e a 

emancipação da tutela da instituição religiosa. (HERVIEU-LÉGER, 2015, p. 33). 
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Resumo 
O yoga é conhecido como uma prática espiritual com origens indiana que tem como 
objetivo principal o apaziguamento das modulações da mente. Para tal, sua prática 
desenvolve várias estratégias ascéticas que visam trazer ao praticante os efeitos 
práticos da espiritualidade sem necessariamente passar por uma determinada 
religião. Através da revisão bibliográfica do texto Yoga Sutra de Patañjali, composto 
entre o século lll a.C. e lll d.C., pode se encontrar poucos elementos devocionais que 
corroboram com a proximidade do Yoga com o hinduísmo védico. Aproximando o 
yoga de uma prática onde uma divindade específica não é colocada como elemento 
central para a espiritualidade. O próprio conceito de Deus dentro do texto não 
apresenta uma divindade que deva ser soberana ou que precise ser incluída na 
organização do Estado. Através da análise do código ético do yoga, divididos entre: 
não violência, verdade, não roubo, controle da sexualidade, desapego, disciplina, 
pureza, contentamento, constante estudo do ser e contemplação a Ishawara, pode 
encontrar que essa espiritualidade laica não se encontra ligada a uma instituição 
religiosa ou tem a intenção de propagação desse código ético. Esse afastamento de 
uma religião em específico possibilita que o Yoga Sutra de Patañjali seja estudado 
em a obrigatoriedade de uma proximidade com o Estado, em especial do que 
podemos chamar de Estado Indiano. Concluímos que mesmo em sua origem paralela 
com o hinduísmo védico, o yoga é uma prática espiritual que, em seu texto original 
na voz de Patañjali, tem pouca relação com o hinduísmo védico, aproximando o Yoga 
de uma espiritualidade laica. 
Palavra-chave: Yoga. Yoga Sutra de Patañjali. Espiritualidade Laica. 
 
Abstract 
Yoga is known as a spiritual practice from Indian origins, which the main aim is to 
calm the modulations of the mind. In this way, its practice develops several ascetics 
strategies what aim to bring spiritual impact without being attached to a specific 
religion. By the systematic bibliography revision of the Patanjali Yoga Sutra, written 
somewhere between the lll B.C. to lll A.C. we could find few devotional elements that 
add up the idea of yoga´s proximity with the vedic Hinduism. Putting yoga close to a 
practice where a specific divinity is not placed as key element for its spirituality. The 
concept of God itself in the text doesn´t represent a deity that must be all powerful or 
that needs to be included in the management of the State. From the analysis of the 
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ethical code, divided among non-violence, truth, no stealing, sexual control, 
detachment, purity, contentment, study of the self and contemplation on Ishwara, we 
could find that this secular spirituality isn´t connected to a religious institution or it 
has the intention to spread its ethical code. We concluded that even if yoga has its 
development in parallel with the vedic Hinduism, yoga is a spiritual practice that in its 
original text, in the voice of Patanjali has little relation with the vedic Hinduism, putting 
yoga next to a secular spirituality. 
Keyword: Yoga. Patañjali Yoga Sutra. Secular Spirituality. 
 

O yoga é conhecido como uma prática espiritual com origens indiana que tem 

como objetivo principal o apaziguamento das modulações da mente. Para tal, sua 

prática desenvolve várias estratégias ascéticas que visam trazer ao praticante os 

efeitos práticos da espiritualidade sem necessariamente passar por uma 

determinada religião. 

Essa prática faz parte da história do hinduísmo na Índia antiga, por vezes se 

aproximando de práticas hindus, budistas, jainistas e ajivikistas, e outras se 

afastando drasticamente do modelo religioso do século V a.C. Essa aproximação do 

yoga com outras religiões fez com que fosse assimilada em partes pelo próximo 

hinduísmo; 

 
Hacker pode estar correto que no período moderno, hindus usavam estratégias 

inclusivistas para defender sua religião das tentativas dos missionários cristãos em 

provar a superioridade cristã. Mas ao longo da história da Índia, essas estratégias 

também foram usadas como ferramentas para assimilação de posição de poder, como 

nas contínuas tentativas de absorver o jainismo, budismo e até mesmo o siquismo para 

dentro do hinduísmo. (NICHOLSON, 2010, p. 187, tradução nossa). 

 
Em seu texto de maior autoridade, o Yoga Sutra de Patañjali, encontramos 

diversas descrições do processo de autorrealização, ética, teorias da mente e o 

conceito de Deus. A partir desses conceitos, podemos observar que a prática do yoga 

é uma prática individualizada que não tem intenção de levar ao Estado um conceito 

fechado de religião ou divindade. 

Atualmente a prática do yoga é popular no Brasil e na Índia ela tem se tornado 

objeto de política partidária de Narenda Modi para diversas escolas indianas, em um 

tipo de yoginização das estruturas educacionais da Índia. 
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A palavra yoga vem do sânscrito yug que, em um primeiro momento, significa 

unir, juntar ou conectar. A prática espiritual do yoga tem com origens na Índia e tem 

como objetivo principal o apaziguamento das modulações da mente. Para tal, sua 

prática desenvolve várias estratégias ascéticas que incluem a dimensão ética 

(yamas e niyamas), posturas físicas (āsanas), técnicas de respiração (prānāyama), 

recolhimento dos sentidos (pratyahara), concentração (dharana), meditação 

(dhyāna) e êxtase (samādhi).  

O texto de maior autoridade no yoga é o Yoga Sūtra de Patañjali que é 

conhecido como um compilado de práticas do yoga organizadas de forma 

sistematizada mas que também foram influenciadas por várias tradições presentes 

no subcontinente indiano entre os séculos lll a.C a lll d.C. Tradições como o budismo, 

jainismo, e os próprios hinduísmo védicos contribuíram para que a espiritualidade do 

yoga fosse condensada nesse texto. 

O próprio personagem de Patañjali, compilador do texto, não tem sua história 

certa. Por vezes descrito como um personagem mitológico, outras como continuador 

da escola filosófica de sāṁkhya 

 

Patañjali foi provavelmente o representante mais notável da escola sāṁkhya de yoga, que 

constitui o tema da nossa investigação atual. Patañjali não apenas coletou as diferentes 

formas de práticas de yoga e reuniu as diversas ideias que foram ou poderiam ser 

associadas ao yoga, mas as inseriu na metafísica sāṁkhya e deu-lhes a forma em que 

foram transmitidas a nós. (DASGUPTA, 1979, p. 51, tradução nossa). 

 

O Yoga Sūtra de Patañjali possui 196 versos (sūtras) distribuídos em 4 

capítulos (Samādhi Pada, Sādhana Pada, Vibhuti Pada e Kaivalya Pada). O Samādhi 

Pada apresenta as definições dos estados de consciência, Sādhana Pada descreve o 

processo da prática espiritual do yogi, Vibhuti Pada relata as qualidades 

sobrenaturais e o Kaivalya Pada trata do processo de autorrealização final do 

praticante. 

A dimensão ética do yoga é fundada na autodisciplina, desta forma a 

responsabilidade de suas ações são colocadas no yogi em si. O primeiro passo da 

ética são os yamas, justamente voltados para questões que o yogi lidará com outra 

pessoa. Os yamas são cinco observações de conduta que o yogi deve ter para com o 
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outro. Seja ela um comportamento não violento ou até mesmo o desapego de bens 

materiais.  

Provavelmente será uma surpresa para muitos saber que o progresso no yoga depende 

da bondade no caráter pessoal e nas relações sociais, e que isso é, de fato, estabelecido 

com autoridade como o primeiro requisito no sistema de linha principal do yoga, a saber, 

os Yoga Sūtras de Patañjali. (WOOD, 1962, p. 37, tradução nossa). 

 

Como dissemos acima, essa ética não gravita ao redor de divindades nem no 

recebimento de recompensas em uma vida passada e sim no impedimento de novos 

karmas negativos ou conflitos desnecessários com o outro. “Os yamas são não 

violência, veracidade, abstenção de roubar, celibato e renúncia de bens 

[desnecessários].” (BRYANT, 2009, p. 243, tradução nossa). Para facilitar nosso 

entendimento na cultura brasileira, adotaremos a tradução dos yamas como não 

violência, verdade, não roubo, controle da sexualidade e desapego. 

O niyamas são o código individual do yogi para com ele mesmo, ele também 

se divide em cinco, sendo eles a pureza, disciplina, contentamento, estudo do ser e 

contemplação a Īśvara (Deus na filosofia do yoga). Os yamas e niyamas promovem 

a harmonia entre o mundo exterior e o mundo interior. Evidentemente que a ética de 

Patañjali não deve ser imposta em ninguém ou em pessoas que não praticam yoga, 

pois ela tem a intenção de regular a vida individual do praticante e não cimentar uma 

ética para todos os seres humanos. 

Em se tratando da espiritualidade laica do yoga, notamos que ela não tem a 

intenção de ser colocada como ética para toda a nação ou influenciar decisões 

públicas, uma vez que a prática do yoga é uma prática individual de caráter 

autodisciplinar. Até mesmo sua metafísica não tem características expansivas, de 

fato sua metafísica tem origens na escola filosófica de sāṁkhya, o conceito de Deus 

(Īśvara) também se encontram mais próximos de uma divindade não criadora e não 

intervencionista, como normalmente encontramos no panteão védico. A ética yogi, 

por sua vez, também não é pautada em uma tentativa de estar de acordo ou viver a 

maneira pré-estabelecida com a vontade divina. 

Em seu discurso para esclarecer quem, ou o que é Īśvara, encontramos 5 

versos que tratam exclusivamente do conceito de Īśvara, são eles os versos 1.23 “Ou 



 

Everaldo Clemente da Silva | 893 

 

 

 

[no estado mencionado anteriormente de samādhi] de devoção a Īśvara” (BRYANT, 

2009, p. 81, tradução nossa), 1.24 “Īśvara é um puruṣa especial. Ele é intocável pelos 

obstáculos [da prática do yoga], karma, frutificação do karma, e predisposições 

subconscientes” (BRYANT, 2009, p. 87, tradução nossa], 1.25 “Nele, a semente da 

omnisciência é insuperável] (BRYANT, 2009, p. 99, tradução nossa), 1.26 “Īśvara foi 

também o professor dos anciões, porque ele não é limitado pelo Tempo” (BRYANT, 

2009, p. 103, tradução nossa) e 1.27 “O nome que o designa é a sílaba mística Ōṁ” 

(BRYANT, 2009, p. 105, tradução nossa). Nesses versos, em especial o código ético 

de devoção à Īśvara (Īśvara Praṇidhāna), podemos notar que Īśvara é uma entidade 

diferente da alma yogi, ou seja, Īśvara possui uma natureza distinta da natureza yogi, 

tornando-se assim uma entidade objetivamente diferente.  

Īśvara também não é afetado pelos laços kármicos, em outras palavras, ele 

não tem resultado das ações em si. Isto porque Īśvara, não está envolvido no 

processo de criação da natureza. Esta tarefa é deixada para Prakriti, a própria 

natureza. 

Īśvara também é conhecido como o professor dos anciões, não sendo limitado 

pelo tempo. Nesse verso, Patañjali nos informa que Īśvara sempre existiu, não tem 

nascimento nem morte. Ao considerarmos esse verso com bastante cuidado, não 

podemos atribuir a nenhuma divindade que tenha um nascimento ou morte como 

sendo o próprio Īśvara. Essa distinção faz-se importante ter em mente, pois 

posteriormente a composição do Yoga Sūtra de Patañjali, nós encontraremos vários 

textos hindus atribuindo a posição de Īśvara a Kṛṣṇa, Śiva, Viṣṇu, Brahma, entre 

outros. 

A própria devoção a Deus acaba se tornando coadjuvante no processo da 

espiritualidade do yogi sem que isso afete sua jornada por todo o sistema de 

espiritualidade composto por ética, posturas físicas e meditação. 

Considerando a dimensão ética do yoga e a representação do conceito de 

Deus dentro da prática, nota que o yoga não foca sua metafísica na expansão de seus 

praticantes muito menos em uma normatização de como o Estado deveria se 

organizar. Por isso, o yoga é uma prática que possibilita, não somente ao yogi ter ou 

não uma religião, como uma diversidade de praticantes com religiões diferentes, sem 

que elas sejam utilizadas como base de organização do Estado. 
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A laicidade que apresentamos nesse artigo não é necessariamente uma 

separação do Estado e da Igreja (no caso da Índia, o Hinduísmo), mas “regime social 

de convivência, cujas instituições políticas estão legitimadas principalmente pela 

soberania popular e já não por elementos religiosos” (BLANCARTE, 2008, p.30).  

O Estado laico é, uma garantia da prática religiosa das pessoas. Possuindo 

uma dupla frente: primeira – a não interferência do religioso do cidadão e liberdade 

de expressão religiosa. Entretanto, na atualidade o Primeiro Ministro Indiano 

Narendra Damodardas Modi em sua atual legislatura introduziu o yoga como prática 

a ser estimulada dentro do sistema educacional indiano. Promovendo assim uma 

proximidade da prática do yoga com um Estado que visa trazer o yoga como prática 

estatal. 

Nesse sentido notamos que o uso do yoga como uma fundamentação hindu 

como política de Estado não corresponde a prática do yoga encontrada no Yoga Sutra 

de Patañjali, uma vez que esse texto não trata de Estado, leis, expansão da doutrina 

do yoga ou adoção de uma religião única para que o yogi possa alcançar sua 

autorrealização final. 

É por isso que ao ser incorporado o yoga com um modelo hindu de Estado, 

precisamos ter em mente que essa prática não pertence a nenhuma religião 

específica, mesmo tento suas origens no subcontinente indiano. 

Concluímos que mesmo em sua origem paralela com o hinduísmo védico, o 

yoga é uma prática espiritual que, em seu corpo original na voz de Patañjali, tem 

pouca relação com o hinduísmo védico, aproximando o yoga de uma espiritualidade 

que não visa sua expansão ou normatização de um Estado a partir de seus princípios 

éticos, conceitos de divindade ou objetivo final de autorrealização. 

Não encontramos nenhum verso do Yoga Sūtra de Patañjali que possa ser 

interpretado como uma prática que deve ser levada a todos com a intenção de 

promover um bem estar para um país, como um todo. Muito pelo contrário, o yoga 

visa a transformação individual, focando todos os seus esforços em uma teoria onde 

o ser humano é o foco principal e depende somente dele trilhar sua jornada pela 

espiritualidade subjetiva sem que a mesma seja utilizada como instrumento de 

organização política. 
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99. ESOTERISMO NOVAERISTA E A TEORIA CONSPIRATÓRIA EURASIANA 

 

NEW AGE ESOTERICISM AND THE EURASIAN CONSPIRACY THEORY 

 

Fabio Mendia1 
 

ST 14 - Novos movimentos religiosos e espiritualidades laicas 
 

Resumo 
As pessoas, são movidas pela sua percepção da realidade através de narrativas, 
muitas vezes propositalmente destorcidas. E a história é testemunha dos desastres 
que essas narrativas podem proporcionar. O objetivo deste artigo é chamar a atenção 
para a atual Teoria Conspiratória Eurasiana, fortemente marcada pelo Esoterismo 
Ocidental tradicionalista, pela Ariosofia germânica, e por uma visão escatológica que 
associa o Neopaganismo e o Vedanta hindu com o Cristianismo Ortodoxo Russo. 
Essa teoria contrapõe os Atlanticistas (Americanos e Europeus Ocidentais) e os 
Eurasianos, como agentes modernos de uma luta que se prolonga desde o início dos 
tempos. Uma conspiração metafísica global, entre duas posições dominantes, onde 
os verdadeiros sujeitos dessa história não são pessoas, mas forças sobre-humanas 
e sub-humanas agindo através das pessoas. Pelo porte intelectual e a influência 
política e cultural de seus líderes, em particular de Alexandr Dugin, seu mentor, pelo 
seu caráter quase religioso e pela grande quantidade de seus adeptos, esse 
movimento merece ser acompanhado e a teoria que lhe dá suporte analisada 
seriamente, pois tem um elevado potencial disruptivo, inclusive pelo seu paralelismo 
com a visão mitológica que fundamentou a ideologia Nazista e ainda influencia os 
atuais movimentos da direita radical.  Sua base psicológica não se alicerça apenas 
numa saudade banal da geopolítica da guerra fria, mas numa profunda nostalgia de 
um tempo mítico, a Idade de Ouro, sob a égide da Tradição Primordial, que um 
desfecho do conflito, favorável à Eurásia, faria retornar. E essa visão, por sua vez 
reforça os argumentos e as atitudes, da direita radical no Ocidente. 
Palavras chaves: Tradicionalismo. Geografia Sagrada. Eurásia. Alexandr Dugin. 
 
Abstract 
People’s perception of reality is formed by narratives, often purposely distorted. And 
history is a witness to the disasters that these narratives can provide. The aim of this 
article is to draw attention to the current Eurasian Conspiracy Theory, strongly 
marked by traditionalist Western Esotericism, Germanic Ariosophy, and an 
eschatological view that associates Neopaganism and Hindu Vedanta with Russian 
Orthodox Christianity. This theory opposes Atlanticists (Americans and Western 
Europeans) and Eurasians as modern agents of a battle lasting since the beginning 
of time. A global metaphysical conspiracy, between two dominant positions, where 
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the true agents are not people, but preterhuman and subhuman forces acting through 
people. Due to the intellectual, political, and cultural influence of its leader, Alexandr 
Dugin, its almost religious character, and its large number of adherents, this 
movement deserves to be followed and the theory that supports it seriously analyzed, 
because it has a high disruptive potential, including for its parallelism with the 
mythological vision that influenced Nazi ideology and still influences the current 
radical right movements. Its psychological foundation is not only based on the 
memory of the geopolitics of the cold war, but on a deep nostalgia for a mythical time, 
the Golden Age, under the aegis of the Primordial Tradition, which an outcome of the 
conflict favorable to Eurasia, would return. And this view, in turn, reinforces the 
arguments and attitudes of the radical right in the West. 
Keywords: Traditionalism. Eurasia. Sacred Geography. Alexandr Dugin. 

 

Introdução  

 

A Nova Era nasceu como uma contracultura visando se contrapor ao mundo 

polarizado da década de 1960 e em particular ao modo de vida vigente no chamado 

Ocidente. Ela apresentava inicialmente uma cosmovisão calcada no Esoterismo 

Ocidental, especialmente no ocultismo. Sua visão política era nitidamente anti-

establishment acusando os governos, as universidades e o Cristianismo dominante 

de oprimirem o mundo, baseados numa perspectiva retrógrada. Criou-se assim uma 

mentalidade conspiratória novaerista que, embora não pudesse ser associada a uma 

teoria específica, desenvolveu teorias variadas de conluios liberticidas. Como afirma 

Hanegraaff, as pessoas participantes das diferentes formas da Nova Era passaram a 

se considerar parte de uma comunidade, internacional invisível de indivíduos de 

mentes afins, cujos esforços coletivos iriam transformar o mundo num lugar melhor 

e mais espiritual. (HANEGRAAFF 2005: 6496). Não por acaso um dos livros icônicos 

da Nova Era dos anos 1980 se chamou “A Conspiração Aquariana” (FERGUSON, 1980) 

O movimento inicial da Nova Era foi se transformando ao longo do tempo, 

englobando novos modos de pensar proveniente das mais diversas culturas, 

mantendo, porém, algumas das características de seu pensamento original. (vide 

GUERRIERO et al, 2018). .  

Michael Strmiska, observa que uma dessas divisões, que ganhou destaque, foi 

a do “neo-paganismo”, que, segundo ele, hoje se distribui em grupos que oscilam 

entre dois polos: o do “Sangue e Solo”, que enfatiza aspectos étnicos, tradicionais 

e/ou nacionalistas e o polo da “Paz e Amor”, ligado a uma visão integrada e mais 
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universalista do mundo, já tradicional na Nova Era (STRMISKA, 2018). O primeiro polo 

tende a alimentar teorias conspiratórias, como por exemplo, as da Direita Radical 

Americana, o Jihadismo e a da “Conspiração Eurasiana”.  

Uma teoria da conspiração geralmente se refere a um subconjunto de 

narrativas em que se acredita que a causa final de um evento seja devido a uma trama 

malévola de vários atores trabalhando em conjunto. São narrativas muitas vezes 

criadas em prejuízo de pessoas, grupos, movimentos ou ideais. Uma ideia recorrente 

das teorias conspiratórias é que nada é o que parece ser, há sempre um plano por 

trás dos grandes acontecimentos que têm segundas intenções (vide 

FRANKS,  BANGERTER e BAUER, 2013).  

Olhando para a história percebemos que muitos dos eventos que a moldaram 

provieram de teorias conspiratórias. Mais recentemente, apenas como exemplos, 

podemos apontar as teorias da Ariosofia, que prepararam o terreno para a ideologia 

nazista, e as teorias descritas no infausto “Protocolo dos Sábios do Sião”, usadas 

para justificar o Holocausto, entre tantas outras. (vide GOODRICKE-CLARK, 2005). 

Portanto, as teorias conspiratórias podem ser extremamente perigosas. 

O objetivo deste artigo é chamar a atenção para o atual Movimento Eurasiano, 

baseado numa teoria conspiratória, que, pelo porte intelectual e a influência política 

e cultural de seus autores, merece ser acompanhada e estudada seriamente, pois tem 

um elevado potencial disruptivo uma vez que tem fundamentos quase religiosos e 

conta com grande número de adeptos.  

Essa teoria teve um período de maturação que começou na era pós-stalinista 

da União Soviética nos anos 1960, num movimento que foi fortemente marcado pelo 

esoterismo ocidental tradicionalista, pela Ariosofia nórdica, e pelo Vedanta hindu.  

 

A Cultura na União Soviética e o Círculo Yuzinskhy 

 

Como aponta Birgit Manzel, dado o rígido controle do estado, não ocorreram 

na União Soviética as grandes manifestações de jovens, que caracterizaram a Nova 

Era no ocidente, mas formram-se pequenos grupos de intelectuais que se reuniam 

para trocar ideias contraculturais que divulgavam através de jornais clandestinos 

mimeografados, os chamados samizdat, a mídia alternativa da época. Dentre esses 

http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=BradleyFranks&UID=94409
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=AdrianBangerter&UID=65062
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=MartinBauer&UID=89763
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grupos destacou-se o “Círculo Yuzhinky” formado em torno do poeta e escritor Yuri 

Mamleev (1931-2015).  

Manzel lembra que apesar do estado ser oficialmente ateu, as obras esotéricas 

não eram consideradas religiosas nem subversivas e na própria biblioteca Lenin de 

Moscou, havia uma extensa lista de obras clássicas do esoterismo ocidental. Em 

particular no círculo Yuzhinsky, ganharam força as ideias dos escritores esotéricos 

tradicionalistas, anti modernistas, metafísicos, principalmente René Guénon e Julius 

Evola. Guénon, era anti-modernista e equiparava a civilização atual ao Kali Yuga 

hindu, etapa mais baixa da involução humana, a Idade do Ferro, e defendia um retorno 

aos valores da “Tradição Primordial”, base de todas as religiões “verdadeiras”. Julius 

Evola, de outro lado, fora um dos grandes influenciadores da ideologia fascista na 

Itália. Além destes autores, a partir do famoso livro “O Despertar dos Magos”, de Louis 

Pawels e Jacques Bergier, a visão Ariosófica do começo do século XX, que inspirou a 

ideologia nazista, passou a ser intensamente discutida por esse grupo. Essa visão 

apontava para a antiga terra Hiperborea, a Terra do Norte, dos antigos Gregos, a ou 

Arktogea da tradição Nórdica, como sendo a origem da tradição Ario-germânica e 

Védica, com seus supostamente elevados valores tradicionais. A Teosofia de 

Blavatsky, também era estudada, assim como as obras dos demais esoteristas 

russos. (vide MANZEL, 2007)  

 

Alexandr Dugin e a conspiração Eurasiana 

 

Nesse caldo de cultura, em 1980, filiou-se e foi iniciado no Círculo Yuzhinsky 

o jovem Alexandr Dugin, nascido em 1962, estudante da Escola de Aviação de 

Moscou. 

Segundo Jafe Arnold, o primeiro livro assinado por Alexandr Dugin, “Os 

Caminhos do Absoluto” foi publicado em 1989 e contêm duas ideias chaves, a 

primeira onde introduz a ideia do “Tradicionalismo Radical”, baseado nas teorias de 

Guénon, que Dugin aponta enfaticamente como “nosso guia espiritual e Mestre”. A 

segunda sobre a “Gnose Escatológica”, o significado metafísico do final dos tempos 

e da sinistra sombra do Ocidente, com seu processo anti-metafísico, que procura 

conquistar o planeta.  
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Em 1990, Dugin fundou a Associação Histórico-Religiosa Arktogeia que foi o 

centro de sua rede política e intelectual nos anos subsequentes. Em seu manifesto 

de lançamento Dugin diz que o povo da Arktogeia defende o mundo da Tradição, o 

mundo do Polo, o mundo do Ser, numa luta final planetária contra o Anticristo 

identificado como o Ocidente liberal, o modelo liberal-capitalista em geral, o Império 

do Mal Atlanticista e os EUA em particular. Outros textos importantes de Dugin, foram 

publicados em 1994: “A Revolução Conservadora, o Terceiro Caminho” e em 1996 “Os 

Mistérios da Eurásia” (vide ARNOLD, 2019). 

Já no prefácio de “Os Mistérios da Eurásia”, Dugin explicita que o objetivo 

específico do livro é o de estudar a geografia sagrada do continente euroasiático. 

Segundo Arnold, para a Tradição guenoniana, o local onde as pessoas vivem, além 

de uma dimensão física, tem também uma dimensão metafísica, correspondente a 

arquétipos espirituais que estão além do plano material. Assim, ao examinar essa 

Geografia sagrada das terras russas, Dugin buscaria, de um lado mostrar a relevância 

da Russia dentro da própria Tradição, uma vez que ela está situada bem no centro do 

continente Eurasiano e, de outro, que para os Russos seguir estas ideias de Guénón 

leva fatalmente a apelar para a tradição Ortodoxa Russa e às demais tradições da 

Rússia sagrada, que se manifestam em seus ícones, na hagiografia, nas crônicas, nos 

templos, nos mitos, lendas e histórias. Nessa narrativa à Rússia cabe a missão 

cósmica de expressar o Leste metafísico das tradições Hiperbóreas, Arianas e da 

Turania. A partir dessas premissas, Dugin elabora os contornos de uma conspiração 

metafísica global, na qual a História é uma grande guerra espiritual entre duas 

posições dominantes. Os sujeitos dessa história não são pessoas, mas forças sobre-

humanas e sub-humanas agindo através das pessoas. Essa Guerra que se 

desenvolve desde o início dos tempos teve sua expressão antiga na revolta da 

degenerada cultura da Atlântida contra a sua luminosa predecessora a Hiperbórea.  

Em 1993, Dugin voltou-se para a política e ajudou a fundar o Partido Nacional 

Bolchevique cuja missão era fusão do nacionalismo tradicional com justiça social e 

a igualdade, e o estabelecimento de uma nova ordem baseada nas tradições 

nacionais e sociais do povo russo. A analogia com o Nacional Socialismo Alemão 

não parece ser mera coincidência. 
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Em 1996 Dugin emitiu um manifesto religioso: “A metafísica do evangelho: 

Esoterismo Ortodoxo”, ressaltando a vitalidade metafísica do Cristianismo Ortodoxo 

Russo. Nele afirma que Moscou é a terceira Roma (depois da queda de 

Constantinópla), está no centro da meta-história imanente e transcendente do 

Cristianismo e o Anticristo Ocidental estaria tentando convencer o mundo que o 

verdadeiro Anticristo é o Continente Russo e seu polo secreto.  

Arnold aponta que atualmente Alexandr Dugin é um dos ideólogos russos mais 

conhecidos pelo grande público, pois é um comentador frequente de relações 

internacionais na mídia russa. No nível político é o líder do Movimento Eurasiano, um 

partido político, fundado em 2001, sucessor do Partido Bolchevique Nacional, que 

apoia o governo Putin, do qual, aliás, Dugin seria amigo. No Nível Intelectual, Dugin 

foi professor de Sociologia da Universidade Estadual de Moscou e publicou, até hoje 

(2019), mais de 30 livros, além de revistas, inúmeros artigos, e conferências. Segundo 

Arnold, a mídia ocidental o descreve como sendo atualmente “o mais perigoso 

filósofo do mundo”. Uma parte dessa mídia o tem chamado de “Rasputin do Putin”.  

Como toda a teoria conspiratória, a Teoria Eurasiana se define melhor por 

aquilo que ela é contra do que pelo que é a favor. Arnold observa que em seu 

manifesto Arktogeia, por exemplo, Dugin cita como personagens centrais para sua 

causa 47 nomes: entre os quais, René Guénon, o Aiatullah Khomeini, Che Guevara, Sri 

Ramana Maharshi Johnny Rotten (músico do grupo Sex Pistols), ao lado de 

Nietzsche, Marx, Sartre, Jung e Dostoyevsky (ARNOLD, 2019: 57). Como se pode 

depreender dessa lista, o objetivo de Dugin seria destruir a chamada civilização 

ocidental, atacando-a por todos os lados, da esquerda, da direita, de cima através de 

conceitos metafísicos, de baixo através da subversão política e econômica. 

Evidentemente isso fortalece as teorias conspiratórias contrárias da direita radical 

no ocidente. Como exemplo dessa reação vide no Google um debate entre Olavo de 

Carvalho, inspirador de Bolsonaro, e Aleksandr Dugin, de 2012 

(www.youtube.com/watch, 2021). 

 

Conclusão 

 

Assim, vimos que o desenvolvimento de um pensamento contracultural do tipo 

http://www.youtube.com/watch
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novaerista, com base no esoterismo ocidental e com influência indiana, surgiu do 

outro lado da Cortina de Ferro, mas com características bem diferentes daquelas 

deste lado. Inicialmente, nos anos 1970 e 1980, foi um movimento de pequenos 

grupos, semi-secretos. Depois, nos anos noventa, se fragmentou e abriu espaço, 

como no ocidente, para grupos com a visão neo-pagã de “sangue e solo”. E propiciou 

o surgimento de um movimento de cunho nacionalista baseado numa teoria 

conspiratória de ordem metafísica, que se reflete num amplo antagonismo entre os 

Atlanticistas ocidentais, descendentes culturalmente dos Atlantes, e os Eurasianos, 

descendentes dos povos do Norte, da Arktogea, da Hiperborea.  

O importante a notar neste caso é a força de uma teoria conspiratória quase 

religiosa, que seria importante acompanhar, por seu potencialdisruptivo. Ela conta 

com número crescente de adeptos, cuja base psicológica não se alicerça apenas 

numa saudade banal da geopolítica da guerra fria, mas numa profunda nostalgia de 

um tempo mítico.  E que tem um grande paralelismo com a visão Ariosófica que 

fundamentou a ideologia Nazista.  
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Resumo 
Nesta comunicação apresentaremos os resultados parciais da construção da 
primeira parte da nossa pesquisa sobre a socialização dos roqueiros/as sem religião, 
que estão nas tribos urbanas headbangers em Belo Horizonte. Nessa parte, 
mostraremos como a dinâmica da cidade e o influxo da pós-modernidade 
fomentaram a socialização nessas tribos, considerando a força dos relacionamentos 
que acontecem na construção do cotidiano, do imaginário e da memória criada 
nesses grupos. Mostraremos também, reconhecendo o contexto de crise nas 
diversas áreas sociais no Brasil, como se deu o início da cena underground em Belo 
Horizonte, destacando a atuação dos roqueiros/as sem religião nas tribos urbanas 
headbangers. Isso acabou ajudando essas tribos em sua resistência aos poderes 
instituídos, entre eles o político e religioso, e também na construção sociológica e 
cultural, com a solidariedade, comunhão e coletividade. A metodologia proposta para 
esta pesquisa ocorreu com a revisão bibliográfica 2 . Para tanto, utilizamos como 
principal teórico o sociólogo francês Michel Maffesoli em diálogo com outros 
autores. Nesse aspecto, a hipótese parece que vai sendo confirmada, pois para a 
maioria dos participantes da pesquisa, que são roqueiros/as sem religião, a cidade e 
aspectos da cultura pós-moderna parecem ter possibilitado uma espiritualidade não 
religiosa na socialização da tribo urbana headbanger em torno da música rock, heavy 
metal e seus subgêneros. 
Palavras-chave: Cidade e pós-modernidade; rock, heavy metal e seus subgêneros; 
roqueiros/as sem religião; tribos urbanas headbangers; espiritualidade não religiosa; 
Michel Maffesoli. 
 
Abstract 
In this communication, we will present the partial results of the construction of the 
first part of our research on the socialization of rockers without religion, who are in 
the urban headbangers tribes in Belo Horizonte. In this part, we will show how the 
dynamics of the city and the influx of post-modernity fostered socialization in these 
                                                     
1 PUC-Minas. Doutorando em Ciências da Religião. Bolsista pela CAPES. 
 flavioposttrevor@yahoo.com.br 
2 Esta comunicação está ligada à pesquisa de doutorado em andamento no PPGCR da PUC Minas com 
o título: “O ROCK COMO ESPIRITUALIDADE NÃO RELIGIOSA. ESTUDO SOBRE OS RITUAIS, 
SOCIABILIDADES E COSMOVISÃO DE ROQUEIROS SEM RELIGIÃO EM BELO HORIZONTE.”  
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tribes, considering the strength of the relationships that take place in the construction 
of everyday life, imagination and memory created in these groups. We will also show, 
recognizing the context of crisis in the various social areas in Brazil, how the 
underground scene began in Belo Horizonte, highlighting the role of rockers without 
religion in urban headbangers tribes. This ended up helping these tribes in their 
resistance to established powers, including the political and religious, and also in the 
sociological and cultural construction, with solidarity, communion and collectivity. 
The proposed methodology for this research occurred with the literature review. For 
that, we use as main theorist the French sociologist Michel Maffesoli in dialogue with 
other authors. In this respect, the hypothesis seems to be confirmed, as for most 
research participants, who are rockers without religion, the city and aspects of 
postmodern culture seem to have enabled a non-religious spirituality in the 
socialization of the urban tribe headbanger around rock music, heavy metal and its 
subgenres. 
Keywords: City and postmodernity; rock, heavy metal and its subgenres; rockers 
without religion; urban tribes headbangers; non-religious spirituality; Michel 
Maffesoli. 
 

Introdução 

 

Notamos que o aumento demográfico das grandes cidades e a influência da 

pós-modernidade3, proporcionaram novas formas de discursos nas mais variadas 

áreas da vida humana, como a social, política, econômica, cultural e também a 

religiosa. Isso também foi verificado na nossa pesquisa com os roqueiros/as sem 

religião, que estão nas tribos urbanas headbangers4 em Belo Horizonte. O que abre 

                                                     
3 Para marcar a contemporaneidade em nossa pesquisa, utilizamos como pano de fundo o conceito 
de pós-modernidade amplamente difundido por Michel Maffesoli. De acordo com Maffesoli (2010), as 
marcas da pós-modernidade podem ser vistas por toda a parte. Basta ver as inúmeras tribos urbanas 
que compõem o tecido social das grandes metrópoles. Para ele as pessoas buscam o sentido para 
vida, aqui e agora com experiências que são vividas no presente na partilha dos mesmos gostos, 
emoções e que gerem prazer. Elas buscam algo que possa lhes dar sentido e vontade de viver. Há uma 
potencialização pela vontade de estar ligado a algum grupo, com o desejo de pertencimento a um 
clube social, associação, tribo juvenis e de todas as idades, igreja, partido político, religião, seita, clube 
de futebol ou qualquer massa de pessoas com as quais se estabeleça um intenso laço social e de 
comunhão. Maffesoli adota o termo pós-modernidade no livro: “O tempo das tribos: o declínio do 
individualismo nas sociedades de massa”, para mostrar as transformações contemporâneas nos 
vínculos sociais. Conforme, Maffesoli (2010), páginas 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 31, 66, 153 e 171, 
entre outras obras do autor. 
4 O termo headbanger é utilizado pelos fãs da cultura heavy metal, bem como de suas posteriores 
variações e subgêneros musicais. Ele surgiu por volta de 1970, na Inglaterra, e imigrou para os Estados 
Unidos. A banda inglesa Black Sabbath foi a precursora do estilo heavy metal e da incorporação nos 
shows da agressividade estética headbanger. Para esta tribo, a socialização gira em torno da 
sonorização com o rock pesado, na produção e no consumo dessa música entre os jovens. Estes 
também consomem uma variedade de roupas, calçados e acessórios, que em muitas vezes são 
definidos pelos membros da própria tribo. Durante os shows, estes jovens, dançam em círculo com o 
mosh, o que lembra as tribos indígenas em suas danças. No mosh, os jovens fazem a roda para dançar 
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para uma pluralidade de manifestações sociais, neste caso, com a experiência da 

prática de uma espiritualidade não religiosa, com a cosmovisão própria desses 

roqueiros/as sem religião5. Portanto, aqui faremos alguns apontamentos parciais da 

primeira parte do segundo capítulo da nossa pesquisa, com a teoria proposta por 

Maffesoli com as tribalizações e seus desdobramentos no cotidiano, no imaginário e 

na memória dessas tribos. Dessa forma, notamos que a tribalização proporcionou a 

esses roqueiros/as sem religião uma forma de construção cultural e de resistência 

aos poderes instituídos, entre os quais, o político e o religioso.   

 

A sociabilidade nas tribalizações e a geração dos laços sociais na pós-modernidade 

de acordo com Michel Maffesoli  

   

Notamos que o contexto citadino, fomenta inúmeras formas de socialização. 

A cidade se abre para modos de vida cada vez mais plurais e diversos, nos grupos e 

tribos, como observado em nossa pesquisa com os roqueiros/as sem religião que 

estão nas tribos urbanas headbangers. Maffesoli mostra que os grandes centros 

urbanos têm sido objeto de pesquisas de campo, que apontam para uma 

socialização, que ocorre internamente nas tribos, com a busca de abrigo e segurança.  

 

Já dispomos de algumas análises especulativas e de algumas pesquisas de campo que 

confirmam esse ponto de vista. O objeto cidade é uma sucessão de territórios onde as 

pessoas, de maneira mais ou menos efêmera, se enraízam, se retraem, buscam abrigo e 

segurança. (MAFFESOLI, 2010, p. 224). 

 

Neste aspecto, a cidade se projeta como espaço geográfico, como um “caldo 

de cultura” que fomenta as mais variadas formas culturais e assim, de expressões e 

modos de vida.  

 

O caldo de cultura é fervilhante, monstruoso, desagregado, mas ao mesmo tempo rico em 

possibilidades futuras. Podemos nos servir dessa imagem para dizer que a massa se 

                                                     
e dão socos e ponta pés ao ar. Também batem a cabeça, que é o significado literal para headbanger, 
com o movimento para cima e para baixo, jogando os cabelos ao ar, como o movimento violento da 
cabeça no ritmo da música. 
5 Sobre espiritualidade não religiosa entre os roqueiros sem religião, ver (RODRIGUES, 2019).  
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basta a si mesma. Ela não se projeta, não se completa, não se “politiza”. Ela vive o 

turbilhão dos seus afetos e de suas múltiplas experiências. Isso porque ela é causa e 

consequência da perda do sujeito. (MAFFESOLI, 2010, p. 118). 

 

Nesse “caldo de cultura”, sempre “fervilhante”, fertilizado e em estado de 

renascença no chão das cidades as pessoas são sempre projetadas a viver 

coletivamente essa socialização. Para Maffesoli, enquanto a figura do político impõe 

barreiras para a socialização e é centrada no “eu” e no distanciamento, nas tribos 

urbanas, a massa orgânica toma forma pelo contato, nos relacionamentos e intensa 

troca, que só pode ocorrer na socialização construída na pluralidade com e através 

do “nós”, no estreitamento e na proximidade das interações. “Ao contrário do político 

que, paradoxalmente, se apoia no ‘eu’ e no distante, a massa é feita de ‘nós’ e de 

proximidade.” (MAFFESOLI, 2010, p. 118). 

Nessa proximidade do “nós” que se inserem as tribalizações atualmente. 

Essas tribos pós-modernas apresentam uma certa ambiguidade em suas 

sociabilidades, sendo ao mesmo tempo altamente tecnológicas e também bárbaras, 

com o seu retorno ao arcaico e ao que pode ser interpretado muitas vezes como 

“rudimentar” e “primitivo”. De acordo com Maffesoli, outro fato importante é que as 

tribos buscam sempre “novas” formas de prazer na cidade e isso acaba trazendo vida 

para o corpo social na pós-modernidade.   

 

As tribos que ele impulsiona apresentam uma perturbadora ambiguidade. Sem desprezar 

uma tecnologia das mais sofisticadas, elas são meio bárbaras. Talvez seja esse o signo 

da pós-modernidade que se anuncia. Mas, qualquer que seja ele, o princípio da realidade 

nos convida a leva-las em consideração, já que estão aí, e também nos lembra que, em 

muitos períodos, foi exatamente a barbárie que regenerou uma porção de civilizações 

moribundas. (MAFFESOLI, 2010, p. 66). 

 

Maffesoli apresenta outro ponto da pós-modernidade que sinaliza para o 

retorno ao arcaico nas tribos urbanas. Neste sentido, agora ele apresenta a 

construção cultural como o marco, que de certa forma apresenta o espaço 

geográfico, os objetos e os corpos que atuam nessa efervescência social.  
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Nesses momentos de efervescência cultural, os objetos, os corpos servem de mediação. 

A este respeito, podemos estabelecer um parelho entre os períodos em que a 

indumentária, as joias, o cuidado com o corpo constituem uma preocupação social, como 

no caso das civilizações antigas, do Renascimento, e a “cosmetização” que se desenvolve 

na sociedade pós-moderna. (MAFFESOLI, 2007, p. 64).  

 

Podemos ver hoje, paralelos e também o retorno que remonta a épocas 

antigas, no qual a indumentária, as joias e o cuidado com o corpo na cosmética, 

apresentam-se cada vez mais como uma preocupação social para pessoas de todas 

as idades. Nesse aspecto, podemos ver essa efervescência cultural nos mais 

variados objetos e corpos que se apresentam como verdadeiras vitrines pós-

modernas, não apenas entre os adeptos das variadas tribos, como os roqueiros/as 

sem religião que estão nas tribos urbanas headbangers, mas em toda a sociedade.    

 

A força da socialização no cotidiano, no imaginário e na memória, como forma de 

resistência das tribos urbanas headbangers  

 

Na visão de Maffesoli, a cidade potencializa inúmeras formas de socialização, 

que acontecem nos encontros cotidianos e por mais banais que pareçam, eles 

mostram o poder que a cidade tem na produção de incontáveis formas de 

socialidade.  

 

Assim, a aceitação do dado social só é possível porque este se apresenta de maneira 

plural e, portanto, potencialmente rica de imensas possibilidades. A cidade, em sua 

banalidade, é potencialmente rica em aventuras produzidas por inumeráveis ruas e 

lugares diversos, assim como o dado social, em seu aspecto mais comum, através do 

jogo da diferença, pode provocar situações, encontros e momentos particularmente 

intensos. Ao contrário dos projetos exteriores, sempre reformistas, é isso que permite 

compreender que o cotidiano mais banal seja o cadinho da permanência da socialidade. 

(MAFFESOLI, 1984, p. 27). 

 

Nessas aberturas de possibilidades a cidade fomenta a produção de novas 

linguagens para os mais variados grupos, que passam a existir, assim que novos 
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modos de vida são criados, como também observamos em nossa pesquisa, com os 

roqueiros/as sem religião nas tribos urbanas headbangers em Belo Horizonte. 

Para Maurice Halbwachs, a coletividade produz um “nós” que leva as pessoas 

a vibrar com os outros em um só som, em uma mesma afinação ou afinidade. Essa 

força da coletividade, produz interferências coletivas, que podem em muito 

influenciar o nosso modo de ver e viver individual, com o sentimento de 

pertencimento.  

 

Acontece com muita frequência que nos atribuímos a nós mesmos, como se elas não 

tivessem sua origem em parte alguma senão em nós, ideias e reflexões, ou sentimentos 

e paixões, que nos foram inspirados por nosso grupo. Estamos então tão bem afinados 

com aqueles que nos cercam, que vibramos em uníssono, e não sabemos mais onde está 

o ponto de partida das vibrações, em nós ou nos outros. (HALBWACHS, 1990, p. 47). 

 

Maffesoli segue na mesma direção de Halbwachs, apesar da “construção 

ideológica” e “dogmática” nunca chegarem a uma “total unificação”, também para 

Maffesoli, o pensamento pessoal é aquele que segue a inclinação do pensamento 

coletivo e assim se torna um depositário da “memória coletiva”.   

 

A memória coletiva é, com certeza, uma boa expressão para descrever o sistema 

simbólico e o mecanismo de participação do qual acabamos de falar. O termo talvez 

esteja um pouco desgastado ou fora de moda, mas enfatiza, com justeza e rigor, que tal 

como não existe duração individual, não existe tampouco um pensamento singular. 

Nossa consciência é apenas ponto de encontro, cristalização de correntes diversas que, 

com diferentes ponderações específicas, se entrecruzam, se atraem e se repelem. As 

construções ideológicas, até mesmo as mais dogmáticas, são exemplos acabados disso, 

e não chegam nunca a uma total unificação. Dessa maneira, podemos dizer que um 

pensamento pessoal é aquele que segue ‘a inclinação de um pensamento coletivo’. 

(MAFFESOLI, 2010, p. 122). 

 

Essa “memória coletiva” que pode levar a um pensamento mais plural em suas 

construções culturais, também foi observada na socialização dos roqueiros/as sem 

religião na prática de uma espiritualidade não religiosa, no início das tribos urbanas 

headbangers em Belo Horizonte, que ocorre atualmente. Isso mostra que tanto essa 



 

Flávio Lages Rodrigues | 911 

 

 

 

construção da cena underground 6  com o rock, heavy metal e seus subgêneros, 

quanto o posicionamento como um sem religião, podem perpassar o tempo em sua 

criação da memória coletiva. Como ocorreu com essa tribo em torno de dois 

elementos que se constituíram como contestadores, neste caso o rock e ser um sem 

religião. Ainda de acordo com Maffesoli, a memória coletiva acontece na vida 

cotidiana de modo mais simples, o que pode revelar ações, intenções e experiências 

individuais. Essa memória coletiva se estabelece na comunicação como base para a 

comunidade.      

 

É isso que resulta na vida quotidiana. A interação e a intersubjetividade criam algo que é 

qualitativamente diferente dos elementos que as constituem. Dessa maneira, a memória 

coletiva pode servir, no sentido simples do termo, de revelador para as ações, intenções 

e experiências individuais. Ela é, verdadeiramente, uma esfera de comunicação, causa e 

efeito da comunidade. Assim, o que parece mais particularizado, o pensamento, é apenas 

um dos elementos de um sistema simbólico que está na base de toda agregação social. 

(MAFFESOLI, 2010, p. 123). 

 

Essa comunicação interna e o pensamento como base para a agregação social 

na construção da memória coletiva, proporciona a partilha na paixão com crenças 

comuns, que são elaboradas na empatia com a formação da tribo e gera uma emoção 

coletiva, com os mesmos gostos e emoções, como verificamos com os roqueiros/as 

sem religião que estão nas tribos urbanas headbangers em Belo Horizonte.  

 

Conclusão 

 

Em suma, observamos que a cidade e a pós-modernidade abriram para 

possibilidades de novas linguagens nas mais variadas tribos urbanas. “O 

desenvolvimento vertiginoso das grandes metrópoles (megalópoles, seria correto 

dizer), que nos anunciam os demógrafos, pode somente favorecer essa criação de 

“aldeias na cidade”. (MAFFESOLI, 2010, p. 84). Essa constatação também vem se 

confirmando em nossa pesquisa com a experiência dos roqueiros/as sem religião 

                                                     
6 Cultura que não é divulgada pelos meios de comunicação de massas, subterrânea, clandestina ou 
oculta diante de um grupo social ou de toda uma sociedade. 
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que estão nas tribos urbanas headbangers e desenvolvem um tipo de espiritualidade 

não religiosa em torno do rock pesado, do heavy metal e de seus subgêneros. Dessa 

forma, novos modos de vida são criados, nas mais variadas tribos pós-modernas, 

com o intenso processo de urbanização, que proporcionou entre outros fatores, a 

valorização do cotidiano, com a construção do imaginário e do coletivo.  

As crises geradas nas mais diversas áreas sociais e também por esse novo 

modo de viver nas cidades, produziram novas linguagens e significações para esses 

jovens e adeptos das tribos. De certo modo, podemos pensar que a crise tem o poder 

de gerar novas linguagens, como foi com o nascimento do rock na década de 1940, e 

posteriormente, com as suas evoluções e mais especificamente, com o rock pesado, 

o heavy metal e seus subgêneros.  

Portanto, observamos que a cidade e a pós-modernidade, realmente tem 

grande força para novas formas de ser e viver para as tribos. As cidades se tornaram 

geradoras de novos modos de vida, com a valorização do cotidiano, do imaginário e 

suas múltiplas visões, bem como a socialização que é criada e toma corpo com a 

memória coletiva, que entre outras situações, ajudaram essas tribos no 

enfrentamento às crises da sociedade atual. Proporcionando a criação de uma 

cultura própria, com a construção de mundos possíveis, que façam sentido para os 

adeptos dessa tribo. 
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 101. TEORIA DA EPISTEMOLOGIA AXIOLÓGICA: CONTRIBUIÇÕES PARA O 

ESTUDO DA ESPIRITUALIDADE NÃO RELIGIOSA EM ORGANIZAÇÕES NÃO 

CONFESSIONAIS 

 

AXIOLOGICAL EPISTEMOLOGY THEORY: CONTRIBUTIONS TO NON-RELIGIOUS 

SPIRITUALITY STUDIES IN NON-CONFESSIONAL ORGANISATIONS 

 

Jonathan Félix de Souza1 
 

ST 14 - Novos movimentos religiosos e espiritualidades laicas 

 

Resumo 
A presente comunicação é resultado parcial da primeira fase do projeto de pesquisa 
doutoral em andamento, que tem como objetivo analisar o modelo de espiritualidade 
não-religiosa que está sendo cultivado em organizações não confessionais. 
Pretende-se apresentar algumas contribuições de Marià Corbí para a análise do 
fenômeno da espiritualidade não religiosa na contemporaneidade. A teoria da 
Epistemologia Axiológica, criada por Marià Corbí, oferece um caminho para 
compreender o papel e o lugar da espiritualidade, reconhecida pelo autor como 
cultivo da qualidade humana profunda, nas sociedades de conhecimento. Para Corbí, 
é a partir do paradigma da linguagem que se pode chegar a interpretações diferentes 
daquelas propostas pelas antropologias que consideram o ser humano um composto 
de corpo-espírito ou corpo-alma. O ponto de partida é a compreensão do ser humano 
como um animal de fala responsável pela construção de Projetos Axiológicos 
Coletivos. Esta virada epistemológica permite uma outra base teórica para 
analisarmos, ao longo da história e nos dias de hoje, a espiritualidade e a religião 
como fenômeno puramente humano. Apontamos, a partir da teoria corbiana da 
epistemologia axiológica, parâmetros de análise que permitem identificar como as 
pessoas e grupos que já não estão mais imersos nas religiões enquanto instituição 
cultivam a qualidade humana profunda. 
Palavras-Chave: Marià Corbí. Epistemologia Axiológica. Organizações não 
confessionais. Qualidade humana profunda. Espiritualidade não religiosa. Ciência da 
Religião Aplicada.  
 

Abstract 
The present communication is a partial result of an ongoing doctorate research 
project, whose objective is to analyse the non-religious spirituality that's been 
cultivated in non-confessional organisations. Intends to present Marià Corbí 
contributions to analyze the non-religious spirituality fenomenon nowadays. The 

                                                     
1 PUC Minas. Doutorando em Ciências da Religião. Bolsista CAPES. jonathanfelixadm@gmail.com 
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Axiological Epistemology, created by Marià Corbí offers a path to understand 
spirituality's role and place, acknowledged by the author as the growth of a profound 
human quality in knowledge societies. For Corbí, it is through the language paradigm 
that interpretations different from those proposed by anthropologies who consider 
the human being a compound of body-spirit or body-soul can be reached. The 
starting point is to comprehend human beings as a talking animal responsible for the 
construction of the Collective Axiological Project. This epistemological turnover 
allows another theoretical base to analyse, throughout history and current days, 
spirituality and religion as a phenomenal purely human. Corbí's axiological 
epistemology theory approaches new analyses standards that can identify how 
people and groups who are no longer immersed in religions as institutions, cultivate 
profound human quality. 
Keywords: Marià Corbí. Axiological Epistemology. Non-confessional organization. 
Profound human quality. Non-religious spirituality. Applied Science of Religion. 
 

Introdução 

 

Comunicaremos neste trabalho parte dos resultados do projeto doutoral em 

andamento na PUC Minas com o título: ‘Espiritualidade nas Organizações: análise a 

partir da Epistemologia Axiológica de Marià Corbí’. O caminho que está sendo 

trilhado, tem objetivo de analisar o modelo de espiritualidade que está sendo 

cultivado fora da religião institucionalizada e como as pessoas têm lidado com esse 

tipo de conteúdo que as religiões ofereciam. Nesta perspectiva, o projeto doutoral 

tem o objetivo de compreender esse fenômeno em organizações empresariais não 

confessionais, ocupando em alguma medida espaços que antes eram 

exclusivamente das religiões.  

A escolha pelo autor Marià Corbí para entramos no campo de pesquisa, 

justifica-se por algumas questões. Primeiramente, pela sua vasta contribuição nas 

últimas décadas, na construção de uma teoria que oferecesse elementos para 

compreender as sociedades dinâmicas, o seu papel, modo de operar e o lugar do 

cultivo da espiritualidade nestas sociedades, e consequentemente, as mudanças que 

vem ocorrendo na vida de mulheres e homens que imersos nas sociedades de 

conhecimento, a religião enquanto programadora da realidade, já não faz mais 

sentido (CORBÍ, 2020a).   

Em segundo lugar, a escolha se dá pelo caráter inédito que a teoria tomou, 

sendo assumida pelo Centro de Estudo das Tradições de Sabedoria (CETR), como 
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uma disciplina teórico-prática, dedicada a investigar pelo paradigma da linguagem 

os fenômenos axiológicos humanos, dentre eles as religiões e as grades tradições 

espirituais. A teoria pode oferecer as pesquisadoras e os pesquisadores das Ciências 

da Religião, uma possibilidade para compreender o que estamos acostumados a 

nomear como espiritualidade, a partir da função da língua na nossa espécie.  

 

Marià Corbí e o CETR: contribuições para a Ciências da Religião  

 

Para Corbí, é a partir do paradigma da linguagem que se pode chegar a 

interpretações diferentes daquelas propostas pelas antropologias que consideram o 

ser humano um composto de corpo-espírito ou corpo-alma. A investigação de Marià 

Corbí visa abordar o problema epistemológico das formações axiológicas da 

linguagem, tendo o objetivo de explicar da forma mais rigorosa:  

 

[...] a questão da formalidade interna da linguagem axiológica, a sua função nas 

sociedades e a sua semântica. Para o fazer, foi necessário recorrer a ciências que 

poderiam fornecer alguma ajuda neste estudo, tais como psicologia profunda, etnologia, 

história das religiões, poética, teoria da ciência e especialmente linguística. (CORBÍ, 1983, 

p.45) 

 

A primeira pista do autor veio da análise das mitologias do Oriente Próximo, 

Grécia, Babilônia, Síria e Império Romano, a partir dos estudos da linguística. Marià 

percebe que uma coisa era a superfície das narrativas míticas e a outra era a sua 

estrutura profunda. Esta perspicácia e caminho de investigação construído pelo 

autor, possibilitou a construção de instrumentos analíticos que nos permite perceber 

a forma/modo do ser humano interpretar a realidade e atuar em sociedade, e que esta 

forma relacionada a uma fala que o constituiu (não como algo dado, mas aprendido, 

construído), e que a medida que está forma/modo de atuar em sociedade muda por 

uma questão de sobrevivência, sua forma de interpretar a realidade e atuar em 

sociedade também irão mudar (CORBÍ, 2020b).  

A teoria proporciona perceber que capacidade linguística do ser humano está 

diretamente ligada à função de “programação axiológica coletiva concreta, 
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construída a partir da fala, que nos torna viáveis como viventes levando em conta as 

condições fundamentais de sobrevivência” (CORBÍ, 2015, p. 41, tradução nossa). A 

compreensão desses programas pode nos oferecer caminhos para desvendar o que 

ele chama de fala constituinte, que configura um modo de pensar, sentir, organizar e 

agir em uma determinada sociedade.   

Deste modo, o autor destaca que é esta capacidade linguística bio-cultural que 

tem garantido a perpetuação da espécie humana. Nesse sentido, a base da teoria, 

proporciona compreender que “a fala (a competência linguística) é um invento 

biológico, mas o modo concreto de falar é uma construção cultural.” (CORBÍ, 2015, p. 

41). A cultura é este fenômeno axiológico que tem a função de estabelecer quadros 

de ação e motivação para a sobrevivência, que pela condição de falantes que criam 

seus PACs, repletos de significados da realidade, valores, interpretações do mundo, 

formas de sobreviver ao meio. É um modo concreto de sobrevivência que opera com 

uma formalidade e lógica própria. 

Identificar essa formalidade e lógica próprias que acontecem por meio da fala, 

pode nos ajudar a compreender as configurações culturais mínimas constituintes 

que os seres humanos estão transmitindo (ou não) como configuração necessária 

para sobreviver em um tipo específico de vida.  Para as Ciências da Religião, este 

caminho de análise, possibilita criar parâmetros para perceber a religião e os seus 

conteúdos como fenômenos humanos, e perceber por exemplo, como pessoas não 

afiliadas nos dias de hoje lidam com esse tipo de conteúdo que as religiões 

oferecem/ofereciam.  Se estas pessoas não afiliadas creem, por que não estão mais 

ligadas a religião como instituição? Se não creem, como cultivam ou não cultivam o 

que as religiões chamam de espiritualidade? Como estas pessoas estão construindo 

os seus horizontes de orientação axiológica? Quais são os impactos que a 

sociedades do conhecimento poderão (ou já estão sofrendo) com o não cultivo da 

QHP? Qual o papel ou contribuição das tradições de sabedoria nesta nova dinâmica 

das sociedades? São questões como estas, que podem ser investigadas pelos 

cientistas da religião com auxílio da teoria de Marià Corbí.  

Como ressaltado anteriormente, a teoria oferece elementos para compreender 

esse modo de operar das sociedades dinâmicas, o papel e o lugar do cultivo da 

espiritualidade nessas sociedades e, consequentemente, as mudanças que vem 
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ocorrendo na vida de mulheres e homens que imersos nas sociedades de 

conhecimento, a religião enquanto programadora da realidade, já não faz mais 

sentido (CORBÍ, 2020a).  

Isso não quer dizer que o autor esteja eliminando toda herança/sabedoria que 

as religiões construíram. Pelo contrário, sua preocupação é de construir 

possibilidades para que estas pessoas cultivem/acessem a riqueza das tradições 

religiosas e de sabedoria. Aqui nos referimos àquilo que está antes da forma, a 

espiritualidade, que o autor prefere chamar de qualidade humana profunda (QHP), 

que o autor compreende como uma “capacidade [linguística] de perceber, conhecer 

e sentir tudo que nos rodeia, e a nós mesmos” (CORBÍ, 2016, p. 91). Para Marià Corbí, 

a religião é um PAC construído nas sociedades pré-industriais, e já não teria espaço 

nas Sociedades de Conhecimento, isto devido ao seu caráter fixo de uma sociedade 

estática.  

Fazer jus destacar o caráter dialogal que o autor construiu e a direção que a 

sua teoria tomou.  Em 1999, Marià Corbí, cria o CETR (Centro de Estudos das 

Tradições de Sabedoria), em Barcelona, definido como “um espaço secular ao serviço 

do estudo e cultivo da qualidade humana” (CETR, 2021). Dessa forma, foi demarcado 

que é a partir desta perspectiva que analisam as tradições religiosas. O CETR foi 

reconhecido 2  como grupo de pesquisa pela Agência de Gestão de Bolsas 

Universitárias e de Pesquisa pela Generalitat de Catalunya 2017-2019, além de 

manter um acordo de colaboração com a Universitat Autònoma de Barcelona.  

O resultado das investigações promovido pelas pesquisadoras e 

pesquisadores do CETR, oferece para a nossa pesquisa e, consequentemente, para 

as ciências da religião, algumas possibilidades: (1) o acesso de 20 anos de pesquisa 

realizado por uma equipe que se preocupa com a sabedoria ancestral, acumulada 

pelas tradições religiosas; (2) o diálogo com a realidade brasileira; (3) fontes de 

diálogos realizados com uma teoria em constante construção. O autor relata 

sutilmente que estão tentando construir  

 

                                                     
2  As informações sobre os reconhecimentos do CETR podem ser acessadas neste endereço: 
https://cetr.net/reconeixements-cetr/  
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uma primeira abordagem das consequências da dinâmica acelerada das tecnociências e 

do seu resultado, que é a emergência daquilo a que chamaremos sociedades do 

conhecimento. Procuraremos compreendê-los na sua própria formalidade e lógica. 

(CORBÍ, 2020, p. 27) 

 

Outro elemento que merece destaque, é a maneira que o grupo se apropria da 

teoria para abordar o que está no cerne das tradições religiosas e apresenta questões 

para que as pessoas se indaguem. Este caminho pode oferecer pistas para as 

Ciências da Religião Aplicada dialogar sobre o conteúdo das religiões com pessoas 

não afiliadas e organizações que se interessam por esse diálogo, o grupo explica que 

  

“O que nos interessa não são as religiões em si, mas a grande possibilidade humana: o 

acesso à qualidade de saber e sentir que as tradições religiosas, os seus textos e os seus 

mestres nos têm falado. [...] Negar a sabedoria que nos precedeu, em nome da adesão a 

uma crença secular ou por causa da rejeição das religiões, seria um grande erro. Nosso 

Centro quer alertar sobre esse absurdo e ajudar a evitá-lo.” (CETR, 2021) 

 

É possível perceber o foco e a preocupação do grupo em oferecer reflexões 

consistentes para as SC sobre a qualidade humana, uma vez que os materiais 

produzidos pelos respectivos grupos podem ser acessados diretamente no site do 

CETR.  Esses materiais dos 15 encontros internacionais realizados pelo grupo, nos 

quais cada encontro resultou em um livro com artigos apresentados e dialogados 

entre os/as pesquisadores/as participantes, podem ser encontrados no site do CETR.  

O último livro publicado é um compêndio de pesquisa que sistematiza as 

principais reflexões teóricas de mais duas décadas sobre o tema da epistemologia 

axiológica. Mesmo considerando todo esse tempo de investigação, o autor, 

sutilmente demarca no prólogo que é uma tentativa de análise desses anos de 

estudo. Essa postura do pesquisador é importante por dois motivos: (1) o 

conhecimento está em constante construção; (2) a importância da humildade 

acadêmica diante do campo e no diálogo entre os pares; (3) o reconhecimento dos 

desafios de pesquisar e apresentar pistas sobre o fenômeno contemporâneo que 

estamos imersos. Nas palavras do autor,  

 



 

Jonathan Félix de Souza | 921 

 

 

 

“Vamos tentar entrar no que seria a formalidade, a lógica, os valores e a espiritualidade 

deste novo tipo de vida completamente diferente e até oposto. Chamaremos 

espiritualidade de "qualidade humana" e "qualidade humana profunda" para nos 

afastarmos de suposições e crenças típicas de outros tipos de sociedade, porque elas 

podem atrapalhar nossa análise e teste.”. (CORBÍ, 2020, p. 22)  

 

A partir deste itinerário percorrido, a título de uma conclusão aberta, 

elencamos algumas contribuições que o pensamento corbiano pode oferecer para as 

pesquisas nas ciências da religião: 

 

 Analisar o fenômeno religioso a partir do paradigma da linguagem, possibilitando 

interpretações diferentes das antropologias que consideram o ser humano um composto 

de corpo-espírito ou corpo-alma. O ponto de partida é a compreensão do ser humano 

como um animal de fala e constrói seus PAC’s; 

 Analisar as religiões e os seus conteúdos como um modo concreto e coletivo, um PAC, 

criado a partir das necessidades de animais que falam, sendo possível identificar pela 

linguagem sua forma de pensar, sentir, organizar e agir em sociedade; 

 Criar parâmetros metodológicos a partir da linguagem para identificar como as 

pessoas e grupos que já não estão mais imersos nas religiões enquanto instituição, lidam 

com esse tipo de conteúdo que as religiões oferecem/ofereciam;   

 Identificar a sabedoria contida nas tradições religiosas, aquilo que está antes da 

forma, a espiritualidade, que o autor nomeia como qualidade humana profunda, criando 

caminhos para o reconhecimento das tradições religiosas como um patrimônio da 

humanidade para o cultivo da qualidade humana em todos os tempos e nos nossos. 

 Perceber o papel, o lugar e a contribuição das tradições de sabedoria nesta nova 

dinâmica das sociedades de conhecimento; 

 Identificar mudanças que vem ocorrendo na vida de mulheres e homens que imersos 

nas sociedades de conhecimento, a religião enquanto programadora da realidade, já não 

faz mais sentido. 
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102. NOVAS COMUNIDADES: QUEM SÃO E COMO VIVEM  

 

NEW COMMUNITIES: WHO THEY ARE AND HOW THEY LIVE 

 

Karen Freme Duarte Sturzenegger1 
 

 

ST 14 - Novos movimentos religiosos e espiritualidades laicas 

 
Resumo 
Por muito tempo, considerou-se que os leigos tivessem um papel coadjuvante na 
Igreja Católica e que deveriam contribuir nas ações de evangelização, mas sem 
serem protagonistas. Com o Concílio Vaticano II, aos batizados leigos foi atribuída 
maior cooperação e participação na missão evangelizadora da Igreja e é nessa 
perspectiva, pautada nos ares do Concílio Vaticano II, que surgem as “Novas Formas 
de Vida Evangélica”, dentre elas, os Movimentos Eclesiais e as Novas Comunidades. 
Com isso, a pesquisa investiga quem são essas Novas Comunidades e como elas 
vivem, a partir da seguinte questão: Que aspectos teológicos do Vaticano II, sobre o 
laicato, estão refletidos na formação dessas Novas Comunidades? Desse modo, 
objetiva-se contextualizar a missão dos leigos na Igreja e no mundo, com base em 
uma perspectiva que nasce após o Concílio Vaticano II; discutir o surgimento dos 
Movimentos Eclesiais e refletir alguns exemplos de Novas Comunidades no Brasil. 
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, qualitativa, descritiva, 
exploratória, documental e o estudo de caso. Com base no estado da arte, foi possível 
levantar os dados para o desenvolvimento do objeto dessa pesquisa. 
Palavras-chave: Novas Comunidades. Leigos. Movimentos Eclesiais.  
 

Abstract 
For a long time, it was considered that lay people had a supporting role in the Catholic 
Church and that they should contribute to the actions of evangelization, but without 
being protagonists. With the Second Vatican Council, the baptized lay people were 
given greater cooperation and participation in the evangelizing mission of the Church 
and it is in this perspective, based on the airs of the Second Vatican Council, that the 
“New Forms of Evangelical Life” arise, among them, the Ecclesial Movements and the 
New Communities. Thus, the research investigates who these New Communities are 
and how they live, based on the following question: What theological aspects of 
Vatican II, about the laity, are reflected in the formation of these New Communities? 
In this way, the objective is to contextualize the mission of the laity in the Church and 
in the world, based on a perspective that was born after the Second Vatican Council; 
discuss the emergence of Ecclesial Movements and reflect on some examples of New 
Communities in Brazil. As a methodology, bibliographic, qualitative, descriptive, 
exploratory, documentary research and case study were used. Based on the state of 
                                                     
1 UNINTER. Doutora em Teologia pela PUCPR. karen.sturzenegger@gmail.com 
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the art, it was possible to collect data for the development of the object of this 
research. 
keywords: New Communities. Lay people. Ecclesial Movements. 
 
 
Introdução 

 

Por muito tempo, considerou-se que os leigos tivessem um papel coadjuvante 

na Igreja Católica e que deveriam contribuir nas ações de evangelização, mas sem 

serem protagonistas. Esse tipo de mentalidade esteve presente e enraizado em 

grande parte do período que antecedeu o Concílio Vaticano II. Hoje, entende-se que 

os leigos são todos os fiéis incorporados em Cristo pela força do Batismo, 

constituídos como de Deus e “[...] tornados participantes, a seu modo, da função 

sacerdotal, profética e real de Cristo, [que] exercem, pela parte que lhes toca a missão 

de todo o Povo cristão na Igreja e no mundo” (LG, 31). 

 E mais, os leigos, chamados por Deus, exercendo seus ofícios no espaço 

secular, mas guiados pelo espírito evangélico e pelo testemunho da própria vida, “[...] 

a eles compete especialmente iluminar e ordenar de tal modo as realidades 

temporais, a que estão estreitamente ligados, que elas sejam sempre feitas segundo 

Cristo e progridam e glorifiquem o Criador e Redentor” (LG, 31). 

Vale lembrar que o período no qual ocorreu o Concílio Vaticano II, o século XX, 

foi marcado por grandes transformações, seja no âmbito político, social e econômico, 

acontecimentos como as duas Grandes Guerras Mundiais (I Guerra Mundial – 1914-

1918; II Guerra Mundial – 1939-1945), a Revolução Russa (1917), a Marcha sobre 

Roma na Itália (1922 – início do fascismo italiano), entre outros, que marcaram 

profundamente esse século e os que nele viviam.  

Nesse sentido, no Concílio foram desenvolvidos inúmeros documentos, vários 

deles que remetem aos leigos, como: Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Ad Gentes e 

Apostolicam Actuositatem.  

Desse modo, o laicato assume uma conotação particular, no sentido de que 

todos os batizados participam da função profética de Cristo, formam um reino de 

sacerdotes para Deus (LG 11) e é difundindo o seu testemunho vivo, sobretudo por 

uma vida de fé e de caridade, por meio de graças especiais e carismas dados pelo 

Espírito, que os tornam aptos e dispostos aos diversos serviços e ofícios para a 
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renovação e a edificação da Igreja (LG 12). Sendo a Igreja-Povo de Deus, ela compõe 

a unidade dos Filhos de Deus, na diversidade dos seus dons e carismas. 

 

O Concílio Vaticano II e a missão dos leigos na Igreja e no mundo 

 

No Natal do ano de 1961, o Papa João XXIII2 deu início ao que seria um dos 

maiores acontecimentos na vida da Igreja: a convocação do Concílio Vaticano II. 

Nesse período, em 25 de dezembro do mesmo ano, foi promulgada a Constituição 

Apostólica Humanae Salutis. Nesse documento, João XXIII faz um breve resumo das 

situações políticas, econômicas, sociais e culturais que ocorriam naquela ocasião, 

destacando as crises religiosas que levaram à convocação do Concílio.  

Dessa forma, percebe-se que existiam inúmeras preocupações, mas duas 

questões se sobressaem: uma pertinente à moralidade e outra relacionada ao 

afastamento dos fiéis da Igreja Católica. 

 Dentro dessas circunstâncias é que o tema do laicato foi abordado. O Concílio 

Vaticano II demarcou, em suas discussões, a real identidade e relevância do leigo no 

âmbito da Igreja, lembrando que ele também é chamado a ser “[...] sal da terra e luz 

do mundo” (Mt 5,13-14), “[...] luz para os povos que andava nas trevas” (Is 9,2), por 

meio da pessoa de Jesus Cristo.  

Geraldo ainda afirma que o Concílio Vaticano II foi o que mais se referiu aos 

leigos em detrimento dos demais que, pela primeira vez, tiveram participação ativa 

nas atividades conciliares (GERALDO, 2016, p. 42). Documentos como Lumen 

Gentium e Gaudium et Spes trouxeram essa resposta aos sinais dos tempos que se 

apresentavam. O leigo já não era somente aquele que contribuía nas atividades 

litúrgicas, mas um efetivo protagonista do seu tempo. 

 A Constituição Lumen Gentium também destaca a importância do apostolado 

dos leigos, lembrando a passagem bíblica de ser sal da terra (Mt 5,13) e a importância 

de os leigos alcançarem espaços e pessoas que os ministros ordenados, muitas 

vezes, não conseguem alcançar. 

                                                     
2 João XXIII era conhecido por sua humildade e simplicidade. Dessa forma, era chamado de o “Papa 
Bom”. Foi declarado beato pelo Papa João Paulo II no dia 3 de setembro de 2000 e canonizado, pelo 
Papa Francisco, no dia 27 de abril de 2014, domingo da Divina Misericórdia.  
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Os leigos e os Movimentos Eclesiais 

  

A partir dos documentos conciliares, ganhou destaque o fato de que os leigos 

poderiam realizar seus apostolados, seja de forma individual ou reunidos em grupos, 

como comunidades e associações, uma vez que todos (Igreja) são chamados a 

exercer seus apostolados, de qualquer condição, em qualquer situação, mesmo que 

não possam exercer em agrupamentos, pois o apostolado representa Cristo vivo em 

seus fiéis e é testemunho para toda a Igreja, emanando fé, esperança e caridade. 

Após o Concílio Vaticano II, ocorreram vários encontros e assembleias entre 

os bispos. Nesses encontros, houve o Sínodo dos Bispos de 1987, em Roma, que 

culminou na Exortação Apostólica Pós-Sinodal, documento intitulado Christifideles 

Laici, do Papa João Paulo II, sobre a vocação e missão dos leigos na Igreja e no 

Mundo. 

 Para representar os leigos na Igreja, após o concílio, foi instituído o Pontifício 

Conselho para os Leigos (Pontificium Consilium pro Laicis) que é o dicastério que 

assessora o Sumo Pontífice em todas as questões relacionadas aos leigos, sejam 

elas de cunho individual ou relacionadas às diversas formas de organizações laicais 

que estão presentes ou que surgirão no interior da Igreja. No ano de 2016, houve nova 

reformulação, surgindo o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, instituído pelo 

Santo Padre, o Papa Francisco.  

 Nesse sentido surgem, antecessores às Novas Comunidades como os 

Institutos Seculares (Orionita, Schoenstatt, Franciscana, Carmo, etc) as 

Comunidades Eclesiais de Base e os Movimentos Eclesiais (Focolares, Cursilhos, 

Regnum Christi, Neocatecumenal, Comunhão e Libertação,etc). Como modelos de 

agregações laicais mais contemporâneos, podem-se citar os Novos Movimentos 

Eclesiais e as Novas Comunidades. 

 

Novas Comunidades: quem são e como vivem 

 

No Concílio Vaticano II, debateu-se sobre um maior protagonismo por parte 

dos leigos na Igreja Católica. Surgem aí, as Novas Comunidades. Estas que são 

diretamente influenciadas por esse concílio, visto que foi esclarecido que também os 
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leigos poderiam possuir vocações específicas como leigos consagrados, mesmo 

atuando em atividades seculares e ordinárias no dia a dia de suas vidas. As Novas 

Comunidades são uma nova forma de os católicos agruparem-se na Igreja Católica, 

em torno de um mesmo carisma, a fim de vivenciar uma específica vocação, com o 

objetivo de evangelizar de forma integral (Comunidade de Vida) ou como a grande 

prioridade de suas atividades (Comunidade de Aliança). 

De acordo com Florêncio “[...] participam delas, jovens e adultos, solteiros e 

casados, celibatários e padres, todos os estados de vida juntos como uma grande 

família” (FLORÊNCIO, 2014, p. 9-10). Florêncio acrescenta ainda que “[...] aceitam e 

se comprometem em seguir regras internas que direcionam todos os pontos da vida 

pessoal, além de manterem uma vida de oração diária, adotam como ideal um espírito 

de pobreza e levam a sério os mandamentos como o da castidade e a doutrina da 

igreja Católica” (FLORÊNCIO, 2014, p. 10).  Para Gomes (2008), a questão da vida 

comunitária, seja na Comunidade de Vida, seja na Comunidade de Aliança, tem 

atraído a maioria das pessoas que procuram as Novas Comunidades, em busca 

também de uma experiência de fraternidade. Outro elemento apresentado por Gomes 

(2008) é o sentimento de pertencimento a essas comunidades, ou seja, a identidade 

assumida pelo grupo. 

Entre essas comunidades, destaca-se a Comunidade Católica Shalom, que é 

uma associação privada internacional de fiéis, com personalidade jurídica 

reconhecida pela Santa Sé, por meio de Decreto 320/07/S-61/B-107 a, de 22 de 

fevereiro de 2007. Nesse mesmo ano, ocorreu a aprovação de seus estatutos em 

caráter experimental (ad experimentum). Em 2012, encerrou-se o fim desse período 

experimental e seus estatutos tiveram aprovação definitiva pela Santa Sé.  

Tal comunidade é formada por homens e mulheres, sendo eles solteiros, 

casados, celibatários e sacerdotes. Possui inúmeras frentes de evangelização, como 

grupos de oração para adultos, jovens, casais e crianças; encontros de formação 

humana, espiritualidade, afetividade, sexualidade, oração e vocação. Além disso, 

organizam retiros, eventos e encontros para universitários, profissionais e atividades 

de reinserção social para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social. Possui hoje aproximadamente 11 mil missionários, entre Comunidade de Vida 
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e Aliança, com missões em 24 estados do Brasil e em 21 países. (COMUNIDADE 

CATÓLICA SHALOM, 2021).  

Outra comunidade que se destaca no Brasil é a Canção Nova. A Comunidade 

Canção Nova  foi fundada por Padre Jonas Abib, no ano de 1978, e reconhecida pelo 

Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, como Associação Internacional Privada 

de Fiéis, dotada de personalidade jurídica e que tem sua sede na cidade de Cachoeira 

Paulista (SP), Diocese de Lorena, São Paulo – Brasil. É um corpo associativo de fiéis 

cristãos formado de mulheres e homens; jovens e adultos; solteiros, casados e 

celibatários, sacerdotes e diáconos. 

Possui um dos maiores sistemas de comunicação social para a evangelização 

católica no mundo. Além disso, possui várias emissoras de TV, uma editora e 

realizam eventos em todo o Brasil, como shows, retiros, formações e encontros.  Suas 

frentes de missão estão espalhadas pelo Brasil e em seis países no exterior.  

Por fim, têm o exemplo da Comunidade Católica Aliança de Misericórdia. O 

nascimento da comunidade dá-se no ano de 2000, na cidade de São Paulo. Como as 

demais, possui a presença de sacerdotes e leigos, homens e mulheres, solteiros e 

casados, que aderem ao mesmo carisma de formas diferentes e em vários níveis 

(ALIANÇA DE MISERICÓRDIA, 2019). Seus fundadores são os padres João Henrique 

e Antonello, nascidos na Sardegna, ilha do Mar Mediterrâneo, na Itália. 

A Comunidade Católica Aliança de Misericórdia realiza ações sociais e possui 

casas de acolhida e reinserção social para a população em situação de rua, bem 

como lares de amparo para idosos, atuando em comunidades carentes e cortiços. 

Possui casas de missão na Venezuela, Polônia, Bélgica, Moçambique e casas 

espalhadas pelo Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Amazonas. 

 

Considerações finais 

 

Grande parte Comunidades Novas ainda estão em fase de fundação, visto que 

seus fundadores estão vivos e atuantes, por isso, são grupos que ainda estão 

amadurecendo em seus carismas e vocação. 

Sem embargo, quando se está próximo dessas agregações laicais, é possível 

identificar um amadurecimento e busca por formações humanas e espirituais. Isso 
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não significa que não possuam falhas ou erros, pois isso é inerente a qualquer 

instituição ou agrupamento que possua como membros e líderes, seres humanos. 

Entretanto, na maioria delas, existe um desejo genuíno de estar em comunhão 

com a Igreja local e contribuir no entorno em que se encontram. A pesquisa de campo 

foi assertiva nesse sentido, em demonstrar a busca por formação, espiritualidade, 

maturação e conhecimento por parte dessas comunidades. 

Encontramo-nos em uma sociedade altamente dinâmica e volátil e o caminho 

da maturidade humana e espiritual é premissa básica para manter-se perseverante 

no itinerário da vida consagrada leiga. Por isso a importância de uma formação 

sólida, consistente e condizente com as realidades humanas, sociais, culturais e 

espirituais deste tempo. 
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103. O CORPO NO DISCURSO DA CIÊNCIA INTERIOR DE OSHO: EXALTAÇÃO 

HUMANA E CRÍTICA CONTRA GRANDES RELIGIÕES MUNDIAIS 

 

THE BODY IN OSHO'S INNER SCIENCE SPEECH: HUMAN EXALTATION AND 

CRITICAL AGAINST GREAT WORLD RELIGIONS 

 

Kevin Willian Kossar Furtado1 
 

ST 14 – Novos movimentos religiosos e espiritualidades laicas 

 
Resumo 
O trabalho apresenta um recorte de pesquisa em andamento que objetiva 
compreender práticas de consumo a partir da religiosidade desenvolvida pelo guru 
indiano Bhagwan Shree Rajneesh, o Osho. O guru defende que a corrente criada 
criado em torno dele não é um culto, uma seita ou religião, mas um movimento 
meditativo em prol de uma ciência do interior, uma ciência da consciência. Esta 
pesquisa se concentra na exaltação do corpo feita por Osho e nas críticas 
construídas ao modo como grandes religiões mundiais, sobretudo o cristianismo, o 
islamismo e o hinduísmo, tratam dele. A pesquisa bibliográfica verificou e analisou 
todo o conteúdo disponível na OSHO Online Library que trata de corpo, os 31.537 
resultados, e sobre Zorba, o Buda, os 814 resultados, através de uma leitura 
“flutuante”, que se desdobrará na escolha dos aportes conceituais que, 
posteriormente, devem embasar a construção de um roteiro de questões para 
adeptos da religiosidade proposta por Osho, com o objetivo de compreender suas 
demandas, motivações, apropriações e usos efetuados do legado teórico-filosófico 
do guru. O corpo, para Osho, possui sabedoria própria, constitui a verdade básica do 
ser humano, onde o divino se manifesta, o verdadeiro templo de Deus, a vida e a 
comunhão com a existência. O guru propõe que ele seja respeitado por formar o 
presente de cada pessoa. O ideal de ser humano proposto por Osho em sua ciência 
da consciência se constitui no “Zorba, o Buda”, a pessoa que une a espiritualidade de 
Buda com o materialismo de Zorba, o grego. 
Palavras-chave: Osho. Ciência interior. Corpo. Religião. Crítica da religião. 
 
Abstract 
The work presents an excerpt of ongoing research that aims to understand 
consumption practices based on the religiosity developed by the Indian guru 
Bhagwan Shree Rajneesh, the Osho. The guru argues that the current created around 
him is not a cult, a sect or a religion, but a meditative movement for an inner science, 
a science of consciousness. This research focuses on Osho's exaltation of the body 
and the criticisms made of the way in which major world religions, especially 
Christianity, Islam and Hinduism, deal with it. The bibliographical research verified 
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and analyzed all the content available in the OSHO Online Library that deals with the 
body, the 31.537 results, and about Zorba, the Buddha, the 814 results, through a 
“floating” reading, which will unfold in the choice of conceptual contributions which, 
later, should support the construction of a script of questions for adherents of 
religiosity proposed by Osho, in order to understand their demands, motivations, 
appropriations and uses made of the theoretical-philosophical legacy of the guru. The 
body, for Osho, has its own wisdom, it constitutes the basic truth of the human, where 
the divine manifests itself, the true temple of God, the life and the communion with 
existence. The guru proposes that it be respected for forming each person's present. 
The ideal of human proposed by Osho in his science of consciousness is “Zorba, the 
Buddha”, the person who unites the spirituality of Buddha with the materialism of 
Zorba, the Greek. 
Keywords: Osho. Inner science. Body. Religion. Critique of religion. 
 

Introdução 

 

Bhagwan Shree Rajneesh, considerado um dos líderes religiosos mais 

controversos e financeiramente bem-sucedidos do século XX, desenvolveu uma 

espiritualidade iconoclasta que se popularizou na Índia e, nos anos 1980, nos Estados 

Unidos (URBAN, 2005, p. 169). Osho promoveu “uma das experiências mais bem-

sucedidas de ocidentalização de uma vertente religiosa oriental nas décadas finais 

do século XX” (JUNGBLUT; ADAMI, 2017, p. 112).  

No contexto da contracultura hippie, ele se aproveitou do interesse por 

espiritualidades orientais, principalmente as indianas, e ofereceu uma religiosidade 

sincrética formada por ioga, tantrismo, zen budismo, sufismo e taoísmo (JUNGBLUT; 

ADAMI, 2017, p. 112). Para Adelman, a contracultura recusou mitos e símbolos da 

sociedade do status quo e gerou outros para retratar um novo modo de vida. Ela 

considera que os diferentes movimentos sociais, culturais e políticos surgidos nos 

anos 1960 formavam um contexto de “extraordinária contestação” que se espalha 

pelo mundo e rompe com o ordenamento social e política no contexto de Guerra Fria 

e gera uma “‘desordem social’ no melhor sentido do termo” através da 

desestabilização e do desrespeito às fronteiras culturais, sociais e sexuais em voga. 

Com os novos diálogos culturais resultantes, apareceram novos atores e novas 

formas de ver e pensar relações de poder em uma sociedade mais ampla, complexa 

e interconexa do que em outros momentos (ADELMAN, 2016, p. 28, grifo da autora). 
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O movimento contracultural encontrou nas filosofias orientais inspirações 

opostas à racionalidade científica da cultura iluminista e ensejou uma “revolução” no 

cotidiano ao substituir a ordem e o progresso do positivismo, e a moral e obediência, 

pelo prazer e a imaginação. Estabeleceram-se novas formas de vida comunal e 

familiar, mais abertas, pacíficas e “des-hierarquizadas” (ADELMAN, 2016, p. 45). 

A pesquisa em andamento, da qual este trabalho constitui um recorte, objetiva 

compreender práticas de consumo a partir da religiosidade desenvolvida por Osho. 

Ele classificou a corrente criada ao seu redor não como um culto, seita ou religião, 

“mas um movimento rumo à meditação, um esforço para criar uma ciência do 

interior[,] da consciência.” Assim como há uma ciência para o mundo objetivo, Osho 

defende que seu movimento estava preparando uma ciência para o mundo subjetivo 

(OSHO, 2016, p. 171). Ele buscava remover todas as tradições, ortodoxias, 

superstições e crenças da mente humana para que ela atingisse um estado de não 

mente, um estado de silêncio, em que nem um único pensamento se movesse e não 

existisse nenhuma “onda no lago” da consciência (OSHO, 2016, p. 173). 

 

Metodologia 

 

A pesquisa, bibliográfica, em perspectiva qualitativa (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009), se preocupou “com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.” 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). O caráter exploratório buscou “proporcionar 

maior familiaridade com o problema” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35) ao mapear 

as referências do legado teórico-filosófico de Osho sobre o corpo e seu ideal de novo 

ser humano. A pesquisa bibliográfica foi feita na OSHO Online Library, hospedada no 

site da Osho International Foundation, que oferece acesso gratuito, em inglês e hindu, 

a mais de 200 livros de Rajneesh. Ela verificou todo o conteúdo disponível na OSHO 

Online Library que trata de corpo, os 31.537 resultados, e sobre Zorba, o Buda, os 814 

resultados, através de uma leitura “flutuante”. 
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O corpo para Osho 

 

Para Osho, o corpo possui sabedoria própria (OSHO, 1987d). Ele deve ser o 

primeiro a ser ouvido sempre que corpo, mente e coração estiverem em desarmonia 

(OSHO, 1987c). Osho generaliza a crítica às religiões ao expressar que “nenhuma [...] 

religião confia em seu corpo. E quando as religiões não confiam em seu corpo, elas 

criam uma divisão entre você e o corpo. Elas fazem de você um inimigo do seu corpo, 

elas começam a destruir a sabedoria do corpo.” (OSHO, 1977). 

 Osho avalia que o corpo constitui a verdade básica do ser humano e, por isso, 

não pode ser abandonado. Do contrário, o indivíduo se volta contra Deus e perde o 

contato com a realidade (OSHO, 1977), pois tudo que é real surge do corpo. Para ele, 

todas as religiões organizadas têm destruído a ponte do ser com o corpo. “Elas têm 

dito que você não é o corpo [...], elas têm dito que o corpo é o inimigo, que o corpo 

tem que ser destruído”, torturado e morto em nome da religião, pois só assim o ser 

se aproximaria de Deus. Todavia, para o guru, apenas vivendo o corpo o indivíduo se 

aproxima de Deus (OSHO, 1978c), pois, no corpo, Deus se manifesta. Por isso, o divino 

deve ser buscado dentro do corpo (OSHO, 1976a). 

 As pessoas nutrem sentimentos de ódio pelo corpo porque, segundo Osho, 

foram ensinadas a fazê-lo, a considerar o corpo como algo feio, não espiritual (OSHO, 

1978a). O guru tensiona que se a pessoa não for compassiva com seu próprio corpo, 

jamais será com os demais (OSHO, 1988). Além disso, em contraposição às religiões, 

afirma que quando o indivíduo aprende a sabedoria e o mistério do corpo, nunca mais 

se preocupa com sacerdotes ou com Deus, pois encontrou os mistérios da existência 

dentro de si, e dentro do mistério do corpo se encontra o santuário da consciência 

(OSHO, 1988). 

 O corpo se constitui no verdadeiro templo de Deus, defende. “Se você 

encontrar alguém condenando o corpo, saiba [...] que ele não sabe de nada. [...] Ele 

nem mesmo conhece o abcd da espiritualidade.” (OSHO, 1976a, grifo do autor). Osho 

julga estranho que “todas as religiões” sejam contra o corpo, que carrega a vida e é a 

comunhão com a existência experimentada. “A sabedoria do corpo não foi apreciada 

por nenhuma religião do mundo. Suas pessoas mais sábias não eram mais sábias do 

que seu corpo.” (OSHO, 1987a). 
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 O guru vê o corpo como um instrumento neutro, tanto material quanto 

espiritual, que pode ser usado para fazer o bem ou o mal. “As pessoas geralmente 

acreditam que o corpo é antagônico em relação a nós, que é pecaminoso, que é nosso 

inimigo e que precisa ser suprimido. Eu digo a você que isso é errado – o corpo não 

é um inimigo nem um amigo; é o que você faz.” Em sua visão, aqueles que militam 

contra o corpo são pessoas irreligiosas (OSHO, 1965b). 

 Ao entender que na espiritualidade contra o corpo milhões destruíram seus 

corpos em busca da verdade, de Deus ou do êxtase (OSHO, 1976b), Osho sugere uma 

abordagem que caracteriza como “totalmente diferente de todas as religiões”: que o 

corpo seja respeitado por estar no presente (OSHO, 1987b). Isso não significa ser 

libertino nem abstêmio, pois são duas formas tidas como desrespeitosas pelo guru. 

“Uma das características de um equilíbrio mental saudável é uma atitude positiva e 

amorosa para com o corpo.” (OSHO, 1965a). 

 Osho ensina uma nova humanidade que viverá o presente, sem se preocupar 

com deveres e obrigações, que não negará os instintos naturais e aceitará tudo que 

receber com profunda gratidão. “Não é irreligioso amar o seu corpo, cuidar do seu 

corpo [...]. É irreligioso torturar seu corpo e destruí-lo. A pessoa religiosa amará seu 

corpo porque é o templo onde vive a existência.” (OSHO, 1979). O guru propõe que 

cada pessoa se apaixone por seu corpo, o que se constitui no primeiro passo em 

direção à espiritualidade (OSHO, 1970). 

 

Zorba, o Buda: o ideal de novo ser humano 

 

Osho estimulou entre seus seguidores um “neotantra”, um tipo de 

espiritualidade iconoclasta que os libertaria da repressão pudica da sociedade 

moderna, ao integrar o desejo do prazer sexual na experiência espiritual, além de criar 

um caminho que integrava o desejo da transcendência espiritual com o da riqueza 

material e prosperidade. O ideal de ser humano propalado por Bhagwan se constituía 

no “Zorba, o Buda”, a pessoa que une a espiritualidade de Buda com o materialismo 

de Zorba, o grego (URBAN, 2005, p. 170).  

 O ecletismo do pensamento de Osho o capacitou a adaptar suas mensagens 

às demandas particulares de seus seguidores de forma fluída e flexível, rejeitando as 
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metanarrativas das religiões, sociedade e política convencionais, concebendo um 

tipo próprio de bricolagem que ao mesmo tempo recorreu livremente a um conjunto 

de tradições espirituais do mundo e atendeu as necessidades específicas do seu 

público. Ele não se incomodava com o fato de que sua mensagem tinha um objetivo 

espiritual e material, e não via contradição entre a busca do sagrado e a busca de 

riquezas. Em seu ideal pela busca do novo super-humano, Zorba, o Buda, seu objetivo 

era justamente unir o desejo pela transcendência com o desejo pelo capital 

econômico. Osho preocupava-se com o corpo e a sexualidade no contexto da cultura 

de consumo do capitalismo tardio (URBAN, 2005, p. 185). 

 Osho busca em seu trabalho filosófico promover uma unidade harmoniosa 

entre o Zorba e o Buda de cada pessoa (OSHO, 1986). O guru escolheu essas duas 

polaridades e as colocou juntas em seus ensinos, com o objetivo que o novo ser 

humano viva as dois juntos sem qualquer contradição (OSHO, 1985a). Para Osho, 

Zorba representa o Ocidente materialista e Buda representa o espiritualista. Seu 

desejo é que as duas facetas se encontrem e se fundam, pois não considera existir 

antagonismo entre elas (OSHO, 1985b). 

 Na fórmula de Osho, no corpo o ser humano deve ser deve ser Zorba, o grego. 

Na alma, deve ser Gautama, o Buda. Para o guru, esta é a síntese mais elevada do 

Ocidente que sofre materialismo, porque seu mundo interior é vazio, com o Oriente, 

que permaneceu espiritual e carrega todas as belezas da espiritualidade, mas tem o 

exterior, o corpo, doente, pobre e com fome (OSHO, 1978b). 

 

Conclusão 

 

A presente pesquisa faz parte de uma investigação mais ampla do autor, 

realizada em duas etapas. A primeira, da qual o presente texto faz parte, busca 

referências do legado teórico-filosófico de Osho que orientam uma espiritualidade do 

consumo. A segunda, um desdobramento da primeira, elegerá aportes conceituais 

que, posteriormente, devem embasar a construção de um roteiro de questões para 

adeptos da religiosidade proposta por Osho, com o objetivo de compreender suas 

demandas, motivações, apropriações e usos efetuados do legado teórico-filosófico 

do guru. Objetiva-se responder como seguidores brasileiros do guru se apropriam de 
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seu legado. Um projeto de pesquisa ulterior almeja tratar da “religião sem religião” 

(OSHO, 2016) de Osho e verificar como ele se apropriou de crenças e ensinos de 

grandes religiões mundiais para formular sua oferta de espiritualidade. 
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104. A RELIGIÃO NA SOCIEDADE DE CONHECIMENTO 

 

RELIGION IN THE KNOWLEDGE-BASED SOCIETY  

 

Leandro José Barbosa1 
 

ST 14 – Novos movimentos religiosos e espiritualidades laicas 

Resumo 
Neste texto, pretende-se fazer uma breve exposição sobre alguns pontos dos 
estudos realizados pelo filósofo e teólogo catalão Marià Corbí. Suas reflexões sobre 
a contemporaneidade são caracterizadas pela lucidez e trabalho intenso do 
pesquisador sobre a época atual. Inicialmente, vamos conhecer como ele denomina 
a sociedade dos dias atuais. Em seguida, o lugar da religião no mundo 
contemporâneo e que contribuição ela ainda pode dar à humanidade. Ao definir a 
sociedade atual como sociedade de conhecimento, ela a caracteriza como uma 
dinâmica de sobrevivência começada há algumas décadas, onde a pretensão é 
apoiar os parâmetros de vida individual e social nas ciências e nas tecnologias. Ao 
introduzir a dinâmica da sociedade de conhecimento, ocorre como consequência a 
desarticulação dos modos de vida coletivos e individuais sobre as quais as 
sociedades anteriores estavam alicerçadas, instalando uma crise de valores na 
contemporaneidade, abalando o âmbito do religioso, da política, da sexualidade, da 
ecologia, da economia e do mundo do trabalho. Com novos aspectos da religião na 
contemporaneidade, com uma nova configuração, ordenação e recepção de novas 
características por parte da cultura, percebe-se que a religião deixa de lado o 
transcendente, elemento que orienta o ser humano para uma realidade externa, fora 
da realidade em que vive. Adotando a imanência como aspecto determinante, 
valorizando os contextos e experiências de vida, buscando uma religião que atenda 
às necessidades humanas, auxiliando, a partir de sua história, seus textos e 
ensinamentos, em busca da qualidade humana e qualidade humana profunda. 
Palavras-chave: Religião. Contemporaneidade. Sociedade. Conhecimento. 

 

Abstract 
This text aims to make a brief exposition about some points of the studies carried out 
by the Catalan philosopher and theologian Marià Corbí. His lucidity and intense work 
in the present times feature his reflections on humans' current lives. Initially, this text 
aims to discuss how knowledge domains our society in modern times. Then, the place 
of religion in the contemporary world and what contribution it can still make to 
humanity. By defining the current society as a knowledge-based society, he describes 
it as a survival dynamics started a few decades ago, where the intention is to support 
the parameters of individual and social life in science and technology. Therefore, a 
disarticulation of collective and individual ways of life on which previous societies 

                                                     
1 PUC-Minas. Mestrando em Ciências da Religião. prof.leandrobarbosa@hotmail.com 
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were founded occurs, installing a crisis of values in contemporaneity, weakening the 
religion, politics, sexuality, ecology, economy, and work fields. As a result of new 
aspects of religion in contemporaneity, as well as a new set of values, ordering, and 
acceptance of new characteristics by the culture, it is clear that religion leaves aside 
the transcendency, an element that guides the human being towards an external 
reality, out of reality in which we live.  By adopting immanence as a determining 
aspect, valuing the contexts and experiences of life, seeking a religion that meets 
human needs, helping, from its history, texts and teachings, in search of human 
quality and deep human quality. 
Keywords: Religion. Contemporaneity. Society. Knowledge. 

 

Introdução 

 

A religião é uma das atividades humanas, que sob o impacto da cultura atual 

passa por transformações profundas. Partindo da secularização como característica 

marcante da contemporaneidade, o enfraquecimento do aspecto tradicional das 

religiões em contrapartida do fortalecimento da autonomia do indivíduo motivado por 

gosto e necessidades pessoais, tem sido fator determinante da prática religiosa. 

Assim como, a diversidade do cenário religioso favorece a intensificação do trânsito 

de fiéis por várias religiões, tornando frágil a identificação do indivíduo com alguma 

denominação religiosa ou instituição. Estes são apenas alguns exemplos da 

precipitação da cultura contemporânea sobre a religião. Que demonstra ser um 

fenômeno amplo e complexo, principalmente no contexto de crise que a atualidade 

ocasiona.  

Neste texto, pretende-se fazer uma breve exposição sobre alguns pontos dos 

estudos realizados pelo filósofo e teólogo catalão Marià Corbí e pelo filósofo e 

cientista da religião Flávio Senra. Suas reflexões sobre a contemporaneidade são 

caracterizadas pela lucidez e trabalho intenso de ambos pesquisadores. Inicialmente, 

conhecer como é denominada a sociedade dos dias atuais. Em seguida, o lugar da 

religião no mundo contemporâneo e que contribuição ela ainda pode dar à 

humanidade. 

 

A sociedade de conhecimento  

 

Corbí começa por definir a  sociedade  atual  de  sociedade  de  conhecimento,  



 

Leandro José Barbosa | 941 

 

 

 

afirmando haver diferença entre as sociedades que ele chama de mítica, pré-

industriais e industriais. A sociedade de conhecimento é uma dinâmica de 

sobrevivência começada há algumas décadas, é a pretensão de apoiar os parâmetros 

de vida individual e social nas ciências e nas tecnologias. Conforme Corbí, a 

sociedade de conhecimento “pretende-se tirar proveito da criação das novas 

ciências e das novas tecnologias e valer-se delas para a criação de novos produtos 

e novos serviços. E isso de uma forma contínua e progressivamente acelerada.” 

(CORBÍ, 2017, p. 109).  

Ao introduzir a dinâmica da sociedade de conhecimento, ocorre como 

consequência a desarticulação dos modos de vida coletivos e individuais sobre as 

quais as sociedades anteriores estavam alicerçadas, instalando uma crise de valores 

na contemporaneidade, abalando o âmbito do religioso, da política, da sexualidade, 

da ecologia, da economia e do mundo do trabalho.  

 

Este modo de sobrevivência que vai se introduzindo aceleradamente gera uma nova 

dinâmica que vai se impondo como um destino inevitável para a humanidade. [...] Do 

crescimento das tecnociências segue, inevitavelmente, a criação de novos produtos e de 

novos serviços. As consequências desses fatos que decorrem das tecnociências alteram 

necessariamente as formas de se trabalhar e se organizar. Tudo isso modifica 

profundamente os modos de vida e as formas de coesão e motivação sociais, ou seja, 

altera os sistemas de valores coletivos e, com eles, as religiões. (CORBÍ, 2017, p. 109). 

 

Nessa mudança de referência do indivíduo e da sociedade, todos os seus 

dispositivos de sobrevivência são transformados e realocados quanto ao seu 

referencial doador de valores e significados. Neste abalo provocado pela sociedade 

de conhecimento, a religião é deslocada do seu lugar de destaque, onde ela é o eixo 

central, de onde tudo ganhava significação e sentido, passando a ser mais um 

dispositivo entre outros. “As religiões, muitas delas milenares, que funcionavam 

como sistemas de valores coletivos, estão sendo corroídas e, em algumas regiões do 

planeta, estão praticamente mortas.” (CORBÍ, 2017, p. 111). 

Com a sociedade do conhecimento, a religião e ideologias se mostraram 

incapazes de continuar sendo o dispositivo central dos sistemas de valores, 

motivação e coesão social. Na atualidade, radicalmente transformou-se os sistemas 
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de valoração coletivos, sendo agora, a ciências e as tecnologias a fonte de sua 

dinâmica. 

 

A religião na sociedade de conhecimento 

 

Com o advento da sociedade de conhecimento, sendo seu centro valorativo e 

de significado a ciência e a tecnologia, surgem algumas perguntas: e a religião? Vai 

desaparecer? Poderá ela, na sociedade de conhecimento, oferecer alguma 

contribuição para as pessoas? 

A religião não irá desaparecer, pelo menos por enquanto, pois o momento nos 

permite perceber uma certa efervescência desta. Para Senra (2017) o fim da religião 

a qual se refere Corbí não significa o desaparecimento da religião. Ao se afirmar a 

crise da religião, está se referindo ao deslocamento da religião, de elemento central 

para o periférico, significa que deixa de ser algo em destaque, com certa soberania 

sobre os demais componentes da vida humana para ser um entre outros.  

Pois, a crise que se apresentou com a sociedade de conhecimento, é que os 

projetos axiológicos coletivos não são mais construídos a partir de deuses e 

elementos revelados, mas, a partir do próprio indivíduo e seu grupo na liberdade de 

seres em construção e protagonistas de sua vida, mediante as demandas da 

sobrevivência social e individual. Tal crise, significa também o fim do modelo unitário 

de compreensão da realidade platônico-cristão, para outro modo de vivência da 

religião, sem pretensão a uma verdade, mas que reconhece a existência de várias 

verdades tanto quantos indivíduos existem.  

Com o advento da sociedade de conhecimento, imprimiu-se características da 

contemporaneidade na religião, permitindo que esta obtivesse traços próprios em 

relação a outros tempos. Três características da cultura contemporânea são 

destacadas por Senra (2017) como aquelas que deixam marcas profundas na religião 

atual, definindo-a como um elemento de sobrevivência entre os demais e não o 

principal. 

O primeiro, é o caráter secular da contemporaneidade, significando que os 

valores morais, políticos e jurídicos da sociedade deixam de ser determinados pela 

religião. O que não implica em um desaparecimento da religião.  
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O que ocorre é que a religião passa a ser um dos aspectos que compõe o tecido social e 

cultural, ao lado de outros componentes da vida social. [...] Numa sociedade secular, o 

religioso tem seu lugar alterado. Isso é muito diferente de ter negado a sua existência. 

(SENRA, 2017, p. 125).   

 

Outra característica marcante da contemporaneidade que agiu 

poderosamente sobre a religião, contribuindo para sua redefinição é o aspecto plural 

da sociedade de conhecimento. Deixa de ser como único princípio valorativo da 

sociedade a unidade e uniformidade ideais propostos pela cultura platônico-cristão 

para o mundo de diversidade e direito a diferença da ética contemporânea. Mas alerta 

Senra, “De fato, a diversidade e a pluralidade trazem consigo a emergência de forças 

que, aproveitando do cenário de maior tolerância com a diferença, se apropriam 

desse direito para agir contra a própria diversidade.” (SENRA, 2017, p. 125). E aponta 

os fundamentalismos e radicalismos nas suas diversas formas como ameaça a 

pluralidade e diversidade. 

Uma terceira característica da contemporaneidade que influencia diretamente 

a religião, é a valorização da individualidade na cultura atual, que considera o 

indivíduo como sujeito protagonista da história e do sentido à vida. “Em sociedade 

de conhecimento este elemento é fundamental. Inclusive, pensa o indivíduo que ele 

é a razão, o destino e o fim de tudo.” (SENRA, 2017, p. 125). O caráter individualizador 

da cultura contemporânea incute certas características a religião, fazendo que ela 

deixe de lado seu aspecto transcendente e assumindo como enfoque principal o 

imanente. Pois, a busca do sujeito por meio da religião em colaboração com outras 

ferramentas utilizadas no dia a dia para a sobrevivência do indivíduo e seu grupo, é o 

seu bem viver. Se torna este o alvo principal da vida e não a vontade de alguma 

divindade. 

Com estas características da contemporaneidade, sendo o secular, o plural e 

o individual aspectos caracterizadores da prática religiosa, percebe-se a mudança 

realizada pela sociedade de conhecimento mediante a construção do projeto 

axiológico coletivo, conforme apontado por Corbí. Visto o que está em jogo 

atualmente é o próprio indivíduo, seu grupo e o sentido de sua vida. Pois, a religião 

atual, reconfigurada pela sociedade de conhecimento, não permite o entendimento 
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de uma vida indigente e egoísta por vontade de alguma divindade. Mas coloca todas 

as ferramentas de que dispõe, inclusive a religião, para a realização de sua vida na 

história e no tempo, procurando suprir suas necessidades, desde as mais básicas até 

as aspirações mais profundas. 

 

Se este cenário é perceptível em alguma medida, este perece ser um evidente sinal da 

vitória da secularização sobre a religião institucionalizada. A religião que permanece não 

é mais formuladora e mantenedora de sentido e valor no conjunto das esferas que 

compõe a realidade social e cultural. A religião expressa no senso religioso de nossa 

época – isto é, o modo como denominamos o resquício da espiritualidade de nosso 

tempo – é aquela de indivíduos que se referem aos conteúdos mínimos, esparsos e 

fragmentados dos conteúdos elaborados pela tradição. O senso religioso, ou 

espiritualidade, tocado pelo viés da individualização da crença, da secularização e da 

pluralidade (tocado, portanto, pela cultura contemporânea), é vestígio de religião, mas 

ainda se expressa como a religião de um tempo, uma religião possível. (SENRA, 2017, 

p. 120). 

 

Para tais considerações sobre o que resta da religião atualmente, os 

apontamentos de Flávio Senra (2017) nos ajudam a responder à questão. 

Primeiramente, nos aponta um novo status da religião. Onde, a ruína do platonismo 

e seu anseio de verdade absoluta leva a elaboração de novos conteúdos, onde são 

considerados o fenômeno da vida em suas diversas realidades e contextos, 

permitindo o surgimento de novas e variadas possibilidades para a vivência religiosa. 

A religião é transformada também, em seu sentido místico. Pois, a religião 

como um sentimento, uma perspectiva, visa ao indivíduo em seu contexto histórico, 

permitindo que ele, partindo da linguagem, signifique sua vida e sua história 

provisoriamente. Tendo sempre em mente, que a vida e a história estão em contínuo 

movimento, e os sentidos atribuídos hoje, podem não ser suficientes numa outra 

hora, exigindo outras metáforas que expliquem o devir da vida. 

Outra resposta para a nossa pergunta sobre o estado atual da religião, como 

fica a sua situação perante a sociedade de conhecimento e seu projeto axiológico 

coletivo, são os novos empoderamentos que estes permitem, tanto no âmbito 

religioso como fora dele. Na dimensão do religioso, surge uma liberdade que permite 
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criatividade para novas expressões da vivência religiosa. Novos grupos, novas 

formas e situações adaptam o conteúdo religioso aos seus interesses e contextos 

dos mais diversos públicos.  

 

Conclusão 

 

Com estes novos aspectos da religião na contemporaneidade, com uma nova 

configuração, ordenação e recepção de novas características por parte da cultura, 

percebe-se que a religião deixa de lado o transcendente, elemento que orienta o ser 

humano para uma realidade externa a realidade em que vive.  A imanência permite 

que a religião surja no contexto histórico de seus praticantes, significando a vida de 

cada indivíduo e grupo dentro desta realidade na qual estão inseridos. Para dar 

sentido à vida e protagonizarem suas histórias, os grupos utilizam a religião, mas não 

apenas ela. Mas valem-se de várias ferramentas, que se articulam entre si nesta 

tarefa fundamental. Pois, na sociedade de conhecimento, não estão em jogo a 

vontade de divindades, mas a vida concreta de grupos e indivíduos.  

Mediante a necessidade de significação da vida e motivação, o projeto 

axiológico coletivo da sociedade de conhecimento propõe como fator importante 

desta dinâmica a qualidade humana e a qualidade humana profundada. Corbí (2017), 

afirma ser a qualidade humana e a qualidade humana profunda a capacidade de 

indagar e investigar livremente a dupla dimensão do real, partindo da ciência e da 

tecnologia, que procura desvendar o mundo que vivemos. Pois, a qualidade humana 

e a qualidade humana profunda2 são condições para o duplo conhecimento desta 

realidade, relativa e absoluta, superando os mitos, as ideologias, os medos e falsas 

expectativas para a realização da existência.  

 

                                                     
2  “Entendemos por qualidade humana a consciência e o cultivo explícito da dupla dimensão da 
realidade: a dimensão relativa (DR) e a dimensão absoluta (DA), mediante um ensinamento central de 
nossos antepassados: o interesse por toda realidade, o distanciamento de nossos desejos/medos, 
expectativas e lembranças, e o silenciamento de todos os nossos padrões de interpretação e de 
valoração (IDS).” (CORBÍ, 2017, p. 114). A qualidade humana profunda (QHP) é a mesma atitude 
necessária para a qualidade humana (QH), mas realizada de modo radical. Pois, na QH o apego ao ego 
e seus condicionamentos atuam. Na QHP o desapego de si e o livre questionamento e posicionamento 
perante a realidade, garante uma aproximação absoluta do real. 
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'UNDER THE TREES': COMPARATIVE ANALYSIS OF CENTRALITY OF PLANTS IN 

SANTO DAIME, CATIMBÓ-JUREMA AND CANDOMBLÉ 
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ST 14 – Novos movimentos religiosos e espiritualidades laicas 

Resumo 
Esta comunicação busca abordar, em perspectiva comparada, a centralidade das 
plantas no Santo Daime, no Catimbó-Jurema e no Candomblé. No Santo Daime há o 
jagube e a rainha, ingredientes da bebida sagrada; já no caso do Catimbó-Jurema, a 
bebida é feita a partir da tronqueira da árvore da jurema e, no caso do Candomblé, o 
dito 'sem folha, não há orixá' demonstra a importância das plantas utilizadas nos 
rituais da religião. Entendemos que a centralidade das plantas é uma característica 
que marca o contato dessas práticas religiosas com epistemologias não 
eurocêntricas, como as africanas e indígenas. Neste exercício teórico aproxima-se o 
Santo Daime – que mobiliza diferentes aspectos ao lhe denominarem seita, religião 
ayahuasqueira, novo movimento religioso, religião mediúnica e new age popular – 
das religiões afro-brasileiras, bem como do pensamento indígena, não só pelas 
vivências do Mestre Irineu no Maranhão e pela presença da ayahuasca, mas pela 
agência das plantas no cerne dos modos de vidas das comunidades daimistas. 
Nosso trabalho está no âmbito das Ciências Empíricas da Religião, em diálogo com 
a Antropologia, e é fruto de nossas vivências de campo. Para empreendermos esta 
análise, nos inspiramos em Bruno Latour, que desconstrói dicotomias entre natureza 
e cultura e trata dos agenciamentos de não humanos, assim como no conceito de 
“seres criativos da floresta”, de Cristine Takuá, que estimula o “diálogo criativo” com 
outros seres. Ao final, pretendemos demonstrar a relevância da visibilização da 
agência das plantas nestas religiões em análises que busquem romper com os 
paradigmas coloniais. 
Palavras-chave: Plantas. Santo Daime. Catimbó-Jurema. Candomblé. Ciências 
Empíricas da Religião. 
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Abstract 
This paper presents a comparative analysis of Santo Daime, Catimbó-Jurema and 
Candomblé to address the centrality of plants in these religious practices. In Santo 
Daime there are the jagube and the rainha, ingredients of the sacred drink; in the case 
of Catimbó-Jurema, the drink is made from the trunk of the jurema tree and, in the 
case of Candomblé, the saying 'without a leaf, there is no orixá' demonstrates the 
importance of the plants used in religious rituals. We understand that the centrality 
of plants is a characteristic that marks the contact of these religious practices with 
non-Eurocentric epistemologies, such as African and Indigenous. In this theoretical 
exercise, we consider ways different aspects of Santo Daime have been mobilized 
through labels (e. g. sect, “ayahuasca religion”, “new religious movement”, "new 
mediumistic religions" and “popular new age” spirituality) and propose that the 
agency of plants at the heart of the ways of life of the daimista communities suggests 
an additional category, one that approaches the Afro-Brazilian religions, as well as 
indigenous thought. This is a different categorization than those based on the 
experiences of Mestre Irineu in Maranhão or solely on the presence of ayahuasca. Our 
work is within the scope of the Empirical Sciences of Religion, in dialogue with 
Anthropology, and is the result of our field experiences. To carry out this analysis, we 
apply theories by Bruno Latour, who deconstructs dichotomies between nature and 
culture and deals with non-human assemblages, as well as Cristine Takuá's concept 
of “creative beings of the forest”, which encourages “creative dialogue” with other 
beings. In the end, we intend to demonstrate the relevance of making visible the 
agency of plants in these religions in analyses that seek to break with colonial 
paradigms. 
Keywords: Plants. Santo Daime. Catimbó-Jurema. Candomblé. Empirical Sciences of 
Religion. 
 

Introdução 

  

Este ensaio busca abordar uma possível categoria analítica pautada na 

centralidade das plantas, a partir de uma perspectiva comparada do Santo Daime, do 

Catimbó-Jurema e do Candomblé. O presente trabalho é fruto tanto do diálogo entre 

as autoras enquanto orientanda e orientadora no curso do doutorado em Ciências 

das Religiões - UFPB, quanto da troca enquanto integrantes do RAÍZES - Grupo de 

estudo e pesquisa sobre religiões mediúnicas. Este trabalho está no âmbito das 

Ciências Empíricas da Religião, em diálogo com a Antropologia, e é fruto de nossas 

vivências de campo. Apresentamos, então, três pontos que suscitaram a reflexão 

aqui apresentada. 

 Um primeiro ponto é que a partir do exercício reflexivo das categorias 

utilizadas para situarem o Santo Daime dentro do campo das religiões brasileiras, 
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pudemos observar que cada uma delas destacava elementos específicos. Cada um 

dos termos seguintes pode ser aprofundado, e os citamos aqui para traçar um breve 

panorama. Cronologicamente temos: o termo seita, amplamente utilizado pela mídia 

desde a década de 1980, utilizado na maioria das vezes enquanto categoria 

acusatória. Religião ayahuasqueira, que “se dissemina entre os estudiosos apenas a 

partir do início dos anos 2000. É uma categoria analítica” aponta Goulart (p. 208, 

2019), e foi amplamente adotado como termo nativo em diversos contextos. Novo 

Movimento Religioso, denominado por Guerriero (2006). New Age Popular por 

Amurabi Oliveira (2011). E Nova Religião Mediúnica, proposto por Iracilda Gonçalves 

(2017).  

 O segundo ponto relaciona-se às pesquisas documentais. Nelas identificamos 

a argumentação utilizada pelo advogado Océlio de Medeiros, em nome do Sr. Leôncio 

Gomes3 em habeas corpus que buscava liberar o uso do daime frente a uma proibição 

outorgada pela Polícia Federal do Acre, em 1974. Não sendo possível perceber até 

que ponto o argumento foi construído pelo advogado em si e o quanto foi alimentado 

pelos clientes, ele estabelece uma narrativa que vincula “o “DAIME” como um CULTO 

AMERINDIO REPRESENTANDO HERANÇA DA CULTURA INCAICA” (MEDEIROS, 1974, 

grifo do autor). Argumentando que: 

 

No CULTO DO DAIME, há uma simbiose de catolicismo (veneração de alguns de seus 

santos, com predominância da mariolatria), de protestantismo (louvação pelo hinário), 

espiritismo (invocação de bons espíritos), sob predominância emerindia [sic], com 

absoluta ausência de africanismo. Sua motivação é o que se pode chamar de 

FITOLATRIA, o que não é de estranhar, considerando que a história da religião informa 

sobre pessoas que adoram pedras (litolatria) e sacerdotes gaulo-britanicos que 

veneravam os carvalhos. (MEDEIROS, 1974, grifo do autor). 

 

 A noção de fitolatria, isto é, a devoção das plantas, dentro do culto do daime 

pareceu bastante provocativa e diferenciada das demais tipologias categorizadoras 

citadas anteriormente. 

                                                     
3 O advogado foi constituído a partir de assembleia conjunta dos três centros ativos naquele ano, a 
saber: o Centro de Iluminação Cristã Luz Universal - CICLU, a Colônia 5000 e o Centro Espírita e Culto 
de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz. 
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 Por fim, o terceiro ponto diz respeito a uma vivência de campo acompanhando 

a inauguração do “Reino do Bom Florar” em Alhandra - PB, que é um espaço de 

plantio da árvore da jurema, muitas vezes foi repetida a narrativa de que “sem o pé 

da jurema, não há o culto da jurema” – exprimindo assim a existência da planta 

enquanto uma condição sine qua non para esta prática religiosa. 

 Desses três elementos, aqui apresentados brevemente, surgiu a proposta 

deste ensaio experimental em uma abordagem comparativa do Catimbó-Jurema, do 

Candomblé e do Santo Daime, trazendo vistas a centralidade das plantas nestas 

expressões religiosas para o qual passamos a seguir. 

 

Catimbó-Jurema 

 

O Catimbó e a Jurema, em sua configuração atual, podem ser tomados como religiões 

afro-brasileiras, marcadas fortemente por suas origens indígenas, presentes inicialmente 

no nordeste brasileiro, em especial nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco. [...]. O universo do Catimbó-Jurema tem despertado inclusive o interesse 

de estudiosos estrangeiros do campo da etnobotânica (SAMORINI, 2016) em virtude da 

centralidade das plantas, também denominadas de "jurema", que são tidas como 

sagradas. Dessa forma, podemos entender o Catimbó e a Jurema como práticas 

religiosas que têm sua cosmovisão constituída a partir e em torno dessas plantas. 

(SAMPAIO, 2019, p. 264-265) 

 

 Neste trecho Sampaio destaca os elementos que neste ensaio estamos 

enfatizando: que o Catimbó-Jurema tem, de fato, a centralidade da jurema-planta em 

sua cosmovisão e em suas práticas. A autora também destaca essa religião 

enquanto afro-brasileira, porém marcada pela origem do uso indígena. 

 Nas toadas4 da Jurema, que são indutores da experiência religiosa e registram 

a memória oral desta tradição, afirma-se a jurema enquanto “pau encantado, é um 

pau de ciência” 5 , isto é, uma planta que contém um conhecimento. Também é 

possível observar no mesmo canto a jurema ser “madrinha” sendo “um pau 

                                                     
4 Nome dado aos cantos rituais, também conhecidos como pontos cantados. 
5 Jurema/ é um pau encantado/ É um pau de ciência/ Que todos querem saber [...]. 
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sagrado”6. A árvore da jurema é bastante presente em diversos momentos do culto 

como, por exemplo, na retirada de uma parte para a produção do vinho da jurema em 

variadas receitas, no plantio por sobre o túmulo do Mestre, na utilização de um 

pedaço da “tronqueira” da árvore para realização da iniciação denominada 

“assentamento”, entre outros. 

 Ao identificar outros autores que observaram esta fundamentalidade da planta 

no Catimbó-Jurema encontramos Raul Lody citando o “amplo e diverso culto 

religioso que é o ritual fitolátrico da Jurema (LODY, 2019) e Rita Amaral (2009) que 

afirma: “Jurema é um culto fitolátrico de origem indígena mesclado a práticas de 

origem africana e europeia (catolicismo e kardecismo)”. 

 

Candomblé 

 

 A partir do conhecido dito “kosi ewe kosi orisa”, que pode ser traduzido como 

“sem folha não há orixá”, observamos dentro do universo do Candomblé inúmeras 

referências a devoção de Ossain, orixá que faz o encantamento das folhas, “que é 

louvado porque faz melhorar a saúde física e espiritual, através do conhecimento que 

possui sobre o poder de cada planta” (SANTOS, 2014, p. 8.) - como conta Mãe Stella 

de Oxóssi no livro que narra o ritual do Sasanyin. 

 Encontramos outra referência relevante relacionada ao Candomblé ao 

buscarmos definições para o termo “fitolatria”. No Dicionário enciclopédico de 

teologia (SCHULER, 2002) consta o verbete com a definição de um “culto de plantas” 

e cita o seu adjetivo em uso no Novo Dicionário Aurélio, onde consta: “iroco (ô): culto 

fitolátrico da gameleira, no candomblé iorubano”. Assim recordamos a cosmologia 

deste orixá que é a própria árvore, e podemos colocá-la em perspectiva ao recuperar 

Lody: “[...] é também dono dos dendezeiros, [...] Exu, também um orixá fitolátrico 

(LODY, 2019), demonstrando que a fundamentalidade da relação com as plantas está 

no Candomblé de maneiras diversas. 

 

 

                                                     
6 A Jurema é minha madrinha/ Jesus é meu protetor/ A Jurema é um pau sagrado/ Onde Jesus 
descansou [...]. 
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Santo Daime 

 

 No Santo Daime, que frente à expansão internacional recebeu a alcunha de 

“Doutrina da Floresta”, Assis aponta que “muitas vezes os fiéis ocidentalizados 

operam uma nítida divisão entre o universo utópico da floresta e da natureza, cheio 

de vida, harmonia e felicidade, e a “ilusão” da modernidade industrial, onde impera a 

maldade, a desarmonia e a violência” (ASSIS, 2017, p. 188). Contudo, desde sua 

denominação, o “santo” é o Daime – isto é o próprio chá, feito de cipó, folha, água e 

fogo. E para observar a pertinência dessa centralidade das plantas, apontada por 

Medeiros em 1974 como citado anteriormente, pesquisamos registros disso nos 

hinos7, que são a principal expressão teológica dessa religião. No trecho “[...] Debaixo 

das árvores/ Da folha Rainha/ Cipó Rei Jagube/ Esta é minha linha [...]”8, por exemplo, 

acontece a afirmação sobre a “linha” que é seguida é a da interação com a folha e o 

cipó. Também é possível observar o tratamento do cipó jagube pelo título de “Rei” em 

consonância com a folha “Rainha”, como também aparece em: “[...] O Rei Jagube / 

Está em massagem/ Para ser bom/ a todos nós [...]” e em: “[...] Oh! Minha Rainha/ Oh! 

Meu Rei Jagube/ Aqui nós precisa/ Da sua companhia [...]”9. 

 Em outros trechos é possível observar a compreensão de que no próprio chá 

há “[...] Um Ser Divino/ Transformado em líquido [...]10” com quem é possível interagir 

e escutar diretamente como em: “Eu vivo na Floresta/ Eu tenho os meus ensinos/ Eu 

não me chamo Daime/ Eu sou é um Ser Divino/[...]/ Eu venho aqui para te 

ensinar[...]”11. Esse trabalho de pesquisa pode se mostrar bastante rico e extenso. 

Todavia, nos limites desse ensaio, destacamos um último hino: “Flor de Jagube” do 

hinário O Cruzeiro do Mestre Irineu, fundador do Santo Daime. Nele, canta-se na 

primeira pessoa “Eu venho da floresta/ Com meu cantar de amor/ Eu canto com 

alegria/ A minha mãe que me mandou/ [...] / Trazer santas doutrinas” e “Não estando 

nesta linha/ Nunca é de conhecer”. A flor do Jagube, aparece somente no título e pode 

dar a entender,  dentre  muitas  interpretações  possíveis,  que  é  a própria planta que 

                                                     
7 Neste recorte citamos hinos cantados na Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal (ICEFLU). 
8  Hino 28 do hinário “O Livrinho do Apocalipse” do Padrinho Valdete. 
9 Hinos 102 e 197 do hinário “Estrela Brilhante” da Madrinha Maria Brilhante. 
10 Hino 45 do hinário “Daime Sorrindo” de Odemir Raulino. 
11 Hino 6 do hinário “O Justiceiro” do Padrinho Sebastião. 
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está se comunicando, afirmando sua origem vegetal e sua “linha” de ensinamentos.  

 

Recortes teóricos 

 

 Este trabalho tem como base uma inspiração em Bruno Latour, que 

desconstrói dicotomias entre natureza e cultura quando afirma, por exemplo, que “(...) 

a própria noção de cultura é um artefato criado por nosso afastamento da natureza” 

(LATOUR, 2013, p. 102), defendendo a existência de naturezas-culturas. Ele também 

trata dos agenciamentos de não humanos, o que permite a normalização das plantas 

enquanto actantes nessas religiões, como vimos. Ao refletir sobre isso, remete ao 

trabalho de Descola junto aos indígenas Achuar: “Para centenas de tribos 

amazônicas, que falam línguas diferentes, os não humanos também são pessoas que 

participam da vida social” (DESCOLA, 2016, p. 14). 

Seguindo nas contribuições das epistemologias indígenas, investigamos a 

possibilidade do “diálogo criativo” com “seres criativos da floresta” como instigado 

por Cristine Takuá. Segundo a autora, “essa grande complexidade que existe na 

floresta dialoga há muitos séculos com uma forte potência criativa de seres vegetais 

e animais que, assim como nós, há muitos séculos resistem e criam fórmulas de 

continuar caminhando neste planeta” (TAKUÁ, 2019). Assim, a centralidade das 

plantas nas religiões abordadas são formas de resistência dessa interação, e 

denotam essa compreensão não dicotômica cultura-natureza. Como é possível ver 

em Sousa Junior, falando a partir do Candomblé: 

 

Para as comunidades-terreiros, os grupos humanos não foram concebidos para “dominar 

a natureza”, mas como parte integrante desta. Mas o que entendemos por Natureza? O 

próprio Sagrado está manifestado no mundo através das árvores, das pedras, dos astros, 

e em todas as coisas confinadas no mundo inanimado inventado pela ciência do século 

XIX. (SOUSA JUNIOR, 2011, p. 38). 

 

 E por fim, podemos aproximar do argumento aqui defendido as ideias de 

Albuquerque: “A doutrina daimista apregoa a crença em Deus, em Jesus, e na Virgem 

Maria, [...] mas tem uma forma muito própria de acesso que é a mediação de uma 
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substância enteógena, situação em que a divindade se transforma ela mesma num 

vegetal” (ALBUQUERQUE, 2011, p. 181).  

 

Conclusão 

 

Pretendeu-se neste trabalho demonstrar a relevância da visibilização da 

agência das plantas no Catimbó-Jurema, no Candomblé e, especialmente, no Santo 

Daime, em análises que busquem romper com os paradigmas colonialistas, 

ampliando o leque epistemológico para uma compreensão mais completa e trazendo 

a possibilidade de pensar essas religiões a partir de suas próprias compreensões 

sobre uma realidade onde a cultura não é separável da natureza, o que é uma herança 

das suas origens ancestrais, sejam elas indígenas ou africanas. A ênfase nesta 

perspectiva pode deslocar categorizações, mantendo no horizonte interpretativo 

vivências e conhecimentos que partilham de valores não hegemônicos e por isso 

provoquem rupturas nas “caixas-pretas” da colonialidade sobre estes modos de vida 

das religiões aqui abordadas. 
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106. O ALINHAMENTO DOS MOVIMENTOS RELIGIOSOS CONSERVADORES 

BRASILEIROS COM TEORIAS DA CONSPIRAÇÃO ANTIVACINA DURANTE A 

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

 

BRAZILIAN CONSERVATIVE RELIGIOUS MOVEMENTS AND the ANTI-VACCINE 

CONSPIRACY THEORIES DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC 

 

Mariana Verzaro1 

Ricardo Toshio Bueno Hida2 

 

ST 14 – Novos movimentos religiosos e espiritualidades laicas 

 

Resumo 
Lideranças religiosas conservadoras brasileiras tiveram papel político fundamental 
nas campanhas antivacina durante a pandemia do coronavírus. Muitos pastores 
neopentecostais, alinhados a ideologias políticas de direita encontraram na 
escatologia bíblica elementos para fundamentar teorias de conspiração e 
enfraquecer as campanhas de imunização nas sociedades estadunidense e  
brasileira. O objetivo deste artigo é trazer reflexões sobre o fenômeno a partir de 
teorias contemporâneas da neurociência que podem explicar algumas das razões 
para adesão importante da população às mensagens conspiratórias. O estudo do 
córtex e do circuito emocional apontam como a fisiologia humana pode trazer 
importantes contribuições. A falta de comunicação didática dos cientistas e a 
percepção das racionalidades médicas, que não dão acolhimento social a grupos 
socialmente vulneráveis fortalecem o discurso populista de políticos e igrejas, que se 
beneficiam também de lideranças carismáticas.  
Palavras-chave: Neurociência. Teorias de conspiração. Fundamentalismo religioso. 
Movimento antivacina. Pandemia do corona vírus. Política. 
      
Abstract 
Brazilian religious conservative leaders played a key political role in anti-vaccine 
campaigns during the coronavirus pandemic. Many neo-Pentecostal pastors, aligned 
with right-wing political ideologies, found elements in biblical eschatology to support 
conspiracy theories and weaken immunization campaigns in American and Brazilian 
societies. The aim of this article is to reflect on the phenomenon based on 
contemporary neuroscience theories that may explain some of the reasons for the 
population's adherence to the conspiratorial messages. The study of the cortex and 
the emotional circuit in the brain shows how neuroscience can make important 
contributions. Scientists' lack of a didactic communication, which do not provide 
                                                     
1 USP. Mestre em Neurociência. mverzaro@usp.br 
2 PUC-SP. Mestrando em Ciência da Religião. ricardotbhida@gmail.com 
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social support to socially vulnerable groups, strengthen the populist discourse of 
politicians and churches, which also benefit from charismatic leaders. 
Keywords: Neuroscience. Conspiracy theories. Religious fundamentalism. Anti-
vaccination movement. Coronavirus pandemic. Policy. 

 

Introdução 

 

A existência de teorias da conspiração não é um fenômeno recente, tampouco 

a resistência popular contra campanhas de vacinação, como se pode observar na 

história do país. A revolta das vacinas, que teve início em 10 de novembro de 1904, 

no governo de Rodrigues Alves, ocasionou até mesmo uma tentativa de golpe militar 

e deixou 31 mortos, 110 feridos, quase mil presos e 500 pessoas degredadas para a 

região norte do país. 

Mais recentemente, alguns movimentos novaeristas e outros pretensamente 

naturalistas levantaram suspeitas sobre a eficácia de imunizantes. O médico 

britânico Andrew Wakefield, em 1998, publicou um artigo na Lancet, respeitada 

publicação científica, colocando em dúvida resultados da vacina tríplice, fato que foi 

considerado um marco recente no combate às campanhas de vacinação mundial. 

A utilização ampla das redes sociais, sobretudo o whatsapp, foi um fator 

essencial para cooptar adeptos e difundir um amalgama de informações distorcidas 

políticas e religiosas. 

Neste estudo temos objetivo utilizar referenciais teóricos contemporâneos da 

neurociência para explicar a facilidade com que teorias da conspiração ganharam 

adeptos, em consonância a discursos políticos conservadores, e dificultaram a 

imunização coletiva. 

 

O movimento antivacina 

  

Registros históricos apontam o médico anglo-francês Edward Jenner como o 

criador do conceito ocidental de vacina. Em maio de 1796 ele conseguiu desenvolver 

um imunizante contra a varíola e o utilizou em um menino de oito anos, James 

Philips. No ano seguinte ele apresentou o estudo à Royal Society - a Academia de 

Ciências do Reino Unido, que o considerou insuficiente. Embora em 1797 seu trabalho 
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fora reconhecido, não faltaram resistências à vacina, uma vez que a consideravam 

repugnante. Filho de um pastor, o cientista foi duramente atacado por religiosos que 

consideravam diabólico inserir substâncias vindas de um animal no corpo de um 

humano. 

 No século XIX uma série de sociedades antivacina surgiram nos Estados 

Unidos com o intuito de derrubar leis estaduais que promoviam vacinação coletiva. 

A aprovação da Lei de Vacinação de 1867 foi o estopim para a criação da Liga Anti-

Compulsória de Vacinação.  

 Já nos anos 1970, após o surgimento dos movimentos hippies e grupos da 

Nova Era, as taxas de vacinação no Hemisfério Norte sofreram queda importante com 

o resgate das terapias naturais e a ideia que alopatia causa efeitos adversos. 

 Segundo relatório da OMS, publicado em 2019, o movimento antivacina é um 

dos dez maiores riscos à saúde global.  Relatórios do Programa Nacional de 

Imunizações do Ministério da Saúde (PNI/MS), entre 2017 e 2019, afirmavam que as 

metas de população-alvo vacinadas no Brasil não foram atingidas e que a vacina 

tetraviral teve, no ano de 2017, o menor índice de cobertura da história: 70,69% da 

população. 

 A rejeição às vacinas são explicadas por 3 razões principais: a ideia de que a 

aplicação de vacinas eram incentivadas por interesses econômicos das indústrias 

farmacêuticas – a chamada Big Pharma-  e que muitos vírus, foram criados para 

vender medicamentos; o entendimento de que os anticorpos naturais e a prevenção 

com ingredientes in natura são melhores imunizantes e, principalmente,  que os 

efeitos colaterais das vacinas podem ser fatais.  

Quando surgiram as primeiras descobertas na imunização contra doenças, as 

reações teológicas foram implacáveis como sempre se observou na relação entre 

ciências naturais e religião até o século XX. Em um sermão de 1722, intitulado “A 

perigosa e pecaminosa prática da inoculação”, o teólogo inglês e reverendo Edmund 

Mossey explicou aos fiéis que “doenças são enviadas por Deus para punir pecados, 

e que qualquer tentativa de prevenir a varíola por inoculação é uma operação 

diabólica” (White,1896).  

Explicar o processo de adoecimento como punição divina ainda é comum em 

muitas religiões. Tradições reencarnacionistas podem dar um caráter expiatório às 
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moléstias, novos movimentos espiritualistas apontam que doenças são 

desequilíbrios em relação à essência de um indivíduo ou harmonia do cosmos. Já 

líderes fundamentalistas cristãos apontam doenças como castigo por desobediência 

às regras. Para Laplantine (1991), a doença é vista ainda hoje em muitos grupos 

religiosos como sanção que resulta da transgressão das leis. Desse modo, alguns 

grupos consideram a sífilis e aids punições por conta da promiscuidade e o câncer, 

resultado de mágoas, dentre outros exemplos. 

 Se hoje as religiões tradicionais pensam as vacinas de modo diferente e se 

posicionam favoráveis a campanhas de imunização, certos grupos evangélicos 

pentecostais e neopentecostais, não só no Brasil, mas também nos EUA, durante a 

pandemia do coronavírus assumiram posturas negacionistas. 

 O resultado pôde ser visto em pesquisa realizada pelo Datafolha em 22 de 

março de 2021, com 2023 brasileiros e margem de erro de 2%, em que 46% dos 

entrevistados que se declararam evangélicos disseram nada ou pouco temer serem 

infectados pela COVID-19. Nesse mesmo público 38% se posicionaram contra a 

vacinação obrigatória, contra 24% dos católicos. Nessa mesma pesquisa, 

curiosamente, é possível identificar que 33% dos evangélicos desaprovavam a 

atuação do Ministério da Saúde, enquanto os descontentes somavam 41% entre 

católicos. 

 Mensagens divulgadas em redes sociais eram simplistas, carregadas de forte 

teor conspiratório e sempre embasadas pela Bíblia.  

 Para muitos pastores a China, país identificado como o dragão, surge no 

seguinte versículo do Apocalipse 13:1-4: “O dragão deu à besta o seu poder, o seu 

trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um 

ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado 

e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também 

adoraram a besta, dizendo: ´Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela?´ 

Vacinados teriam a marca da besta. 

A adesão às teorias conspiratórias pode ser explicada através de distintos 

estudos, inclusive no campo da neurociência, objeto deste artigo. Mas não se pode 

deixar de lado um outro aspecto igualmente importante.  A importância dos pastores 

na vida dos indivíduos.  
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Em uma situação inesperada, instável e repleta de riscos, como aquela 

vivenciada na pandemia do coronavírus, as orientações pastorais assumiram o papel 

de archote muito mais confiável. Diante de também informações desencontradas na 

imprensa sobre eficácia das vacinas, efeitos colaterais, a sensação de medo também 

cresce, atribulando o cenário. 

 

A neurociência  

 

Para se entender a razão pela qual se crê em teorias da conspiração, é preciso 

primeiramente entender como as emoções funcionam no nosso cérebro. O primeiro 

e mais importante elemento para se saber é que as emoções não são um sistema 

separado dos demais. Embora o senso comum diga que temos uma mente racional 

e outra emocional- havendo falsos gurus que lucram com tal ideia- não é assim que 

o cérebro funciona. 

Podemos dizer, vulgarmente, que o cérebro é como um programa de 

computador que edita todas as informações que recebe do ambiente. É assim que as 

percepções são formadas; elas são construídas em nosso cérebro com base em 

todos os estímulos que recebemos do mundo exterior. Quanto mais aprendemos e 

sabemos, mais essas percepções mudam e se adaptam. 

A evolução nos moldou não para ver a realidade como ela é, mas, ao invés 

disso, para combinar nossas construções cerebrais com uma verdade previamente 

construída. É como uma interface, que não representa, no entanto, o mundo real. 

Dados sensoriais não existem. Trata-se de maneira como nós percebemos todas as 

coisas. 

É a partir da percepção que os circuitos de processamento emocionais são 

ativados. Tais agentes avaliam o significado da entrada do estímulo e iniciam 

respostas emocionais específicas ao disparar os circuitos de saída. Esse é um 

processo inconsciente, independente e automático. Primeiramente, ocorre uma 

reação emocional; logo em seguida, surge uma sensação à medida que o ser humano 

se dá conta de que o cérebro percebeu que algo importante está presente e, então, se 

reage a isso. Como Joseph Ledoux (1996) afirma: "As emoções são o processo pelo 

qual o cérebro determina ou calcula o valor de um estímulo." 
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As emoções não estão separadas do pensamento; elas são criadas no sistema 

nervoso pelos mesmos mecanismos. Mulheres e homens realizam ações para 

enfrentar ou tirar proveito dessas sensações ou estímulos, o que os deixa 

emocionalmente excitados. Emoções humanas são como um programa de 

computador que funciona para nos fazer concretizar ações, e motivam as pessoas 

para o que socialmente se considera o bem ou o mal. Uma ação ocorre quando as 

emoções motivam os indivíduos. 

Muitos estudos foram realizados para entender qual o papel da emoção na 

atividade cerebral. William James afirmava que as emoções resultam da forma como 

as pessoas percebem os estímulos no cérebro. O grande desafio em se estudá-las, é 

que sempre existe o problema em garantir a autenticidade do que alguém sente, 

porque sentimentos são muito subjetivos e difíceis de serem descritos. 

As emoções humanas são governadas pelo sistema límbico. Faz-se 

necessário lembrar que emoções são essenciais para a sobrevivência humana. O 

medo é tão benéfico para a sociedade quanto a compaixão. Sem esquecer, 

obviamente, que essas emoções interagem e governam as ações o tempo todo. 

Em nossa espécie, o córtex frontal é a parte do cérebro que evoluiu mais 

recentemente, que se desenvolve após o nascimento e termina seu processo de 

formação completo por volta dos 25 anos. É também a área cerebral que corresponde 

ao julgamento moral, ao planejamento do futuro e à tomada de decisão. Essa é a 

explicação da razão do adolescente se importar menos que os adultos em correr mais 

riscos em suas vidas, uma vez que seu cérebro ainda não está completamente 

formado. 

 O córtex frontal está intimamente e todo tempo conectado ao sistema límbico. 

Ele ajuda a controlar e a compreender as emoções, a tomar melhores decisões, a 

avaliar situações, a realizar planejamentos e a explicar os porquês de todas as 

coisas. É o córtex frontal que busca reconhecer e explicar o mundo exterior. Porém, 

devido a seu grau evolutivo, ele não é tão rápido na resposta e requer mais energia 

do que o nosso sistema límbico, e é por isso que às vezes, quando passamos por 

situações estressantes em que precisamos tomar decisões rápidas, o sistema 

límbico assume o poder.  
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A função básica do cérebro é economizar energia e otimizar ações, portanto, 

tudo o que ele puder aprender e realizar no automático, ele o fará. Essa é a razão que 

explica a resistência nas mudanças de comportamentos; também é por esse motivo 

que pode haver um desafio em relação a mudança de pensamentos em relação às 

convicções, crenças e ideologias aprendidas. A todo instante, desde o despertar até 

dormir, o ser humano é chamado a tomar decisões, conscientes e inconscientes. As 

mais inconscientes são realizadas pela parte mais antiga do cérebro, ou seja, aquela 

que evoluiu há mais tempo. Já as decisões mais conscientes são realizadas pelo 

córtex frontal. Como o cérebro busca economizar energia, para ele é mais fácil 

memorizar e automatizar comportamentos.   

Jan-Willem van Prooijen  e Mark van Vugt (2018) realizaram um estudo a partir 

das descobertas de  Michael Shermer (2011), Simon Baron-Cohen (1997), Steven L. 

Neuberg (2011), Douglas T. Kenrick (2017) e Jeffrey Bale (2007),  demonstrando que 

as razões evolutivas e psicológicas para adesão às crenças conspiratórias são 

subprodutos de um conjunto de mecanismos psicológicos que evoluíram tais como 

o reconhecimento de padrões; a capacidade de identificar intenções e motivos por 

detrás das ações de outros indivíduos,  baseadas na teoria da mente; o 

gerenciamento de ameaças e a formação de alianças ou grupos que possuem 

identidade e objetivos comuns. Os cientistas demonstraram também que as crenças 

conspiratórias fazem parte de um mecanismo psicológico evoluído especificamente 

destinado a detectar coalizões perigosas.  

É da natureza cerebral a busca sistemática do controle e da automatização 

das ações, explicando, desse modo, o enorme desafio do ser humano ter que lidar 

com a incerteza. Mais do que lugar comum, no aspecto científico, a certeza é 

fisiologicamente confortável, uma vez automatizada garante economia energética 

para o cérebro. Mesmo que a incerteza seja no fundo um grande estímulo para o 

desenvolvimento do cérebro, ela consome muita energia.            

Grande parte da população se pergunta por que razão, apesar do 

desenvolvimento tecnológico contemporâneo, é possível a coexistência de 

movimentos negando racionalidades, teorias de conspiração combinadas com 

ideologias políticas negacionistas e forte fundamentalismo religioso. Uma das 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691618774270
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possíveis respostas se dá pela natureza do exercício científico, esse estruturado 

sobre o princípio da incerteza.  

É muito difícil para o cérebro lidar com informações que apresentam alto grau 

de complexidade e incertezas, uma vez que ele forma padrões de memória baseados 

em verdades anteriormente aprendidas, nos padrões através da cultura em que se 

vive, do meio ambiente e das experiências pessoais.  

A mudança de ideia, a desistência ou a negação de um princípio tido como real 

dispende energia do corpo e causa dissonância cognitiva, aquele estado de 

desconforto emocional causado pela percepção de que certos conteúdos mentais, 

opiniões, comportamentos e crenças, estão em contradição. A situação torna-se 

ainda mais difícil quando um novo paradigma se combate estruturas e valores 

sólidos dentro do grupo em que se vive. 

 

Considerações finais 

 

Questões culturais, religiosas e políticas têm um peso importante na forma 

como a ciência é percebida pela sociedade. Em países como o Brasil, tímidos no 

investimento em políticas públicas para ciência e tecnologia, e culturalmente muito 

propenso ao imediatismo, haverá maiores desafios em lidar com situações como 

pandemias e problemas ambientais. Discursos científicos, que transmitem de forma 

transparente e detalhada a complexidade da realidade, perdem espaço para teorias 

mais simplistas e discursos políticos populistas, principalmente se entrelaçadas com 

mensagens religiosas. 

As campanhas antivacina, que historicamente já vinham causando 

preocupação junto às autoridades sanitárias, ganharam protagonismo no Brasil por 

conta do alinhamento de religiosos fundamentados teorias de conspiração. 

Tais teorias, por sua vez, encontram raízes em estudos pretensamente 

científicos repletos de vícios, notícias sensacionalistas, mas também por questões 

fisiológicas, essas últimas, compreensíveis a partir da neurociência. 

O cenário para o discurso científico é, portanto, muito adverso. E por essa 

razão, se faz necessário compreender os mecanismos que tornam as teorias da 

conspiração tão inspiradoras e a partir daí combatê-las, começando pela 
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neurociência. Estudos que mapeiam o funcionamento do cérebro são utilizados por 

grupos de comunicação como as grandes redes sociais. Por outro lado, não se pode 

ridicularizar discursos religiosos, mas colocá-los no lugar correto que lhes cabem. É 

preciso, igualmente, maior consciência da imprensa na divulgação de estudos sem a 

devida validação acadêmica, sem esquecer, é claro, que a academia precisa 

desenvolver instrumentos que traduzam de forma objetiva, correta e honesta seus 

saberes para uma população ávida de conhecimento. 
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107. “O SEMEADOR” (ZUMBI) NO “LIXO EXTRAORDINÁRIO” (DE VIK MUNIZ): 

TEOLOGIA E ARTE NOS ENTRELUGARES DA CULTURA 

 

“THE SEEDER” (ZUMBI) IN “WASTE LAND” (BY VIK MUNIZ): THEOLOGY AND ART IN 

THE IN-BETWEEN PLACES OF CULTURE 

 

Breno Martins Campos1 

Ceci Maria Costa Baptista Mariani2 

 

ST 15 - Mística e espiritualidades 

Resumo 
Partindo do pressuposto de que nosso mundo contemporâneo conhece palavras 
como nunca, mas continua a ignorar o Verbo (conforme advertia T. S. Eliot), 
entendemos ser urgente o resgate da Palavra que faz ato, transforma, cria e recria – 
pois a espiritualidade cristã supõe uma relação com a Palavra de Deus. Por 
conseguinte, os objetivos de nossa comunicação são os seguintes: (1) enxergar a 
Palavra encarnada em Jesus de Nazaré; (2) reconhecer a Palavra nas bordas e 
fronteiras da cultura; e (3) encontrar a Palavra na arte que nasce do lixo. 
Metodologicamente, em diálogo com a teologia do “princípio pluralista” de C. R. 
Oliveira, oferecemos uma leitura teológica do painel “O semeador” (baseado na tela 
homônima de Jean-François Millet, c. 1865), que integra o conjunto da obra “Lixo 
extraordinário” do artista plástico brasileiro Vik Muniz e tem como personagem 
central Zumbi, então responsável pela biblioteca na comunidade do aterro sanitário 
do Jardim Gramacho, em Duque de Caxias-RJ. Como resultado de nosso trabalho de 
pesquisa, compreendemos que a Palavra faz morada nos lugares mais inusitados e 
dentre pessoas improváveis aos olhos do mundo. Concluímos que é preciso enxergar 
a Palavra de Deus em todas as gentes que lançam as sementes da esperança do 
Reino de Deus em todo o mundo. 
Palavras-chave: Palavra. Teologia. Arte. Entrelugares. “Lixo extraordinário”. Zumbi. 
 
Abtract 
Assuming that our contemporary world knows words like never before, despite 
continuing to ignore the Word (as warned by T. S. Eliot), we understand that the rescue 
of the Word that acts, transforms, creates, and recreates is urgent – because Christian 
spirituality presupposes a relationship with the Word of God. Therefore, the objectives 
of this article are the following: (1) to see the Word incarnate in Jesus of Nazareth; (2) 
to recognize the Word at the edges and frontiers of culture; and (3) to find the Word 
in art that is born out of the waste. Methodologically, in dialogue with the theology of 
the “pluralist principle” of C. R. Oliveira, we offer a theological reading of the panel 
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2 PUC-Campinas. Doutora em Ciência da Religião pela PUC-SP. cecibmariani@gmail.com 
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“The Seeder” (based on the homonymous canvas by Jean-François Millet, c. 1865), 
which integrates the work “Waste Land” by Brazilian artist Vik Muniz. It depicts Zumbi 
as the central character, who was then responsible for the library in the Jardim 
Gramacho landfill community, in Duque de Caxias-RJ. As a result of this research 
work, we understand that the Word dwells in the most unusual places and amongst 
unlikely people in the eyes of the world. We concluded that it is necessary to see the 
Word of God in all the people who sow the seeds of hope for the Kingdom of God 
throughout the world. 
Keywords: The Word. Theology. Art. In-between places. “Waste Land”. Zumbi. 
 

 

Introdução 

 

Na peça “A rocha”, original de 1934, o autor T. S. Eliot (1995, p. 175) afirma que 

“Os ciclos do Céu em vinte séculos / Afastaram-nos de DEUS e do PÓ nos 

acercaram”. Frente às consequências da modernidade secularizada em seu próprio 

tempo, Eliot (1995, p. 175) observa que séculos e séculos de saberes e técnicas nos 

trouxeram “[...] o conhecimento do voo, / Mas não o do repouso; / O conhecimento 

da fala, mas não o do silêncio; O conhecimento das palavras e a ignorância do Verbo”. 

Onde está a vida perdida no viver, a sabedoria perdida no saber, o 

conhecimento perdido na informação? É difícil responder a Eliot, mas reconhecemos 

que, dos tempos dele para os nossos, só se agravaram os efeitos da modernidade 

que nos desumanizam. O mundo conhece palavras ou informações como nunca, mas 

continua a ignorar o Verbo. Falta-nos a experiência, carecemos de empatia em 

relação ao próximo, estamos insensíveis à dor do outro. Precisamos resgatar a 

Palavra, aquela que faz ato, transforma, cria e recria. Em linguagem evangélica, trata-

se do mistério da Palavra de Deus encarnada no Cristo. Assim, entendemos a teologia 

como palavra-ação: “A palavra se defronta conosco como um corpo; o Verbo se 

encarna. E, de agora em diante, por toda a eternidade, fica terminantemente proibido 

pensar na palavra separada da vida, da mesma forma que está interditado separar a 

alma do corpo” (ALVES, 1985, p. 86). Quanto ao fazer teológico, nós só o aceitamos 

na dimensão de que o corpo é o locus da Palavra. 

Dando razão mais uma vez a Eliot, talvez nossa melhor atitude fosse o silêncio, 

a fim de ouvirmos o Verbo, mas decidimos escrever assim mesmo. Santa teimosia: 

em meio ao excesso de informações e opiniões que caracterizam o mundo 
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contemporâneo, resolvemos acrescentar outras palavras, na esperança de que elas 

possam ser ouvidas ou lidas na dimensão mística do Verbo que habitou entre nós. 

Escrevemos, portanto, com a pretensão de anunciar a boa-nova daquele que 

veio a todo o povo em sua pluralidade, mas, por coerência com o Verbo, fazendo 

opção preferencial pelos pobres, que estão às margens da sociedade, que vivem em 

“Waste Land”3. Sujeitos àquilo que Rubem Alves (1985) chamou de o feitiço erótico-

herético da teologia, ou seja, de uma teologia que faz bem ao corpo, desejamos 

desenhar novos horizontes com palavras – ou, de forma mais modesta, mostrar 

horizontes que já foram desenhados por artistas. 

 

A Palavra encarnada em Jesus de Nazaré 

 

Ao tratar de formas da revelação de Deus à humanidade, José Antonio Pagola 

(2011, posições 418 e 423) atualiza em nossas vidas o conhecimento e a experiência 

de que Deus está, amorosamente, ao lado (e do lado) de quem necessita de libertação 

de toda sorte de opressão: 

 

Deus não se comunicou por meio de conceitos e doutrinas sublimes que só os doutores 

podem entender; sua Palavra se encarnou na vida cativante de Jesus, para que a possam 

entender mesmo os mais simples, os que sabem comover-se ante a bondade, o amor e a 

verdade que encerra em sua pessoa. 

 

A Palavra de Deus encarnada em Cristo nos remete imediatamente ao prólogo 

do evangelho de João (1,1-18), cuja estrutura, segundo Johan Konings (2005), pode 

ser comparada a um díptico, ou seja, espécie de conjunto literário dividido em duas 

partes (painéis ou placas) que expressam a percepção profunda que o evangelista 

tem do mistério de Jesus. O primeiro painel trata do Verbo junto a Deus, existente 

antes de tudo e atuante na criação, Palavra com a qual Jesus foi identificado, desde 

os primórdios da fé cristã. Para a tradição judaica, a Palavra de Iaweh é dabar – 

palavra viva, criadora, que dá forma e consistência a tudo o que há –, em sua forma 

substantiva, a Palavra que está desde o princípio junto a Deus, e que é Deus, não uma 
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abstração, mas evento, acontecimento, realiza o que significa na vida e no interior da 

história. O segundo painel ousa afirmar que Jesus é a Palavra de Deus que se fez 

carne. Afirmação que é fundamental para a revelação cristã e escandalosa para uma 

sociedade imersa no dualismo, a ressaltar a alma e desvalorizar o corpo ou carne (ou 

seja, a dimensão material do humano): a encarnação da Palavra de Deus se deu no 

ventre de uma mulher, Maria de Nazaré. 

Deus assumiu nossa carne, e nós não o enxergamos porque desviamos nosso 

olhar. Desfiguramos a imagem de Deus, porque falta coragem para encarar nossas 

contradições humanas. Jesus revela Deus no íntimo do mundo, em meio a grandes 

contradições, junto aos pobres. Nas margens da sociedade é que vislumbramos a 

verdadeira imagem de Deus. Seguimos os passos do Nazareno ao mergulharmos no 

mundo, entrando em suas “periferias existenciais” – expressão que emprestamos do 

cardeal Jorge Mario Bergoglio (2013) na intervenção “A doce e confortadora alegria 

de evangelizar”, proferida em congregação geral anterior ao conclave que escolheu o 

substituto de Bento XVI: “Pensando no próximo Papa: um homem que, a partir da 

contemplação de Jesus Cristo e da adoração de Jesus Cristo ajude a Igreja a sair de 

si para as periferias existenciais, que a ajude a ser a mãe fecunda que vive da ‘doce 

e confortadora alegria de evangelizar’”. Que responsabilidade Bergoglio conferiu a 

Francisco; certamente, o futuro Papa fundamentou seu discurso nas experiências e 

raízes latino-americanas da Teologia do Povo. 

 

A Palavra encarnada na arte nascida do lixo 

 

De acordo com o princípio pluralista, que nos motiva a uma reflexão teológica 

para fora dos limites institucionais, nos entrelugares da cultura (RIBEIRO, 2017), lá 

onde podemos encontrar sinais de uma mística evangélica, destacamos certos 

aspectos do documentário Lixo Extraordinário (2010), como parte integrante e, ao 

mesmo tempo, resultado de um projeto (mais amplo e complexo) do artista plástico 

brasileiro Vik Muniz com pessoas ligadas ao aterro sanitário de Duque de Caxias 

(Jardim Gramacho), na região metropolitana do Rio de Janeiro. Como objetivo geral, 

apontamos a experiência solidária com os pobres, ou seja, elementos de uma 
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espiritualidade profunda, que se desenvolve para além dos limites institucionais e 

que encontra na arte sua melhor forma de expressão. 

Acreditamos no encontro com o Verbo nos entrelugares da cultura, mesmo nas 

fronteiras e bordas mais inusitadas, pois onde quer que esteja o ser humano também 

Deus faz ali morada. Podemos, então, silenciar as palavras para que a Palavra se 

expresse na arte e pela arte. Aquilo que é vil e desprezado pelo mundo, o lixo (em 

mais de um sentido do termo), Deus o escolheu para fazer arte. O artista tem uma 

capacidade que o aproxima do divino: a de trazer à existência o que não havia antes 

de sua intervenção. Oxalá, a teologia, ela mesma, suspendesse a obsessão pela 

verdade para abraçar a beleza soteriológica da arte. 

O projeto artístico do documentário Lixo Extraordinário, com a produção de 

sete retratos de catadores em interação com os materiais coletados no aterro, 

iniciou-se em 2007, no auge da bolha do mercado de arte. Um empreendimento 

paradoxal: “Inicia-se um trabalho com indivíduos que estão do lado oposto da 

sociedade de consumo, numa escala de valores completamente invertida. Tudo o que 

se joga fora eles aproveitam como valor, e não dão importância alguma a certas 

coisas às quais todos dão valor” (MUNIZ, 2010, p. 164). O que mais o sensibilizou no 

projeto, confessa o artista, foi a consciência do grande preconceito que existe em 

relação aos trabalhadores do aterro. 

Mesmo naquele ambiente insalubre, marcado por grande competição pelos 

materiais mais rentáveis no mercado dos recicláveis, não faltam momentos de 

“gratuita alegria, de ironia, de galhofa” (BUENO, 2010, p. 105). Cada personagem, com 

sua história particular, inspirou a identificação com uma obra de arte. Quem vê a foto 

e assiste ao documentário percebe a sutileza da operação hermenêutica realizada 

pelo artista e sua equipe. A cozinheira Irmã foi retratada como a escultura “Portadora 

de oferenda” (obra anônima, c. 1981-1975 a.C.); Carlão como “Atlas” (Guercino, de 

1646); Ísis como “Mulher passando roupa” (Pablo Picasso, 1904); Magna como a 

“Albanesa” (Camille Corot, 1872); Tião como “Marat assassinado” (Jacques-Louis 

David, 1793). Dois trabalhos trazem referências religiosas mais explícitas: o de 

Suellen, retratada como a “Madonna com criança” (Giovanni Bellini, 1510); e o de 

Zumbi, retratado como “O semeador” (Jean-Francois Millet, c. 1865) – é a este último 

que dedicamos a reflexão a seguir. 
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Apesar de Vik Muniz (2010, p. 173) afirmar uma postura materialista que nega 

a transcendência, a beleza da convivência cotidiana com os trabalhadores do aterro 

(e do ato de ouvir suas histórias de vida) desperta um sentido religioso do mistério 

de Encarnação: “[...] Acredito muito mais em enxergar a beleza nas coisas do dia a 

dia. Acho muito mais útil ver a beleza no mundo que nos cerca do que em algum lugar 

transcendental que só se vai conhecer depois de morto”. Contemplando os retratos, 

é possível, de fato, ver e até escutar uma Palavra de Vida emergindo dos entrelugares 

da cultura. 

Zumbi é apresentado no documentário como alguém que cata arquivo, isto é, 

papel. É alguém que sabe o valor do livro e que se sente tocado ao perceber o 

desprezo das pessoas que jogam livro no lixo. Tem a tarefa de selecionar os livros e 

de os levar para a Associação. Tem o projeto de fazer uma biblioteca comunitária no 

seu espaço. Tendo perdido o pai, começou a trabalhar no aterro aos nove anos de 

idade para ajudar a mãe, que também trabalhou por um bom tempo no aterro até 

morrer. Órfão, fala a Vik Muniz da experiência de solidariedade que experimentou ali, 

especialmente na ocasião de um grave acidente. Enquanto estava catando 

recicláveis, logo na chegada do caminhão, a tampa da carreta (carroceria) soltou e o 

atingiu. Internado no hospital, pôde contar com a doação de sangue de mais de 20 

amigos do aterro: “O pessoal me deu a maior força” (LIXO Extraordinário, 42’02’’). 

A aproximação entre o amor aos livros e o ato de semear é muito sugestiva. 

Faz pensar no poder de transformação da Palavra semeada, imagem que encontra 

referências na tradição neotestamentária, a saber, na parábola do semeador (Mt 

13,3-9; Mc 4,3-9; Lc 8,5-8). Jesus dialogava com os camponeses da Galileia e com 

criatividade inesgotável, afirma Pagola (2010, p. 145), “inventava imagens, concebia 

belas metáforas, sugeria comparações e, sobretudo, narrava com maestria parábolas 

que cativavam as pessoas”. Com palavras simples, ensina que Deus é bom e que é 

possível encontrar sua ação misericordiosa no fundo da vida. Ele fala de campos 

semeados e redes cheias de rede. 

A parábola não fala que o semeador é alguém que lança a semente de modo 

aleatório. Mesmo que algumas sementes tenham caído à beira do caminho, entre 

pedras ou espinhos, a intenção do semeador é lançar a semente em terra boa. O que 

importa é que as sementes que caíram em terra boa produziram muitos frutos numa 
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proporção de 30, 60, 100 por um. Para o povo que escutava Jesus, uma colheita de 

30 por um já é grande, de 60 é maior, de 100 é uma excelente colheita. A mensagem 

é clara: Jesus, de Nazaré, foi capaz de atrair e transformar as multidões. 

Diante do retrato de Zumbi (composto com o material reciclável recolhido do 

próprio lixo), lançando sementes em meio ao aterro sanitário, que relações teológicas 

podemos estabelecer com a parábola? Arriscamos dizer que a sensibilidade de 

Zumbi, apreciador de boas palavras, amante dos livros, inspirou a livre associação de 

sua pessoa com o poderoso símbolo do semeador. Zumbi é semeador de boas 

palavras. Espantoso é visualizar, entretanto, que o semeador na obra de Vik Muniz 

lança sua semente no solo do aterro sanitário do Jardim Gramacho, solo fértil para 

produzir uma excelente colheita, de 100 por um. As sementes lançadas por gente 

pobre, vivendo em meio ao lixo, frutificou numa obra de arte com poder de sensibilizar 

e transformar a vida – no mundo todo. 

 

Conclusão 

 

Nosso desejo mais profundo é o de termos conseguido apascentar, pelo 

menos, algumas palavras, para que elas saiam por aí desenhando horizontes (ALVES, 

1985) – limiares, fronteiras, entrelugares – onde o Verbo faz morada. No espírito de 

T. S. Eliot (1995), estamos interessados na Palavra mais do que nas palavras que nos 

conduzem a ela, ainda assim, interessam-nos também os caminhos, sejam os da 

teologia sejam os da arte. Entretanto, causam-nos escândalo quaisquer teologias de 

aprisionamento do Verbo. Apropriamo-nos do princípio pluralista como teologia (e 

práxis) justamente por não transigir com dogmatismos, fanatismos, 

fundamentalismos. Compreendemos que o Verbo se encarnou em Jesus de Nazaré, 

na periferia do mundo, portanto. Continuamos a proclamar que sua opção 

preferencial foi pelos pobres, a quem primeiramente foi anunciada a boa notícia do 

Reino. E acrescentamos que o Verbo faz morada nos lugares mais inusitados e dentre 

pessoas improváveis aos olhos do mundo. É preciso enxergar o amor de Deus nas 

gentes que catam material reciclável em aterros sanitários espalhados pelo mundo 

afora – e que saem por aí semeando a boa-nova. 
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Em meio a disputas de narrativas teológicas, que são também lutas 

institucionais vinculadas ao poder, pois o estabelecimento de ortodoxias é muito 

mais uma questão de poder do que de verdade, procuramos apontar, em diálogo 

criativo com o princípio pluralista, que o Verbo se acha em meio a religiosidades e 

espiritualidades – e até na ausência delas – que buscam a construção de uma nova 

realidade social. O artista é aquele que consegue trazer à existência aquilo que não 

era, e que ao vir à luz faz tão bem ao corpo – e também à alma, por que não? Do lixo, 

que é símbolo de morte, a arte de Vik Muniz mostra os caminhos do Verbo trazendo 

vida por onde passa ou sopra; e a terra fértil na qual a semente germina e produz 

bons frutos. 

 

Referências 

 

ALVES, Rubem. Variações sobre a vida e a morte: o feitiço erótico-herético da 
teologia. 3 ed. São Paulo: Paulinas, 1985. 
 
BERGOGLIO, Jorge Mario. A doce e confortadora alegria de evangelizar. In: “ESTA É 
a intervenção magistral do cardeal Bergoglio no pré-conclave”, Revista IHU On-Line, 
26 mar. 2013. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/171-noticias/noticias-
2013/518772-esta-e-a-intervencao-magistral-do-cardeal-bergoglio-no-pre-
conclave. Acesso em: 21 jan. 2021. 
 
BUENO, Alexei. A terra / O homem. In: MUNIZ, Vik. Lixo Extraordinário. Rio de 
Janeiro: G. Ermakoff Casa Editorial, 2010. p. 19-156. 
 
ELIOT, Thomas Stearns. Poesia. 6 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995. 
 
KONINGS, Johan. Evangelho segundo João: amor e fidelidade. São Paulo: Loyola, 
2005. 
 
LIXO Extraordinário. Produção: Angus Aynsley; Hank Levine. Reino Unido; Brasil: 
Almega Projects; O2 Filmes, 2010. 1 disco blu-ray. 
 
MARIANI, Ceci Maria Costa Baptista; CAMPOS, Breno Martins. “Lixo extraordinário”: 
teologia e arte nos entre-lugares da cultura. In: RIBEIRO, Claudio de Oliveira. O 
princípio pluralista em debate. São Paulo: Recriar, 2021. p. 249-268. 
 
MUNIZ, Vik. A luta. In: MUNIZ, Vik. Lixo Extraordinário. Rio de Janeiro: G. Ermakoff 
Casa Editorial, 2010. p. 157-218. 
 

http://www.ihu.unisinos.br/171-noticias/noticias-2013/518772-esta-e-a-intervencao-magistral-do-cardeal-bergoglio-no-pre-conclave
http://www.ihu.unisinos.br/171-noticias/noticias-2013/518772-esta-e-a-intervencao-magistral-do-cardeal-bergoglio-no-pre-conclave
http://www.ihu.unisinos.br/171-noticias/noticias-2013/518772-esta-e-a-intervencao-magistral-do-cardeal-bergoglio-no-pre-conclave


 

Breno Martins Campos; Ceci Maria Costa Baptista Mariani | 977 

 

 

 

PAGOLA, José Antonio. El Evangelio para cada semana: ciclo litúrgico B. Miami: 
Convivium Press, 2011. 
 
RIBEIRO, Claudio de Oliveira. O Princípio Pluralista. Cadernos Teologia Pública (IHU), 
v. 14, n. 128, p. 1-28, 2017. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/teopublica/128_cadernosteol
ogiapublica.pdf. Acesso em: 31 jan. 2021. 

http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/teopublica/128_cadernosteologiapublica.pdf
http://www.ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/teopublica/128_cadernosteologiapublica.pdf


 

 



 

 

108. ESPIRITUALIDADE DA LIBERTAÇÃO: CAMINHOS, DESAFIOS E SENTIDO NA 

ATUALIDADE 

 

SPIRITUALITY OF LIBERATION: PATHS, CHALLENGES AND MEANING IN 

CURRENTLY 

Erika Gomes Duarte1 
Resumo 
A Espiritualidade da Libertação, que nasceu no contexto latino-americano, é 
compreendida como acolhida da “vida segundo o Espírito de Cristo”. É uma 
espiritualidade que sinaliza para um sentido de integralidade, visto que ela se refere 
à totalidade da pessoa e da realidade. Ela é marcada pelo Reinocentrismo, elemento 
teológico que está ao centro da pregação e vivência de Jesus. Sendo assim, a 
Espiritualidade da Libertação tem o potencial de iluminar o cristão de hoje, pois ela 
se situa na profundidade espiritual humana e faz da realidade histórica, um lugar de 
experiência de Deus, no qual se faz a opção preferencial pelos pobres. Ela enfrenta 
diversos desafios para expressar tal potencial na atualidade, mas ao mesmo tempo, 
pode apontar para novos caminhos de equilíbrio e de esperança. Isto porque ela não 
se reduz ao espiritualismo estéril e nem ao materialismo ativista que também operam 
no momento presente e que podem vir a instrumentalizar o papel da Religião e do 
Estado. A Espiritualidade Libertadora inspira uma práxis cristã também libertadora, 
chamada a atuar não somente ao interno do ambiente eclesial, mas também na 
dimensão social e política. Uma práxis capaz de discernimento espiritual e social, 
segundo os critérios do seguimento de Jesus em meio a complexidade das relações 
entre as forças da sociedade no tempo atual. 
Palavras-chave:  Espiritualidade. Libertação. Atualidade. 
 
Abstract 
The Spirituality of Liberation, which was born in the Latin American context, is 
understood as the acceptance of “life according to the Spirit of Christ”. It is a 
spirituality that signals a sense of completeness, as it refers to the totality of the 
person and reality. It is marked by the centrality of the Kingdom, as central theological 
element in the preaching and living of Jesus. Thus, the Spirituality of Liberation has 
the potential to enlighten the Christian of today, as it lies in the depths of human 
spirituality and makes the historical reality a place of experience of God, in which the 
preferential option for the poor is made. It faces several challenges to express this 
potential today, but at the same time, it can point to new paths of balance and hope. 
This is because it is not reduced to sterile spiritualism or activist materialism that 
also operate at the present time and that may come to instrumentalize the role of 
Religion and the State. Liberating Spirituality inspires a Christian praxis that is also 
liberating, called to act not only within the ecclesial environment, but also in the social 
and political dimension. A praxis capable of spiritual and social discernment, 
according to the criteria of following Jesus in the midst of the complex relationships 
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between the forces of society at the present time. 
Keywords: Spirituality. Liberation. Actuality. 
 

Introdução 

 

Conforme o título deste texto já anuncia, a presente reflexão pretende 

relacionar os aspectos fundamentais da Espiritualidade da Libertação com os 

caminhos, desafios e sentido na atualidade, mais precisamente na atualidade 

brasileira. Mas antes de adentrar no tema em questão, é importante situa-lo e 

contextualizá-lo dentro do amplo conceito de espiritualidade.  

Para falar de espiritualidade hoje, se faz necessário pontuar que se trata de um 

argumento que pode ser compreendido de diferentes formas, logo, tal tema reivindica 

uma palavra inicial sobre o que se entende por espiritualidade nesta reflexão. 

De acordo com Casaldáliga e Vigil, pode-se compreender a espiritualidade 

como dimensão profunda do ser humano, sobre a qual se articula a composição da 

consciência e se define os valores fundamentais da vida frente à realidade. Sendo 

assim, ela não é patrimônio exclusivo de um grupo religioso e sim algo que configura 

a pessoa e pode ter também um caráter comunitário. Já a espiritualidade cristã é 

uma luz peculiar, é uma espiritualidade que tem como especificidade o seguimento 

de Jesus, mas à qual se aplica tudo o que foi referido sobre a espiritualidade em geral. 

(CASALDÁLIGA E VÍGIL, 1996, p 26-29). 

O presente texto adotará esta concepção de espiritualidade, afastando assim 

qualquer significado dualista, que oponha matéria e espírito. Prefere-se, deste modo, 

uma visão mais integral relativa ao termo espiritualidade.  

Avançando neste itinerário, é possível entrar mais precisamente dentro do 

tema que será abordado, que é a Espiritualidade da Libertação. Rosana Navarro 

explica, que no continente latino-americano, no final dos anos sessenta, nasceu uma 

nova maneira de “ fazer teologia”, que é a Teologia da Libertação, muito ligada desde 

seus inícios à espiritualidade. (NAVARRO, 2009, p 261-264, tradução nossa). Neste 

sentido, Eduardo Bonin, cita Juan Hernández Pico, para afirmar: “A Teologia da 

Libertação nasceu da Espiritualidade da Libertação”. Para Bonin “não se trata de 

colocar a espiritualidade a serviço da libertação, e sim, de desentranhar as virtudes 
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da uma autêntica espiritualidade cristã, e neste caso, sua dimensão de 

compromisso”. (BONIN, 1981, p 11-12, tradução nossa). 

 A Espiritualidade da Libertação, segundo esta linha de pensamento, configura, 

portanto, uma opção fundamental cristã, que procura centrar-se no seguimento de 

Jesus, acolhendo assim os mesmos objetivos deste seguimento.  

Jon Sobrino se refere da seguinte maneira ao falar sobre a Espiritualidade da 

Libertação: “Na América Latina a espiritualidade esteve presente, de fato e por direito, 

na origem dos processos de libertação; e a história posterior apenas mostrou sua 

necessidade e importância”. (SOBRINO, 1985, p 36, tradução nossa).  É oportuno 

destacar que o movimento proposto nesta reflexão será aquele de voltar atenção, 

ainda que brevemente, para os traços-fonte desta espiritualidade e sinalizar para 

questões do hoje.  

A este ponto surgem algumas perguntas: Quais são as marcas-características 

que fundamentam a Espiritualidade da Libertação? O que ela tem a dizer aos cristãos 

de hoje? E como pode inspira-los frente aos desafios atuais? Estas interrogações 

serão aquelas que guiarão os próximos passos desta reflexão.  

 

Descantando algumas marcas fundamentais da Espiritualidade da Libertação 

 

Para iniciar este ponto da reflexão, o ponto de partida é o seguinte pensamento 

de Orlando Solano Pinzón e Maurício Rincón Andrade: 

 

Olhar para trás, para a origem das experiências fundadoras, sempre será um exercício de 

interpelação e espaço de renovação. Primeiramente porque o testemunho de pessoas 

que se esforçaram para viver honestamente sua fé colocará em evidência as tendências, 

artifícios ardilosos e as acomodaçõesna forma de domesticação da fé. Em segundo lugar, 

porque se conseguirmos nos conectar com o sentido espiritual que está na base da 

experiência original, nos permitirá renovar nossa maneira de nos situarmos frente a 

realidade e acolher a ação do Espírito que se move em direção à uma atitude honesta, fiel 

e esperançosa frente aos imperativos da realidade histórica. (SOLANO PINZÓN; RINCÓN 

ANDRADE, 2015, p 244, tradução nossa). 2 

                                                     
2 “Volver la mirada hacia el origen de experiencias fundantes siempre será un ejercicio de interpelación 
y un espacio de renovación. Lo primero, porque el testimonio de personas que se esforzaron por vivir 
de manera honesta su fe pondrá en evidencia las tendencias al amaño y el acomodo en la forma de 
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A consideração feita por estes autores expressa bem o valor e o significado de 

aprofundar em nossos dias os fundamentos da Espiritualidade da Libertação. E por 

isso, agora, serão apresentadas, ainda que brevemente, algumas marcas desta fonte 

espiritual.  

 A Espiritualidade da Libertação nasce no continente Latino-americano, e esta 

é uma informação que se refere não somente ao sentido puramente geográfico de 

sua origem, mas que aponta para o caminho teológico no qual essa espiritualidade 

assume os traços, os desafios vitais, e a própria vivência do povo deste continente.  

De acordo com Casaldáliga e Vígil a Espiritualidade da Libertação aponta para 

um sentido de integralidade. Por conseguinte, ela não pressupõe a divisão entre o 

sobrenatural e o natural, entre a história e a escatologia, entre o interior e exterior do 

indivíduo. Não é uma espiritualidade nem materialista e nem espiritualista, vive a 

síntese integrada que Jesus viveu, entre transcendência e imanência.  (CASALDÁLIGA 

e VÍGIL,1996, p 232).  

É, portanto, uma espiritualidade que contribui no sentido que o cristão olhe 

para a realidade como um verdadeiro lugar teológico, isto de maneira tal que se 

desperte nele uma maior consciência do valor do momento presente. Ela propicia 

uma qualidade de presença, que busca evitar toda e qualquer forma de fuga do real e 

da responsabilidade perante a sociedade, tendo em conta que ela se refere à 

totalidade da pessoa e da realidade.  

Uma marca central desta espiritualidade é o Reinocentrismo, haja visto que o 

Reino de Deus é o elemento teológico que está ao centro da pregação e da vivência 

de Jesus, por conseguinte, o cristão que se identifica com esta espiritualidade, 

compreende seu caminho de fé, também ele, em torno da categoria Reino de Deus. A 

consequência disto é que ele conceberá a Igreja, não finalizada em si mesma, de 

modo eclesiocêntrico, e sim a serviço do Reino. E a própria construção do Reino se 

torna critério de discernimento de sua missão, de suas lutas e de seus objetivos.  

A Espiritualidade Libertadora inspira uma práxis cristã também libertadora, 

                                                     
domesticar la fe. Lo segundo, porque si logramos conectarnos con el sentido espiritual que está a la 
base de la experiencia originaria, nos permitirá renovar nuestra manera de situarnos frente a la realidad 
y acoger la acción del Espíritu que mueve hacia una actitud honesta, fiel y esperanzada frente a los 
imperativos de la realidad histórica”. (SOLANO PINZÓN; RINCÓN ANDRADE, 2015, p 244, tradução 
nossa). 
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chamada a atuar não somente ao interno do ambiente eclesial, mas também na 

dimensão social e política. Trata-se de uma práxis capaz de discernimento espiritual 

e social, segundo os critérios do seguimento de Jesus. Para Casaldáliga e Vígil o 

objetivo primordial da práxis libertadora é a construção do Reino, o que supõe uma 

busca de transformação da realidade histórica. (CASALDÁLIGA E VÍGIL,1996, p 231). 

A aproximação para com a realidade se dá a partir de uma opção preferencial 

pelos pobres. Quando se está dentro de uma sala, é possível observá-la de vários 

ângulos, e a forma de ver o local varia conforme se muda de posição dentro dele. 

Sendo assim, o ângulo de visão privilegiado para contemplar a “sala-mundo” é o 

lugar social dos pobres e marginalizados. Não somente para ver e julgar a realidade 

em si, mas também para agir e iniciar processos de transformação e libertação. A 

partir desta breve metáfora sobre as posições em uma sala, é possível entrever que 

o pobre não é simplesmente destinatário de uma ação, e sim sujeito que contempla, 

julga, atua e transforma o contexto histórico em que vive. 

Segundo Galiléia elucida que a experiência do pobre é categoria da 

espiritualidade cristã, a relação com o pobre não é somente uma experiência 

sociológica, cultural, pedagógica e política, é também experiência religiosa ligada a 

Jesus. (SEGUNDO GALILEIA,1985, p.212, tradução nossa). 

É importante, por fim, dizer uma palavra sobre a perspectiva contemplativa-

oracional da Espiritualidade da Libertação. Segundo Casaldáliga e Vígil, corresponde 

a tradição latino-americana, viver a contemplação na ação libertadora, encontrando 

no próprio processo histórico, ainda que marcado por contradições, como luzes e 

sombras, a presença do Espírito e procurando a Salvação na Libertação. 

(CASALDÁLIGA E VÍGIL,1996, p.130). 

Tais traços da Espiritualidade da Libertação podem ser abordados de forma 

muito mais profunda. Aqui foram delineadas apenas algumas marcas fundamentais, 

de modo que o leitor possa se aproximar desta fonte e voltar seu olhar para o 

contexto brasileiro e deixar-se provocar por ela ao interpretar a realidade, 

confrontando-a com os desafios presentes na atualidade. 

 

 

 



 

984 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

 

Caminhos, desafios e sentido na atualidade 

 

O atual contexto brasileiro enfrenta diversos desafios nas relações entre a 

dimensão religiosa e a dimensão sócio-política.  Tendências fundamentalistas 

ganham força e geram posturas poladorizadoras. Catiane Souza e Priscila Chéquer, 

no artigo intitulado: “Fundamentalismo religioso e político na pandemia: ‘é isso 

mesmo’, ‘e daí?’”, descrevem esta situação brasileira. Eis aqui um trecho ilustrativo 

deste artigo: 

 

As manifestações com caráter medievalista - valorização de uma religiosidade mágica 

alinhada aos projetos políticos de lideranças cristãs - funcionam, para parcela dos 

religiosos, como mecanismo de controle: os cristãos que rejeitam ou não militam em tais 

manifestações tendem a ser mal vistos, na maioria das vezes, em seu círculo social, por 

apresentarem posicionamento que diverge das lideranças. Além disso, divulga-se a ideia 

de retribuição, como se apoiando e fazendo circular manifestações ultra tradicionalistas 

estivessem batalhando pela fé e, portanto, dignos de recompensa divina. (SOUZA E 

CHÉQUER, 2020, p 135). 

 

O Espiritualismo intimista, presente nos dias de hoje, pode levar o cristão a 

fugir da complexidade da realidade ou até mesmo não enxergar nela os germes de 

uma transformação libertadora, sendo assim, pode leva-lo a buscar somente 

consolação e excessiva emoção espiritual. E além disso, de certo modo, pode se 

configurar de modo associado ao fechamento em outros âmbitos, ou seja, pode levar 

a apoiar propostas sócio –politicas fundamentalistas, fechadas à crítica e ao diálogo.  

Outro desafio se refere aos efeitos do neoliberalismo que apontam para um 

aumento da desigualdade social, produzindo um clima cultural materialista. Frei 

Betto, em um artigo feito em ocasião do início da pandemia, denuncia que o rigoroso 

ajuste fiscal aplicado à nação brasileira, contrasta com as somas destinadas ao 

apetite voraz dos bancos. (BETTO, 2020, p 100). 

A Espiritualidade da Libertação, cujas características foram abordadas no 

tópico precedente, tem o potencial de iluminar o caminho cristão no momento 

presente. Isso se deve ao fato de que ela não se orienta nem para o espiritualismo 

estéril e nem para o materialismo ativista, apontando assim, para novos caminhos de 
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equilíbrio e esperança. Ela pode, por conseguinte, inspirar uma relação de distinção e 

ao mesmo tempo de cooperação respeitosa entre as forças existentes na sociedade 

brasileira, tais como a religião e a política.  

Esta espiritualidade pode recordar ao crente de hoje, que a construção do 

Reino de Deus deve ser o centro da práxis cristã, e este pode ser um critério muito 

iluminante, visto que ele submete à crítica e ao discernimento, as motivações de 

atuação do próprio crente, assim como as diretrizes de uma instituição religiosa. 

Neste ponto, o cristão pode analisar se os caminhos assumidos levam a um 

fechamento pessoal ou institucional, ou se estão a serviço do bem comum, e em 

especial da libertação do oprimido.  

A perspectiva libertadora não implica em respostas simplistas diante da 

grande complexidade em que se vive a sociedade brasileira, na qual há sinais de 

crescente instrumentalização dos papéis da religião e do Estado. Alude sim, à 

edificação de bases de uma espiritualidade, que por sua vez, possa sustentar uma 

postura ética e responsável.  

A Espiritualidade da Libertação propõe um olhar contemplativo sobre a 

realidade, esta por sua vez, se configura em mediação da própria experiência 

religiosa. Neste sentido tal caminho de fé pode mobilizar o cristão verso uma 

assunção de seu lugar de sujeito, de protagonista da história, acolhendo a ação do 

Espírito nela. Casaldáliga e Vígil ao falar sobre este tema usam a expressão: 

“contemplativos ‘na libertação’ ”.  Eles afirmam o seguinte: “...não contemplamos a 

realidade de libertação de fora, mas de dentro, ‘na libertação’, na própria libertação, 

envolvidos nela, participando de suas lutas, assumindo suas causas. Contemplamos 

na libertação, realizando-a também, ‘libertando’ e libertando-nos.” (CASALDÁLIGA E 

VÍGIL,1996, p. 137). 

O lugar de sujeito pode até vir a suscitar um certo temor, considerando que ele 

consiste na assunção da própria responsabilidade para com a sociedade e da tarefa 

correspondente ao discernimento participativo que compete a cada um. Ele supõe 

posturas não estáticas e fechadas que eximem da consciência crítica, e sim posturas 

abertas e comprometidas, que levem o crente a perscrutar, de modo constante, os 

sinais dos tempos, e dentro da história fazer experiência de Deus como justo e 

misericordioso. Espera-se, porém, que tal temor não seja paralisante, e sim que seja 
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superado pela beleza de ser peregrino na fé e de ser servidor do Reino de Deus.  

 

Conclusão 

 

Os pontos de contato entre a Espiritualidade da Libertação e os desafios atuais 

enfrentados pela sociedade brasileira, são também pontos de conexão importantes 

e possíveis.  

Uma releitura das marcas fundamentais da Espiritualidade da Libertação, 

como verdadeira fonte espiritual, atenta a conjuntura do tecido histórico, pode 

conduzir o crente à uma experiência mística que não elimina sua dimensão de 

compromisso. Mas pelo contrário, pode contribuir para que o cristão sustente uma 

postura equilibrada entre posições extremistas (materialistas e espiritualistas) 

presentes na atualidade brasileira.  

A meta deste discernimento e da práxis cristã, nesta perspectiva, é a 

construção do Reino de Deus, no seguimento de Jesus, a partir do lugar social do 

pobre. Este lugar social não permite que se posa posicionar a favor dos mecanismos 

neoliberais que favorecem o crescimento da desigualdade social e muito menos 

apoiar discursos religiosos que buscam justificar a injustiça crescente.  

Estas são marcas fundamentais da Espiritualidade da Libertação não ficam 

ultrapassadas, mas adquirem sentido novo de esperança em meio aos clamores que 

perpassam a história em suas diferentes etapas.  
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109. PARTICULARIDADES DA(S) EXPERIÊNCIA(S) MÍSTICA(S) DE SRI 

RAMAKRISHNA: DISCUSSÃO ACERCA DA RELEVÂNCIA DO CONCEITO PRÉVIO ANTE 

O FENÔMENO 

 

FEATURES OF SRI RAMAKRISHNA’S MYSTICAL EXPERIENCE(S): DISCUSSION ON 

THE IMPORTANCE OF PRECONCEPTIONS BEFORE THE PHENOMENON 

 

Gustavo Gomes Zuma1 
 

ST 15 - Mística e espiritualidades 

Resumo 
A mística, enquanto fenômeno universal, encontra diferentes expressões em culturas, 
épocas e tradições religiosas diversas. Pesquisadores desta área defendem que não 
só os relatos pós-experiência mística são importantes para compreensão deste 
fenômeno, mas que ditas experiências são moldadas por conceitos e vivências 
prévias do místico estudado. Steven T. Katz afirma que, se é verdade que as crenças 
moldam a experiência, a experiência também molda a crença. Sri Ramakrishna, um 
místico hindu do século XIX, tornou-se notável pela sua capacidade de alcançar os 
mais diversos estados místicos, seja através de experiências unitivas com 
divindades de diferentes tradições religiosas (mística teísta), seja pela completa 
absorção da consciência ao seu mundo interno, o que o levava à vivência de um 
estado de aniquilação individual e sem relação com nenhuma forma ou conceito de 
Deus (mística monística). Segundo relatos biográficos sobre o místico, o fato de ter 
sido exposto a determinados conceitos acerca de Deus em diferentes tradições 
espirituais, próprios à riqueza cultural e filosófico-religiosa hindu, e associado 
também à prática de disciplinas de variados caminhos ascéticos, foi possível que ele 
alcançasse uma diversidade de experiências místicas. Partindo da análise dos 
relatos das vivências deste místico, que apontam para uma fecunda possibilidade de 
diálogo inter-religioso, e tendo por base estudos de pesquisadores do fenômeno 
místico, pode-se perceber o papel fundamental exercido pela linguagem enquanto 
macro estrutura que dá suporte à experiência mística, mas que, ao mesmo tempo, 
impõe como condição indispensável o seu próprio ultrapassamento para que 
ocorram ditas experiências.  
Palavras-chave: Mística. Linguagem. Diálogo inter-religioso. Sri Ramakrishna. 
 
Abstract 
Mystique as a universal phenomenon, finds different expressions in different cultures, 
times and religious traditions. Researchers in the area holds that not only post-
mystical experience acconts are important for the phenomenon comprehension, but 
also that such experiences are moulded by previous concepts and experiences of the 
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studied mystic. Steven T. Katz points out that if it is true that beliefs mould the 
experience, we can also say that the experience moulds beliefs. Sri Ramakrishna, a 
nineteenth-century Hindu mystic, became notable for his ability to reach the most 
diverse mystical states, either through unitive experiences with deities from different 
religious traditions (theistic mystique), or through the complete absorption of 
consciousness into his inner world, which led him into a state of individual 
annihilation non related to any form or concept of God (monistic mystique). According 
to biographical accounts about the mystic, the fact that he'd been exposed to certain 
concepts of God in different spiritual traditions typical of the wealth of Hindu cultural 
and philosophical-religious and associated to the practice of many ascetic-related 
disciplines made it possible for him to achieve a vast array of mystical experiences. 
By analysing the accounts of Ramakrishna experiences of this mystic, which points 
out a fruitful possibility of interreligious dialogue, and based on studies by 
researchers of the mystical phenomenon, it is possible to observe the fundamental 
role played by language as a supporting macro structure of the mystical experience 
while asserts as a sine qua non its own overrun in a way that the experiences take 
place. 
Keywords: Mystique. Language. Interreligious dialogue. Sri Ramakrishna. 
 

Introdução: Abordagens sobre mística 

 

Diferentes autores apresentam visões acerca da universalidade ou 

particularidade da experiência mística. Este trabalho se propõe a apresentar duas 

principais correntes ou formas de entendimento sobre esta experiência, o 

perenialismo e o construtivismo, compreendendo suas bases conceituais e 

interrogando seus impasses. Partindo do diálogo entre estas duas maneiras de 

apreender a experiência mística, serão apresentadas breves passagens da vida de 

um místico hindu do século XIX, Sri Ramakrishna, a fim de permitir que as discussões 

relativas à experiência mística saiam do campo meramente teórico/conceitual e 

possam se relacionar com o aspecto mais prático do fenômeno em si. 

Para enriquecer a discussão acerca do fenômeno da experiência mística, 

traremos um importante elemento teórico retirado da filosofia oriental onde a mente 

é dissecada e apresentada em suas partes constituintes. 

 

O conceito de Pratibhã 

  

A filosofia indiana possui um termo que define uma certa qualidade ou 

disposição psíquica que funcionaria de maneira muito particular, diferente dos 
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métodos ordinários de construção de uma ideia, pensamento ou apreensão da 

realidade. Pratibhã, que significa literalmente um flash de luz, uma revelação, 

encontra-se na literatura como sinônimo de uma sabedoria alcançada de forma 

imediata. Ela é descrita como sendo super sensória e supra racional, de maneira que 

sua ação para apreensão da verdade, ou da realidade, não depende da atividade dos 

sentidos nem do intelecto. Indica toda forma de conhecimento não nascido da 

sensorialidade nem da inferência, sendo tal conhecimento transcendente às 

limitações de tempo e espaço, podendo revelar com facilidade o passado e o futuro 

de uma só vez, bem como aquilo que esteja alhures. Pratibhã costuma ser descrito 

como eterno e como tendo o poder ou qualidade de iluminar todos os diferentes 

aspectos da realidade simultaneamente, sem contradição. “Em Nyaya, Vaisesika e 

ocasionalmente no Vedanta, o termo Pratibhã é utilizado para expressar esse 

conhecimento supremo, termo que tem seu uso sancionado na literatura do Yoga” 

(KAVIRAJ, 1923, p. 1). Pode ser comparado ao conceito de intuição de alguns 

sistemas filosóficos ocidentais. 

A importância de se considerar este termo, que define tanto uma faculdade 

quanto um ato de apreensão da realidade, radica-se no fato de que, em algumas 

argumentações filosóficas que pretendem descrever a fenomenologia da experiência 

mística, leva-se em consideração exclusivamente as faculdades intelectivas 

ordinárias para se pensar realidades extraordinárias. A tradição filosófica indiana 

descreve pormenorizadamente, há milênios, uma classe de fenômenos que ocorrem 

no psiquismo do homem em estados não habituais. Levar em consideração esta 

qualidade ou faculdade mental de ordem superior é imperativo para considerar 

aspectos relevantes da experiência mística, que é de natureza extraordinária. 

 

Perenialismo versus construtivismo 

 

A mística ou as místicas? A mística é um fenômeno único e universal, 

expressão do mais elevado de diferentes tradições religiosas, cujas vivências 

místicas representariam um lugar comum de encontro e diálogo inter-religioso? Ou 

a mística é um campo mais particularizável, multiforme, expressão última de cada 

caminho religioso, de cada místico, cujas vivências são únicas e relativas a cada um 
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desses caminhos e tradições, sem perspectivas de aproximações com experiências 

similares vivenciadas por místicos de outros caminhos? 

Steven Katz, expoente mais forte e influente do contextualismo, ou 

construtivismo, defende que a experiência mística depende, de maneira 

determinante, do contexto sócio-cultural e religioso do qual o místico faz parte.  

 

Para compreender a mística, não basta apenas o estudo dos relatos do místico após o 

evento experiencial, mas o reconhecimento de que a experiência em si, bem como a forma 

em que é relatada, são moldadas por conceitos que o místico traz e que moldam sua 

experiência (KATZ, [trad. BARROS, 2020, p. 1340]). 

 

Confrontando este posicionamento, outros autores, dentre eles Robert Forman 

(1990), questionam os limites do contextualismo ao considerar, no bojo das 

experiências místicas, um tipo de experiência que eles chamaram de Evento de Pura 

Consciência (PCE). Partindo do pressuposto de que, no referido estado, não existiria 

na consciência nenhum referencial conceitual, perguntam como sustentar a ideia de 

singularidade e particularidade da experiência mística, não estando a mesma 

sustentada por qualquer conteúdo que pudesse servir como referente.  

A crítica inicial de Katz dirigiu-se aos perenialistas, que consideram a 

experiência mística como algo que, em linhas gerais, se mantém igual ao longo do 

tempo e em diferentes tradições. Katz e outros autores acreditam que a abordagem 

contextualista faz jus à diversidade de tradições místicas ao reconhecer suas 

particularidades e diferenças. 

Um ponto que gostaríamos de trazer à baila diz respeito à ideia, defendida por 

Katz, de que existe “uma clara conexão causal entre a estrutura religiosa e social que 

se traz à experiência e a natureza da própria experiência religiosa” (KATZ, BARROS, 

2020, p. 1356). Na continuidade de sua argumentação, chega a afirmar que a 

experiência mística seria ‘superdeterminada’, de forma que o místico moldaria a 

própria experiência a partir de seus valores, crenças, conceitos, imagens etc. Levando 

esta lógica ao limite, Forman alerta para o risco de se reduzir a(s) experiência(s) 

mística(s) a uma relação de um-para-um entre conceito e experiência. Dá o exemplo 

da experiência de sunyata, tal qual experimentada pelo budista, e o samadhi do hindu. 
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Tais experiências são, na visão de Katz, diferentes, pois partem de um arcabouço 

teórico distinto específico. O que Forman especula é se não poderia haver 

experiências com terminologias diferentes que representassem a mesma e única 

experiência. Levanta a hipótese de uma pessoa que, fazendo parte de determinada 

tradição, classifica como samadhi certa classe de experiências e, uma vez tendo se 

convertido a outra tradição, passa a pensar que as mesmas experiências agora são 

chamadas de sunyata.  

 

Se um guru hindu e um roshi budista ouvissem simultaneamente alguém relatar uma 

experiência, faria sentido que o guru pudesse dizer: "isso é um exemplo de samadhi", 

enquanto o roshi poderia dizer: "Oh, você experimentou sunyata." Não há problema em 

usar termos diferentes com sentidos diferentes para se referir à mesma experiência. Se 

isso é, de fato, o que eles diriam, não cabe a um filósofo decidir de antemão, estritamente 

com base em uma teoria (presumida). É uma questão empírica. Um roshi ou um guru, não 

Steven Katz, deve decidir se a experiência de alguém se qualifica como uma instância de 

samadhi ou sunyata (FORMAN, 1990, p. 18, tradução nossa). 

 

Outra argumentação plausível, levantada por Forman, interroga os 

contextualistas a respeito da experiência mística espontânea, inesperada, vivida por 

pessoas que não fazem parte de nenhuma tradição religiosa ou são neófitos de 

alguma tradição. O modelo construtivista não explicaria as experiências ocorridas 

nestas situações.  

 

Breve biografia de Sri Ramakrishna 

 

Sri Ramakrishna foi um místico hindu do século XVIII, quase iletrado, que 

alcançou uma grande variedade de experiências místicas. Sua primeira experiência 

de êxtase ocorreu aos seis anos de idade ao vislumbrar a beleza do contraste de uma 

revoada de pássaros muito brancos com espessas nuvens escuras de uma 

tempestade em formação. Encantado, caiu no chão inconsciente do mundo exterior, 

relatando ter experimentado uma alegria indescritível enquanto estava naquele 

estado.  
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Quando atingiu uma idade mais avançada, em sua ânsia por experimentar a 

visão constante de uma deidade feminina, que estava a seu cargo prestar adoração 

ritualística, vivenciou os mais angustiosos sintomas de despertar espiritual, 

descritos em escrituras cujo conteúdo e existência ele nem suspeitava. Uma mestra 

tântrica cruzou o seu caminho e, após minucioso exame de seu estado alterado, 

revelou que estas manifestações eram sintomas dos mesmos êxtases 

experimentados por outros místicos em passados tempos, os quais eram descritos 

nas escrituras devocionais hindus tradicionais como bhava. Esses sintomas eram 

consequentes ao sentimento de separação de seu objeto de amor. 

Sri Ramakrishna se dirigia à divindade adorada na qualidade de filho. Em certa 

ocasião, narrou aos seus discípulos a seguinte experiência: 

 

A Mãe Divina revelou-me no templo de Kali que Ela havia Se tornado tudo. Mostrou-me 

que tudo estava tomado pela Consciência. A imagem era a Consciência, o altar era a 

Consciência, os vasos de água eram Consciência, a soleira da porta era Consciência, o 

chão de mármore era Consciência – tudo era Consciência. Vi que tudo no aposento 

estava embebido, por assim dizer, em Felicidade – a Felicidade de Deus. Vi um homem 

mau defronte ao Templo de Kali, mas nele vi também, o poder da Mãe Divina vibrando. É 

por isso que alimentei um gato com a comida que ia ser oferecida à Mãe Divina. Percebi 

claramente que tudo isso era a Mãe Divina – mesmo o gato (GUPTA, 2000, p. 11).  

 

Aqui demonstra-se que a experiência mística pode ensinar, independente de 

conceitos prévios da tradição. Algo da natureza da experiência ultrapassa a 

capacidade de entendimento do próprio místico quando em estado normal de 

consciência, só sendo possível seu ‘entendimento’ quando em estado extraordinário. 

Uma experiência alcançada com o auxílio de um outro instrutor espiritual é 

digna de nota. Tendo sido instruído por um mestre da tradição Advaita Vedanta, Sri 

Ramakrishna foi levado a experimentar nirvikalpa samadhi, um estado de consciência 

que está para além de toda possibilidade descritiva. Podemos supor que se tratava 

do estado qualificado por Forman como Evento de Pura Consciência. O grande 

interesse deste relato repousa no fato de que o místico, mesmo vivenciando de 

maneira espontânea os mais diferentes estados místicos por ele desconhecidos, 

pode ser instruído e conduzido pelos caminhos tradicionais a vivenciar um estado 
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que talvez não alcançasse, caso não tivesse recebido instrução tradicional 

específica. 

 

Considerações finais  

 

Como conciliar a natureza tão espontânea e imediata da experiência mística 

com a ideia de causalidade e superdeterminação da experiência pelo arcabouço 

teórico conceitual do praticante? Considerando a natureza inefável da experiência 

mística, podemos endossar a ideia de que aquilo que se vivencia em um nível de 

consciência extraordinário não poderia ter como causa um funcionamento psíquico 

ordinário. Apoiado no conceito de Pratibha, retirado da filosofia oriental, a experiência 

mística teria lugar em um outro patamar no psiquismo, não estando submetida às 

potências intelectivas, volitivas e de memória. 

Katz defende que a tentativa de definição em termos gerais e universais do 

conceito de mística é falha, pois os termos descritivos usados pelos diferentes 

místicos estariam inseridos em um universo dogmático, cultural e linguístico 

completamente singular. Forman considera que as experiências místicas se 

utilizariam do arcabouço cultural e religioso de referências do místico em questão 

apenas quando precisassem ser descritas no pós-experiência. No que toca à vivência 

da experiência mística em si, a influência deste arcabouço linguístico e cultural seria 

apenas parcial, considerando que a experiência real vai mais além de tudo aquilo 

relacionado ao sistema filosófico-religioso instruído previamente ao místico. Forman 

infere que o pós-experiência seria marcado por uma tentativa de expressar, à 

posteriori, aquilo que, da experiência, é indizível.  

A reboque da tentativa de transliteração do fenômeno da experiência mística, 

seria convocado o corpo de referências da tradição a que o místico faz parte para dar 

conta de explicar aquilo que é inefável por natureza. Há um sujeito que é testemunha 

deste acontecimento. Ainda que a experiência, em sua radicalidade, escape à 

possibilidade de simbolização, o sujeito pode operar com as marcas simbólicas 

existentes em seu psiquismo na tentativa de integrar esse vazio de sentido (ou 

excesso) ao seu campo representacional. Neste momento, à posteriori, é que entraria 

em cena novamente as marcas da tradição a que o místico pertence, oferecendo 
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contorno e sentido à sua experiência inefável, que pode, então, em algum nível, ser 

compartilhada com os seus pares. 
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110. PODEM OS EXTREMOS SE TOCAR? SOBRE POSSÍVEIS INTERPOLAÇÕES 

ENTRE A LINGUAGEM E A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 

 

CAN THE EXTREMS TOUCH EACH OTHER? ABOUT POSSIBLE INTERPOLATIONS 

BETWEEN LANGUAGE AND RELIGIOUS EXPERIENCE 

 

Jonathan Menezes1 
 

ST 15 - Mística e espiritualidades 

Resumo 
Esta apresentação é uma tentativa de reunir e refletir sobre dois temas que, na minha 
opinião, estão interrelacionados, embora não tenham a intenção de estar em primeira 
instância a “experiência histórica sublime”, tal como esposada pelo filósofo da 
história holandês Frank Ankersmit, e a experiência religiosa. A experiência histórica 
é um dos temas mais importantes da obra de Ankersmit – e foi um dos tópicos de 
minha pesquisa de doutorado em história. A experiência histórica no sentido 
ankersmiteano é um tipo raro e complexo de experiência, totalmente diferente das 
experiências que temos em nosso cotidiano, mais como vivências, ou da experiência 
no sentido empirista; pois pressupõe a possibilidade de o historiador estar em 
contato direto com um passado que já se foi há muito tempo. Por outro lado, há a 
experiência religiosa, que é um tipo muito mais comum, pelo menos porque ouvimos 
mais frequentemente sobre experiências dessa natureza. Estou pensando aqui no 
tipo de experiência que, como a experiência histórica, tem a ver com coisas sublimes 
e extraordinárias, como milagres ou epifanias, que podem acontecer na vida daqueles 
seres humanos que estão em busca de uma vida espiritual, e se veem, 
repentinamente, assombrados pelo Sagrado. Esse “assombro” é algo que místicos 
de diferentes eras, como João da Cruz e Teresa de Ávila, garantem ter experimentado. 
Contudo, mesmo os místicos – que estão mais próximos da tradição apofática que 
da catafática – tentaram encontrar palavras para expressar sua experiência ou o 
caminho de sua relação com o divino de modo didático a seu público. Pode, porém, 
uma experiência sublime ser expressa em linguagem? Inversamente falando, há uma 
experiência que já não seja, em si mesma, linguisticamente constituída? Enquanto 
proponentes da virada-linguística no século XX disseram que não há experiência fora 
da linguagem – que, por sua vez, “percorre todo o caminho” (goes all the way down), 
como diria Richard Rorty –, Ankersmit defende que “a experiência está onde a 
linguagem não está”. Para ele, ter uma experiência histórica significa ir além da 
“prisão da linguagem” (nas famosas palavras de Nietzsche). Então, a perspectiva 
ankersmiteana sobre a experiência está claramente em desacordo com a chamada 
virada linguística – embora ela mesma não consiga escapar dos confins da 
linguagem, como argumentarei. Mas seria o mesmo com a experiência em um 
sentido religioso ou espiritual? O que os interessados em entender as possibilidades 
e os limites da experiência religiosa podem aprender com a experiência histórica 

                                                     
1 FTSA 
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sublime? Esta última pode ser considerada a questão principal desta apresentação. 
Palavras-chave: Extremos. Linguagem. Experiência. Religião. 
 
Abstract 
This presentation is an attempt to bring together and reflect on two themes that, in 
my opinion, are interrelated, although they are not intended in the first instance to be 
the “sublime historical experience”, as espoused by the Dutch philosopher of history 
Frank Ankersmit, and the religious experience. Historical experience is one of the 
most important themes in Ankersmit’s work – and it was one of the topics of my 
doctoral research in history. Historical experience in the Ankersmitean sense is a rare 
and complex type of experience, totally different from the experiences we have in our 
everyday lives, more like experiences, or from experience in the empiricist sense; for 
it presupposes the possibility of the historian being in direct contact with a past that 
is long gone. On the other hand, there is the religious experience, which is a much 
more common type, at least because we hear more often about experiences of this 
nature. I'm thinking here of the kind of experience that, like historical experience, has 
to do with sublime and extraordinary things, like miracles or epiphanies, that can 
happen in the lives of those human beings who are in search of a spiritual life, and 
suddenly find themselves, haunted by the Sacred. This “astonishment” is something 
that mystics from different eras, such as João da Cruz and Teresa de Ávila, claim to 
have experienced. However, even the mystics – who are closer to the apophatic than 
to the cataphatic tradition – tried to find words to express their experience or the path 
of their relationship with the divine in a didactic way to their audience. But can a 
sublime experience be expressed in language? Conversely speaking, is there an 
experience that is not itself linguistically constituted? While twentieth-century 
proponents of the linguistic turn have said that there is no experience outside of 
language – which, in turn, “goes all the way down,” as Richard Rorty would say – 
Ankersmit argues that “experience it is where the language is not”. For him, having a 
historical experience means going beyond the “prison of language” (in Nietzsche’s 
famous words). So the Ankersmite perspective on experience is clearly at odds with 
the so-called linguistic turn – although it itself cannot escape the confines of 
language, as I will argue. But would it be the same with experience in a religious or 
spiritual sense? What can those interested in understanding the possibilities and 
limits of religious experience learn from sublime historical experience? The latter can 
be considered the main issue of this presentation. 
Keywords: Extremes. Language. Experience. Religion. 
 

I. 

Na primeira parte desta apresentação, quero falar sobre Frank Ankersmit e sua 

noção de “experiência histórica” – como ela vem à tona em sua obra, e o que ele quer 

dizer com isso. Na segunda parte, falarei brevemente sobre a experiência religiosa e 

algumas de suas variantes, pensando particularmente em que medida o problema 

colocado por Ankersmit pode afetar ou iluminar as discussões sobre a experiência 

no âmbito das relações com o sagrado – ainda que essa discussão esteja distante 
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do escopo original de sua pesquisa. Em terceiro e último lugar, farei algumas 

considerações sobre a pergunta central dessa comunicação: podem os extremos se 

tocar? Isto é, de que maneira podemos lidar com a aporia que parece nos colocar 

numa encruzilhada do tipo ou-ou: ou se tem uma experiência sem a mediação 

linguística, ou se tem mediação linguística – descrição, interpretação, representação 

– sem, ao mesmo tempo, poder acessar as dimensões da experiência. Em que 

medida é possível falar em uma juste-milieu entre a linguagem e a experiência? Para 

além das especulações teóricas, o que a prática (histórica e religiosa) nos diz? 

II. 

Comecemos por Frank Ankersmit e a experiência histórica. Brevemente 

falando, Frank Ankersmit é um filósofo da história holandês contemporâneo, vivo e 

ainda ativo, que tem uma vasta e respeitada obra na área. Para quem está pouco 

familiarizado com o que um filósofo da história faz, podemos dizer que ele/a 

basicamente investiga filosoficamente o trabalho dos historiadores, fazendo 

perguntas tais como “o que fazem os historiadores quando escrevem história?” ou 

“como os historiadores podem ser bem-sucedidos em contar uma história confiável 

sobre o passado?”. Ao fazer perguntas dessa natureza, ele quer se aproximar do 

trabalho dos historiadores mais do que fazer especulações sobre a natureza da 

história em si ou chegar a um entendimento de seu curso como um todo (um curso 

universal), como a filosofia da história clássica (de Kant, Hegel, Marx e cia) pretendeu 

fazer. 

Assim, em uma primeira fase de seu trabalho intelectual, Ankersmit dedicou-

se ao que chamou de “lógica narrativa” ou a “semântica da linguagem do historiador”. 

Ele então entendia que, ao escrever história (de forma essencialmente narrativa) é 

como se o historiador nos introduzisse a partes do passado através de pedaços de 

linguagem, o que nos daria não necessariamente o passado em si (tal como foi), mas 

uma representação linguística dele – que mais tarde ele chamou de historical 

representation. E não há nenhuma dimensão do trabalho historiográfico que não seja 

mediado pela linguagem – isto é, ele é linguístico ou representacionalista do começo 

ao fim. Assim, para entender o que acontece no nível do texto histórico, a filosofia da 

história de então – seguindo às tendências da chamada “virada-linguística” na 

filosofia continental – deveria ser linguisticamente orientada.  
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Na década de 1990, porém, Ankersmit começa a levantar dúvidas sobre esse 

modelo, representado pela famosa frase de Richard Rorty de que “language goes all 

the way down” (a linguagem percorre todo o caminho). Será que existe um outro 

caminho ou um outro meio de acessarmos o passado senão (apenas) por meio da 

representação linguística? Para responder a esta pergunta, Ankersmit recorre a uma 

rota antiga, desprezada pelos filósofos da linguagem e historiadores em geral, que é 

a rota da experiência (que eu chamei de “rota 66” da filosofia da história e da 

historiografia). Isto, reconhecendo de antemão que “a experiência não tem título de 

nobreza: é a mais ‘proletária’ entre as concepções filosóficas; uma prototípica 

‘perdedora’” (Ankersmit, 2017:268). Essas reflexões de cerca de dez anos sobre essa 

rota esquecida ou marginalizada da experiência foram compiladas em um livro 

chamado Sublime Historical Experience (2005), que partiu de um descontentamento 

com essas teorias linguisticamente orientadas (como a virada linguística, o pós-

estruturalismo, o desconstrucionismo e como sua própria obra prévia). O que elas 

têm em comum, segundo Ankersmit (2016:352), “é a convicção da impossibilidade 

de um acesso direto ao passado; o passado ficou escondido atrás da barreira 

impenetrável da linguagem”. Já seu interesse pelo que ele chama de “experiência 

histórica” advém precisamente da possibilidade que ela viceja de se restabelecer um 

contato direto com um foragido passado.  

Como isto é possível? Em sua obra (não apenas Sublime, mas outros ensaios 

e entrevistas), Ankersmit indica uma variedade de caminhos para responder a essa 

difícil questão, partindo de duas convicções básicas: (a) de que é possível ao 

historiador ter algo como uma “experiência histórica”, um contato direto com o 

passado, que primordialmente lhe era apenas objeto de estudo; e (b) de que onde a 

experiência está, a linguagem não está e vice-versa.  

Um dos meios de explanação do conceito se dá pela antinomia entre 

dissociação e associação. Para explicar a ideia de Ankersmit, podemos usar o tema 

da identidade ou a figura do “eu”. Se entendermos nossa identidade como uma 

construção, podemos dizer que ela está ligada à arte da associação, isto é, você 

normalmente se reconhece a partir da associação com um “eu”, que por sua vez está 

associado com um gênero, uma família, um nome, uma nacionalidade, uma cultura, 

uma profissão, bem como a uma série de preferências e gostos adquiridos ao longo 
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da vida. Este é seu “eu associativo”, por assim dizer. A experiência humana, porém, 

vai nos mostrando que temos também um “eu dissociativo”, não plenamente 

identificado com e pelas funções, relações e performances que desempenha no 

mundo da vida. Um eu difícil de ser descrito ou nomeado linguisticamente e que 

raramente emerge à superfície. Alguns místicos e estudiosos da psicologia, porém, 

deram-lhe o nome de “eu profundo” ou “verdadeiro-eu”, confundindo-se às vezes 

com o que também chamamos de “alma” ou psiquê. Somente por meio da arte da 

dissociação de nossas identidades previamente assumidas é que podemos entrar 

em contato imediato com esse eu, cujo nome verdadeiro só pode ser pronunciado 

pelo Eterno, conforme postulam místicos como Merton (2017). 

Ou seja, como explica Ankersmit (2005:228), enquanto nossas identidades, 

concepções de mundo, história e escrita da história (eu incluiria aqui também a 

religião e a teologia) são “produtos da associação”, a experiência histórica seria um 

produto da dissociação: de nossas identidades, do contexto, da linguagem, como se 

estivéssemos fora de nós mesmos. De modo que, nesses momentos, morremos 

mortes parciais e somos reduzidos apenas a este “eu” da experiência. Por isso ele 

associa a experiência histórica a uma experiência de perda: você entra em contato 

direto com o passado, mas, quando se torna consciente desse encontro, é quando 

este se perde novamente. É um “flash momentâneo” na mente dos historiadores – 

acompanhado por uma absoluta convicção de autenticidade, provocada pela “linha 

de uma crônica, uma pintura ou os acordes de uma velha canção” – que, num piscar 

de olhos, enxergam o passado e a história “por dentro” (Ankersmit, 2012:188). 

Quando se põem a representar aquela parte do passado, porém, já estão olhando-a 

“por fora”. Em outras palavras, quando representa o passado, o historiador tem um 

papel ativo, mas quando é tido por uma experiência histórica, permanece ele (sua 

língua, imaginação e contexto) em estado de passividade. 

Ankersmit chama de “experiência histórica” o que seu compatriota Johan 

Huizinga chamou de “sensação histórica”. Nas palavras de Ankersmit: 

 

A sensação é momentânea e tem pouca ou nenhuma duração; é abrupta e não pode ser 

prevista. É acompanhada por uma sensação de ansiedade e de alienação: a experiência 

direta ou sensação da realidade provoca a perda da naturalidade até mesmo dos objetos 
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mais triviais. Isso explica por que a sensação é tão enigmática e por que as palavras 

certas parecem falhar para descrever seu conteúdo: a experiência aqui precede a 

linguagem e toda a complexa teia de associações que estão incorporadas na linguagem. 

[...] A sensação produz uma fissura na ordem temporal para que o passado e o presente 

estejam momentaneamente unidos de uma forma que nos é familiar, por exemplo na 

experiência do ‘déjà vu’. (Ankersmit, 2005:132) 

 

III. 

Como adiantei anteriormente, possíveis conexões entre a sensação ou 

experiência históricas e experiências de ordem religiosa ou mística fogem ao escopo 

dos interesses de Ankersmit. Entretanto, ele abre uma brecha para uma correlação 

quando afirma que, precisamente por resistir a quaisquer esquemas cognitivos ou 

categorias pré-existentes na mente subjetiva (como queria Kant), a experiência 

histórica “possui todas as características de uma revelação..., descritas em 

formulações que, às vezes, fazem fronteira com o místico” (Ankersmit, 2005:252). A 

pergunta a ser feita aqui é em que medida essa revelação transcende, de fato, os 

limites da linguagem e da consciência humanas, a se considerar que, como declara 

o princípio tomista, “Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur” (o que quer 

que seja recebido, é recebido de acordo com a maneira do receptor)? Como destaca 

Panikkar (2015:57), “a revelação não está no revelans, nem no revelatum, mas no 

revalanti (aquele que a recebe), no receptor”. 

Para lidar com essa questão, antes é preciso lembrar que, nos estudos 

(teológicos e filosóficos) da experiência, a experiência religiosa designa, de modo 

geral, a experiência de pessoas com o sagrado mediada pelos ritos, palavras, 

simbologias e liturgias religiosas; ou seja, ela se dá mais por meio da associação que 

por meio da dissociação, como exposta por Ankersmit. Essa experiência em sentido 

mais amplo, porém, tem variações que envolvem a dissociação, levando o “eu” da 

experiência a um profundo desvanecimento de si mesmo (sua identidade) como ego, 

como na chamada “experiência mística” (Bingemer, 2013), também denominada 

“transcendental” (Merton, 1993) ou “experiência de Deus” (Panikkar, 2015). Há um 

intercâmbio entre os três termos, como se pode notar pelas definições seguintes, 

respectivamente por Maria Clara Bingemer, Thomas Merton e Raimon Panikkar: 
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Entendemos aqui por experiência mística aquilo que a filosofia e a teologia consensuam 

na sua definição: trata-se de uma consciência da presença divina, percebida de modo 

imediato, em atitude de passividade, e que se vive antes de toda análise e de toda 

formulação conceitual. Trata-se da vivência concreta do ser humano que se encontra, 

graças a algo que não controla ou manipula, frente a um Mistério ou uma Graça 

misteriosa e irresistível, que se revela como Alteridade pessoal e age amorosamente, 

propondo e fazendo uma comunhão impossível segundo os critérios humanos e que só 

pode acontecer gratuitamente e por Graça. (Bingemer, 2013:4221) 

A experiência correspondente é o que aqui denominamos ‘experiência transcendente’ ou 

a iluminação da sabedoria (sapientia, Sophia, Prajna). Atingir essa experiência é penetrar 

a realidade de tudo, é apreender o sentido da própria existência, encontrar nosso lugar 

próprio nas estruturas e planos, e relacionar-se perfeitamente com tudo que está numa 

relação de identidade e amor. (Merton, 1993:94) 

A experiência de Deus tem a ver, obviamente, com esta experiência do eu profundo, mas 

não se esgota nela. (...) É uma experiência ôntica e ontológica: é a experiência que, 

enquanto experiência, me ultrapassa; os papeis se invertem: eu não sou sujeito da 

experiência, mas me situo no interior da experiência mesma. É, no fundo, a experiência 

mística, a experiência da profundidade, do infinito, da liberdade que há em tudo e em 

todos. Por isso a experiência de Deus confere liberdade por um lado, e humildade por 

outro. (Panikkar, 2015:58). 

 

As percepções sobre a experiência de Deus (ficarei com este conceito) acima 

variam em sua formulação de como podemos concebê-la, mas coincidem na ideia de 

que ela é tanto misteriosa quanto graciosa, não dependendo da vontade ou da 

intencionalidade do sujeito. Trata-se de uma experiência passiva, com uma mínima 

ou nenhuma participação da pessoa a quem a experiência simplesmente acontece 

de maneira fortuita. Parecem concordar também com a noção de Raimon Panikkar 

(2015:43) de que a experiência compreende quatro momentos distintos:  

 

(a) A experiência pura, momento vivido, experiencial, imediato. 

(b) A memória desse momento, que nos permite falar dele, agora não mais como a 

experiência pura, mas filtrada pela recordação. 

(c) A interpretação que fazemos da experiência, que nos leva a descrevê-la como 

dolorosa, sensível, amorosa, de Deus etc. 

(d) Sua recepção no mundo cultural que não criamos, mas que nos é dado e que confere 

à experiência uma ressonância particular. 
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Os místicos ou estudiosos da mística aqui exemplificados parecem concordar 

com a visão de Ankersmit de que o momento da experiência ou da sensação é como 

um “beijo estático” entre o historiador e o passado, ou, no caso da experiência de 

Deus, entre a pessoa e o divino. É imediata, mas não inconsciente (já que a pessoa é 

capaz de se lembrar ao menos de relances desse sublime encontro); não é provocada 

pela pessoa, que se encontra passiva no momento da experiência, mas sua 

consciência está ativa enquanto ela é atravessada pelo “toque” da experiência. Ainda 

que os estágios da rememoração, da interpretação e da ressonância da experiência 

não se confundam com seu estado “puro”, em que medida podemos chamá-la de 

“pura” enquanto a consciência do “eu” da experiência permanece ativa? E como 

poderia ser transformada pela graça e o amor experimentados nos instante místico 

se não pudesse fazer sentido do conteúdo da experiência?   

É aqui que hermeneutas e estudiosos da linguagem colocam suas principais 

objeções, não apenas dizendo que há uma consciência alerta enquanto a pessoa 

“sofre” a experiência, mas de que tal experiência não pode ser, de modo algum, 

imediata, pois já é, desde a origem, interpretação, ou seja, já pressupõe, desde o 

princípio, “um mundo compartilhado de interpretações”, como defende Frederico 

Pieper (2011:374). Ele argumenta ainda que, para que seja possível este encontro 

entre o humano e o que ele chama de “entes” é necessário que haja uma abertura ou 

uma clareira, e é a linguagem a responsável por abri-la, de modo que se pode dizer 

que “o sagrado e aquele que o experimenta compartilham de um mundo” (Pieper, 

2011:373).  

IV. 

Está claro que a visão de Pieper, por sua filiação à hermenêutica, entra em 

choque tanto com a perspectiva de Ankersmit, quanto a de boa parte dos místicos, 

para quem a experiência de Deus é sempre experiência do indizível. Entendo que a 

compreensão bíblica endossa essa perspectiva de Pieper e, ao mesmo tempo, cria 

problemas para ela, fazendo também coro com os místicos. Na experiência cristã, há 

sim uma “abertura de clareira”, mas não é a linguagem propriamente quem produz 

essa abertura, mas o próprio Verbo Divino (Cristo), que, segundo João, “se fez carne 

e habitou entre nós” (Jo 1.14). Ou seja, a Palavra se encarnou e se revelou, com graça 

e verdade, inclusive por meio de palavras e de linguagem. Nesse caso, há um receptor 
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da revelação de Deus que, em primeira instância, é o próprio Deus encarnado. Na 

medida, porém, que seu testemunho ganha corpo e se expande, envolve naturalmente 

outros receptores. E a Mensagem, assim, como relembra o princípio tomista, é 

recebida “de acordo com a maneira do receptor” – não o fosse, aliás, não haveria 

quatro evangelhos entre tantas outras formas de representação da vida e da obra de 

Jesus Cristo nos Novo Testamento (e fora dele). Nesse sentido, dizer que o Verbo se 

fez carne implica em dizer, igualmente, que o verbo se relativizou, à medida que se 

sujeitou à interpretação. E, como provocou de Gianni Vattimo (2016:58), “somente um 

Deus relativista poderia nos salvar”, um Deus kenótico, que se esvazia de sua 

divindade, e assim nos convida a também nos esvaziarmos de nós mesmos em 

nossa experiência dele – experiência “de Deus” e não “sobre Deus”, como enfatizou 

Panikkar –, e, consequentemente, a esvaziar nossa teologia de suas pretensões à 

absolutização.  

Aqui reside, ao mesmo tempo, o problema que a experiência cristã cria para a 

perspectiva de que o sagrado e o humano compartilham do mesmo mundo. Sim, 

compartilham, mas na forma kenótica ou esvaziada, em que há tanto um processo 

de desnudamento como de ocultação do Divino. O Deus que se esvazia é tanto “Deus 

Emmanuel” quanto é o “totalmente outro”; é o Deus que se revela e, ao mesmo tempo, 

o Deus que se oculta. Pois como poderia Deus revelar-se ao humano senão por meio 

de uma ocultação de sua potência divina? O Deus kenótico é o Deus impotente. Daí, 

a experiência de Deus ser um convite para perder-se por amor a fim de se achar (cf. 

Mt 16.25), ou, como disse Panikkar, um misto de liberdade e de humildade. Assim, 

como completa ele, “não se deve ter medo de perder-se; o medo da perda total de si 

mesmo é uma prova evidente de que este ‘si mesmo’ que tem medo não é o real e 

autêntico ‘tu’. O tu repousa confiante no eu” (Panikkar, 2015:59).  

Nesse aspecto, se há uma necessária e imensurável ocultação do divino em 

toda experiência de Deus – para o bem, aliás, da própria humanidade –, é preciso 

aquiescer à percepção dos místicos de que há uma dimensão da experiência que 

permanece inacessível ao domínio da linguagem ou aos esquemas cognitivos do ser 

humano. Se narrar o que foi possível memorizar da experiência provém da liberdade 

inerente à experiência de Deus – da qual gozaram os místicos de diferentes épocas, 

que não se furtaram em testemunhar parte daquilo que viram –, reconhecer que nem 
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tudo o que se viu, sentiu e experimentou pode ser dimensionado em termos de 

linguagem é produto da humildade inerente à toda imitação do Cristo. Não estou 

seguro se isto nos permite dizer, com Ankersmit, que “a linguagem está onde a 

experiência não está”, mas, pelo menos, reconhecer que existem mistérios na 

experiência de Deus que aguçam os sentidos sem, contudo, se reduzirem a eles.  

Uma das histórias de C. S. Lewis em seu clássico O grande abismo (2006) – 

livro que narra a fabulosa viagem do escritor-narrador de ônibus, ao lado de outros 

personagens, passando pelo céu e o inferno –, pode ajudar a ilustrar e ampliar este 

ponto. Compartilho trechos dela abaixo: 

 

– Silêncio agora! – disse de repente o Professor. Estávamos de pé junto a alguns arbustos 

e além deles vi um dos Seres Sólidos e um Fantasma, que aparentemente tinham acabado 

de encontrar. O perfil do Fantasma parecia vagamente familiar, mas logo me dei conta de 

que aquilo que eu vi na Terra não era o homem em si, mas fotografias dele nos jornais; 

ele havia sido um pintor famoso. 

– “Deus” – exclamou o Fantasma, olhando a paisagem ao redor. 

– Deus o quê? – perguntou o Espírito [os entes do céu (J.M.)]. 

– Como assim “Deus o quê”? – quis saber o Fantasma. 

– Em nossa gramática, Deus é um substantivo. 

– Ah... compreendo! Estava me referindo... bem, a tudo isto. É... é.... gostaria de pintar 

isto. 

– Eu não me preocuparia tanto com isso no momento se fosse você.  

– Escute, aqui não é permitido que a pessoa pinte? 

– Primeiro, é preciso olhar. 

– Mas, já olhei. Acabei de ver o que quero fazer. Deus! Queria ter trazido meu material 

comigo! 

– O Espírito sacudiu a cabeça, espalhando luz de seus cabelos ao fazê-lo. – Esse tipo de 

coisa não serve para nada aqui – disse ele. 

– Como assim? – perguntou o Fantasma. 

– Quando você pintava na Terra, ao menos nos primeiros anos, era porque captava 

vislumbres do Céu no cenário terreno. O sucesso de sua pintura devia-se ao fato de levar 

outros a apreciarem esses vislumbres também; aqui, entretanto, você está diante da coisa 

em si. É daqui que saem as mensagens. Assim, não há vantagem alguma em nos contar 

sobre este país, pois já o vemos. Na verdade, podemos vê-lo melhor que você. (...) – Em 

quanto tempo acha que eu poderia começar a pintar? – perguntou o Fantasma.  

O Espírito deu uma risada. – Não percebe que jamais pintará se estiver pensando sobre 
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isso? 

– Como assim?  

– Ora, se estiver interessado neste lugar só porque quer pintá-lo, jamais aprenderá a vê-

lo.  

– Mas é exatamente assim que um verdadeiro artista se interessa pelo lugar. 

– Não – disse o Espírito – você está esquecendo que não foi assim que tudo começou. A 

luz em si foi seu primeiro amor, e você apreciava a pintura apenas como um meio de falar 

da luz.  

– Oh, isso foi há séculos – disse o Fantasma. – A gente supera essa fase. Você, 

naturalmente, não viu meus últimos trabalhos. Ficamos cada vez mais interessados na 

pintura em si. 

– É verdade. Eu também tive de me libertar disso. Tudo não passava de uma armadilha. 

Tinta, cordas de instrumentos musicais e pinturas eram necessárias lá embaixo, mas elas 

são também perigosos estimulantes. Todo poeta, musicista, pintor, se não for pela Graça, 

afasta-se por amor às coisas que conta, pelo amor de contá-las, até que, no Inferno 

Profundo, só consegue se interessar por Deus por causa do que fala sobre Ele. (Lewis, 

2006:94-97) 

 

Creio que essa parte da história de Lewis pode trazer uma riqueza de insights 

para minha questão original – podem os extremos se tocar? –, e aqui gostaria de 

partilhar, à guisa de considerações finais, algumas delas. 

1. Há um “ver” da experiência que é sucedido pela atitude de espanto, 

maravilhamento e reverência, como quando o Fantasma (o pintor) exclama: “Deus”, 

quando se depara com a paisagem do contraforte (foothills) das montanhas do céu 

(o céu de Lewis não poderia ser menos antropomórfico que quaisquer outros 

projetados pela imaginação humana). Nesse momento, o extremo da beleza divina 

se toca com o outro extremo (da percepção e consciência humana), sem que, porém, 

visão e paisagem se confundam. A reverência permanece como antídoto contra a 

pretensão do olhar.  

2. Há um “impulso” posterior, e demasiadamente humano, de querer expressar 

em palavras, ou de forma pictórica, a sensação provocada pela experiência. 

Começamos, talvez, descrevendo o que sentimos no momento – denotando que a 

experiência se dá com nossos sentidos ativos, isto é, que ela não nos desumaniza de 

modo algum – e, em seguida, tentando partilhar de algum modo aquilo que foi visto. 

Tanto a expressão “Deus”, quanto o desejo de pintar a experiência, por parte do 
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Fantasma, são indícios desse impulso (no caso dele, quase instantâneo – viu parte 

do céu e logo quis pintar).  

3. Há um “alto lá” inerente à experiência de Deus – representado pelo alerta do 

Espírito na história de Lewis –, recordando-nos que nem tudo na experiência foi feito 

para ser representado, pintado, expresso ou narrado. Há um mistério na experiência 

feito apenas para a sensação. É claro que, no caso dos personagens da história, eles 

já estavam no céu, já viam a “coisa em si”, de modo que essa visão deveria bastar. É 

como se o Espírito dissesse: “O que você vê é para seus olhos apenas. Não faz 

sentido pintar aqui”. O desejo de pintar que ele tinha, enquanto ser vivente na terra, 

vinha, segundo o Espírito, dos “vislumbres do Céu no cenário terreno”. Temos esses 

vislumbres, assim, tanto por meio de nossa experiência terrena comum, por assim 

dizer, como por meio de experiências incomuns ou sublimes do transcendente. De 

todo modo, tudo o que temos são vislumbres. Ou, seguindo a intuição ankersmiteana, 

seria melhor dizer: esses vislumbres “nos têm”, no sentido de que somos por eles 

tomados. 

4. Há um “brilho” na experiência de Deus que remonta ao “brilho original” de 

nossa existência em Deus, o que também chamamos de “primeiro amor”. Quando 

afirma, nas palavras do Espírito, que “a luz foi seu primeiro amor” e que “você 

apreciava a pintura apenas como um meio de falar da luz”, Lewis parece nos remeter 

à nossa “primeira naiveté”, um estágio da caminhada humana com Deus em que 

nossas obras, de qualquer natureza, eram uma forma livre e leve de dar “testemunho 

da luz”, nunca a própria luz (cf. Jo 1.6-8), ou como dizem os budistas, eram apenas 

“o dedo que aponta para a lua”. Em dado momento, porém, começamos a confundir 

o dedo com a lua, e a narrar as obras como se elas fossem a própria luz. É quando 

nosso ímpeto de “falar de Deus” se torna tão primordial que perdemos nosso 

interesse no próprio Deus – o que, aliás, é uma das grandes tentações do fazer 

teológico.  

Quando os extremos se confundem é que eles se chocam em nossa 

experiência de Deus. E, assim, podemos nos tornar ótimos intérpretes da experiência 

de fé, por um lado, privando-nos, por outro, de qualquer experiência de fé – vivendo 

um ateísmo prático, ou o que Fabrice Hadjadj (2017) chamou de “fé dos demônios”. 

Afinal, julgamos ter amadurecido a ponto de dizer que nosso interesse original pela 
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luz foi “superado”, como disse o Fantasma, de modo que nosso foco recaiu cada vez 

mais na pintura e menos em sua fonte inspiradora. Ao mesmo tempo, nesse “brilho” 

há também um chamado para um retorno, o que os místicos chamam de “segunda 

naiveté”. Em que a luz volta a ser nosso interesse primordial, e a brilhar através de 

nossas experiências, sem que elas mesmas sejam enaltecidas. Os extremos voltam 

a se tocar sem se confundir. Então, poderemos dizer com o apóstolo Paulo: “Fui 

crucificado com Cristo; assim, já não sou em quem vive, mas Cristo vive em mim” (Gl 

2.20, NVT). 
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111. PRESENTE PORQUE HÁ DE VIR: DEUS E MÍSTICA NO PENSAMENTO DE 

MARTIN HEIDEGGER1 

 

PRESENT BECAUSE IT IS TO COME: GOD AND MYSTICS IN  

MARTIN HEIDEGGER’S THOUGHT 

 

José Reinaldo F. Martins Filho2 
 

ST 15 – Mística e espiritualidades 

Resumo 
O presente trabalho toma como campo de investigação o pensamento de Martin 
Heidegger, considerado amplamente, desde os primeiros seminários oferecidos 
sobre teologia e religião, no início da década de 1920, em Freiburg, como debutante 
à investigação fenomenológica, até os textos emanados posteriormente à década de 
1930, período em que a questão de Deus retornaria ao centro da produção do autor 
– quiçá, com incidência direta para se pensar a mística na contemporaneidade. Para 
isso, elege como hipótese que, embora na avalição de outros expoentes da 
fenomenologia Heidegger tenha relegado o problema de Deus para fora do alcance 
de suas intenções mais imediatas, concentrando-se na reestruturação da ontologia 
por uma perspectiva pré-conceitual, um exame mais detalhado de seu caminho 
filosófico pode revelar a importância com que esse tema sempre lhe compareceu, 
sobretudo como mote para uma concepção mais alargada do fenômeno religioso. 
Nesse sentido, além do que pode ser tomado especificamente da produção 
heideggeriana, entre as principais ressonâncias da discussão sobre Deus e mística 
em Heidegger detectamos sua influência numa gama de autores de diferentes 
campos das ciências humanas, particularmente no que se consolidou como 
Fenomenologia da Religião, mas também, e para além dessa seara, no constante 
diálogo com a Teologia, a Psicologia e a Antropologia. Em suma, o pensamento de 
Heidegger guarda importantes pistas para a compreensão do fenômeno religioso tal 
como se expressa atualmente, podendo resultar em indicações altamente relevantes 
para a pesquisa especializada, sobretudo nas áreas de Teologia e Ciências da 
Religião. 
Palavras-chave: Deus. Mística. Fenomenologia. Martin Heidegger. 
 
Abstract 
The present work takes as a field of investigation the thought of Martin Heidegger, 
widely considered, from the first seminars offered on theology and religion, in the early 
1920s, in Freiburg, as a debutante to phenomenological research, to the texts issued 
after the decade. 1930, a period in which the question of God returned to the center 
                                                     
1 Comunicação vinculada ao projeto de pós-doutorado desenvolvido na PUCRio, com bolsa CNPq PDJ. 
2 PUC Goiás. Doutor em Filosofia pela UFG e em Ciências da Religião pela PUC Goiás 
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of the author’s production – perhaps, with a direct impact on thinking about 
mysticism in contemporary times. For this, he elects as a hypothesis that, although 
in the evaluation of other exponents of phenomenology Heidegger has relegated the 
problem of God beyond the reach of his most immediate intentions, concentrating on 
the restructuring of ontology from a pre-conceptual perspective, a closer 
examination. A detailed account of his philosophical path can reveal the importance 
with which this theme has always appeared to him, above all as a motto for a broader 
conception of the religious phenomenon. In this sense, in addition to what can be 
taken specifically from Heidegger’s production, among the main resonances of the 
discussion on God and mysticism in Heidegger, we detect its influence on a range of 
authors from different fields of the human sciences, particularly in what has 
consolidated as Phenomenology of Religion, but also, and beyond this field, in the 
constant dialogue with Theology, Psychology and Anthropology. In short, Heidegger’s 
thought holds important clues for understanding the religious phenomenon as it is 
currently expressed, which may result in highly relevant indications for specialized 
research, especially in the areas of Theology and Science of Religion. 
Keywords: God. Mystic. Phenomenology. Martin Heidegger. 
 

 

Ao longo da história, muitas foram as formas pelas quais o homem tentou 

estabelecer contato com o meio que o cerca, com os demais membros de sua 

sociedade e com o grande Outro, para quem devota sua vida e suas atividades. A 

religião, desse modo, aparece como uma importante forma de ressaltar o desejo 

fundamental de autotranscendência inerente a todo ser humano, não apenas 

direcionando-o à objetividade, a fim de transformá-la, mas, sobretudo, superando-se 

na busca de um sentido absoluto, isto é, na descoberta de um horizonte ao qual 

dedicar-se (cf. MARTINS FILHO, 2019). Na base deste movimento está a construção 

de um mundo de significados, cuja compreensão mobilizou diferentes tendências do 

pensamento contemporâneo, entre as quais nos concentraremos particularmente 

sobre a tradição fenomenológica.  

A passagem dos séculos de XIX para XX foi marcada pela tentativa de 

superação de alguns reducionismos no âmbito das ciências. A crença de que o 

método científico corresponderia ao último grande baluarte de sentido da 

humanidade acabava de ser posta por terra, dando origem a uma série de 

ressonâncias nas mais diversas áreas do conhecimento, oportunamente, também 

nas ciências humanas (âmbito em que o diálogo entre Teologia e Filosofia se faz 

salutar). O século XX nascia, pois, com o esforço de se propor um ponto de unificação 

que não recaísse no naturalismo materialista, nem, tampouco, no psicologismo 



 

José Reinaldo F. Martins Filho | 1013 

 

 

 

formalista – abundantes nas últimas décadas do século XIX. Esse é o recorte 

histórico em que descobrimos o trabalho de Edmund Husserl, como precursor da 

Fenomenologia, um movimento filosófico que posteriormente se difundiria para 

todos os demais campos científicos, com projeção numa série de escolas 

resultantes, mesmo que a partir da modificação de alguns de seus paradigmas. Ao 

menos essa é a ideia exposta em Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, 

texto do início da década de 1930 – como repercussão amadurecida do que já havia 

sido apresentado em obras anteriores, sobretudo nas paradigmáticas Logische 

Untersuchungen, do início do século XX.  

Na esteira de Husserl, o incremento da fenomenologia contou também com a 

colaboração de Martin Heidegger – ainda que às custas do que aqui pode ser tratado 

como uma autêntica reviravolta em seus pressupostos mais radicais: da ciência de 

rigor (Strenge Wissenschaft) para uma fenomenologia hermenêutica (cf. § 7 de Sein 

und Zeit; cf. COURTINE, 1990). Tendo sido aluno e docente auxiliar (Privatdozent) de 

Husserl, Heidegger encontrou o seu próprio “caminho na fenomenologia”3, fazendo a 

articulação entre o âmbito dos sentidos produzidos pela relação entre consciência e 

mundo, e o horizonte ontológico-existencial para essa realização – que tem a 

definição do ente humano como epicentro da análise (o conhecido Dasein 

heideggeriano). Neste que, em geral, é considerado o ponto alto da aparição de 

Heidegger no cenário acadêmico, Sein und Zeit (1927) é certamente a obra de maior 

relevância, em que o autor soube aplicar a sua intuição fenomenológica a uma 

peculiar descrição da realidade humana, transitando entre uma antropologia 

ontológica e o que chamou de analítica da existenciaridade da existência. Entre 

outros propósitos, tinha em conta desvencilhar-se da concepção, vigente até então, 

de homem como animal rationale, isto é, como o ente limitado ao uso operativo do 

saber, lançando pistas para a retomada de uma compreensão mais profunda a 

respeito do logos, pedra angular no autoconhecimento dos gregos antigos acerca de 

sua própria existência e da vida em comunidade. É nesse período que Heidegger 

também apresenta uma leitura do ser humano na contramão seja das metafísicas 

                                                     
3  Para fazermos alusão ao título de um artigo publicado no vol. 14 das obras completas 
(Gesamtausgabe). Sobre o assunto, ver também nosso texto Heidegger, leitor de Husserl (cf. MARTINS 
FILHO, 2018). 
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tradicionais, seja da teoria do conhecimento, situando o núcleo da análise no que 

chamou de dimensão pré-compreensiva (ou afetiva [de Befindlichkeit], no tocante à 

experiência religiosa – conceito que nesta pesquisa poderá nos interessar). 

Considerando, no entanto, uma investigação a respeito da questão de Deus, da 

eternidade, da religião e/ou da espiritualidade/mística, Sein und Zeit mostra-se como 

uma obra enigmática e, quem sabe, altamente problemática. Como exemplo disso e 

a título de provocação, evocamos nesta problematização a crítica elaborada por Edith 

Stein no segundo apêndice de Endliches und Ewiges Sein: Versuch eines Aufstiegs 

zum Sinn des Seins4, escrito entre 1936 e 1937 e publicada apenas em 1950. No texto, 

entremeadas à sua própria leitura do pensamento heideggeriano, a autora apresenta 

três críticas a Heidegger5 (a primeira acerca do limite na relação entre singularidade 

e comunidade, a segunda quanto ao problema da eternidade e a terceira sobre a 

excessiva centralidade do ente Dasein). Entre elas, a segunda nos será bastante útil, 

relativamente à questão de Deus. Para Edith Stein, a questão da morte em Sein und 

Zeit está intimamente ligada a dois fatores: a) à necessidade de convocação do 

Dasein a uma experiência autêntica de ser, como ruptura com a forma degenerada 

em que se encontra na vida cotidiana e, conseguintemente, b) à elucidação da 

temporalidade como horizonte de compreensão do ser em geral, isto é, a morte como 

abertura a uma experiência autêntica do tempo. Paralelamente a esta dupla 

problemática, residiria um conflito latente entre a interpretação da finitude em sua 

articulação com a questão da morte e a reserva de Sein und Zeit ante a possibilidade 

de uma transcendência extratemporal. Assim, Heidegger não apenas teria recusado 

se perguntar “de onde” provém a existência decaída, partindo já da decadência em 

sua interpretação do ente que se mostra como facticidade, mas mantido igualmente 

distante toda e qualquer sugestão de uma discussão sobre a eternidade – para não 

dizermos explicitamente: sobre Deus (o “ser eterno”).  

De maneira geral, portanto, e concordando – ao menos parcialmente – com as 

indicações de Edith Stein em seu comentário, precisamos admitir que, apesar de 

                                                     
4 Cf. Edith Stein Gesamtausgabe, vol. 11/12 (doravante, ESGA 11/12). 
5  Tivemos a oportunidade de tratar amplamente essa questão em artigo publicado no periódico 
Heidegger Studien, editado por Friedrich-Wilhelm von Herrmann (cf. MARTINS FILHO, 2020). O texto 
explora as três críticas de Edith Stein ao pensamento heideggeriano, suscitadas a partir de nossa 
própria leitura. 
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ainda ser o texto mais conhecido de Heidegger na maior parte dos círculos de estudo, 

nos limites estritos de Sein und Zeit não é possível compor um panorama mais 

profundo sobre a forma de tratamento da questão de Deus no pensamento do seu 

autor. Embrenhar-se nesse horizonte, de outra maneira, requer um esforço tríplice, 

cujo alcance investigativo deve dirigir-se a pelo menos três campos bastante 

distintos, embora interligados dentro de uma perspectiva de organicidade do 

pensamento.  

 

I) A primeira ênfase teria como meta o momento inicial de Heidegger como estudante 

de Teologia e Filosofia, inclusive quando mantido pela bolsa de estudos dos padres 

Jesuítas, como recorda Rüdiger Safranski (1994). Esse período traria simultaneamente a 

marca da tradição católica de que o jovem estudante era herdeiro e, além disso, da 

influência de sua pesquisa sobre a escolástica, tempo em que tomou contato com alguns 

autores da mística medieval, como é o caso de Meister Eckhart – que, mais à frente, 

ocuparia frontalmente as suas leituras – e, mais propriamente, o monge Abraham a 

Sancta Clara, objeto do primeiro artigo publicado do jovem Heidegger.  

II) Uma segunda ênfase conduziria nosso foco para os escritos iniciais da década de 

1920, entre os quais Phänomenologie des religiösen Lebens (cf. HEIDEGGER, 1995), em 

que o autor apresenta sua versão para uma apropriação fenomenológica da religião 

(especialmente em seu último capítulo). Tal se daria no contato com a obra de autores 

como Agostinho de Hipona e o apóstolo Paulo, mas também na adoção de uma posição 

a respeito de Deus, como expresso em Sein und Zeit. Esse também é o período em que o 

autor desenvolveu os rudimentos de sua leitura pré-conceitual, baseada na afetividade e 

na vida fática como pontos de partida.  

III) O terceiro e último momento, finalmente, ultrapassaria a franja da década de 1930, 

nomeadamente a partir dos Beiträge zur Philosophie e de Besinnung (cf. HEIDEGGER, 

1989; 1997, respectivamente), obras em que a questão do sagrado/divino e de Deus 

reaparecem à discussão heideggeriana, na relação com a possibilidade de um outro 

começo para o pensamento. Trata-se de se opor ao primeiro começo, representado pelos 

séculos da metafísica e de um discurso religioso fortemente marcado pelo primado 

racional. Aliás, neste último Heidegger (embora nem sempre concordemos com essa 

distinção) descobrimos afirmações que podem ser aproximadas do que disseram outros 

autores da Fenomenologia da Religião, como também da mística cristã, tendo como 

desdobramento uma cada vez maior aproximação ao universo da poesia e das artes em 

geral. 
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Em suma, partindo da exposição sintetizada até aqui, parece-nos viável 

considerarmos o impacto e a importância de uma discussão sobre Deus e mística 

em Heidegger – bem como o que isso significou para a composição de novos olhares 

sobre a Teologia e a mística cristã. Parte dessa repercussão pode ser encontrada em 

outros expoentes da Fenomenologia no século XX, como, por exemplo, nas obras de 

autores como Jean-Luc Marion e Gianni Vattimo 6 . Permite-nos, outrossim, 

considerar discussões menos conhecidas no Brasil, como é o caso de Edith Stein, 

aquilatando de que modo sua crítica tem como resultado o alargamento da leitura 

geralmente praticada a respeito do pensamento heideggeriano. Segundo nos parece, 

visto de maneira mais abrangente, junto ao problema de Deus em Heidegger 

emergem novas formas de lermos a mística na contemporaneidade, o que também 

podemos tratar sob a expressão espiritualidades. Embora o texto heideggeriano não 

seja religioso, em sentido estrito, está repleto de possibilidades de interpretação da 

religião e de seus derivados, motivo pelo qual insistimos nesta apropriação. 

Intérpretes como Daniel Ramos (2017) e João Mac Dowell (2017), sendo este último 

uma das maiores referências sobre o assunto no país, já manifestaram suas opiniões 

a respeito da importância de um enfrentamento como o que propomos – 

paradoxalmente, ainda timidamente explorado dentro dos próprios círculos 

fenomenológicos e/ou de estudo do autor 7 . Dito de forma mais clara, à luz da 

                                                     
6 No caso de Jean-Luc Marion, pensamos, por exemplo, em Dieu sans l’être (2013), obra em que está 
clara a tentativa de pensar a mística e a espiritualidade desde uma recomposição do estatuto 
ontológico de Deus, como também Heidegger havia tentado com o ser (opondo-se à metafísica). Essa 
obra pode, então, compor as indicações de que o pensar heideggeriano contribuiu diretamente para a 
elaboração de uma nova forma de conceber a mística no século XX. O mesmo também pode ser 
aferido a partir da obra de Gianni Vattimo, como, entre outros expoentes, Depois da cristandade (2010) 
ou Credere di credere (1999), em que transparece, além das constantes referências a Nietzsche, a 
importância de Heidegger para a composição do argumento crítico apresentado pelo autor. A esses 
poderiam se reunir uma série de outros autores, como Jacques Derrida, por exemplo, os quais 
oportunamente serão mencionados por nossa investigação. 
7 Para intérpretes como Mac Dowell, em O confronto de Edith Stein com o pensamento do primeiro 
Heidegger, 2017, a questão de Deus acompanha de perto toda a trajetória do pensamento 
heideggeriano, ainda que nem sempre seja explicitamente posta, como no caso de Sein und Zeit. Como 
reforço a este argumento o professor recorda a formação inicial de Heidegger e seus primeiros 
escritos na tradição católica. Ao comentar a questão de Deus no pensamento heideggeriano tardio, 
Daniel Rodrigues Ramos, em Presente, porque há de vir: acenos à questão do divino no pensamento 
tardio de Heidegger, 2017, também menciona que “a questão de deus (ou dos deuses) no pensamento 
de Heidegger é, no mínimo, uma controvérsia, sobretudo para um pensador que, ao longo de seu 
percurso, posicionou-se sempre numa radical oposição ao cristianismo, em favor de um pensamento 
laico” (RAMOS, 2017, p. 135). Ainda assim, questiona o autor, é impossível não negar a necessidade 
crescente por um direcionamento ao problema de Deus, especialmente caso tomemos o conceito de 
“Deus último e derradeiro”, como apresentado pelos Beiträge. 
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tripartição acima mencionada e de uma consideração mais ampla de sua produção, 

para nós é possível dizer que Heidegger não se distanciou do problema de Deus e de 

suas eventuais derivações no campo religioso. A presente pesquisa constitui-se uma 

oportunidade de tornar isso ainda mais evidente e explícito.  
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cartesianas: introdução à fenomenologia”. Porto: Rés, 2001.  
 
HUSSERL, Edmund. Die Philosophie als strenge Wissenschaft. [Husserliana XXV]. 
Aufsätze und Vorträge (1911–1921). Nijhoff: Dordrecht 1987. 
 
HUSSERL, Edmund. Logische Untersuchungen. Zweiter Band I. Teil Untersuchungen 
zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. [Husserliana I]. Tradução 
portuguesa de Pedro Alves e Carlos Morujão: “Investigações Lógicas”. Centro de 
Filosofia da Universidade de Lisboa, 2007. 
 
MAC DOWELL, João A. “O confronto de Edith Stein com o pensamento do primeiro 
Heidegger”. MAHFOUD, Miguel; SAVIAN FILHO, Juvenal (orgs.). Diálogos com Edith 



 

1018 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

 

Stein: filosofia, psicologia, educação. São Paulo: Paulus, 2017. pp. 13-60. 
 
MARION, Jean-Luc. Dieu sans l’être. Paris: PUF, 2013. (Collection Quadrige) 
 
MARION, Jean-Luc. Étant donné: ensai d’une phénoménologie de la donation. Paris: 
Quadrige/PUF, 2005. 
 
MARTINS FILHO, J. R. F. Do esquecimento de si ao chamado da consciência em 
Heidegger. Franciscanum, Bogotá, Colômbia, v. 64, n. 177, 2022. [no prelo] 
 
MARTINS FILHO, J. R. F. Vida e metafísica em Heidegger e Bergson: uma 
aproximação possível. Fragmentos de Cultura, v. 31, 2021a. pp. 30-47. 
 
MARTINS FILHO, J. R. F. Martin Heidegger e o jovem letão: outra vez a questão 
política. Prometeus – Síntese, Belo Horizonte, v. 48, 2021b. pp. 559-569. 
 
MARTINS FILHO, J. R. F. Heidegger: da analítica existencial à filosofia da 
interpelação. Curitiba: Casa Publicadora, 2021c. 
 
MARTINS FILHO, J. R. F. Martin Heidegger et Edith Stein: Deux voies pour l’être. 
Impressions de proximité et d’éloignement. Heidegger Studien, v. 36, 2020, pp. 187-
213. 
 
MARTINS FILHO, J. R. F. Intencionalidade, Sentido e Autotranscendência: Viktor 
Frankl e a Fenomenologia. Ekstasis – Revista de hermenêutica e fenomenologia, v. 
8, n. 1, 2019. pp. 21-37. 
 
MARTINS FILHO, J. R. F. Heidegger leitor de Husserl: sob a sombra da 
fenomenologia. Prometeus – Filosofia em Revista, v. 28, 2018. pp. 105-117. 
 
MARTINS FILHO, J. R. F. Morte e finitude na filosofia de Martin Heidegger: uma 
intuição de Sein und Zeit ao pensamento da história do ser. GRIOT – Revista de 
Filosofia, v. 13, 2016. pp. 238-256. 
 
RAMOS, Daniel Rodrigues. “Presente, porque há de vir: acenos à questão do divino 
no pensamento tardio de Heidegger”. COSTA, C. L. F.; ECCO, C.; MARTINS FILHO, J. 
R. F. Epistemologias da religião e relações de religiosidade. Curitiba: Editora 
Prismas, 2017. (Coleção Religiões e Religiosidades) 
 
SAFRANSKI, Rüdiger. Ein Meister aus Deutschland: Heidegger und seine Zeit. 
München: Carl Hanser Verlag, 1994. 
 
STEIN, Edith. Endliches und ewiges Sein: Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des 
Seins, Anhang: Martin Heideggers Existenzphilosophie – Die Seelenburg, eingeführt 
und bearbeitet v. A.U. Müller. Freiburg-Basel-Wien: Herder, 2006. (ESGA, 11-12) 
 
VATTIMO, Gianni. Credere di credere. Milano: Garzanti, 1999. 



 

José Reinaldo F. Martins Filho | 1019 

 

 

 

VATTIMO, Gianni. Después de la cristiandad. Por un cristianismo no religioso. 2. 
reimpresión. Barcelona: Paidós, 2010. 



 

 



 

 

112. A SINGULARIDADE MÍSTICA E ESPIRITUAL DE MARGARIDA DE CORTONA E 

ÂNGELA DE FOLIGNO 

 

THE MYSTICAL AND SPIRITUAL SINGULARITY OF MARGARETH OF CORTONA 

AND ANGELA OF FOLIGNO 

Renato Kirchner1 
 

ST 15 – Mística e espiritualidades 

 

Resumo 
Margarida de Cortona (1247-1297) e Ângela de Foligno (cerca de 1248-1309) 
ilustram o vigor espiritual das mulheres extáticas na Idade Média tardia. Margarida 
de Cortona é do tipo Madalena, uma pecadora convertida, cuja intensa penitência e 
amorosa devoção a Cristo repararam sua vida pecaminosa anterior e oferecem uma 
fonte de esperança e patrocínio aos pecadores. Na Vida de Margarida, escrita por seu 
confessor, Frei Giunta de Bevegnati, ela é apresentada como o modelo para os 
membros da Ordem Terceira. Segundo Bernard McGinn, Ângela de Foligno é 
apresentada como uma das quatro “mulheres evangelistas” da mística do século XIII, 
a fim de ressaltar a estatura mística e espiritual ao lado de Hadewijch de Amberes, 
Matilde de Magdeburgo e Margarida Porete. Ângela havia nascido num meio 
relativamente abastado, tendo sido casada e teve filhos, até que experimentou a 
conversão por volta de 1285. Em 1288, ocasião em que toda sua família havia 
morrido, começou ela a despojar-se de todas as suas posses e a viver como 
penitente, sendo em seguida aceita na Ordem Terceira Franciscana por volta de 1291. 
Presume-se que foi por volta de 1291 que Frei A. teria começado a escrever o 
“Memorial”. Em 1298, o texto de Frei A. foi submetido ao cardeal Tiago de Colonna e 
a oito franciscanos, os quais lhe deram sua aprovação. O objetivo da presente 
comunicação é apresentar inicialmente alguns elementos de duas místicas leigas da 
tradição franciscana do século XIII, a saber, Margarida de Cortona e Ângela de 
Foligno. 
Palavras-chave: Século XIII. Espiritualidade Franciscana. Ordem Terceira 
Franciscana. Margarida de Cortona. Ângela de Foligno. 
 
Abstract 
Margareth of Cortona (1247-1297) and Angela of Foligno (circa 1248-1309) illustrate 
the spiritual vigor of ecstatic women in the late Middle Ages. Margareth of Cortona is 
of the Magdalene type, a converted sinner whose intense penance and loving 
devotion to Christ repaired her former sinful life and offers a source of hope and 
patronage to sinners. In the Life of Margareth, written by her confessor, Friar Giunta 
of Bevegnati, she is presented as the model for the members of the Third Order. 
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According to Bernard McGinn, Angela of Foligno is presented as one of the four 
“evangelist women” of 13th century mysticism, in order to emphasize her mystical and 
spiritual stature alongside Hadewijch of Brabant, Mechthild of Magdeburg, and 
Marguerite Porete. Angela had been born in a relatively wealthy environment, having 
been married and had children, until she experienced conversion around 1285. In 
1288, when her entire family had died, she began to divest herself of all her 
possessions and living as a penitent, then being accepted into the Third Franciscan 
Order around 1291. It is presumed that it was around 1291 that Friar A. began writing 
the “Memorial”. In 1298, the text of Friar A. was submitted to Cardinal Tiago of 
Colonna and to eight Franciscans, who gave it their approval. The objective of the 
communication is to initially present some elements of two lay mystics of the 
Franciscan tradition of the 13th century, namely, Margareth of Cortona and Angela of 
Foligno. 
Keywords: 13th Century. Franciscan Spirituality. Third Franciscan Order. Margareth of 
Cortona. Angela of Foligno. 
 

Introdução 

 

Muito embora as seguidoras de Francisco e Clara de Assis tivessem se 

espalhado rapidamente por toda a Europa, a região da Úmbria permaneceu o centro 

espiritual do movimento franciscano tanto para homens como para mulheres. O 

exemplo de duas mulheres notáveis do final do século XIII evidencia o papel essencial 

que esta região da Itália desempenhou na história da mística franciscana. 

Com efeito, a perfeita imitação da Paixão manifestada em Francisco e 

ricamente desenvolvida na tradição franciscana foi o centro de sua piedade e da sua 

mística, que é expressa em relatos pormenorizados de suas conversações com Cristo 

e em descrições de seus estados de arroubo. 

O objetivo da presente deste texto consiste em apresentar alguns elementos 

de duas místicas leigas da tradição franciscana do século XIII, a saber: Margarida de 

Cortona (1247-1297) e Ângela de Foligno (cerca de 1248-1309) (BORRIELLO, 2003, p. 

58-60). Estas duas mulheres ilustram o vigor espiritual das místicas extáticas na 

Idade Média tardia e de uma tradição nem sempre conhecida. 

 

Duas mulheres franciscanas místicas 

 

A exemplo de Clara de Assis, no século que se seguiu à sua morte, milhares de 

mulheres entraram nas comunidades inspiradas por Francisco e Clara. Muitas 
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dessas mulheres partilharam do estilo de vida franciscano, associando-se ao 

movimento penitencial que evoluiu para o que veio a denominar-se Ordem Terceira. 

Embora a maior parte dessas mulheres tenham permanecido anônimas, 

algumas ficaram famosas por sua vida e santidade, tornando-se objeto de veneração 

e textos hagiográficos. A respeito das duas mulheres franciscanas místicas que nos 

interessa aqui, escreve, Bernard McGinn em seu livro O florescimento da mística: 

homens e mulheres da nova mística (1200-1350): 

 

Embora as seguidoras de Francisco se tenham espalhado rapidamente por toda a Europa, 

a Úmbria permaneceu o centro espiritual do movimento franciscano tanto para homens 

como para as mulheres. O exemplo de duas santas notáveis do final do século XIII mostra 

o papel essencial que a região manteve na história da mística franciscana. Margarida de 

Cortona (1247-1297) e Ângela de Foligno (cerca de 1248-1309) ilustram, cada uma, de 

modos diversos, a força das mulheres extáticas da Itália da Idade Média tardia (MCGINN, 

2018, p. 217). 

 

Margarida de Cortona é do tipo Madalena, uma pecadora convertida, cuja 

intensa penitência e amorosa devoção a Cristo repararam sua vida pecaminosa 

anterior e oferecem uma fonte de esperança e patrocínio aos pecadores. No caso 

dela, no livro Vida de Margarida, escrita por seu confessor, Frei Giunta de Bevegnati, 

Margarida de Cortona é apresentada como o modelo para os membros da Ordem 

Terceira: 

 

Como convinha à sua de pecadora convertida, a Vida de Margarida ressalta o contínuo 

paradoxo do severo ascetismo baseado na sua convicção de ser a pior das pecadoras e 

das extraordinárias graças místicas que Cristo lhe deu como sinal de que os últimos serão 

os primeiros. A perfeita imitação da Paixão manifestada em Francisco e ricamente 

desenvolvida na tradição franciscana foi o centro da sua piedade e da sua mística, que é 

expressa em relatos pormenorizados de suas conversações com Cristo e em descrições 

de seus estados de arroubo (MCGINN, 2018, p. 219). 

 

Na conclusão de Vida de Margarida, Cristo é apresentado falando com ela 

nestas palavras: “Tu és a terceira luz concedida à Ordem do meu amando Francisco. 

Ele foi a primeira luz na Ordem dos Frades Menores; Santa Clara foi a segunda na 



 

1024 |  Anais do VIII Congresso da ANPTECRE –  Volume II - STs 

 

Ordem das Monjas; e tu és a terceira na Ordem dos Penitentes” (MCGINN, 2018, p. 

218). 

Bernard McGinn apresenta Ângela de Foligno como uma das quatro “mulheres 

evangelistas” da mística do século XIII, a fim de ressaltar a estatura mística e 

espiritual ao lado de Hadewijch de Amberes, Matilde de Magdeburgo e Margarida 

Porete. Ou seja, McGinn inclui Ângela de Foligno entre as quatro místicas mais 

importantes do século XIII (MCGINN, 2018, p. 221; BULLA, 2015, p. 56-61; COSTA; 

COSTA, 2019, p. 149-153). 

Ângela de Foligno havia nascido num meio relativamente abastado, tendo sido 

casada e teve filhos, até que experimentou a conversão por volta de 1285. No livro 

Mulheres intelectuais na Idade Média: Entre a medicina, a história, a poesia, a 

dramaturgia, a filosofia, a teologia e a mística podemos ler: 

 

Angela di Foligno (em português, Ângela de Foligno), filha de uma rica família, nasceu em 

1248, em Foligno, no Vale Espoleto, na Úmbria, próximo a Assis – Itália. Aos vinte anos 

de idade Angela di Foligno casou-se com um nobre, com quem teve vários filhos, 

passando a levar uma vida confortável, voltada para as vaidades, festas e diversões 

mundanas. Assim viveu até os trinta e sete anos, quando uma inesperada tragédia mudou 

sua vida: num curto espaço de tempo perdeu os pais, o marido e todos os filhos, um a um 

(COSTA; COSTA, 2019, p. 149). 

 

Em 1288, ocasião em que toda sua família havia morrido, começou ela a 

despojar-se de todas as suas posses e a viver como penitente, sendo em seguida 

aceita na Ordem Terceira Franciscana por volta de 1291. É o que podemos ler em 

Bernard McGinn, O florescimento da mística: 

 

Certo dia, do ano de 1291, irrompeu um tumulto na entrada da grande basílica de Assis 

dedicada a São Francisco. Uma mulher italiana de meia-idade que viera em peregrinação 

começou a vociferar e a gritar. Um frade que era seu confessor e também seu parente, 

envergonhado com o espetáculo, disse a ela e aos que a acompanhavam que jamais 

deveriam ousar vir de novo a Assis. Mas, certo tempo depois, quando ele voltou ao seu 

convento, na sua cidade natal de Foligno, não longe de Assis, pediu à mulher que 

explicasse a razão de suas ações. Quando ela começou a narrar-lhe a história de sua 

caminhada espiritual interior, ele sentiu-se impelido a escrever tudo, transcrevendo do 
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seu nativo ditado úmbrio para o latim e mais tarde polindo-o depois de extensa consulta 

com ela. Essa é a narrativa de sua origem, dada a nós no texto de O livro da bem-

aventurada Ângela, um dos tesouros da mística medieval e também um dos melhores e 

mais desconcertantes exemplos da colaboração entre uma mulher extática e um clérigo 

erudito na produção de um texto místico (MCGINN, 2018, p. 222). 

 

Presume-se que foi por volta de 1291 que Frei A. teria começado a escrever O 

livro da bem-aventurada Ângela, composto de duas partes: “Memorial” e “Instruções” 

(BULLA, 2015, p. 73-106; CIRLOT; GARÍ, 1999, p. 199-200; COSTA; COSTA, 2019, p. 

150). Conforme escreve Cavalcanti, reproduzindo o relato da bem-aventurada 

Ângela: “Eu fiquei tão desvanecida por aquela visão que não me ocorreu pedir-lhe 

nada ou dizer-lhe qualquer coisa. Eu simplesmente deixei-me gozar daquela 

inestimável beleza” (CAVALCANTI, 2005, p. 140; LACHANCE, 1993). 

Em 1298, o texto de Frei A. foi submetido ao cardeal Tiago de Colonna e a oito 

franciscanos, os quais lhe deram sua aprovação. A versão final do “Memorial” leva 

como acréscimo uma série de 36 “Instruções”, as quais refletem a doutrina de Ângela 

entre 1296 e sua morte no início de 1209, período em que trabalhou como mestra 

(“magistral”) de um grupo de leigos e franciscanos que se reuniram em torno dela. 

 

Considerações finais 

 

Tendo em vista que a presente abordagem é apenas uma aproximação 

preliminar de Margarida de Cortona e Ângela de Foligno, não se trata de tirar 

propriamente conclusões. O que sabemos é que o episódio da peregrinação a Assis, 

no ano de 1291, mudou completamente a vida de Ângela que, convertida, resolveu 

deixar a vida mundana, doar todos os seus bens aos pobres e entrar para a Ordem 

Franciscana. De fato, o episódio de Assis significou o autêntico início de uma 

experiência interior (CIRLOT; GARÍ, 1999, p. 196). Ou seja, a partir deste episódio, 

Ângela teve diversas visões místicas, as quais, segundo o seu confessor espiritual, 

um anônimo Frei A., transcreveu e publicou tais experiências místicas e espirituais 

tão singulares num volume intitulado “Memorial” (COSTA; COSTA, 2019, p. 150; 

LACHANCE, 1993). 
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Segundo Geraldo Holanda Cavalcanti, “nenhuma desses mulheres místicas, 

porém, chegará ao extremo a que chegou Ângela de Foligno na descrição do encontro 

amoroso com Deus” (CAVALCANTI, 2005, p. 140). Seja como for, e assim escreve 

Bernard McGinn no livro O florescimento da mística: 

 

O melhor modo de abordar o texto é reconhecer o fato de que o “autor” principal, Ângela 

e frei A. (quem quer que seja), o “coprotagonista” das comunicações que ela recebia de 

Deus, estavam ambos lutando, embora de maneiras diferentes, com a impossível, mas 

necessária, tarefa de encontrar palavras para exprimir o “Nada Desconhecido” (nihil 

incognitum) que ela havia encontrado. Por isso, não é de admirar que tentar discernir a 

exata contribuição de cada um para o texto se revela uma fascinante tarefa, mas talvez 

inacabada místico (MCGINN, 2018, p. 223). 
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113. RELIGIOSIDADE, CULTURA E SISTEMAS SIMBÓLICOS EM CAROÇO DE DENDÊ, 

DE MÃE BEATA DE YEMONJÁ 

 

RELIGIOSITY, CULTURE AND SYMBOLIC SYSTEMS IN DENNDE SEED, BY MOTHER 

BEATA DE YEMONJÁ 

 

Sávio Roberto Fonseca de Freitas1 

Dilaine Soares Sampaio2 

 

ST 15 – Mística e Espiritualidades 

Resumo 
O tema da pesquisa se intitula religiosidade, cultura e sistemas simbólicos em Caroço 
de Dendê, de Mãe Beata de Yemonjá, nome pelo qual é conhecida Beatriz Moreira 
Costa, nascida em Engenho Novo (Recôncavo Baiano), Bahia, em 20 de janeiro de 
1931, radicando-se em Miguel Couto, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ialorixá do Ilê Omi 
Oju Aro (Casa das Águas dos Olhos de Oxossi), localizado no Rio de Janeiro, Mãe 
Beata, por volta de 1980, transformou-se em umas das mais celebradas 
personalidades do Candomblé no Rio de Janeiro, principalmente por manter viva na 
baixada fluminense toda uma tradição candomblística preservada por uma 
hierarquia de ensinamentos passados por Olga de Alaketo, mãe de santo de uma das 
casas de candomblé mais famosas de Salvador, na Bahia. Seguindo o ciclo natural 
da natureza, Mãe Beata se torna uma ancestral em 27 de maio de 2017, quando é 
convocada a viver em mundo muito melhor que o nosso. Nosso estudo se volta para 
refletir os contos de axé de Mãe Beata como um veículo de conexão com o sagrado. 
A ialorixá se apropria da força ancestral da palavra para fazer da literatura 
negrobrasileira de autoria feminina um ofertório de reflexões religiosas, culturais e 
simbólicas no âmbito de uma cartografia decolonial de matriz africana que atualiza 
as manifestações dos orixás no cotidiano brasileiro, fazendo-os permanecer vivos 
no fluxo do trânsito entre o céu (orum) e a terra (ayé).  
Palavras-chave: Religiosidades de matriz africana; Contos de axé; Mãe Beata de 
Yemonjá. 
 
Abstract 
The research theme is entitled religiosity, culture and symbolic systems in Caroço de 
Dendê, by Mãe Beata de Yemonjá, name by which Beatriz Moreira Costa is known, 
born in Engenho Novo (Recôncavo Baiano), Bahia, on January 20, 1931, settling in 
Miguel Couto, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ialorixá do Ilê Omi Oju Aro (House of the 
Waters of Oxossi’s Eyes), located in Rio de Janeiro, Mãe Beata, around 1980, became 
one of the most celebrated personalities of Candomblé in Rio de Janeiro, mainly for 
keeping alive in the Baixada Fluminense, a whole Candomblé tradition preserved by a 
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hierarchy of teachings passed down by Olga de Alaketo, the saint-mother of one of 
the most famous Candomblé houses in Salvador, Bahia. Following the natural cycle 
of nature, Mãe Beata becomes an ancestor on May 27, 2017, when she is called to live 
in a world much better than ours. Our study turns to reflect Mother Beata's axé tales 
as a vehicle of connection with the sacred. The ialorixá appropriates the ancestral 
power of the word to turn black-Brazilian literature by female authors into an offertory 
of religious, cultural and symbolic reflections within the scope of a decolonial 
cartography of African matrix that updates the manifestations of the orixás in the 
Brazilian daily life, making them stay alive in the flow of transit between heaven 
(orum) and earth (ayé). 
Keywords: African-based religiosities; tales of ashé; Blessed Mother of Yemonjá. 
 
 
Primeiras colocações 

 

Pensar os caminhos de formação de uma literatura afro-brasileira    significa 

adentrar em um mundo complexo e cada vez mais problemático, principalmente 

quando o tema motivador para a discussão são as questões religiosas de matriz 

africana. Discutir religiosidade em um país multicultural como Brasil nos dá a 

sensação de que estamos abrindo a caixa de Pandora e soltando vários monstros... 

Nós, na condição educadores e formadores de opinião, entramos a cada dia em um 

labirinto e quando encontramos a saída é só e somente só porque temos consciência 

de que a humildade acadêmica nos concede o prazer de sempre aprender algo a partir 

do momento que os conhecimentos literários à baila entram no ciclo do ensinar e do 

aprender. 

Nosso objetivo aqui é propor que a literatura negro-brasileira de autoria 

feminina também funciona como um veículo de conexão com o sagrado. O sopro da 

palavra é o primeiro sinal de comunicação entre o céu (orum) e a terra (ayê). A 

problemática que vai perseguir este estudo é: como o discurso dos sacerdotes de 

candomblé, migrando da oralidade para a escrita, continuam o exercício ritualístico 

do culto aos orixás, invocando a permanência dos mesmos em espaços que 

extrapolam os limites geográficos das casas de santo? 

Vamos nos debruçar sobre a antologia de contos Caroço de Dendê (2002), de 

Mãe Beata de Yemonjá, especificamente no conto O balaio de água (YEMOJA, 2002, 

p.33), mostrando como a referida escritora, através da sabedoria dos terreiros, 

desenvolve um discurso literário que dá visibilidade ao candomblé no sentido de 
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manter presente, na ficção contemporânea de temas afro-brasileiros, a Mitologia 

Yorubá, principalmente no tocante  à desmistificação do universo dos orixás,  

minimizando uma visão eurocêntrica preconceituosa construída por um imaginário 

cristão incompatível com a riqueza da sabedoria que se assimila no exercício das 

religiões de matriz africana. 

 
Sobre Mãe Beata de Yemonjá 

 

Mãe Beata de Yemonjá, nome pelo qual é conhecida Beatriz Moreira Costa, 

nasceu em Salvador, Bahia, em 20 de janeiro de 1931, radicando-se em Miguel Couto, 

Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Ialorixá do Ilê Omi Oju Aro (Casa das Águas dos Olhos 

de Oxossi), localizada no Rio de Janeiro, Mãe Beata, por volta de 1980, transformou-

se em umas das mais celebradas personalidades do Candomblé no Rio de Janeiro, 

principalmente por manter viva na baixada fluminense toda uma tradição 

candomblística preservada por uma hierarquia de ensinamentos passada por Olga 

de Alaketo, mãe de santo de uma das casas de candomblé mais famosas de Salvador, 

na Bahia. Seguindo o ciclo natural da natureza, Mãe Beata se torna uma ancestral em 

27 de maio de 2017, quando é convocada a viver em mundo muito melhor que o 

nosso. 

No ano de 1997, lançou o livro Caroço de Dendê: a sabedoria dos terreiros, pela 

Pallas Editora e em 2004, Histórias que a minha avó contava, pela Terceira Margem. 

Contadora de histórias, Mãe Beata não fez mais que relatar as tradições e heranças 

da cultura africana.  Desde sua infância foi cercada por descendentes de ex-

escravos. Foi uma das integrantes do ICAPRA (Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa 

às religiões afros), a qual visa a difusão das heranças e tradições dos povos 

brasileiros de origem africana, centrando-se, especialmente, na transmissão 

religiosa. Mãe Beata lutou demasiadamente por justiça social, realizou trabalhos com 

pessoas que convivem com a AIDS, sendo também conselheira do MIR (Movimento 

Inter-Religioso), membro do UNIPAX (que luta pela paz), integrante do Conselho 

Estadual dos Direitos da Mulher. 

O ato de contar histórias  feito por Mãe Beata em seu terreiro é uma forma de 

preservar a tradição oral de seus antepassados no sentido de passar os 
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conhecimentos de terreiro, do mais velho para os mais novos, obedecendo a uma 

hierarquia de saber ainda muito preservada em casas de Candomblé no Brasil. Mãe 

Beata é, como assinala Reginaldo Prandi (2001, p.30), um dos significativos nomes 

de sacerdotisas dos cultos afro-brasileiros que contribui para o patrimônio  escrito  

dos mitos e ritos ensinados nos terreiros apenas “ de boca em boca”. Como 

sacerdotisa de Candomblé Ketu, Mãe Beata vem dar visibilidade a uma literatura afro-

brasileira que se constrói para além de estruturas de exclusão e de valor, mas sempre 

respeitando o que se chama “ Lei do Santo”: 

 

No candomblé e em outras religiões afro-brasileiras, tudo que se faz se justifica pela 

chamada lei do santo. Essa lei não está escrita em nenhum livro, pois o candomblé não 

conta com escrituras sagradas, nem faz parte de nenhum corpo normativo sistematizado 

e único, podendo variar nas distintas nações de candomblé, de terreiro para terreiro, de 

situação para situação. Para nortear e justificar suas ações, comportamentos e práticas 

rituais, o povo de santo vale-se da lei do santo, que, apesar de seu caráter difuso e 

variável, está fundamentado em rica e complexa mitologia transmitida pela oralidade de 

geração e geração. (VALLADO,  2010, p.17) 

 

 Como nos mostra Armando Vallado (2010, p. 17) “a lei do santo” é uma ordem 

de jurisdição proposta pelo divino e preservada pelos sacerdotes de religiões de 

matriz africana. Este conhecimento divino é organizado oralmente por uma 

ritualística que se modifica de terreiro para terreiro. Vale esclarecer que cada terreiro 

possui uma orientação divina, estabelecida pelo orixá dono da casa. Podemos 

observar este aspecto em relação ao nosso corpus de estudo: Mãe Beata de 

Yemonjá. Mãe é um título dado a mulher responsável por zelar pelo axé do terreiro. 

Yemonjá, neste caso, por o orixá da mãe de santo, é uma das divindades 

hierarquicamente responsável pelas diretrizes e funcionamento do terreiro. É assim 

que organiza um terreiro de matriza africana pela lei do santo. Quando concordamos 

com Florentina de Souza (2002, p. 81) sobre a resposta coletiva e com Armando 

Vallado (2010, p.17) sobre a lei do santo, reforçamos nossa colocação de que Mãe 

Beata contribui para a agenda social da literatura afro-brasileira e representa um 

grupo minoritário, quando publica seus conhecimentos sacerdotais preservados pela 
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oralidade em forma de contos. E, para além disso, propõe uma poética afro-brasileira 

no sentido de criar uma ficção didática de axé. 

São características frequentes ao texto de Mãe Beata de Yemonjá: narrativas 

curtas (contos); temas voltados ao universo mítico afro-brasileiro; atualização de 

mitos africanos yorubás; intervenção dos deuses yorubás no cotidiano das mulheres 

brasileiras de terreiro; linguagem coloquial; metáforas do cotidiano; uso constante 

de provérbios; crítica social; relações de gênero problematizando raça e classe 

social; condição feminina orientada pelos arquétipos das deusas da mitologia 

yorubá: 

 

Depois que os Òrìsà se instalaram em terras africanas, eles se espalharam por diferentes 

regiões da Terra, merecendo culto particular e devidamente adaptados às condições 

culturais de cada região. Todos estes acontecimentos ficaram registrados em mitos, 

histórias e lendas, que passaram a influenciar o comportamento futuro das pessoas que 

tinham estas divindades como tutelares de sua guarda. (BENISTE, 2006, p.11) (Grifos do 

Autor) 

 

 Como afirma José Beniste (2006, p.11) a interferência dos orixás no 

comportamento das pessoas é algo inevitável para quem vive sob a guarda dos 

deuses yorubas. A adaptação dos orixás às diversas regiões em que se espalhou é 

um aspecto que vamos poder observar nas estórias contadas por Mãe Beata.  Nesse 

sentido, a nossa análise vai contemplar o  contos do axé  O balaio de água. Os três 

contos têm características em comum: os deuses africanos do panteão yorubá 

intervêm positivamente no destino de mulheres brasileiras de terreiro que sofrem 

com problemas do cotidiano; a voz que narra sempre aparece em terceira pessoa e 

assume a performance de contadora de estórias; a personagem feminina sempre é 

favorecida por sua obediência aos deuses africanos; é frequente uma situação 

imaginária possível para os adeptos dos cultos afro-brasileiros ( os deuses falam 

com os seus protegidos, favorecendo suas vidas em prol do fortalecimento do axé 

deles na terra, entre outros aspectos); e sempre há um conhecimento africano a ser 

passado seja por meio de um provérbio ou de um parágrafo moralizante. 

Um outro aspecto que não deixar de ser mencionado é o modo de narrar de 

Mãe Beata de Yemojá. O poder da comunicação que se manifesta em seus contos de 
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axé se dá pela forte ligação da Ialorixá com Exu, em função da forma inusitada com 

a qual Beatriz Moreira da Costa veio ao mundo: 

 

Minha mãe chama-se do Carmo, Maria do Carmo. Ela tinha muita vontade de ter uma 

filha. Um dia, ela engravidou. Acontece que, num desses dias, deu vontade nela de comer 

peixe de água doce. Minha mãe estava com fome e disse “Já que não tem nada aqui, eu 

vou para o rio pescar” Ela foi para o rio e, quando estava dentro d’água pescando, abolsa 

estourou. Ela saiu correndo, me segurando, que eu já estava nascendo. E eu nasci numa 

encruzilada. Tia Afalá, uma velha africana que era parteira do engenho, nos levou, minha 

mãe e eu, para casa e disse que ela tinha visto que eu era filha de Exu e Yemanjá. Isso foi 

no dia 20 de janeiro de 1931. Assim foi meu nascimento. (YEMONJÁ, 2002, p.11) (Grifos 

Nossos) 

 

 Observe-se que o fato narrado acima por Mãe Beata muito nos informa sobre 

seu modo de contar estórias e passar ensinamentos de axé para quem está na 

audiência ou na leitura do registro de suas memórias de nascimento. O nascimento 

nas encruzilhadas, território de Exu, empodera a força da comunicação e da oratória 

da Ialorixá. O estourar da bolsa de água dentro do rio nos justifica o lado maternal da 

contação de estórias por parte de Mãe Beata. A presença dos deuses mentores da 

Ialorixá interveem com toda certeza na organização didática de suas micronarrativas 

de axé. Nós nos sentimos acalentados e enfeitiçados pela sabedoria que emana dos 

mitos retextualizados na contação de fatos contemporâneos. 

Os contos escolhidos trazem estórias de mulheres protegidas por deusas 

yorubás muito conhecidas nos cultos afro-brasileiros desenvolvidos no Brasil. 

Yemonjá, deusa das águas salgadas, dos mares e oceanos, a grande mãe dos orixás. 

Neste movimento das águas, vamos mostrar como os estereótipos marginais 

femininos podem ser desmistificados e pensados por uma leitura decolonial: 

 

As histórias do colonizado e do colonizador foram escritas do ponto de vista masculino- 

as mulheres são periféricas, quando aparecem. Embora os estudos sobre a colonização 

sob esse ângulo não sejam necessariamente irrelevantes para a compreensão do que 

aconteceu com as nativas, devemos reconhecer que a colonização afetou homens e 

mulheres de maneiras semelhantes e diferentes. (OYEWUMI, 2021, p. 185) 
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  A socióloga nigeriana nos mostra uma possibilidade de crítica ao olhar 

eurocentrado, uma vez que sinaliza a colonização como uma máquina de confusão 

das mentes ao ponto de ordenar as posturas de raça, classe e gênero. Se observamos 

o conto de axé de Mãe Beata, vamos constatar que a mulher é construída 

ficcionalmente sob a ótica da conduta religiosa sobre qual prevalece o 

comportamento do orixá de cabeça. Uma visão eurocentrada não dá conta da análise 

crítica sobre a mulher e tão pouco sobre a interferência cultural, religiosa e simbólica 

de um orixá na vida de uma iniciada no candomblé. 

 

A intervenção de Yemonjá 

 

No conto Balaio de água, a personagem Tude, filha de Yemonjá, mulher fiel, 

dona de casa, boa mãe para os filhos, boa filha para o seu axé, reclama da brutalidade 

e da descrença de seu marido para com a vida de filha de santo. Certo dia, Tude, 

possuidora de uma fé inabalável e crente que Yemonjá, como boa mãe para as suas 

filhas e dominadora dos grandes oceanos, poderia livrá-la daquela turbulência 

matrimonial: 

 

“Ela era iniciada e era uma boa filha para o seu axé,  mas ele não deixava que ela cuidasse 

de suas obrigações na roça de candomblé. Um dia quando estava apanhando do marido, 

ela disse a ele: 

- Eu carrego água no cesto e você não reconhece. 

- Vai apanhar mais por esta mentira, pois ninguém consegue encher um palácio com 

água, não é você que vai fazer isso com sua feitiçaria. O dia em que você conseguir isso, 

eu me transformo num homem bom- respondeu o marido.(YEMONJÁ, 2002, p.33) (Grifos 

nossos) 

 

 Observamos no fragmento acima que a voz narradora mostra Tude como uma 

mulher de terreiro fiel aos ritos de sua roça de candomblé, ou seja, é uma filha de 

santo que está sempre presente nas obrigações, cerimônias fechadas e festas para 

o público em seu terreiro; sempre renova suas obrigações, fortalecendo sua cabeça 

e agradando sua mãe Yemonjá, para quem ela pede socorro e intervenção em relação 

ao seu marido, o qual, nesta narrativa, representa o machismo, o lugar de poder do  
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patriarcado ainda na família brasileira, a violência contra a mulher e a intolerância 

religiosa frente à crença de Tude, logo aos cultos afro-brasileiros. A intervenção de 

Yemonjá neste conto é relevante porque: 

 

O culto aos orixás femininos não se completa sem Iemanjá, a senhora das grandes águas, 

mãe dos deuses, dos homens e dos peixes, aquela que rege o equilíbrio emocional e a 

loucura, talvez o orixá mais conhecido no Brasil. (PRANDI, 2001, p.22) 

 

 Sendo Yemonjá o orixá que rege o equilíbrio emocional e a loucura, além de 

dominar as grandes águas, percebemos o motivo pelo qual Tude consegue alcançar 

a graça de carregar em sua cabeça um balaio de água sem que uma gota sequer caia 

ao chão, fazendo com seu marido incrédulo no poder das forças da natureza 

modifique sua opinião em relação ao poder dos orixás, tornando-se um bom marido 

para sua esposa e não mais a impedindo de continuar o exercício de sua fé em sua 

casa de candomblé. Logo, neste conto percebemos que a voz narradora nos passa o 

ensinamento de que não se pode duvidar das forças que não conhecemos, uma vez 

que Tude reassumiu o posto de esposa respeitada em sua casa através de fé em sua 

mãe Yemonjá, ou seja, as relações de gênero foram equilibradas pelas mãos da mãe 

das grandes águas. 

 Neste conto podemos mostrar que as religiões de matriz africana suscitam 

várias discussões: família, relações de gênero, fé, obediência e respeito aos princípios 

religiosos, o poder do divino, o poder da natureza das águas, a relação da deusa 

Yemonjá com os mares, as turbulências familiares quando equilibradas por uma fé, 

entre outros temas. 

 

Últimas Considerações 

 

Claro é constatar que no conto de axé aqui estudado a interferência das 

divindades femininas africanas está em evidência, tamanho é o comando que as 

deusas Yemonjá exerce sobre a voz narrativa que predisposta a ser conduzida pela 

força feminina de natureza cujos domínios impossíveis são de se controlar  
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Sobre a proteção de Yemonjá, Tude consegue colocar em sua cabeça um balaio de 

água sem que uma gota caia sobre o chão, pelo exemplo do equilíbrio que as águas 

podem legar quando suas forças não são desafiadas por causa do mero capricho 

masculino de achar que sempre está no comando de todas as coisas. O marido de 

Tude então se torna um bom marido e entende que o dogma de sua esposa só traz o 

bem para o seu lar e sua vida. 

Dessa forma, Mãe Beata de Yemonjá contribui para a Literatura Afro-Brasileira 

de autoria feminina, dando visibilidade em seus contos de axé  ao universo mítico e 

sagrado das religiões afro-brasileiras contextualizado com o cotidiano das mulheres 

brasileiras adeptas ao candomblé, religião em que as relações de gênero estão 

subordinadas às vontades dos deuses e deusas africanas, os quais mostram que o 

exercício da vida ainda é algo que humano está muito longe de aprender com 

maestria, uma vez que a sabedoria trazida pelos orixás é algo que se adquire com a 

maturidade espiritual e com o exercício da fé.  

 

Referências 

 

BENISTE, José. Mitos Yorubás. O outro lado conhecimento. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2006. 
 
OYEWUMI, Oyeronke. A invenção das mulheres. Construindo um sentido africano 
para os discursos ocidentais de gênero. Rio de Janeiro: Bazar do tempo, 2021. 
 
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
 
VALLADO, Armando. Lei do santo: poder e conflito no candomblé. Rio de Janeiro: 
Pallas, 2010. 
 
YEMONJÁ, Mãe Beata de. Caroço de dendê: a sabedoria dos terreiros. Rio de 
Janeiro, Pallas, 2002. 



 

 



 

 

114. O DINAMISMO DO AMOR EFICAZ E UNIVERSAL EM SANTA TERESA DE LISIEUX 

E NA FRATELLI TUTTI 

 

THE DYNAMISM OF EFFECTIVE AND UNIVERSAL LOVE IN ST. TERESA OF LISIEUX 

AND IN FRATELLI TUTTI 

 

Thiago da Silva Nascimento1 
 

ST 15 - Mística e espiritualidades 

Resumo 
Aprofundar as maneiras de superação dos desafios de nosso tempo e contribuir com 
o desenvolvimento da espiritualidade é uma missão da teologia. Atualmente, 
percebemos movimentos de divisões oriundos do egocentrismo, da indiferença, da 
falta de sensibilidade com o bem comum. Os conflitos hodiernos podem ser um 
reflexo do ser humano interiormente e exteriormente dividido. Assim, se faz 
necessário o diálogo com o mundo que precisa de repostas não só ideais, mas 
concretas. Dentre estas soluções destaca-se o amor eficaz e universal presente 
tanto na espiritualidade de Santa Teresa de Lisieux como na Carta Encíclica Fratelli 
Tutti do Papa Francisco. Portanto, o objetivo desta comunicação é pôr em destaque 
a importância da espiritualidade de Teresa de Lisieux e da Fratelli Tutti para o nosso 
tempo, sobretudo no que tange a ciência do amor. E também, a demonstração do 
amor como caminho para a fraternidade, a amizade, o diálogo e a superação dos 
problemas sociais. A metodologia aplicada funda-se na pesquisa bibliográfica e 
análise das obras completas de Teresa de Lisieux e da Fratelli Tutti e seus 
comentadores. O resultado da pesquisa demonstra possíveis paralelismos 
existentes entre a espiritualidade da doutora do amor e a proposta trazida pela 
Encíclica de Francisco a todos os homens, de modo particular, no que envolve o 
chamado amor eficaz e universal. E conclui-se que o aprofundamento a respeito 
desta virtude - o amor - auxilia no desenvolvimento de uma espiritualidade 
integradora e no intercâmbio entre fé e a busca do bem social hoje. 
Palavra-chave: Amor; espiritualidade; Santa Teresa de Lisieux; diálogo; Fratelli Tutti. 
 
Abstract 
To deepen the ways of overcoming the challenges of our time and to contribute to the 
development of spirituality is a mission of theology. Currently, we see movements of 
divisions arising from self-centeredness, indifference, lack of sensitivity to the 
common good. Today’s conflicts can be a reflection of a human being internally and 
externally divided. Thus, a dialogue with the world which needs not only ideal 
answers, but concrete ones, is necessary. Among these solutions, the effective and 
universal love present both in the spirituality of St. Teresa of Lisieux and in Encyclical 
Letter Fratelli Tutti of Pope Francis stands out. Therefore, the purpose of this 
                                                     
1 PUC-Rio. Mestrando em Teologia. Bolsista do CNPq. padrethiagonascimento@gmail.com 
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communication is to highlight the spirituality of Teresa of Lisieux and Fratelli Tutti 
importance for our time, especially with regards to the science of love. And also, the 
demonstration of love as a way to fraternity, friendship, dialogue and overcoming 
social problems. The methodology applied is based on bibliographical research and 
analysis of the complete works of Teresa de Lisieux and Fratelli Tutti and their 
commentators. The result of the research demonstrates possible parallels existing 
between the spirituality of the Doctor of Love and the proposal brought by Francis’ 
Encyclical to all men, particularly, in what involves the so-called effective and 
universal love. And it can be concluded that the deepening of this virtue - love - helps 
in the development of an integrative spirituality and in the interchange between faith 
and the search for today’s social good. 
Keywords: Love; spirituality; St. Teresa of Lisieux; dialogue; Fratelli Tutti. 

 

Introdução 

  

O amor é uma realidade substancial em Santa Teresa de Lisieux. Pode ser 

encontrado e estudado tanto em sua vida como em seus escritos. Nela o amor não 

se manifesta, simplesmente, como algo abstrato ou idealizado. Em Teresinha 

podemos perceber um amor concreto e que deve ser testemunhado, provado e 

dirigido tanto a Deus como aos irmãos, inclusive: aos assassinos, aos incrédulos, ou 

ainda, às pessoas em que o ato de amar possa se tornar mais desafiador. Por isso, 

ao nos debruçarmos em sua espiritualidade notamos este amor que pode ser 

caracterizado como eficaz, quer dizer, capaz de produzir um resultado e universal, 

dirigido a todos. 

Nos dias atuais, a visão de sociedade como uma verdadeira comunidade 

humana tem sido abandonada, por causa das injustiças sociais ou pelo 

individualismo de muitos, fruto de um verdadeiro narcisismo. Portanto, esta deve ser 

questionada e repensada. Muitos são os problemas e dificuldades que precisam ser 

superados e sanados na vida comum. Por isso, seguindo o pensamento de Teresa de 

Lisieux – ainda válido atualmente – e a reflexão trazida pelo Papa Francisco na 

Fratelli Tutti, o ser humano deve buscar o amor a Deus e ao próximo como a si 

mesmo, como princípio de suas ações morais e, consequentemente, como modo de 

socialização, pois a partir desta conduta moral, estilo de vida ou espiritualidade pode-

se chegar à ordem social, que visa o bem comum, a justiça e a paz. 
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1 O amor eficaz universal em Santa Teresa de Lisieux2 

 

 Canonizada em 1925; proclamada padroeira das Missões em 1927; e doutora 

da Igreja em 1997, no decorrer do tempo, mas de modo breve e rápido, Santa Teresa 

de Lisieux, é reconhecida e venerada pelas suas virtudes heroicas, pelo exemplo de 

sua vida, pela simplicidade no modo de transmitir sua espiritualidade. Contudo o que 

mais se destaca em sua vida e obra é o amor. Ela dizia: “Quem ama de verdade, não 

deseja mais nada, pois a razão de sua vida é o seu amor” (TERESA DE LISIEUX, MA 

83r). 

 Para a santa carmelita o amor não se reduz a um sentimento, mas deve ser 

algo muito maior como um dom que deve ser acolhido e propagado (Cf. TERESA DE 

LISIEUX, CT 89, 94, 114), deve ser desinteressado, gratuito, sem receber recompensas 

(TERESA DE LISIEUX, CT. 115; CA 9.5.3), é uma loucura de paixão, pois ele deve ser 

total (MA 82v, 83v; MM 4v, 5v; CT 93, 96, 225). Para Teresinha não é bastante amar, 

mas é necessário provar este amor e ele deve ser acompanhado de obras (MG 11v). 

Toda esta ciência do amor trazida por esta mística nos interpela em relação ao nosso 

tempo. Hoje podemos cair na tentação de viver um amor meramente de palavras, 

virtual, ideal. E isso tudo poderia nos levar a refletir: Como podemos demonstrar em 

nosso cotidiano esse amor? Teresa realiza uma contemplação pragmática, concreta 

e encarnada que pode inspirar uma espiritualidade integrada capaz de realizar um 

intercâmbio entre oração e ação, tão próprio do carisma carmelita. Para Teresinha, o 

amor precisa ser transformado em algo eficaz que será expresso na compreensão, 

na dedicação, no perdão, no louvor, nas obras de misericórdia. Não seriam 

justamente estas as atitudes resgatadoras para o homem e a sociedade 

contemporânea? 

 Com ousadia e como um novo sopro do Espírito capaz de animar homens e 

mulheres de diversos estados de vida, Santa Teresinha, nos recorda que o que 

importa não são as grandiosidades das obras que podemos realizar, mas a 

                                                     
2 Nos estudos teológicos a respeito de Teresa de Lisieux há uma forma universal e específica de citar 
as suas obras e as partes que a compõe são numeradas para facilitar a localização do texto. Deste 
modo, destacamos aqui o significado das siglas. Sua autobiografia (História de uma alma) é dividida 
em basicamente três partes Manuscrito A = MA, Manuscrito G = MG, Manuscrito M = MM. Cartas = CT. 
Caderno Amarelo = CA. 
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intensidade de amor colocada em cada uma delas e, de fato, isso as tornam grandes 

(TERESA DE LISIEUX, MM 4r e 4v). E ainda, esse mesmo amor deve ser missionário, 

apostólico, deve ir ao encontro do outro (MA 46v; MG 6r, 35r, 36r; CT 135, 213) e ser 

o sustento e o impulso hoje para a “Igreja em saída”.  

 Em sua autobiografia, História de uma alma, ela relata que após uma 

experiência mística, olhando uma fotografia de Jesus na Cruz fica impressionada 

com o sangue que caia de suas mãos. E ouve o grito de Jesus, dizendo: “Tenho sede”. 

A partir deste instante brota em seu coração a mesma sede de salvar outras pessoas, 

sede de almas. Nasce em seu coração um amor universal e cheio de misericórdia ao 

ponto de se compadecer e interceder por um terrível assassino que havia sido 

condenado à morte chamado Pranzini (TERESA DE LISIEUX 45 v e 46 r). Teresa 

entende que o amor de Deus é universal e misericordioso, e adota este amor como 

estilo de vida, dirigindo-o às suas irmãs do Carmelo, mas também aos ateus, 

assassinos e desconhecidos. Por isso, ela reconhece como destinatários deste amor 

seus parentes (TERESA DE LISIEUX, CT 133), os pecadores (TERESA DE LISIEUX, MC 

6 r), os santos (TERESA DE LISIEUX, CA 11.9.7) e as criaturas e a natureza (TERESA 

DE LISIEUX, MA 14 v; CT 190).  

 A mística desenvolvida por ela não fica alheia ao mundo. O coração de Teresa 

dialoga, sai de si, sacrifica-se, tudo suporta e intercede porque ama. Ao seu respeito 

diz São João Paulo II na Carta Apostólica Divini Amoris Scientia: 

 

o seu ensinamento não é só conforme à Escritura e à fé católica, mas sobressai pela 

profundidade e síntese sapiencial alcançada. A sua doutrina é ao mesmo tempo uma 

confissão de fé da Igreja, uma experiência do mistério cristão e uma via de santidade. 

Teresa oferece uma síntese amadurecida da espiritualidade cristã: une a teologia e a vida 

espiritual, exprime-se com vigor e autoridade, com grande capacidade de persuasão e 

comunicação, como demonstram o acolhimento e a difusão da sua mensagem no Povo 

de Deus (JOÃO PAULO II, 1998, n. 7). 

 

 Em Teresa há uma consolidação entre vida, experiência mística e 

ensinamento. Além de trazer a comprovação de algo genuíno e autêntico, ela nos 

inspira a trilhar este mesmo caminho integrador. No que envolve a espiritualidade 



 

Thiago da Silva Nascimento | 1041 

 

 

 

contemporânea na obra Deus-Amor: a graça que habita em nós, algo muito próximo 

a respeito disso é reafirmado: 

 

existe uma dialética entre estes três pólos; experiência, práxis e conhecimento de Deus. 

Nem a evangelização, nem a catequese, nem a teologia podem se fazer separadamente, 

sem relação umas com as outras. Nenhum cristão, nem nenhuma área de sua vida de fé, 

pode prescindir de revelação, de ascese, de oração, de espiritualidade, de processo 

evangelizador (BINGEMER; FELLER, 2003, p. 133). 

 

 Teresa decide trilhar uma Pequena Via. Este é o seu itinerário espiritual que ela 

deseja ensinar a todos. Este caminho é caracterizado pelo amor que se manifesta na 

humildade, na pobreza, no abandono, no reconhecimento de nós mesmos, na 

simplicidade, na infância espiritual (TERESA DE LISIEUX, MM 5v; MG 2v; MA 84 v; CT 

176). Este dinamismo de amar a conduz a uma tríplice compreensão: primeiro, “que 

o amor de Nosso Senhor se manifesta tanto na alma mais simples que não resiste 

em nada a sua graça, quanto na mais sublime” (TERESA DE LISIEUX, MA 2v), segundo, 

“que sem amor todas as obras são nada, mesmo as mais brilhantes, como 

ressuscitar os mortos ou converter os povos” (TERESA DE LISIEUX, MA 81v) e 

terceiro, “que o amor englobava todas as vocações, que o amor era tudo, que ele 

abraçava todos os tempos e todos os lugares; numa palavra que ele é eterno” 

(TERESA DE LISIEUX, MM 4r). 

 

2 O amor eficaz e universal na Fratelli Tutti  

 

Ao observarmos o mundo contemporâneo, podemos perceber uma forte 

banalização do amor e uma forte influência dos vícios na sociedade – oriundos do 

amor próprio e da falsa concepção de amor. Ao analisarmos também o tempo 

presente, notamos uma grande separação entre o modo de pensar atual e os 

princípios cristãos, que podem auxiliar sumamente na vida social. Esta reintegração 

é um caminho que pode nos levar a superação dos males do século, tais como os 

extremismos, o relativismo, a falta de sensibilidade com o outro. O Papa Francisco é 

ousado e nos recorda mais uma vez algo que pode cair na indiferença ou no 

esquecimento: somos todos irmãos.  
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Ao lermos e aprofundarmos a Carta Encíclica Fratelli Tutti de Francisco, não 

podemos negar que o homem é um ser social, ou seja, que precisa dos outros, tanto 

para a sua subsistência como para o seu crescimento moral e espiritual. Perante este 

fator, poderíamos nos questionar acerca daquilo que deve pautar a vida social 

humana e do que gera a harmonia entre os homens de uma determinada 

comunidade. Neste documento que aborda o tema da fraternidade e amizade social, 

fica claro e não há dúvida que é o amor, o princípio da ordem moral e 

consequentemente o fundamento para a ordem social. Assim, destacamos a seguir 

o valor do amor social como amor eficaz para a boa organização da vida em 

comunidade: 

 

a partir do amor social é possível avançar para uma civilização do amor a que todos nós 

podemos sentir chamados. Com o seu dinamismo universal, a caridade pode construir 

um mundo novo, porque não é um sentimento estéril, mas o modo melhor de alcançar 

vias eficazes de desenvolvimento para todos. O amor social é uma força capaz de 

suscitar novas vias para enfrentar os problemas do mundo de hoje e renovar 

profundamente, desde o interior, as estruturas, organizações sociais, ordenamentos 

jurídicos (FRANCISCO, 2020, n. 183). 

 

 Na perspectiva cristã e na doutrina social da Igreja, a caridade dentro da 

sociedade humana tem um valor singular, pois gera a ordem do amor nos cidadãos 

e consequentemente as virtudes, a concórdia e a busca pelo bem comum, ao passo 

que o amor de si ou o amor narcisista origina a injustiça, os maus costumes. 

Francisco reitera este modo de pensar quando diz:  

 

a caridade está no centro de toda a vida social sadia e aberta. Todavia, hoje, não é difícil 

ouvir declarar a sua irrelevância para interpretar e orientar as responsabilidades morais. É 

muito mais do que um sentimentalismo subjetivo, naturalmente se aparece unida ao 

compromisso com a verdade, para que não acabe prisioneira das emoções e opiniões 

contingentes dos indivíduos. É precisamente a relação da caridade com a verdade que 

favorece o seu universalismo, evitando assim que ela acabe confinada num âmbito 

restrito e carente de relações. Caso contrário, será excluída dos projetos e processos de 

construção dum desenvolvimento humano de alcance universal, no diálogo entre o saber 

e a realização prática. Privada da verdade, a emotividade fica sem conteúdos relacionais 
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e sociais. Por isso, a abertura à verdade protege a caridade duma fé falsa, que a priva de 

amplitude humana e universal (FRANCISCO, 2020, n. 184). 

 

 Francisco vê na dignidade da pessoa humana o fundamento para a amizade 

social e o amor universal. Tal dignidade vai além da nacionalidade, da etnia, condição 

social, sexo etc. Francisco chama a atenção para a superação do “amor parcial” que 

cria obstáculos para a concretização do bem comum e do diálogo entre os homens, 

que promova todas as pessoas. Por isso, nos diz o Papa na Fratelli Tutti: 

 

o amor que se estende para além das fronteiras está na base daquilo que chamamos 

amizade social em cada cidade ou em cada país. Se for genuína, esta amizade social 

dentro duma sociedade é condição para possibilitar uma verdadeira abertura universal. 

Não se trata daquele falso universalismo de quem precisa de viajar constantemente, 

porque não suporta nem ama o próprio povo. Quem olha para a sua gente com desprezo, 

estabelece na própria sociedade categorias de primeira e segunda classe, de pessoas 

com mais ou menos dignidade e direitos. Deste modo, nega que haja espaço para todos 

[...] Todo o ser humano tem direito de viver com dignidade e desenvolver-se 

integralmente, e nenhum país lhe pode negar este direito fundamental. Todos o possuem, 

mesmo quem é pouco eficiente porque nasceu ou cresceu com limitações. De facto, isto 

não diminui a sua dignidade imensa de pessoa humana, que se baseia, não nas 

circunstâncias, mas no valor do seu ser. Quando não se salvaguarda este princípio 

elementar, não há futuro para a fraternidade nem para a sobrevivência da humanidade 

(FRANCISCO, 2020, n. 99 e n. 107). 

 

Francisco nos impele a vivermos segundo a necessidade de nosso tempo. O 

que temos para oferecer? Do que o mundo precisa? Qual o rosto da Igreja de nosso 

tempo? São perguntas que nos provocam e nos desinstalam de nós mesmo para um 

algo a mais. Somos irmãos! “Sim, acredito que este é o tempo da misericórdia. A 

Igreja mostra o seu rosto materno, o seu rosto de mãe à humanidade ferida. Não 

espera que os feridos batam a porta, vai a procura deles” (FRANCISCO, 2016, p. 34). 

 

Conclusão 

 

A teologia é sempre chamada a trazer respostas para o nosso tempo. O 

intercâmbio constante e a unidade profunda entre o divino e o humano ou entre o 
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transcendente e o imanente caracterizam o que chamamos de espiritualidade 

integrada. O dinamismo de amar de modo eficaz e universal mostra-se como um 

caminho que foi trilhado por vários santos e místicos, dentre eles: Santa Teresinha, 

chamada também Doutora do Amor. Este também é o itinerário proposto pela Igreja, 

por meio da Fratelli Tutti. Caminho proposto para saciar a sede daqueles que 

padecem por falta de um amor que se apresente eficaz e que seja universal.  

Deste modo, este estudo sinaliza que a aproximação entre Teresa de Lisieux e 

Francisco nos revela que os místicos por meio de sua vida e obras podem contribuir 

com as necessidades de nosso tempo; as palavras convencem, mas o testemunho 

dos santos nos mostram que nós também temos a potência e a oportunidade de 

sermos uma resposta viva para o nosso tempo. Portanto, o amor se apresenta tanto 

na Fratelli Tutti quanto em Santa Teresinha como uma força transformadora que 

modifica a vida de quem ama e daqueles que são destinatários deste mesmo ato. 
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