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EDITORIAL
EDITORIAL

Caro Leitor e Leitora,

N

ovamente chega às suas mãos mais um número da Studium. Esse
número continua a reflexão sobre o amor e suas consequências na
vida do discípulo/a-missionário/a. Este nosso tempo se mostra um
momento extremamente rico de experiências eclesiológicas, pastorais e
pessoais. Nossos artigos apresentam experiências multifacetadas de encontro
com Deus, com a realidade da vida humana, os desafios a serem superados,
mas principalmente caminhos de superação, testemunho e possibilidades.
“Ser cristão é comprometer-se” diz a canção e expressa bem a relação
intrínseca entre a fé e a ação.
Para nós da Faculdade Católica do Mato Grosso estamos vivendo a fecunda
experiência da abertura a novos cursos. Em 2017/I acolhemos com alegria a
primeira turma do curso de Psicologia. Com uma nova metodologia de ensino
(PBL) baseada em problemas e situações reais das pessoas, está provocando
desde agora um questionamento profundo de como ensinamos e aprendemos
a fazer teologia e filosofia. Essa troca de saberes e abordagens promete ser
uma marca da nossa faculdade e que se encontra desde agora nessa revista
Studium que se encontra em suas mãos. Você encontra nessa revista diversas
abordagens sobre a fé e suas implicações.
No primeiro artigo G. O’Collins apresenta uma aprofundada leitura da
Encíclica Amoris Laetitia mostrando seus elementos de continuidade e
aprofundamentos em relação ao Magistério da Igreja e dos Papas. O autor
sugere que a abordagem do Papa Francisco torna a Encíclica eminentemente
Pastoral e um traz também o grande desafio de ouvir as vozes das periferias
existenciais. A polêmica surgida a partir da última parte da Encíclica é
honestamente explorada pelo autor indicando que a Igreja precisa estar
atenta aos sinais dos tempos e permitir-se respostas que respeitem as pessoas,
os processos eclesiais e a ação do Espírito. As normativas gerais não devem
matar o espírito do protagonismo das pessoas, tão característico do papado
de Francisco, o homem tirado do fim do mundo para pastorear a Igreja de
Cristo.
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A revista traz dois artigos resultados da Pós-graduação em Logoterapia
realizada pela nossa faculdade. O artigo sobre logoterapia e educação
experimenta aplicar a visão do ser humano dessa abordagem psicológica
para mais áreas do saber, notadamente a pedagogia. Há felizes experiências
e proposta que tornam a educação um verdadeiro campo de sentido para o
ser humano. Em nosso país que revê o Plano Nacional de Educação e quando
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é entregue ao Conselho Federal
de Educação, esse artigo é um convite para refletirmos sobre que educação
queremos abraçar enquanto nacionalidade. Que pessoa humana queremos
formar? No segundo artigo sobre a logoterapia explora-se a concepção de
amor integrando as dimensões do genuinamente humano em busca do
sentido pleno da vida. O sentido somente pode existir se há uma concepção
humana que fundamente essa abertura de entrega, acolhida, construção,
vida em comum.
Apresenta-se ainda um instigante artigo sobre a realidade das famílias de
origem dos nossos seminaristas e as consequências dessa configuração na
formação dos mesmos. Há muito percebe-se que nossas famílias não são
mais as mesmas. Deus continua chamando pessoas no seio dessas famílias,
que podem não estar vivendo numa idealização da família tradicional, mas
continuam sendo solo fecundo para novas vocações. Como reza o antigo
adágio: A graça supõe a natureza e plenifica, ou seja, a partir da realidade
dessas famílias como deve ser a formação dos futuros ministros do evangelho?
O artigo apresente algumas interessantes sugestões e abre um caminho de
diálogo para toda a comunidade eclesial. Se queremos mais vocações à vida
presbiteral devemos continuar a investigar recursos humanos e financeiros
na cura personalis de nossas famílias.
Apresentamos também nesse número da Studium uma tradução inédita em
português do opúsculo de S. Tomás de Aquino, De aeternitate mundi. Esperase que essa iniciativa continue com novas traduções e contato com águas
revigorantes de textos inspiradores para o aprofundamento das fontes cristãs.
No segmento de testemunho e compilação de textos de nosso regional
apresentamos uma breve e profética reflexão a espiritualidade martirial.
Padre Raspo e Dom Pedro Casaldáliga, eles mesmo testemunhas do vigor
maravilhoso do Evangelho na vida de todo o povo de Deus, belamente
traçam os elementos fundamentais do sentido do martírio cristão e como
se configura uma espiritualidade testemunhal. As terras mato-grossenses
foram palco de muitas lutas, conflitos, sangue derramado em defesa da fé e
da justiça. Os autores representam testemunhas oculares do modo cristão de
compromisso com a vida e a verdade do Seguimento de Cristo. Essas linhas
são inspiradoras e proféticas de uma Igreja comprometida com o Reino de
Deus. Essas reflexões aqui apresentadas já foram utilizadas em sala de aula
e representam uma genuína teologia encarnada na realidade de nossa terra.
Representam também um compromisso da revista Studium e do Faculdade
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Católica do Mato Grosso em ser referência de um ensino comprometido com
as mudanças sonhadas pelo Evangelho de nosso Mártir maior.
A Studium desse número se encerra com a recensão do livro “Aprender a
acreditar” um convite a boa leitura e apropriação do magistério do Papa
Bento XVI.
Boa leitura e não esqueça de partilhar a revista com sua comunidade.

Carlos S. Viana
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ARTIGOS
ARTICLES
A ALEGRIA DO AMOR (AMORIS LAETITIA): A EXORTAÇÃO PAPAL EM SEU CONTEXTO
The joy of love (Amoris Laetitia): the papal exhortation in its context

Dr. Gerald O'Collins
Tradução: Dr. Carlos Sérgio Viana
Resumo
Este artigo começa por resumir os ensinamentos sobre o casamento e a família oferecidos pelo
Concílio Vaticano II (1962-65) e pela Exortação Apostólica Pós-sinodal de 1981 do Papa João
Paulo II, "O Papel da Família Cristã no Mundo Moderno” (Familiaris Consortio). Neste contexto,
examinamos o conteúdo e a linguagem do Relatório Final emitido quando o Sínodo dos Bispos
sobre a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo moderno completou a sua segunda
sessão (4-25 de outubro de 2015). Tudo isso fornece o cenário apropriado para a apresentação e
avaliação da continuidade e mudança que se encontram na Exortação Apostólica Pós-sinodal do
Papa Francisco, "A Alegria do Amor" (Amoris Laetitia), de 19 de março de 2016.
Palavras-chave: Amoris Laetitia. Familiaris consortio. Amor. Casamento. Paternidade.
Ressignificação. Concílio Vaticano II.

Abstract
This article begins by summarizing the teaching on marriage and the family offered by the
Second Vatican Council (1962–65) and by the 1981 Post-synodal, Apostolic Exhortation of
Pope John Paul II, “The Role of the Christian Family in the Modern World” (Familiaris consortio).
Against this background, we examine the content and language of The Final Report issued
when the synod of bishops on the vocation and mission of the family in the church and the
modern world completed its second session (October 4–25, 2015). All that provides the proper
setting for presenting and evaluating the continuity and change to be found in Pope Francis’s
Post-synodal, Apostolic Exhortation, “The Joy of Love” (Amoris Laetitia), dated March 19, 2016.
Keywords: Amoris Laetitia. Familiaris consortio. Love. Marriage, Parenthood. Remarriage.
Second Vatican Council.

Gerald Glynn O'Collins - Padre jesuíta australiano, Tem Mestrado (Master) em Artes pela University Melbourne,
Austrália (1959), Mestrado em Sacrae Theologiae pela University London (1967). Doutor em Filosofia pela
Cambridge University, Inglaterra (1968), pela University Surrey, Inglaterra (2003), e Doutor em Letras pela John
Carroll University, Cleveland, Estados Unidos da América (2007). Entre as atividades exercidas, enumeram-se:
professor de teologia (1974-2006) e Decano de Teologia (1985-1991) na Pontifícia Universidade Gregoriana,
Roma; professor pesquisador na St. Mary's University College, Twickenham, Inglaterra, desde 2006.
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Relatório Final (RF) do Sínodo dos Bispos sobre a vocação e missão da
família na Igreja e no mundo contemporâneo, que completou a sua
segunda sessão (4-25 de outubro de 2015) foi elaborado e publicado em
um contexto que abarcava duas grandes fontes: a) o ensino do Concílio Vaticano II
(1962-65) sobre o casamento e a família; b) a Exortação Apostólica Pós-sinodal de
São João Paulo II sobre "O Papel da Família Cristã no Mundo Moderno", Familiaris
consortio (22 de novembro de 1981; FC). Esta exortação baseou-se nas conclusões
do Sínodo dos Bispos realizado em Roma (26 de setembro a 23 de outubro de
1980).
O Relatório Final, por sua vez, foi seguido pela Exortação Apostólica Pós-sinodal
do Papa Francisco sobre "O Amor na Família", Amoris Laetitia [AmLaet] (19 de março
de 2016), em 261 páginas, e, conforme a tradução inglesa baixada da Imprensa
do Vaticano, é, com certeza, a mais longa Exortação (ou encíclica) alguma vez
produzida por um papa.1 Assim como o Relatório Final, igualmente a Amoris Laetitia
baseia-se nos documentos do Vaticano II e Familiaris consortio. Ela também cita
com frequência e longamente o texto do Relatório Final e, muito ocasionalmente,
refere-se simplesmente ao Relatório Final sem citar suas palavras. Às vezes, as
citações do Relatório Final se estendem por uma página inteira (por exemplo,
AmLaet 299).2

Permitam-me retomar, por sua vez, os ensinamentos sobre o casamento e a
família oferecidos pelo Vaticano II, Familiaris consortio e pelo Relatório Final, antes
de examinar mais detalhadamente a Amoris Laetitia. Trata-se de uma história não
só de continuidade básica, mas também de desenvolvimentos significativos no
material tratado, nas conclusões a que chegaram e nas fontes sobre as quais os
papas e os bispos se basearam.

O Concílio Vaticano II
Vários documentos do Vaticano II oferecem ensinamentos sobre o casamento e a
família: em ordem cronológica, a Constituição sobre a Sagrada Liturgia (Sacrosanctum
concilium, 77-78), a Declaração sobre a Educação Cristã (Gravissimum educationis, 3,
5), o Decreto sobre o Apostolado dos Leigos (Apostolicam actuositatem, 11, 30), e a
Declaração sobre a Liberdade Religiosa (Dignitatis humanae, 5). Tais ensinamentos,
quase inevitavelmente, estão concentrados na Constituição dogmática sobre a
Igreja (Lumen gentium, 11, 31, 34, 35, 41) e na Constituição Pastoral sobre a Igreja
no Mundo Moderno (Gaudium et spes), que oferece um capítulo inteiro sobre "
Promovendo a dignidade do casamento e da família" (GS 47-52).
1 A tradução em língua portuguesa da Amoris Laetitia: sobre o amor na Família tem 280 páginas (São
Paulo: Paulinas, 2016) (Nota do tradutor).
2 Ao todo, o Relatório Final é citado ou referido 75 vezes na Amoris Laetitia: 1, 32, 33, 40, 42, 44 (duas
vezes), 45, 46, 47 (duas vezes), 48, 49, 53 (duas vezes), 55, 56 (três vezes), 57, 64, 66, 68, 71, 77 (duas
vezes), 78, 79, 81, 83, 87, 158, 176,180 (duas vezes), 191, 192, 200 (duas vezes), 202 (duas vezes), 203, 216,
222 (duas vezes), 236, 238, 243, 244, 247, 248 (duas vezes), 249, 250, 251, 252,253, 254, 278, 279 (duas
vezes), 281, 287 (duas vezes), 290, 292, 294 (duas vezes), 296, 299, 301, 302.
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A declaração Gravissimum educationis insiste em que os pais "devem ser
reconhecidos como os primários e principais educadores" de seus filhos (artigo 3)3.
Um artigo longo de Apostolicam actuositatem desenvolveu uma visão espiritual
para a vida conjugal e familiar, chamando a família de "primeira célula vital da
sociedade"4 e "santuário doméstico da Igreja" (artigo 11). Esses dois documentos
foram construídos sobre o que havia sido declarado um ano antes pela Lumen
gentium: "[...] que é como a Igreja doméstica, os pais, pela palavra e pelo exemplo,
devem ser os primeiros arautos da fé para os seus filhos" (artigo 11). A exortação
de João Paulo II, de 1981, foi um retomar desta imagem da família como "a Igreja
doméstica" (FC 21, 51, 59, 61); assim também o Relatório Final (RF 4, 42, 43, 94) e a
exortação do Papa Francisco de 2016 (AmLaet 67, 87, 88, 200, 227, 292, 318, 324).
A Lumen gentium também trouxe a família, ainda que brevemente, à compreensão
de partilha no "ofício" sacerdotal, profético e real de Cristo: "[...] a vida conjugal
e familiar tem uma importância especial no ofício profético". Ela explicou que “os
casais devem ser testemunhas da fé e do amor de Cristo uns aos outros e aos seus
filhos. A família cristã proclama em alta voz tanto as virtudes presentes do reino de
Deus quanto a esperança da vida abençoada" (art. 35, com ênfase acrescentada;
ver art. 41 sobre o “testemunho" de casais e pais).
O Concílio Vaticano II desejava que os católicos em geral reaprendessem a longa
e negligenciada e mesmo esquecida verdade de que cada um dos batizados
compartilha da dignidade e responsabilidade do triplo ofício redentor de Cristo.
Todos eles são sacerdotes, profetas / mestres, e reis / pastores; alguns deles são
ordenados para o ministério como diáconos, sacerdotes e bispos. A Lumen gentium
ensinou que todos os batizados, “de seu modo próprio, participam do único
sacerdócio de Cristo”, que é um "sacerdócio real" (artigo 10 – ênfase adicionada).
A constituição completou o esquema tríplice quando passou a dizer que "o povo
santo de Deus compartilha também no ofício profético de Cristo" (LG 12)5.
O Decreto sobre o Apostolado dos Leigos afirmou sucintamente que os leigos
"participam do ofício sacerdotal, profético e real de Cristo" (AA 2). Quando o
decreto tratou "os vários campos do apostolado", mais uma vez declarou que
todos os fiéis batizados "participam do ofício de Cristo, sacerdote, profeta e rei"
(AA 9,10). Salientou que "o apostolado das pessoas casadas e das famílias tem uma
importância especial para a Igreja e a sociedade civil" (AA 11). Sem desenvolver isso
expressamente, o conselho indicou aqui que as famílias e as pessoas casadas têm
uma participação no papel sacerdotal, profético e real de Cristo.
3 A Familiaris Consortio haveria de dedicar um espaço considerável a esta questão (36-41), e o papa
Francisco ainda tem mais a dizer: "Para uma melhor educação das crianças" (AmLaet 259-90). Eu fiz a
minha própria tradução dos documentos do Vaticano II diretamente do Sacrosanctum Oecumenicum
Concilium Vaticanum II: constitutiones, decreta, declarationes (Roma: Typis Polyglottis Vaticanis, 1966).
4 Em 2015, o Relatório Final também utilizou o tema da família como "primeira célula da sociedade" (RF
12, 92). O papa Francisco escreveu sobre a família como "uma célula vital para transformar o mundo"
(AmLaet 324).
5 Para mais informações sobre a Lumen gentium e o ofício triplo, veja O'COLLINS, G. The Second Vatican
Council: message and meaning. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, 2014, p. 40-43.
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Foi deixado para o documento final e mais longo do Vaticano II dedicar um
capítulo de seis artigos para a "dignidade do casamento e da família" (GS 47-52).
Na sua encíclica de 1930, Casti connubii, o Papa Pio XI descreveu o casamento
como "uma parceria de vida completa e íntima"6. A Constituição sobre a Igreja no
Mundo Moderno [GS] seguiu o exemplo e, significativamente, acrescentou "amor":
"[...] a íntima parceria (communitas) de vida e do amor conjugal estabelecidos pelo
Criador" (GS 48). Esta descrição mais completa do casamento em termos de amor
era para florescer na exortação de João Paulo II (FC 11, 17, 50), no Relatório Final
(por exemplo, 42), e em toda Amoris Laetitia (por exemplo, 80 e depois 89-164 , um
capítulo inteiro sobre "Amor no Casamento").

Familiaris consortio
A Constituição sobre a Igreja no Mundo Moderno [GS] deu uma ênfase especial
à "dignidade" ao expor o casamento, o amor conjugal e a família (introduzindo
o termo "dignidade" dez vezes em GS 47-52). A exortação de 1981 retomou
aquela linguagem quando propôs estabelecer "toda a verdade e toda a dignidade
do casamento e da família" (FC 5). Continuou a falar da "elevada dignidade do
matrimônio" (FC 29), "a dignidade com que Deus se dignou a criar o matrimônio
e a família" (FC 51) e "a dignidade e responsabilidade da família cristã como Igreja
doméstica "(FC 59).7
Mas é "amor" em vez de "dignidade" que permeia o ensino da exortação. Ela
descreve "a família, fundada e vivida pelo amor", como "comunidade de pessoas".
A sua "primeira tarefa" é "desenvolver uma autêntica comunidade de pessoas".
"O princípio interior dessa tarefa, seu permanente poder e seu objetivo final é o
amor: sem amor a família não é uma comunidade de pessoas e, da mesma forma,
sem amor a família não pode viver, crescer e aperfeiçoar-se como comunidade
de pessoas" (FC 18). Um artigo dedicado ao "plano de Deus para o matrimônio
e a família" usa a linguagem do "amor" catorze vezes ao retratar a família como
"comunidade íntima de vida e amor querido por Deus" (FC 11).
Outra forma em que a Familiaris consortio provou estar em continuidade criativa
com o Concílio Vaticano II diz respeito ao compartilhar o triplo ofício de Cristo
como profeta, sacerdote e rei. Para a exortação, "a família cristã cumpre o seu papel
profético, acolhendo e anunciando a palavra de Deus: torna-se mais e mais a cada
dia uma comunidade crente e evangelizadora" (FC 51). Depois de estabelecer esta
missão profética de evangelização ou o que ela chamou de "família cristã como
comunidade crente e evangelizadora" (FC 51-54), a Familiaris consortio apresentou
"a família cristã como comunidade em diálogo com Deus" (FC 55-62 ), isto é, "o
papel sacerdotal que o cristão pode e deve exercer em íntima comunhão com toda
a Igreja, através das realidades cotidianas da vida conjugal e familiar. Desta forma,
6 Ver NEUNER, J. & DUPUIS, J. (Eds.). The Christian Faith in the Doctrinal Documents of the Catholic Faith,
7 ed. Bangalore and New York: Theological Publications, 2001, p. 1829.
7 A tradução desta exortação vem de Londres: St Paul's Publications, 1982.
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a família cristã é chamada a ser santificada e a santificar a comunidade eclesial
e o mundo" (FC 55). A exortação passou mais tempo (oito artigos em relação a
quatro para o papel profético) ao delinear esta "vocação sacerdotal e missão para
os cônjuges e família" (FC 59).
A Familiaris consortio completou o esquema triplo ao retratar (mais sucintamente)
"a família cristã como uma comunidade a serviço dos seres humanos" (FC 63-64). A
família completa a sua missão "real" “de acordo com o dom e o novo mandamento
do amor " (FC 63, ênfase adicionada). Mais curto do que as secções sobre as funções
proféticas e sacerdotais, este relato da função real dos casados e suas famílias
conseguiu, no entanto, representar essa função treze vezes em termos de amor ("a
lei evangélica do amor", "o serviço do Amor ", e assim por diante). O amor coloriu
vivamente o papel real da família cristã.
Enquanto a Familiaris consortio recupera e desenvolve temas a partir dos
documentos do Vaticano II, também tem um olho para maravilhosas passagens
da história do cristianismo que iluminam o casamento e a família. Ele cita algumas
linhas brilhantes sobre a grandeza da vida de casados cristãos de Ad Uxorem, o
terno e notável trabalho de Tertuliano dirigido a sua esposa (FC 13). Recolhe o que S.
Ambrósio de Milão disse aos maridos respeitando profundamente a igual dignidade
de suas esposas: "Você não é seu senhor, mas seu marido; Ela não lhe foi dada para
ser sua escrava, mas a sua esposa ... Reconheça-lhe a atenção e agradeça-lhe por
seu amor "(FC 25). A exortação endossa o que São Tomás de Aquino escreveu sobre
o ministério dos pais cristãos, indo além daquele dos sacerdotes ordenados, que
"propagam e guardam apenas a vida espiritual por um ministério espiritual". Os pais
"fazem isso tanto pela vida corporal quanto espiritual" de seus filhos (FC 38).
No que diz respeito à "regulamentação responsável do nascimento", a Familiaris
consortio reconhece "os muitos problemas complexos que os casais em muitos
países enfrentam hoje" e "o sério problema do crescimento populacional em muitas
partes do mundo" (FC 31). Reitera o que encontramos na Gaudium et Spes n. 50 e
na encíclica de 1968 do Beato Paulo VI, Humanae Vitae: "o amor entre o marido e a
esposa deve estar aberto a uma nova vida". Então, em uma nota de pé de página,
cita o ensinamento da encíclica (art. 11): "cada ato matrimonial deve permanecer
aberto à transmissão da vida" (FC 29). Contudo, onde a Humanae Vitae, em nome
da "lei natural", baseou seu ensinamento, mas ainda que não exclusivamente,
numa perspectiva moral biológica, "fisicalista", a Familiaris consortio justifica a
sua oposição à contracepção à luz do discurso de João Paulo II sobre a teologia
e filosofia do corpo. Deus "inscreveu no ser do homem e da mulher" uma ligação
inseparável entre o meio unitivo e procriativo do amor conjugal. Essa "linguagem
inata" expressa "a verdade interior do amor conjugal". A contracepção falsifica esta
verdade (FC 32), a verdade do "significado nupcial do corpo" (FC 37). Aqui o Papa
sustenta, sem evidência de apoio, que "a experiência de muitos casais" e "os dados
fornecidos pelas diferentes ciências humanas" defendem uma diferença, tanto
antropológica como moral, entre a contracepção" (FC 32) e "os métodos naturais
de regulação da fertilidade "(FC 35).
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O Relatório Final
Ao discutir o Relatório Final, podemos começar comparando e contrastando
alguns elementos de sua linguagem e conteúdo com o ensino do Vaticano II e com
o ensino de Familiaris consortio8.
O Relatório Final, mesmo sem inserir referências, pode ecoar o ensino que
remonta através da Familiaris consortio ao Vaticano II, como, por exemplo, a
imagem da família como uma "Igreja doméstica". Vimos acima como a exortação
pós-sinodal de 1981 pegou essa linguagem da Lumen gentium. O Relatório Final
segue o exemplo e usa a imagem pelo menos três vezes (RF 4, 42, 43). Do mesmo
modo, endossa a imagem do casamento do Vaticano II como "íntima comunhão de
vida e de amor" (RF 42).
Em geral, a Familiaris consortio recuperou o ensino sobre o casamento e a família
da Gaudium et spes. O Relatório Final também estabelece que, mesmo cinquenta
anos mais tarde, esse documento final do Vaticano II não perdeu a sua importância;
o Relatório Final cita ou refere-se a Gaudium et spes pelo menos oito vezes (1, 5
[duas vezes], 11, 42, 47, 63 [duas vezes]).
Observamos o lugar da linguagem da "dignidade" e do "amor" na Constituição
sobre a Igreja no Mundo Moderno e na Familiaris consortio. Sem abandonar
esta linguagem, o Relatório Final introduz repetidamente outro tema que não
encontramos no Vaticano II e encontra-se apenas marginalmente na Familiaris
consortio (aparentemente apenas 2 e 13): a beleza do casamento e da vida familiar.
Defende "a beleza do amor familiar" (RF 56), "a beleza da sexualidade no amor" (RF
58) e "a beleza do casamento cristão" (RF 69).
Ao destacar a beleza do casamento e da vida familiar, o Relatório Final leva em
consideração uma sugestão a partir da exortação do Papa Francisco, Evangelii
gaudium, de 2013, que atendia ao "caminho da beleza", porque "uma renovada
estima pela beleza" é "um meio de tocar o coração humano" (n. 167)9. Dois anos
mais tarde, em 2015, a encíclica do Papa para a ecologia e o clima, Laudato Si’,
começou lembrando aos seus leitores que a terra é "uma bela mãe que abre os
braços para abraçar-nos" (n.1) e termina rezando para que "possamos proteger a
vida e a beleza" à medida que esperamos a vinda do "Reino da justiça, da paz, do
amor e da beleza" (n. 246)10. Não é que o Relatório Final negligencie os temas da
dignidade e do amor, mas vai além do seu caminho para destacar "a beleza da
família e do matrimônio" (RF 45; ver também 50, 51 [duas vezes] e 62).
8 Eu traduzi o Relatório Final diretamente do texto (original) italiano; disponível no site do Vaticano.
Uma tradução para o inglês também está disponível no mesmo site [e também em língua portuguesa:
veja <http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_po.htm> ].
9 Para o tema da “beleza, em Evangelii gaudium, ver também 14, 24, 34, 35, 36, 42, 257, 265.
10 A Laudato Si’ introduz constantemente ao longo do texto o tema da beleza divina e criada: 11,
12 (duas vezes), 34, 53, 97 (duas vezes), 103 (três vezes), 112 (duas vezes), 215, 235 e 243. A encíclica
argumenta em nome do que é "bom, verdadeiro e bonito" (205). A tradução usada para Evangelii
Gaudium e Laudato Si’ vem de Strathfield, NSW: St Paul’s Publications, 2013 e 2015, respectivamente.
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O Relatório Final do sínodo sobre a família cita estes documentos papais: a
Evangelii Gaudium (por exemplo, RF 14, 46), a Laudato Si’ e a Familiaris consortio
(por exemplo, RF 16 [duas vezes]). O Relatório Final, em seu conjunto, cita ou
pelo menos refere-se trinta e seis vezes ao que o Papa Francisco disse e escreveu
- não só em suas declarações "solenes" mas também em homilias e mensagens
direcionadas em que ele deu conselhos tão simples para a vida familiar, como,
por exemplo, estando dispostos [os membros da família] a dizer muitas vezes "por
favor, obrigado, sinto muito" (RF 87).
Aparecendo em 2015, o Relatório Final reflete as mudanças de vários tipos, boas
e ruins, que ocorreram em nosso mundo desde que o Concílio Vaticano II terminou
em 1965 e desde que a Familiaris consortio apareceu em 1981. O uso do e-mail e
outros serviços sociais de mídia pode ajudar a manter as famílias unidas (RF 67).
O relatório observa também sobre a venda de embriões (RF 27), o recrutamento
de crianças como soldados (RF 26) e a possibilidade de mães de aluguel (RF 27).
Apela à "tolerância zero" face ao abuso sexual de menores (RF 78). O Relatório Final
destaca as experiências traumáticas de milhões de famílias levadas aos campos de
refugiados, enfrentando a extrema pobreza e separadas de forma a levá-las "até a
vender seus próprios filhos para prostituição ou tráfico de órgãos" (RF 23).
Quando comparamos o Relatório Final com a Familiaris consortio, vemos que,
em pelo menos duas áreas, difere do que João Paulo II propôs em sua Exortação
Pós-sinodal. a) Em primeiro lugar, recusa-se a segui-lo no desenvolvimento, com
base no ensino do Vaticano II sobre o tema dos casais e suas famílias, que exercem
um "ofício" profético, sacerdotal e real. O Relatório Final não nega essa partilha
na função tripla de Cristo como profeta, sacerdote e rei, mas simplesmente não
retoma e nem desenvolve este ensino. b) Em segundo lugar, cita a linguagem de
João Paulo II sobre "o significado conjugal do corpo humano" (RF 44). Também
se faz eco do ensinamento de Paulo VI sobre a "ligação intrínseca entre o amor
conjugal e a geração da vida" (RF 43) ou a "ligação inquebrável entre o valor unitivo
e procriativo" de tal amor (RF 50). Mas o Relatório Final não segue João Paulo II em
aprofundar e repetir a insistência de Paulo VI de que "cada ato matrimonial deve
permanecer aberto à transmissão da vida" (ver acima).
Uma seção do Relatório Final enuncia "a responsabilidade geradora" (RF 63) de
forma a lembrar o exame de consciência de pessoas casadas, proposto em 1977
pelo Patriarca de Veneza, o Cardeal Albino Luciani (que tornar-se-ia Papa João Paulo
I no ano seguinte) e pelos arcebispos ou bispos de catorze dioceses vizinhas: "Em
acordo com meu cônjuge, dei uma resposta clara e conscienciosa ao problema do
controle de natalidade? Eu impedi uma concepção por motivos egoístas? Eu trouxe
uma vida para o mundo sem um senso de responsabilidade?"11 Essas perguntas
testavam a decisão amorosa e responsável dos dois cônjuges. Mas nada era
perguntado sobre os métodos utilizados para evitar o que eles juntos julgariam ser
uma gravidez "irresponsável". Tal decisão foi deixada a seu acordo consciencioso.
11 Libro di preghiera per le diocesi della regione Triveneta, 2 ed. Turin: Elle Di Ci, 1977, p. 418; tradução
do autor.
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Na Gaudium et spes, o Concílio Vaticano II simplesmente descartou o divórcio
como "uma praga" (GS 47). Tanto a Familiaris consortio (83-84) quanto o Relatório
Final (69-86), no entanto, apresentam a ajuda pastoral que os divorciados, os quais
podem ter se casado novamente no civil, devem receber dos vários membros da
Igreja. A exortação de 1981 reafirmou a proibição tradicional dos divorciados que
se casaram civilmente de receber a Santa Comunhão (FC 84). O Relatório Final
absteve-se de repetir tal proibição sem reservas (RF 84-86). Veremos a seguir como
o Papa Francisco mostra o insight teológico e a preocupação pastoral em lidar com
esta questão.
Antes de deixar o Relatório Final, permita-me registrar algum mal-estar em três
temas:
a) Em primeiro lugar, recusou-se a abordar a enorme questão de um mundo
em vias de superpopulação, observando apenas que as pessoas casadas podem
ser afetadas por um "receio de superpopulação" (RF 7). O Papa Francisco repete
esta frase (AmLaet 42), referindo-se implicitamente às "realidades demográficas"
(AmLaet 167) e assinalando simplesmente o declínio da população em algumas
partes do mundo e a alta taxa de natalidade noutras partes (AmLaet 42). A
população mundial passou a marca de seis bilhões em outubro de 1999, e em
março de 2016 chegou a 7.4 bilhões. Mas o Relatório Final e a Amoris Laetitia
prestam pouca atenção às questões demográficas.
b) Em segundo lugar, a Familiaris consortio falou do terreno em que a comunhão
conjugal pode crescer, nomeadamente, "a complementaridade natural que
existe entre homem e mulher" (FC 19). O Relatório Final repetiu esta noção de
complementaridade (RF 1, 56, 65), que é também chamada "a reciprocidade natural
do homem e da mulher" (RF 8). Isso envolveu a afirmação da "qualidade específica
da natureza masculina" (RF 28). Notoriamente tal posição deve enfrentar perguntas
tais como: o que é devido à natureza ou ao desenvolvimento? Até que ponto
algumas ou muitas características "masculinas" se devem ao condicionamento
cultural ou a uma herança inata? Além disso, que tipo de complementaridade
enfrentamos: complementaridade simétrica ou uma complementaridade que, até
certo ponto, é assimétrica?
Francisco, em uma passagem anterior da Amoris Laetitia escreve sobre Deus
"colocando o pai na família, para que pelos dons de sua masculinidade possa
estar perto de sua esposa e compartilhar tudo ... e perto de seus filhos à medida
que crescem" (AmLaet 177). O Papa, ao reconhecer "a verdadeira reciprocidade
encarnada" no matrimônio, também aprecia que "a masculinidade e a feminilidade
não são categorias rígidas". Ele se opõe a qualquer "abordagem rígida" que "se
transforme em uma acentuação exagerada do masculino ou feminino" (AmLaet
286). Aqui ele qualifica felizmente o que leu no Relatório Final.
c) Em terceiro lugar, quando a "complementaridade" entre homens e mulheres
se revela uma questão mais "teórica", afastar as uniões gays como "nem sequer
remotamente análogas" ao casamento entre homem e mulher (RF 76), entra numa
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área em que os governos vem fazendo referendos e parlamentos, legislando a favor
do casamento gay. Parece "exagerado" negar até mesmo uma analogia remota
entre uniões gays e casamento entre homens e mulheres. E, quanto a alguns pontos
de semelhança: por exemplo, a existência de uma relação permanente e íntima
entre dois adultos celebrada por livre consentimento? Poderíamos ou devemos
argumentar que não há uma analogia estreita, mas negar até mesmo uma analogia
remota não parece convincente.
O Papa Francisco começa afirmando que "os casamentos do mesmo sexo" "não
podem simplesmente ser equiparados ao casamento" (AmLaet 52). Em seguida,
ele repete o que o Relatório Final (que havia citado um documento anterior da
Congregação para a Doutrina da Fé) disse sobre "não haver absolutamente nenhuma
razão para considerar as uniões homossexuais de forma alguma semelhantes ou
remotamente análogas ao plano de Deus para o casamento e família" (AmLaet 251).
Poder-se-ia concordar que tais uniões "contradizem radicalmente" o "ideal" do
casamento cristão (AmLaet 292). Mas isso exclui até mesmo uma analogia remota
a tal casamento? Aqui, a exclusão de uma analogia remota pode não convencer
muitos leitores.

Amoris Laetitia
Permita-me, agora, no contexto do Vaticano II (1962-65), da Familiaris consortio
(1981) e do Relatório Final (2015), apresentar e avaliar alguns temas importantes
de Amoris Laetitia, a saber, as suas fontes, o senso de beleza que realça o amor,
a procriação e a paternidade responsável, o aconselhamento matrimonial e a
preocupação pastoral do papa por aqueles em segundos casamentos.

As fontes
Primeiramente, Francisco cita abundantemente as Escrituras, acima de tudo, o
Gênesis, os Evangelhos e São Paulo. Ele menciona dezesseis vezes a Constituição
do Vaticano II sobre a Igreja no Mundo Moderno12 e cita a Familiaris Consortio vinte
e três vezes13. De forma colegiada e respeitadora da natureza universal da Igreja,
cita declarações vindas de conferências episcopais em muitas partes do mundo:
Austrália (AmLaet 172), Argentina (AmLaet 51), Chile (AmLaet 101, 134), Colômbia
(AmLaet 57), Itália (AmLaet 207), Quênia (AmLaet 215), Coréia (AmLaet 42), México
(AmLaet 51) e Espanha (AmLaet 32). Ele também se baseia no Documento de
Aparecida (29 de junho de 2007), da Quinta Conferência Geral dos Bispos da
América Latina e do Caribe (AmLaet 178). Como observamos acima (n. 1), a Amoris
Laetitia cita ou se refere ao Relatório Final setenta e cinco vezes.
12 Veja Amoris Laetitia 3, 67, 77, 80 (duas vezes), 125 (duas vezes), 126, 134, 142, 172, 178, 222, 267, 298
e 315.
13 Veja Amoris Laetitia 23, 31, 69, 72, 77, 106, 120, 122, 176, 192, 196, 222, 223, 241, 247, 295 (duas
vezes), 298, 301, 318, 319 e 324 (duas vezes).
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Francisco apela também aos escritores teológicos e espirituais cristãos
clássicos para esclarecer e estabelecer diferentes pontos: São Tomás de Aquino
(frequentemente), São Roberto Bellarmino (AmLaet 124), São Carlos de Foucauld
(AmLaet 65), São Domingos (AmLaet 257), São Francisco de Assis (AmLaet 65), Santo
Inácio de Loyola (AmLaet 94), São João da Cruz (AmLaet 231), Santa Teresa de Ávila
(AmLaet 65) e Santa Teresa de Lisieux (AmLaet 57). Mas então Aristóteles (AmLaet
123) aparece como uma autoridade filosófica clássica, ao lado de um existencialista
católico, Gabriel Marcel (AmLaet 322). O mártir protestante Dietrich Bonhoeffer é
colocado a serviço (AmLaet 320). Uma longa citação de Martin Luther King sobre
a não-violência ocupa uma página inteira (AmLaet 118). Francisco apela ao livro
clássico do psicólogo judeu Erich Fromm, A Arte de Amar (AmLaet 284).
Uma citação do argentino Jorge Luís Borges (de 1986), "cada casa é um
candelabro", ilumina a abertura do Capítulo Um (AmLaet 8). Francisco cita o
mexicano Octavio Paz (+ 1998) para expor a cortesia como "uma escola de
sensibilidade e desinteresse" (AmLaet 99). Ele cita dois versos do poeta uruguaio
e do Prêmio Nobel, Mario Benedetti (+ 2009) para mostrar como os casais devem
ter "uma consciência clara de suas obrigações sociais", uma consciência que, no
entanto, "não diminui" seu amor um para com o outro, mas inunda-o "com nova
luz" (AmLaet 181). Para explicar o crescimento constante do amor ao qual os casais
são chamados, Francisco pede-lhes que não se esqueçam de que "o melhor ainda
está para vir" e assim faz paralelo (inconscientemente?) a "Rabino Ben Ezra", de
Robert Browning (+1889): "Envelheça junto comigo! O melhor está ainda por vir". A
"generosa cozinheira", na Festa de Babette, exemplifica o modo como "é uma alegria
e um grande consolo levar prazer aos outros" (AmLaet 129) - a primeira vez que um
filme foi citado por um Exortação Apostólica papal ou, aliás, Encíclica.

A Natureza do Amor
Em segundo lugar, recordamos acima como "a beleza" e "o caminho da beleza"
caracterizam os dois primeiros documentos importantes publicados pelo Papa
Francisco: Evangelii Gaudium e Laudato Si’. Em sua última exortação, ele introduz
o tema da beleza pelo menos quinze vezes14. "O mistério do Natal e o segredo de
Nazaré" continuam a "exaltar a beleza da vida familiar" (AmLaet 65). Quanto aos
casais, "através da sua união no amor", eles "experimentam a beleza da paternidade
e da maternidade" (AmLaet 88). Mas em Amoris Laetitia é o tema do amor que se
revela primordial. Ele figura bem no título "A Alegria do Amor" e no indicativo inicial
do conteúdo da exortação, "Sobre o Amor na Família. Como a Familiaris Consortio
de João Paulo II, em 1981, é o "amor" que permeia a exortação pós-sinodal de 2016
de Francisco.
O Papa dedica, por exemplo, ao "Amor no Casamento", um capítulo inteiro (AmLaet
89-164), que se abre com uma maravilhosa meditação sobre 1 Coríntios 13, o hino
de São Paulo ao amor (AmLaet 91-119). Este capítulo e outras passagens de Amoris
14 Ver Amoris Laetitia 58, 65, 86, 88, 127 (duas vezes), 148, 155, 164, 172, 174, 184, 195, 232, 288.
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Laetitia expressam pelo menos sete características essenciais do amor autêntico.
Em primeiro lugar, o amor "abre-nos os olhos e nos permite ver, além de tudo,
o grande valor dos seres humanos" (AmLaet 128). Em outras palavras, os olhos do
amor nos permitem ver a verdade e reconhecer o valor real daqueles que amamos,
como disse Tomás de Aquino, com brevidade lacônica, "ubi amor, ibi oculus (onde
há amor, há visão)" (2 Sent. 35.1.2c).
Em segundo lugar, o amor autêntico só existe na liberdade e respeita a liberdade.
Daí Francisco citar a Summa theologiae de Santo Tomás de Aquino para ensinar
que o amor depende de ser dado "livremente" (AmLaet 127). Ele escreve sobre
"a dimensão totalmente gratuita do amor, que nunca deixa de nos surpreender"
(AmLaet 166). Ele vê o valor daquele que é amado (AmLaet 128), e é concedido
livremente, isto é, gratuitamente (AmLaet 166).
Em terceiro lugar, o amor, insiste Francisco, "dá sempre vida" (AmLaet 165).
Podemos fazer esta observação em um novo provérbio em latim: "ubi amor, ibi
vita (onde há amor, há vida)”. Além do amor mútuo que resulta na nova vida das
crianças nascendo, o Papa pensa na necessidade de crescimento no amor entre os
próprios pais: "O amor conjugal não é defendido principalmente por apresentar
a indissolubilidade como um dever [...] mas por ajudá-la a crescer cada vez mais
forte [...]. Um amor que não cresce está em risco. O crescimento só pode ocorrer se
respondermos à graça de Deus através de atos constantes de amor" (AmLaet 134).
A frase latina poderia ser expandida para ler: "ubi amor, ibi vita et auctus (onde há
amor, há vida e crescimento)". Em outros lugares, o Papa Francisco escreve sobre
como "o amor beneficia e ajuda os outros"; Ele "faz o bem". Ele insiste em citar o
que Santo Inácio de Loyola disse nos Exercícios Espirituais (artigo 230): "O amor é
mostrado mais por ações do que por palavras" (AmLaet 93-94). Classicamente, esse
aspecto do amor se chamou amor benevolentiae, o amor, na medida em que ele
procura melhorar o bem-estar e a vida dos outros ou o amor como "preocupação
pelo bem do outro" (AmLaet 123).
Em quarto lugar, o amor induz os amantes a revelarem seu verdadeiro eu. O
evangelho de João capta bem esta dimensão do amor. A amizade amorosa de
Jesus leva-o a revelar aos seus discípulos o maior tesouro de sua vida, a relação
eterna com seu Pai (João 15, 15). Francisco observa como os casais são desafiados
pelo chamado do amor a "revelar-se e conhecer quem realmente é a outra pessoa"
(AmLaet 210). A autorrevelação pertence ao desafio do amor verdadeiro.
Em quinto lugar, Francisco se baseia na linguagem da "união afetiva" de Tomás
de Aquino para destacar a união envolvida no amor conjugal. Esta união "que
reúne em si a ternura da amizade e a paixão erótica, embora seja capaz de subsistir
mesmo quando os sentimentos e a paixão enfraquecem" (AmLaet 120). Aqui se
podem pôr em jogo as reflexões do Papa sobre a família como sendo uma imagem
da Santíssima Trindade (AmLaet 29, 71). As três pessoas divinas vivem unidas em
uma comunhão através da qual se entregam num infinito êxtase de amor. Elas
vivem umas com as outras e umas pelas outras, mas nunca em detrimento umas
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das outras. A Trindade oferece uma imagem divina da união de amor a que os
casais e famílias são chamados. Para ecoar a linguagem bíblica sobre ser "santo
porque eu (o seu Deus) sou santo" (Levítico 11, 44-45), podemos dizer a cada casal
e a cada família: "Estejam amorosamente unidos como seu Deus tri-pessoal está
amorosamente unido".
Em sexto lugar, o amor envolve uma verdadeira "partilha ao longo da vida"; ele
visa o experimentar-se em um amor que nunca vai acabar. Com a subestimação
clássica, Francisco observa: "Os amantes não veem sua relação como meramente
temporária". Eles querem que ela "passe o teste do tempo" (AmLaet 123). Os ditos
populares (por exemplo, "os diamantes são para sempre") e as canções populares
(por exemplo, "Eu vou te amar sempre", de Irving Berlin) reconhecem que o amor é
uma promessa de longo prazo e um compromisso vitalício, ou não é nada.
Em sétimo e último lugar, a parábola do filho perdido (Lucas 15, 11-32), embora
não explicitamente falando de amor, permanece ininteligível a menos que
pensemos em termos do amor dos pais para com seus dois filhos. A parábola
reflete numerosos aspectos do amor e, não menos importante, um "subproduto"
central do amor: a alegria profunda (Lucas 15, 23-24.32). O Papa Francisco destaca
efetivamente este aspecto do amor chamando a sua exortação de "a alegria do
amor”. Ele poderia ter dado ao documento outro nome: por exemplo, "a beleza
do amor", "o dom do amor" ou "a união de amor". Mas a "alegria" alcança algo que
todos devem ver para ser ativo em um amoroso casamento e família cristã.
A alegria permeia a exortação: "Quando as pessoas amorosas podem fazer o bem
pelos outros, ou ver que os outros são felizes, elas mesmas vivem felizes", e "regozijamse com o bem-estar dos outros" (AmLaet 109-10). Francisco sabe que "no casamento, a
alegria do amor precisa ser cultivada" (AmLaet 126). Ele dedica páginas ao crescimento
da alegria conjugal e familiar (AmLaet 126-30). Ele apela à experiência: "Uma vez que
fomos feitos para o amor, sabemos que não há maior alegria do que compartilhar
coisas boas". Ele lembra o generoso chef, na festa de Babette, é "uma alegria e um
grande consolo trazer alegria aos outros, para vê-los se divertindo" (AmLaet 129).

Paternidade Responsável
O papa Francisco gasta um capítulo inteiro sobre o amor casado que se faz
"frutuoso" com a paternidade responsável (AmLaet 165-98). Aqui, é claro, chegamos
à questão vexada do controle de natalidade. O ensinamento da Amoris Laetitia se
assemelha ao da Familiaris Consortio, mas apenas até certo ponto.
Quando a Humanae Vitae de Paulo VI, em nome da "lei natural", baseou a sua
oposição à contracepção em um ponto de vista moral, em grande medida
biológico, "fisicalista", a Familiaris Consortio argumentou principalmente a partir
da teologia do corpo de João Paulo II. A Amoris Laetitia seguiu o exemplo e cita
os ensinamentos da catequese de João Paulo II sobre a teologia do corpo: "A
sexualidade é [...] uma linguagem interpessoal em que o outro é levado a sério em
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sua sagrada e inviolável dignidade". Através do "significado nupcial do corpo”, "o
desejo sexual expressa amor", no qual a pessoa humana se torna “dom” (AmLaet
151). A "união corporal que consuma o casamento" torna-se "uma linguagem
eloquente de fé" que "expressa e realiza o mistério que tem sua origem no próprio
Deus" (AmLaet 213).
No entanto, ao contrário do que João Paulo II ensinou em Familiaris Consortio,
a Amoris Laetitia não cita o ensinamento de Paulo VI na Humanae vitae e diz que
"cada ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida" (ver acima).
A Amoris Laetitia move-se nessa direção quando diz que "nenhum ato genital de
marido e mulher pode recusar esse sentido [um amor aberto a uma fecundidade
que o atrai para além de si mesmo], mesmo que por várias razões nem sempre possa
gerar uma nova vida" (AmLaet 80). No entanto, Francisco já deixou as coisas mais
abertas quando, ao comentar a Humanae vitae, escreveu sobre "o vínculo intrínseco
entre o amor conjugal e a geração da vida" (AmLaet 68, ênfase adicionada). Mais
tarde, ele também deixará as questões mais gerais afirmando que, no casamento,
"a união é exclusiva, fiel e aberta a uma nova vida" (AmLaet 125; ênfase adicionada).
Finalmente, ao mesmo tempo em que incentiva o planejamento familiar natural,
baseia-se na Gaudium et spes do Vaticano II, para insistir que, nas decisões relativas
a esse planejamento, "os próprios pais devem finalmente fazer esse julgamento
diante de Deus" (AmLaet 222). Neste mesmo artigo, o Papa Francisco cita o que
o Relatório Final havia dito sobre a "responsabilidade geradora" (RF 63) - uma
passagem que, como vimos acima, recorda o ensino apropriado pelo futuro Papa
João Paulo II e alguns de seus colegas bispos no Nordeste da Itália.

Aconselhamento Conjugal e Espiritualidade
O Papa Francisco encerra a sua exortação com um rico capítulo sobre "a
espiritualidade do matrimônio e da família" (AmLaet 313-25). Mas através de
Amoris Laetitia ele faz observações práticas sobre a vida conjugal e familiar e
oferece conselhos úteis. Uma e outra vez ele aborda realisticamente as condições
enfrentadas hoje por inúmeros casais e famílias.
O tempo de vida mais longo, encontrado agora em muitos países ao redor do
mundo, significa que "a relação estreita e exclusiva" do casamento deve durar "por
quatro, cinco ou mesmo seis décadas, consequentemente, a decisão inicial deve ser
renovada com frequência". Francisco acrescenta "enquanto que um dos cônjuges
pode não mais experimentar um desejo sexual intenso pelo outro, ele ou ela ainda
pode experimentar o prazer da pertença mútua e o conhecimento de que nenhum
deles está sozinho, mas tem um ‘parceiro’ com quem tudo na vida é compartilhado"
(AmLaet 163). Essas páginas sobre a "transformação" do amor conjugal (AmLaet
163-64), entre as mais sensíveis em toda a exortação, encaixam-se na visão do
Papa sobre o casamento como "um caminho dinâmico para o desenvolvimento
e realização pessoal", ao longo do qual os casais devem "avançar gradualmente"
(AmLaet 37, 122).
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Francisco não é nada mais do que realista sobre as "realidades atuais" que
confrontam e condicionam a vida conjugal e familiar de hoje (AmLaet 31-57). Alguns
dos desafios surgem quando as famílias carecem de habitação acessível, cuidados de
saúde adequados e emprego adequado (AmLaet 44). Inúmeras famílias "são forçadas
a suportar longos períodos de tempo em campos de refugiados" (AmLaet 46). As
famílias podem sofrer abuso de drogas e de violência doméstica (AmLaet 51).
Francisco encoraja os casais a passar "tempo de qualidade" uns com os outros
(AmLaet 137), e define o "diálogo" necessário para fazer crescer e florescer um
casamento (AmLaet 136-41). "As crises" - escreve ele - "precisam ser confrontadas
conjuntamente [...]. Nestes tempos, torna-se ainda mais importante criar
oportunidades para falar de coração a coração" (AmLaet 234). Ele não está ditando
"dicas" muito básicas que podem contribuir para o projeto ao longo da vida que
é um casamento saudável. Ele sabe a importância de dizer frequentemente "por
favor", "obrigado" e "desculpe" (AmLaet 133). A sua Exortação deve ser o primeiro
documento papal a apreciar "o valor pastoral" de celebrar o Dia dos Namorados
(AmLaet 208).

Preocupação pastoral pelos divorciados e civilmente casados
Como todos sabemos, o interesse da mídia se concentrou no que Francisco
escreveu em Amoris Laetitia sobre "os divorciados que entraram em uma nova
união" (AmLaet 243). Na sua visita aos refugiados, na ilha de Lesbos, em abril de
2016, explicou aos jornalistas como a sua preocupação pastoral se estende não só
a essas pessoas, mas também às famílias disfuncionais, aos jovens que não querem
entrar no casamento, à relutância em ter crianças, o que reduziu drasticamente
a taxa de natalidade na Europa, e outros desafios semelhantes. No entanto, ele
também está profundamente preocupado com aqueles em segundos casamentos.
Eles permanecem, insiste ele, "parte da comunidade eclesial", "deveriam fazer-se
sentir parte dela" e "deveriam ser encorajados a participar da vida da comunidade"
(AmLaet 243, ver 246). Isto envolve toda a Igreja e não apenas os seus pastores
oficiais, estando aberta a discernir uma grande variedade de situações irregulares
e pronta a "ajudar cada pessoa [nestas situações irregulares] a encontrar a sua
própria forma de participar na comunidade eclesial" (AmLaet 297).
Francisco desenvolve um caso que envolve três etapas. Primeiro, ele retrata, por
exemplo, aqueles cuja "segunda união [foi] consolidada ao longo do tempo, com
novas crianças, comprovada fidelidade, entrega generosa e compromisso cristão".
Ele cita o que Familiaris Consortio tinha a dizer sobre as "razões sérias" (por exemplo,
"a educação infantil") que militam contra a separação de cônjuges em um segundo
casamento (AmLaet 298) e cita na íntegra uma longa e relevante passagem do
Relatório Final (AmLaet 299). Em segundo lugar, o Papa deixa a solução tradicional
para tal situação adotada na Familiaris Consortio: se, por motivos sérios, os casais
civilmente casados não podem se separar, devem "assumir o dever de viver em
completa continência" (FC 84). Francisco não apoiará esta solução de convivência
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como "irmãos e irmãs". Ele baseia-se na Gaudium et spes (artigo 51) para observar
que "se faltam certas expressões de intimidade, muitas vezes acontece que a
fidelidade está em perigo e o bem das crianças sofre" (AmLaet 298, RF 379).
Em terceiro lugar, sem dizer isso, o Papa Francisco segue uma opção oferecida, mas
não adotada pela Familiaris Consortio, quando descartou admitir à Eucaristia pessoas
divorciadas em um segundo casamento: a sua situação "contradiz objetivamente a
união de amor entre Cristo e a Igreja, que é significada e efetuada pela Eucaristia" (FC
84, ênfase minha). E, se tirarmos o estresse de "significar" uma união que já existe
e pensar mais na crescente união de amor "efetuada" pela recepção da Eucaristia?
De volta à sua Exortação de 2013, Evangelii Gaudium, o Papa já havia escrito sobre a
Eucaristia como "não um prêmio para o perfeito, mas um poderoso remédio e nutrição
para os fracos" (artigo 47, e agora repetido em AmLaet 305, nota de rodapé 351).
Na Evangelii Gaudium ele recuperou, sem dizer isso expressamente, insights sobre
o poder "medicinal" e "nutriente" da Eucaristia, que remontam a) ao ensinamento
de Santo Inácio de Antioquia (cerca de 107 d.C.) sobre "O único pão que é remédio
de imortalidade" (Epístola aos Efésios, 20); e b) às orações litúrgicas clássicas sobre a
cura realizada pela Eucaristia15. Na exortação de 2013, ele também citou o que Santo
Ambrósio de Milão e São Cirilo de Alexandria ensinaram sobre o receber a Eucaristia
para o perdão dos pecados (EG 47, nota de rodapé 51)16.
Ao fazer seu convite, na Amoris Laetitia, para praticar um discernimento
responsável de casos particulares - um discernimento que envolve não só os
próprios casais, mas também seu bispo, pároco e/ou outros guias espirituais -, o
Papa apela longamente a passagens de Tomás de Aquino, Familiaris Consortio, o
Catecismo da Igreja Católica, a Comissão Teológica Internacional, e outras fontes.
Todos eles ajudam a discernir, individualmente, o acesso adequado aos sacramentos
da reconciliação e da Eucaristia para os divorciados e casados civilmente (AmLaet
300-12). O principal argumento teológico para aceitar esse acesso vem do antigo
ensinamento cristão sobre o poder de perdoar, curar e nutrir da Eucaristia. O Papa
Francisco nos encoraja a compartilhar esta conclusão, em três etapas.
Francisco nunca diz, em tantas palavras, "em certas circunstâncias justificáveis,
aqueles em um segundo matrimônio podem receber os sacramentos da
reconciliação e da Eucaristia". Dizer isso colidiria com a sua recusa, à luz da "imensa
15 A Oração depois da comunhão, para a Segunda-feira da Segunda Semana da Quaresma pede que
a Sagrada Comunhão em que acabamos de compartilhar "nos purifique de nossa ofensa” (purget a
crimine), e a Oração depois da comunhão, para a Terça-feira da Quarta Semana da Quaresma pede
que "a recepção deste sacramento, Senhor, nos purifique da ofensa” (huius nos, Domine, perceptio
sacramenti mundet a crimine).
16 Em uma palestra a seminaristas, em Oviedo (Espanha), relatada pela Catholic News, em 5 de maio
de 2016, o Cardeal Gerhard Müller argumentou que se o papa Francisco quis reverter a proibição
tradicional dos divorciados e recasados de receber a Sagrada Comunhão, "ele daria razões para isso.
Mas, como vimos, ele deu razões para essa mudança. De acordo com o cardeal, no mesmo discurso, a
nota de rodapé 351 não se refere ao caso específico dos divorciados civilmente casados. Mas deve-se
responder que essa nota de rodapé ocorre no artigo que trata de "aqueles que vivem em situações
irregulares" (artigo 305), e Francisco usa "irregular" principalmente com referência aos divorciados e
casados de novo (artigo 297, 298).
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variedade de circunstâncias concretas, ‘em produzir’ um novo conjunto de regras
gerais "(AmLaet 300). Ele precisaria esclarecer essas circunstâncias e produzir uma
legislação detalhada que tomasse em consideração as razões para o colapso do
primeiro casamento, o tempo desde que o segundo casamento foi civilmente
contratado, o número de crianças envolvidas, e assim por diante. Ele deixa esse
"discernimento" às autoridades locais (EG 16) - algo que, de fato, nos últimos quinze
anos, a Arquidiocese de Viena tem praticado em sua pastoral dos divorciados e
civilmente casados novamente.
Francisco deixa bem claro as suas duas convicções centrais. Por um lado, insiste
que a Igreja deve continuar a "propor o ideal pleno do matrimônio" (AmLaet 307)
e "expressar claramente o seu ensino objetivo" (AmLaet 308). A "integridade do
ensino moral da Igreja" requer nada menos do que isso (AmLaet 311). Por outro
lado, para aqueles que defendem "um cuidado pastoral mais rigoroso que não
deixa margem para confusão" (AmLaet 308), o Papa responde que "se colocarmos
tantas condições na misericórdia de [Deus] que a esvaziarmos de seu sentido
concreto e significado real", estaremos entregando-nos à “pior maneira de diluir o
Evangelho" (AmLaet 311).
Estou ciente de simplesmente tocar a superfície do Capítulo Oito de Amoris Laetitia,
onde Francisco propõe uma prática de discernir e misericordiosamente ajudar
aqueles em situações "de casamentos irregulares". Uma avaliação completa de um
ponto de vista histórico, teológico, moral e pastoral exigiria um tratamento de livro.
Mas o que eu insisto é a necessidade de se lembrar e estar aberto à mudança no
ensino e na prática da Igreja. Qualquer lista de tais desenvolvimentos e até mesmo
reversões (que não englobam o essencial da fé professada no Credo) diz respeito,
por exemplo, ao ensino oficial sobre a escravidão, a tortura, a pena de morte, a
liberdade religiosa, as orações partilhadas com seguidores de outras denominações
(communicatio in sacris), e a unção dos enfermos. A propósito do último exemplo,
embora o Concílio de Florença e o Concílio de Trento ensinassem que somente os
moribundos deveriam receber a "extrema unção"17, o Concílio Vaticano II removeu
esse limite e abriu o sacramento aos que estão seriamente doentes ou avançados
em anos. Francisco fez algo semelhante, embora não idêntico, abrindo a porta para
os divorciados e civilmente casados de novo, após o devido discernimento e em
circunstâncias apropriadas, receber os sacramentos da reconciliação e da Eucaristia.
Por fim, a Amoris Laetitia celebra a grandeza do amor conjugal e do amor, que
pode até "ser experimentado como uma partilha" antecipadamente "na vida plena
da ressurreição" (AmLaet 317). A exortação deixa muito para trás a trivialização do
livro de 1972, de Alex Comfort, The Joy of Sex (Os Prazeres do Sexo). O Papa Francisco
tem uma mensagem imensuravelmente mais importante para transmitir em A
Alegria do Amor [Conjugal].
17 Em 1439, o Concílio de Florença ensinou que "a extrema unção não pode ser dada senão a um doente
cuja vida é temida" (NEUNER, J. & DUPUIS, J. (Eds.). The Christian Faith […], 1516). Em 1551, o Concílio de
Trento chamou este sacramento "o sacramento dos moribundos", para ser administrado a "aqueles que
estão gravemente doentes que parecem estar perto da morte" (ibid., 1638).
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O SENTIDO DO AMOR NA LOGOTERAPIA E ANÁLISE EXISTENCIAL DE VIKTOR FRANKL
The meaning of love in Viktor Frankl’s Logotherapy and existential analysis
Dra. Elisabeth Kipman Cerqueira
Esp. Ronaldo de Oliveira Vicente
Resumo
Este artigo, elaborado na forma de pesquisa bibliográfica e entregue na conclusão do Curso de Pósgraduação em Logoterapia e Análise Existencial aplicada à Educação, promovido pela Faculdade
SEDAC, tem como objetivo apresentar o sentido do amor a partir dos escritos de Viktor Frankl. Para
a elaboração deste, partiu-se da concepção antropológica frankliana e da tese de que o amor é um
fenômeno originariamente humano, vivido pelo homem, em suas três dimensões - corpo, psique
e espírito - com atitudes diferentes, a saber: a atitude sexual, arraigada na dimensão corporal, a
atitude erótica, vinculada à dimensão psíquica e a atitude de amor, radicada na dimensão espiritual.
Na atitude de amor, o ser humano capta o outro no seu “ser-assim”, isto é, no seu caráter de algo
único e irrepetível, que o torna, para quem o ama, insubstituível. A vivência da atitude de amor se
dá através da realização dos valores, por meio dos quais o homem preenche e realiza o sentido
da sua vida, fazendo o amor durar no tempo apesar da transitoriedade da existência. O autêntico
amor faz com que o homem integre as suas dimensões e também a sua sexualidade em torno do
seu cerne pessoal-espiritual. Nesta pesquisa, chegou-se a conclusão de que só se pode falar em
“sentido” do amor a partir de uma antropologia que contemple o homem nas suas três dimensões
e que lhe preserve o que é especificamente humano.
Palavras-chave: Sentido do amor. Logoterapia. Análise Existencial. Viktor Frankl.
Abstract
This article, made as bibliographic research and delivered on completion of the Postgraduate
Course Logotherapy and Existential Analysis applied to education, promoted by the Faculdade
SEDAC, aims to present the meaning of love from the writings of Viktor Frankl. To prepare this,
departed from the frankliana anthropological conception and the thesis that love is originally
human phenomenon, experienced by man in its three dimensions - body, psyche and spirit with different attitudes, namely: sexual attitude, rooted in the body, the erotic attitude, linked to
the psychic dimension and attitude of love, rooted in the spiritual dimension. In loving attitude,
human picks up the other in their "being-so," that is, in its character of something unique and
unrepeatable, which makes, for whom love, irreplaceable. The experience of love attitude is
through the realization of values by means of which man fills and accomplishes the meaning
of his life, making love last in time despite the transience of existence. Authentic love makes
man integrates its dimensions and also their sexuality around your personal and spiritual core.
This study concluded that one can only speak of "meaning" of love from an anthropology that
considers man in three dimensions and preserves you what is specifically human.
Keywords: Meaning of love. Logotherapy. Existential Analysis. Viktor Frankl.
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Introdução

A

o início deste trabalho que se propõe a investigar o sentido do amor,
deve-se afirmar que o termo “amor” não é unívoco. A ele se “tem atribuído
os sentidos mais desencontrados” (FRANKL, 1990, p.77). Por amor, às
vezes, entende-se o simples namoro superficial, uma forte paixão, uma atração por
determinados predicados de alguém, ou, ainda, um mero impulso sexual, como
manifestação de instintos psicofísicos. Porém, para Viktor Frankl, o amor não pode
ser caracterizado como o estabelecimento de relações de ordem erótico-instintual
com um tipo físico ou com um parceiro anônimo e substituível. A atitude de amor
dá-se através de um encontro autêntico entre duas pessoas, que instaura uma
relação dialógica, na qual o outro (tu) exerce um papel predominante. Na atitude
de amor, o outro é reconhecido na sua essência singular, no seu intrínseco valor
pessoal e na sua capacidade de realizar aquilo que ele, e só ele, pode e deve ser.
Em suas várias obras, Frankl, ao expor os fundamentos da Logoterapia e Análise
Existencial, radicada na premissa inalienável do sentido da vida, afirma que o
fenômeno humano do amor é uma das maneiras (e não a única) de que a pessoa
dispõe para encontrar este sentido. Dessa forma, o sentido do amor não pode ser
tomado de maneira isolada ou absoluta, mas precisa ser inserido no contexto geral
das experiências vividas pelo homem ao longo da sua multifacetada existência.
Só assim, entende-se, que o ser humano pode encontrar o sentido da vida em
qualquer circunstância, inclusive no sofrimento. Por isso, esse artigo, ao apresentar
o sentido do amor, segundo a visão frankliana, tem como cabedal os seguintes
elementos: a visão antropológica de Frankl, a sua ontologia dimensional (que
concebe o homem como ser tridimensional composto de corpo, psique e espírito),
a afirmação de que o amor é um fenômeno originariamente humano e, ainda, a
premissa que diz que, na vivência do amor, “às três dimensões da pessoa humana
correspondem também três possíveis formas de atitude” (FRANKL, 2010, p.174), a
saber: a atitude sexual, a atitude erótica e a atitude de amor. Esses elementos serão
articulados com outros conceitos-chave da Logoterapia e Análise Existencial como
a autotranscendência, a vontade de sentido, a liberdade da vontade, o sentido da
vida, os valores, entre outros.

1 O amor: fenômeno originariamente humano
Em suas obras Frankl defende que o amor “é um fenômeno especificamente
humano” (2005, p.73) e, por isso, “surge como um fenômeno antropológico no
primeiro plano” (1978, p.63). Para ele o amor é, ainda, “um ato existencial” (FRANKL,
2010, p.176), pois, caracteriza a existência do homem no que ela tem de mais humana,
de mais elevada. E devido a esta sua colocação na estrutura antropológica do homem,
o amor não pode ser reduzido a um fenômeno subumano. Conceber o amor como
produto derivado de processos condicionantes, como o fizeram algumas correntes de
psicoterapia baseadas em uma concepção mecanicista do ser humano, é um exemplo
típico de reducionismo, e este é definido por Frankl como um sub-humanismo,

STUDIUM, Várzea Grande, ano 3, n. 4, p. 1-106, abril 2017

28

|

Logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl

“uma abordagem pseudocientífica que negligencia e ignora o caráter humano de
determinados fenômenos ao reduzi-los a meros epifenômenos, mais especificamente,
ao reduzi-los a fenômenos subumanos” (2014, p.29). O reducionismo interpreta o
amor como “mera sublimação da sexualidade” (FRANKL, 2014, p.30), porém, para
Frankl, “quando quer que ocorra sublimação, o amor esteve presente, o tempo inteiro,
como pré-condição” (FRANKL, 2014, p.30).
Segundo a concepção frankliana, a essência da existência humana está radicada na
sua capacidade de autotranscendência, e as duas expressões mais evidentes dessa
capacidade são a consciência e o amor. “O homem transcende a si mesmo tanto em
direção a um outro ser humano, quanto em busca do sentido” (FRANKL, 2014, p.29).
Assim sendo, “ser homem significa, de per si e sempre, dirigir-se e ordenar-se a algo
ou a alguém: entregar-se o homem a uma obra a que se dedica, a um homem que
ama, ou a Deus, a quem serve” (FRANKL, 2010, p.45). Por isso, o ser humano “só chega
a se realizar quando se esquece e se supera a si mesmo” (FRANKL, 1978, p.64).
Depois deste primeiro aceno para a compreensão do fenômeno do amor segundo
Viktor Frankl, faz-se necessária uma apresentação, mesmo que sumária, dos
conceitos fundamentais da Logoterapia, pois estes vinculam-se inextricavelmente
com o objeto de estudo deste artigo.

2 Uma antropologia adequada
Nos seus escritos, Frankl defende a tese de que a psicoterapia tem implicações
metaclínicas, isto é, ela está assentada sobre a base de diversas áreas do
conhecimento, bem como influencia estas mesmas áreas. “Não há psicoterapia
que não contenha uma teoria antropológica e uma filosofia de vida subjacente”
(FRANKL, 2014, p.25). Portanto, as implicações de uma psicoterapia se demonstrará
a partir de uma visão de homem certa ou errada. “Certa ou errada significa, nesse
contexto, se, em determinada teoria ou filosofia, a humanidade do homem se
mantém preservada ou não” (FRANKL, 2014, p.14). A questão antropológica é a
pedra de toque da Logoterapia e Análise Existencial.
De fato, o que é radicalmente diferente na visão frankliana é a sua
concepção antropológica. Freud e Jung consideravam possível uma
teoria psicológica livre de toda e qualquer influência filosófica. Na
perspectiva de Frankl, nenhuma teoria psicológica do homem pode
optar pela neutralidade ou pela indiferença em relação à filosofia. A
neutralidade e a indiferença são também, em última análise, atitudes
filosóficas (PETER, 1999, p.7).

A Logoterapia introduziu na psicoterapia “a dimensão dos fenômenos
especificamente humanos” (FRANKL, 2014, p.144): a autotranscendência e o
autodistanciamento. Dessa forma, ela “procura acessar a dimensão mesma da
humanidade do homem, mobilizando as fontes disponíveis na humanitas do
Homo patiens” (FRANKL, 2014, p.145), isto é, ela “não se atém, tão somente, à
dimensão da neurose em seu caráter dinâmico ou de condicionamento” (FRANKL,
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2014, p.144), mas debruça-se sobre o caráter especificamente humano do homem,
sobre aquilo que é mais essencial e sadio na sua constituição antropológica. Por
isso, a Logoterapia almeja a superação do psicologismo, ao inserir na psicoterapia
a dimensão espiritual1 ou noológica, assim denominada “em distinção à biológica
e à psicológica” (FRANKL, 2014, p. 28). A Logoterapia , dessa forma, “procura a
consciencialização do espiritual. Com isto […] esforça-se por trazer o homem à
consciência do seu ser-responsável” (FRANKL, 2014, p. 55).
A visão antropológica da Logoterapia assenta-se sobre três pilares: “a liberdade da
vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida” (FRANKL, 2014, p.26). O primeiro
pilar, isto é, a liberdade da vontade, postula que “a pessoa é livre para dar forma ao
próprio caráter, sendo responsável pelo que fez de si mesma […]. É a capacidade de
posicionar-se dessa maneira que faz de nós seres humanos” (FRANKL, 2014, p. 27). Esse
pilar opõe-se ao determinismo da maioria das ciências humanas atuais. Porém, para
Frankl, o postulado da liberdade da vontade não corresponde a um indeterminismo
da liberdade, “afinal, a liberdade da vontade significa a liberdade da vontade humana, e
esta é a vontade de um ser finito. O homem não é livre de suas contingências, mas, sim,
livre para tomar uma atitude diante de quaisquer que sejam as condições que sejam
apresentadas a ele” (FRANKL, 2014, p. 26). Ou seja, de acordo com Frankl, as teorias da
motivação deterministas reduzem o homem a um ser que obedece a estímulos ou a
pulsões, enquadrando-o numa visão reducionista que não o contempla como um ser
que responde a partir da própria liberdade, exercendo, assim, a sua responsabilidade
como característica propriamente humana. Para Frankl, o homem é um ser que decide.
Ele não é “de” seus condicionamentos, mas é livre “para” configurá-los.
O segundo pilar da Logoterapia, a vontade de sentido, “pode ser definido como
o esforço mais básico do homem na direção de encontrar e realizar sentidos e
propósitos” (FRANKL, 2014, p. 50). Dessa forma, a existência humana caracterizase pela busca de sentido e, por isso, é sempre aberta ao mundo, o mundo repleto
de outros seres humanos a encontrar e de sentidos a preencher (FRANKL, 2014,
p. 35). Para Frankl, a existência humana é autotranscendente, ou seja, “sempre se
refere a um sentido que a ultrapassa. O que neste aspecto está em questão para
o homem que vive a sua existência, não é o prazer ou o poder; mas também não
se trata da realização de si mesmo: trata-se antes da plenitude do sentido” (2010,
p. 249). Também aqui, a vontade de sentido contrapõe-se às teorias motivacionais
baseadas no princípio da homeostase, pois estas entendem o homem como um
sistema fechado, que está “basicamente preocupado com a manutenção de um
equilíbrio interno, o que implica uma necessidade de redução de tensões. Em
última análise, pressupõe-se ser esse, também, o objetivo da gratificação dos
instintos e da satisfação das necessidades” (FRANKL, 2014, p. 45).
O terceiro pilar da Logoterapia é o sentido da vida. Ao discorrer sobre ele, Frankl
é incisivo: “ou a vida tem sentido - caso esse em que seu sentido não dependeria
1 O termo “espiritual” não é usado por Frankl com uma conotação religiosa, mas como um conceito
antropológico, isto é, a dimensão espiritual é constitutiva do ser do homem, não é uma qualidade
acrescentada a ele ou desenvolvida por meio de algumas práticas. É a dimensão especificamente
humana (2014, p. 28).
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de sua duração - ou não teria sentido algum” (2010, p. 98) e acrescenta, “o sentido
pode ser encontrado na vida, literalmente, até em seu último momento” (2010, p.
98). O sentido possui um caráter objetivo e real. Ele deve ser encontrado, não dado
subjetivamente: “na vida não se trata de uma atribuição de sentido, senão de um
achado de sentido; o que se faz não é dar um sentido, mas encontra-lo: encontrar,
dizemos, e não inventar, já que o sentido da vida não pode ser inventado, antes tem
que ser descoberto” (FRANKL, 2010, p. 77).
A objetividade do sentido não exclui a sua dimensão subjetiva: “o sentido é subjetivo
na medida em que não há um sentido para todos, mas um sentido para cada um
dos outros” (FRANKL, 2010, p. 75). Além disso, o sentido tem uma dimensão relativa,
isto é, “está numa determinada relação com a pessoa - e com a situação em que
precisamente essa pessoa se realiza e se insere” (FRANKL, 2010, p. 76). Dessa forma,
o sentido da vida há de ser sempre concreto; vale em cada caso somente
ad personam e ad situationem, já que a cada indivíduo, e cada situação
pessoal, corresponde a respectiva realização do sentido. A questão
do sentido da vida pode apresentar-se, pois, exclusivamente de uma
forma concreta e ser respondida unicamente de uma forma ativa.
Responder às perguntas da vida significa sempre se responsabilizar
por elas, “efetuar” as respostas (FRANKL, 1978, p.232).

Daí decorre que, para Frankl, “ser-homem significa ser-consciente e serresponsável” (2010, p.83), mas essa responsabilidade se dá sempre “perante um
sentido” (FRANKL, 2010, p.55).
O ser humano “tem que atingir e captar o sentido, tem que apreendê-lo, percebêlo e efetivá-lo, isto é, realizá-lo” (FRANKL, 2010, p.76). A captação do sentido dáse por meio da consciência, outro fenômeno especificamente humano, definido
como “a capacidade intuitiva para seguir o rastro do sentido irrepetível e único que
se esconde em cada situação. Numa palavra: a consciência é um órgão-sentido”
(FRANKL, 2010, p.76)
O homem pode encontrar sentido na vida “no dedicar-se à criação de uma ‘obra’,
de uma boa ação; ou na experiência da bondade, da verdade, da beleza, na natureza
e na cultura; ou, por último, mas não menos importante no encontro de outro ser
humano, em sua genuína unicidade” (FRANKL, 2014, p.90), isto é, na vivência do
amor. Com esse postulado entra-se em contato com a axiologia de Frankl. Para
ele, o homem “é um ser que luta para realizar valores e preencher o sentido” (1978,
p.177). E “o valor constitui uma situação típica, recorrente, que caracteriza a condição
humana. Em vez de algo absolutamente singular, temos no valor um fenômeno de
índole universal” (FRANKL, 1978, p.20). Os valores podem ser classificados em três
categorias: valores de criação, valores vivenciais e valores de atitude.
Os valores de criação referem-se “ao que o homem dá ao mundo, sob a forma de suas
‘obras’, de suas criações” (FRANKL, 2014, p.91). Os valores vivenciais relacionam-se “ao que
o homem recebe do mundo, em termos de encontros e experiências”(FRANKL, 2014, p.91).
Os valores de atitude dizem respeito “à atitude que se toma, à postura que se adota diante
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da vida, quando se é defrontado com um destino que não se pode mudar” (FRANKL,
2014, p.91). Esta terceira categoria de valores refere-se ao modo como o homem enfrenta
uma determinada limitação na sua vida. “Precisamente no modo de se comportar
perante este estreitamento das suas possibilidades, abre-se um novo e específico reino
de valores, que sem dúvida alguma se conta entre os mais altos” (FRANKL, 2010. p.82).

3 A ontologia dimensional
Viktor Frankl concebe o ser humano “como totalidade de corpo, alma e espírito”
(2010, p.174). Ele é uma realidade “somático-anímico-espiritual” (FRANKL, 2010, p.22).
Dessa forma, “a característica da existência humana é a coexistência entre a unidade
antropológica com as diferenças ontológicas […]. Em síntese, a existência humana
é unitas multiplex” (FRANKL, 1978, p.139). Essa concepção é aprofundada por Frankl
(2010) na sua ontologia dimensional. Segundo esta, “a unidade do ser humano
[…] não pode ser achada em suas faces psicológica, nem biológica, mas deve ser
procurada em sua dimensão noológica, da qual o homem foi, de início projetado”
(FRANKL, 2014, p.36). Por isso,
a projeção no plano biológico apresenta apenas fatos somáticos e
a projeção no plano psicológico, apenas fenômenos psíquicos, tão
fechados e determinados quanto as imagens de um círculo e do
retângulo. A dimensão espiritual é a dimensão propriamente humana,
que torna a pessoa humana sempre única, irrepetível, portadora de
características próprias que fazem com que a humanidade toda
seja diferente segundo cada pessoa que já existiu, existe e existirá
(CERQUEIRA, 2011, p.84).

Dessa forma, a dimensão espiritual pode ser considerada a dimensão mais pessoal
do homem, uma dimensão superior porque “mais compreensiva, que inclui e abarca
uma dimensão inferior” (FRANKL, 2010, p.46). Para Frankl, o organismo psicofísico é
herdado geneticamente.
O espiritual, todavia, é intransmissível. O psíquico além de herdado
através da disposição genética, é ainda plasmado pela educação.
Chegamos à seguinte formulação: o físico é dado pela hereditariedade
- o psíquico é dirigido pela educação; o espiritual, contudo, não pode
ser educado, tem de ser realizado - o espiritual “é” só na auto-realização,
na ‘realidade da realização’ da existência (FRANKL, 1978, p.131).

A ontologia dimensional postula ainda a inalienável abertura do homem ao mundo;
isso contrasta com o determinismo de outras teorias psicológicas, que concebem
o ser humano como um sistema fechado, por isso, determinado. Segundo Frankl,
o homem “quando projetado em uma dimensão mais baixa do que a que lhe é
própria, acaba por parecer um sistema fechado, seja de reflexos fisiológicos ou de
reações psicológicas a estímulos. (...) Isso, contudo, acaba por negligenciar a abertura
essencial da existência humana” (2014, p.37). Em suma, “o homem é mais do que o
organismo psicofísico: é pessoa espiritual” (FRANKL, 1978, p. 177).
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4 As características das dimensões humanas
Antes de tratar, pormenorizadamente, das atitudes do homem frente ao amor
de acordo com as suas dimensões (corpo, psique e espírito), faz-se necessário
apresentar as principais características das três dimensões humanas.
Segundo Cerqueira (2011, p. 83), “na dimensão somática se situam os
fenômenos biológicos corporais, o fundamento celular, os processos fisiológicos
como a respiração, a digestão, o metabolismo, a produção e o efeito físico dos
hormônios”. Já a dimensão psíquica “comporta a esfera das sensações, das
emoções, dos impulsos, das fantasias, dos dotes intelectuais, dos padrões de
comportamento, dos costumes, onde, segundo a psicanálise, se encontram
localizados os impulsos reprimidos inconscientes” (CERQUEIRA, 2011, p. 83).
Na dimensão espiritual encontram-se “os eventos tipicamente humanos”
(FRANKL, 2014, p. 28), nela “se localiza a capacidade de se perguntar pelo sentido
das coisas, dos fatos e da própria vida, o senso ético, a compreensão dos valores,
a capacidade de decisões pessoais, de dar respostas livres e responsáveis, o
pensamento criativo” (CERQUEIRA, 2011, p. 83). É na dimensão espiritual que “se
identifica a sede do ontologicamente humano, as características que diferenciam
o Homem dos animais: a liberdade, a consciência, a responsabilidade, a busca de
sentido, a autotranscendência” (CERQUEIRA, 2011, p. 83).
Frankl descreve a relação entre as dimensões humanas nos seguintes termos:
“A relação entre a pessoa espiritual e o organismo somático é instrumental. O
espírito instrumenta o psicofísico - a pessoa organiza o organismo psicofísico sim, ela o forma ‘para si’, na medida em que o faz utensílio, órgão, instrumentum”
(1978, p. 117). Com isso, ele não está negando aquilo que é próprio da dimensão
corporal e psíquica, já que “o espiritual só é conhecido por nós em união pessoal
com o psicofísico” (FRANKL, 1978, p. 148). De fato, o homem não está livre de
condições biológicas, psicológicas ou sociológicas “e, em geral, não está livre de
algo, mas livre para algo, quer dizer, livre para uma tomada de posição perante
todas as condições” (FRANKL, 2010, p.40). Assim sendo, o ser humano tem a
capacidade de posicionar-se espiritualmente frente ao corporal e ao psíquico
e tomar uma decisão pessoal: “o homem não é determinado pelo psicofísico
para um determinado ser-assim, mas ele próprio tem o poder de se determinar”
(FRANKL, 1978, p. 155).

5 As dimensões humanas e atitudes perante o amor
Diante do fenômeno do amor, “às três dimensões da pessoa humana
correspondem também três possíveis formas de atitude” (FRANKL, 2010, p.174), a
saber: a atitude sexual, ligada à dimensão corporal, a atitude erótica, relacionada
com a dimensão psíquica e a atitude de amor, radicada na dimensão espiritual.
Dessa forma, pode-se esquematizar as dimensões humanas e as atitudes perante
o amor da seguinte forma:
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Corpo → Atitude sexual

→ Atitude erótica
Espírito → Atitude de amor
Psique

Figura 1: As dimensões humanas e as atitudes
5.1 A atitude sexual
A atitude sexual é a mais primitiva das atitudes com relação a vivência do amor,
e pode ser assim caracterizada: “da aparência física de uma pessoa emana um
atrativo sexual que desencadeia em outra, sexualmente predisposta, o impulso
sexual, afetando-a, portanto, na sua corporalidade” (FRANKL, 2010, p.174). Nesta
atitude, o homem fixa-se no extrato mais externo da outra pessoa, que é o seu
corpo, deixando-se excitar pelas suas qualidades físicas como um todo ou “fixase numa atração que sobre ele exerce determinada nota física” (FRANKL, 2010,
p.175); ou ainda fixa-se numa roupagem exterior de que a pessoa espiritual está
revestida. Portanto, a “atitude meramente sexual tem por meta a corporalidade e,
como intenção, detém-se, por assim dizer, nessa camada” (FRANKL, 2010, p.175).
Dessa forma, não se chega a considerar a própria pessoa em si. Aquele que exerce
essa atitude está preocupado com “qualquer coisa que o ser amado ‘tem’” (FRANKL,
2010, p.176); está à procura de um “tipo físico que o excite” (FRANKL, 2010, p.176).
O outro é considerado como um objeto, um meio para a própria satisfação. Sendo
assim, a atitude sexual desencadeia uma relação meramente impulsiva e o outro, o
parceiro, “é mais ou menos anônimo” (FRANKL, 1990, p.78).
Na atitude sexual “a intenção amorosa aferra-se a uma aparência externa,
certamente típica, mas também impessoal” (FRANKL, 2010. p.185). Aquele que
toma essa atitude relaciona-se com “a ‘não-pessoa’ com um corpo” (FRANKL, 2010,
p.185). Esta relação é caracterizada pela impessoalidade, o descompromisso, e a
falta de propósito de fidelidade2; dai decorre que um corpo é facilmente substituído
por outro mais atraente e, como não há verdadeiro amor, a promiscuidade3 é algo
típico dessa atitude. “Ser promíscuo implica ignorar a unicidade do(a) parceiro(a)
e isto por sua vez impede uma relação de amor” (FRANKL, 2005, p.75). Esse tipo de
atitude provoca a desumanização da sexualidade, já que ela é “transformada em
meio para atingir um fim” (FRANKL, 1978, p.66). Frankl insiste que “a sexualidade não
é de antemão algo de humano, mas algo que tem de ser humanizado” (1978, p.65),
e quanto mais a busca do prazer sexual distanciar-se do amor, mais a sexualidade
torna-se desumanizada. Para ele, “não se pode falar de sexo sem se falar de amor”
(FRANKL, 2005, p.73). Com efeito, “os homens costumam-se esquecer de como é
19 Frankl afirma que: “à não-pessoa com um corpo não existe amor algum. […] à não-pessoa corresponde
a infidelidade. Esta infidelidade […] não é apenas possível; é ainda necessária” (FRANKL, 2010, p.186).
3 Como a masturbação significa a busca do prazer pela redução da tensão como objetivo, do mesmo
modo a promiscuidade significa usufruir do parceiro como objeto. Em nenhum dos dois casos o
potencial humano do sexo é realizado.
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relativamente pequena a importância da aparência externa e de que, na vida de
amor importa muito mais a personalidade” (FRANKL, 2010, p.184)4.

5.2 A atitude erótica
Em um estágio imediatamente superior à atitude sexual está a atitude erótica.
Nela há algo mais que a mera excitação ou o mero desejo sexual. “Trata-se de
uma atitude que não é propriamente ditada por um impulso sexual, não sendo
tampouco provocada pela outra parte da relação amorosa, enquanto mera
companheira sexual” (FRANKL, 2010, p. 174). A atitude erótica instala-se no tecido
anímico, isto é, no nível psíquico e o outro é desejado “por determinados rasgos do
seu caráter” (FRANKL, 2010, p. 175). Assim sendo, a atitude erótica,
é aquela forma de atitude que, como fase de relação entre dois seres
humanos, se costuma identificar pelo nome de paixão de namorados.
As qualidades físicas excitam-nos sexualmente; mas as qualidades
anímicas são as que nos tornam “enamorados”. O namorado, portanto,
já não está excitado na sua própria corporalidade, mas sim comovido
na sua emocionalidade anímica (FRANKL, 2010, p.174-175).

Tanto a atitude sexual quanto a atitude erótica estão localizadas no “horizonte do
ter”, ao tomarem, respectivamente, por objeto algum traço corporal ou psíquico que
o outro “tenha”, e que, portanto, pode ser substituído pelas mesmas características
físicas ou anímicas que um terceiro também possua. Dessa forma, “o que se ‘tem’ podese substituir; o que se possui, pode-se trocar” (FRANKL, 2010, p.186). No “horizonte
do ter” manifesta-se, ainda, o “materialismo erótico”, que é “a atitude de quem toma
o objeto do seu amor como propriedade sua” (FRANKL, 2010, p.195). A expressão
mais comum deste materialismo é o ciúme: “o ciumento trata o ser humano a quem
propõe o seu amor como se fosse possessão sua; de modo que acaba por degradá-lo”
(FRANKL, 2010, p.195-196). Assim, “o ciumento acaba por provocar aquilo que tanto
receia: o desengano amoroso” (FRANKL, 2010, p.196).
Na atitude erótica a pessoa espiritual é substituída por um tipo e, dessa maneira,
a relação também mostra-se impessoal, sem um compromisso e uma vinculação
profundas. Para a pessoa que se deixa envolver nesse tipo de relação e com ela é
conivente, “todo o seu afã está em imitar esse tipo o mais fielmente possível, o que a
leva a ser infiel ao seu próprio eu” (FRANKL, 2010, p.187). Ela, “nunca se dá a si mesma,
nunca dá por amor o seu próprio eu. Por este caminho, por este descaminho, afasta-se
cada vez mais daquela vivência do amor autêntico que a viria a satisfazer plenamente”
(FRANKL, 2010, p. 187). Nesta relação, em que uma mulher entrega-se a um homem
4 O termo “personalidade” aqui deve ser entendido no conjunto da antropologia dimensional de Frankl.
Para ele, “o homem ‘tem’ um caráter, mas ‘é’ uma pessoa e ‘chega a ser’ uma personalidade. Ao entrar
em combinação com o caráter que o homem tem, a pessoa que o homem é acaba por reformá-lo,
chegando assim a ser uma personalidade […]. O homem nunca decide somente sobre algo, mas ao
mesmo tempo sobre si mesmo. Toda decisão é autodecisiva. E toda autodecisão é, simultaneamente,
autocriação. Enquanto forjo o destino, a pessoa que sou plasma o caráter que tenho - assim ‘se’ cria a
personalidade que chego a ser” (FRANKL, 1978, p.236-237).
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que procura um tipo, sendo complacente com ele, ao representar esse tipo, “ficam
ambos de mãos vazias” (FRANKL, 2010, p. 187), e no contexto da Análise Existencial,
pode-se dizer que também, ficam com a própria existência frustrada e vazia.

5.3 A atitude de amor
Para Frankl, amar não é “estabelecer relações de natureza erótico-instintual
com parceiro essencialmente anônimo e basicamente substituível por alguém
dotado de idênticas qualidades. Nem é mera satisfação de impulsos de alguém
interessado, não por uma pessoa, mas por um tipo” (FRANKL, 1990, p.78). Pelo
contrário, a atitude de amor, propriamente dita, só pode ser encontrada quando
se chega a avançar até o cerne espiritual da outra pessoa, somente neste nível a
vivência do amor manifesta-se na sua forma mais plena. “Amor (no sentido estrito
da palavra) é a forma mais elevada possível do erótico (no sentido amplo do termo),
porquanto representa a mais profunda penetração possível na estrutura pessoal da
outra parte: o entrar em relação com ela, como algo de espiritual” (FRANKL, 2010,
p.175). É nesse ponto que se dá “a mais alta forma possível de companheirismo”
(FRANKL, 2010, p.175). Neste terceiro nível, o amor pode ser definido como “a
atitude que relaciona diretamente com a pessoa espiritual do ser amado, com a
sua pessoa precisamente no que ela tem de exclusivo ‘caráter de algo único’ e de
irrepetibilidade” (FRANKL, 2010, p.176). De fato, para Frankl, “o amor só existe para
uma pessoa enquanto tal” (FRANKL, 2010, 186).
Na atitude de amor a pessoa é amada não pelas qualidades físicas ou psíquicas
que possua, mas por aquilo que ela é. Em outras palavras, quem toma a atitude
de amor “não se limita a amar ‘no’ ser amado o que quer que seja, mas antes o
ama por si mesmo - precisamente o que ele ‘é’ e não o que ele ‘tem’” (FRANKL,
2010, p.176), pois “para o homem ‘profundo’ a ‘superfície’ não passa de expressão
da profundidade” (FRANKL, 2010, p.182). Quem ama assim volta a sua atenção
para o portador, para a pessoa “em sua singularidade e em sua unicidade, que se
encontra por detrás de todas as qualidades e características. Descobri-la para um
encontro com ela significa amar” (FRANKL, 1990, p.78). Dessa forma, compreendese o argumento de Frankl de que o amor não faz cegos aqueles que amam,
pelo contrário, ele amplia-lhes a visão, fazendo-os enxergar mais profunda e
nitidamente, pois, “quem ama de verdade, é como se visse através da ‘roupa’ física
e psíquica da pessoa espiritual, para pôr os olhos nela própria. […] O que está aqui
em apreço é o próprio ser humano, a companheira ou o companheiro enquanto
ser incomparável e insubstituível” (FRANKL, 2010, p.176).
A pessoa que vive a atitude de amor, que tem como meta a pessoa espiritual do
outro, não busca, de maneira alguma, a experiência de um amor desencarnado,
pois o amor serve-se do corporal tanto para nascer, quanto para consumar-se. De
acordo com Frankl,
a pessoa espiritual adquire forma precisamente dando forma aos
seus modos de expressão e manifestação anímica e corporal. Na
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totalidade centrada em torno do cerne pessoal as camadas exteriores
ganham, assim, um valor de expressão quanto às interiores. […] O
espiritual consegue - pede - uma expressão através do corporal e do
anímico. Assim, a aparência física do ser amado vem a constituir, para
quem ama, o símbolo de algo que está por trás dela e se manifesta
pelo que é externo sem no externo se esgotar. O amor autêntico,
em si e para si, não precisa do corporal, nem para despertar nem para
se consumar; mas serve-se do corporal nos dois momentos (FRANKL,
2010, p.181-182).

Para aquele que realmente ama, o corporal e a relação sexual, são meios de
expressão da relação espiritual “que é, essa sim, o amor propriamente dito; […]
para quem ama, o corpo da amada vem a ser expressão da sua pessoa espiritual;
e, paralelamente, o ato sexual vem a ser mera expressão duma intenção do
espírito” (FRANKL, 2010, p.182). Segundo Frankl, “as notas fácticas individuais
psicossomáticas só adquirem dignidade erótica a partir do amor, só o amor as
transforma em propriedades ‘dignas de ser amadas’” (FRANKL, 2010, 182).
Enquanto as atitudes sexual e erótica fixam-se no “horizonte do ter”, a atitude
de amor estabelece-se no “horizonte do ser”. Somente na atitude de amor como
“a orientação do ser de uma pessoa espiritual para uma outra” (FRANKL, 2010,
p.188), pode-se falar em uma vinculação profunda e duradoura com o outro e, por
isso mesmo, na responsabilidade e na garantia de fidelidade que decorrem dessa
vinculação.
No amor há uma entrega recíproca, um recíproco dar e receber; e,
não obstante, é assim que se faz valer a personalidade de cada qual.
Quer dizer, portanto, que a autêntica intenção amorosa penetra
naquela camada do ser em que cada indivíduo, longe de representar
um ‘tipo’, seja qual for, se apresenta exclusivamente como exemplar
único, dotado de toda a dignidade do “caráter de algo único” […],
incomparável e insubstituível (FRANKL, 2010, p.187-188).

Assim fica claro, “que o amor autêntico, e só ele, conduz à atitude monogâmica”
(FRANKL, 2010, p.189), que, por sua vez,
pressupõe que se apreenda a outra parte no seu “caráter de algo
único”, que não se pode trocar, e na sua irrepetibilidade, que é
insubstituível; ou seja: na sua essência e no seu valor espiritual e,
por conseguinte, para além de quaisquer propriedades físicas ou
anímicas, a respeito das quais, evidentemente, qualquer ser humano
pode ser representado ou substituído por outro, que das mesmas
propriedades seja portador (FRANKL, 2010, p.189).

Por conseguinte, a maturidade pessoal, em face de uma relação monogâmica,
encerra para a pessoa uma dupla exigência: “primeiro, a da capacidade de se decidir
por uma pessoa (excluindo todas as outras); segundo, a da capacidade de lhe prestar
fidelidade (definitivamente)” (FRANKL, 2010, p.190). Ainda sobre esse ponto é preciso
afirmar que,
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se se captou deveras a essência de outrem, ao contemplá-lo
amorosamente, também se permanece nessa verdade, (…) tenho que
ficar nesse amor, e esse amor ficar em mim. Quando experimentamos
a vivência do autêntico amor, temos uma vivência que é para valer
sempre, para sempre, exatamente como sucede na cognição das
verdades que, sendo reconhecidas como tais, são efetivamente
tomadas por “verdades eternas”; é realmente assim o amor
verdadeiro: enquanto dura no tempo empírico, necessariamente é
vivido como ‘amor eterno’ (FRANKL, 2010, p.188).

Cabe ainda dizer que, na atitude de amor “o ciúme não tem cabimento […], tendo
em conta que no autêntico amor se pressupõe captar-se o ser humano no seu
‘caráter de algo único’ e irrepetível e, portanto, naquilo que ele tem de radicalmente
incomparável com qualquer outro ser humano” (FRANKL, 2010, p.196). O verdadeiro
amor não comporta nenhuma rivalidade e concorrência, “pois o ser amado é sempre, para
quem o ama, incomparável” (FRANKL, 2010, p.196).

6 O amor e o caráter único e irrepetível da pessoa
O exercício da atitude de amor, enquanto entrada no cerne espiritual da outra
pessoa, leva à descoberta do seu caráter de algo único e da sua irrepetibilidade, “que
são os únicos rasgos humanos capazes de tornar o outro digno de ser amado e digna de ser
amada a própria vida” (FRANKL, 2010, p.187). De acordo com Frankl, “o amor é, afinal,
a vivência em que, pouco a pouco, se vive a vida de outro ser humano, em todo o seu
‘caráter de algo único’ e irrepetível” (2010, p.172). E continua explicando: “no amor,
o amado é essencialmente captado como um ser irrepetível no seu ser-aí (Dasein), e
‘único’ no seu ser-assim (So-sein), que é o que ele é; concebido como Tu e, enquanto
tal, acolhido num outro Eu” (2010, p.173). Ainda segundo ele, o amor “constitui a
capacidade de aprender o outro ser humano em sua genuína singularidade. (…)
Em última instância, cada pessoa é insubstituível; se não por outros, o é por quem
o ama” (2014, p.29). Essa singularidade da qual ele fala não é numérica, pois “toda
singularidade numérica é, em si, carente de valor. O simples fato de cada homem se
distinguir dactiloscopicamente de todos os outros não é suficiente para fazer dele uma
personalidade” (FRANKL, 2010, p.116). Antes, o caráter de singularidade da existência
humana tem um fundamento ontológico, “porque, evidentemente a existência
pessoal representa uma forma especial de ser” (FRANKL, 2010, p.117). Ser pessoa
“significa um absoluto ser-diferentemente” (FRANKL, 2010, p.117).
Para o Fundador da Logoterapia, o amor vai um pouco além do simples encontro,
na medida em que ele busca identificar no companheiro a singularidade, a
originalidade, “em uma palavra, a ‘pessoa’” (1978, p.64). Por isso, o amor é “uma
relação de pessoa para pessoa” (FRANKL, 2010, p.177). Ser pessoa não significa,
então, ser apenas um indivíduo entre outros, mas ser diferente de todos os outros,
ser único e “amar significa poder dizer tu a alguém” (FRANKL, 1990, p.78). Dessa
forma, para Frankl, “ninguém consegue ter consciência plena da essência última de
outro ser humano sem amá-lo” (FRANKL, 2006a, p.100). Depreende-se disso, que
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o amor possui uma importante função cognitiva: só no amor se conhece o outro
verdadeiramente e em profundidade e somente o amor “é capaz de ver a pessoa na
sua singularidade, como indivíduo absoluto que é” (FRANKL, 2006b, p.29).
A pessoa amada considerada no seu caráter de algo único e na sua irrepetibilidade
não é vista como uma pessoa perfeita em todos os seus aspectos, “a limitação
interior do homem não faz mais do que dar sentido à sua vida” (FRANKL, 2010,
p.114). Frankl diz que
se todos os homens fossem perfeitos, seriam todos iguais uns aos
outros, qualquer um poderia representar a bel-prazer outro qualquer,
e para quem quer que fosse, portanto, seria cada qual um substituto.
Mas é precisamente da imperfeição do homem que deriva o caráter
indispensável e insubstituível de cada indivíduo, pois ainda que
o indivíduo seja na verdade imperfeito, cada qual o é a seu modo.
O indivíduo não é onifacético (allseitig) mas unifacético (einseitig),
tendo precisamente por isso um “caráter de algo único”, peculiar
(FRANKL, 2010, p.114).

7 O amor e os valores
Devido à transitoriedade da existência, o homem é responsável pelo uso que faz
das oportunidades que a vida lhe oferece “para atualizar suas potencialidades e
realizar valores (…). Em outras palavras, o homem é responsável pelo que fizer,
por quem amar e por como sofrer; uma vez que tenha realizado um valor, uma vez
que tenha preenchido um sentido, ele o terá feito de uma vez por todas” (FRANKL,
2014, p.96). A vivência do amor está intimamente ligada à vivência dos valores, em
suas três categorias: de criação, de vivência e de atitude. Esta vivência do amor se
dá em dois caminhos: um ativo e outro passivo. Isto significa que o homem precisa
amar, mas também ser amado. Os valores de criação localizam-se na via ativa.
Aquele que ama realiza algo em favor da pessoa amada como forma de expressão
do seu amor e da sua auto-doação, fazendo, assim, aparecer a sua singularidade;
aparecer aquilo que sem ele talvez jamais fosse visto, jamais se realizasse. Dessa
forma, uma obra realizada por amor não vale tanto por seu valor material, mas por
quanto nela há da própria pessoa que a realizou. Assim, pode-se dizer que o amor
é uma força motora para os valores criativos, uma poderosa fonte de inspiração,
como se pode constatar na história humana ao longo dos séculos. De fato, o amor
“é manifestamente criador” (FRANKL, 2010, p.193).
Há um segundo caminho de vivência do amor de caráter passivo, no qual “tudo
quanto o homem tem que conquistar, em geral, mediante um agir, lhe cai do céu, por
assim dizer” (FRANKL, 2010, p.172). Esse é o caminho do ser-amado. Neste, “o amor
representa o campo onde de um modo especial são realizáveis os valores de vivência.
O amor é, afinal, a vivência em que, pouco a pouco, se vive a vida de outro ser humano,
em todo o seu ‘caráter de algo único’ e irrepetível!” (FRANKL, 2010, p.172). Neste
caso, o amor acontece não por mérito, mas por pura graça; o que se requer aqui da
pessoa é uma atitude receptiva, de entrega, pois “não há dúvida de que determinada
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disposição do sujeito constitui o meio ou órgão necessário à captação dos valores”
(FRANKL, 2010, p.74). A experiência dos valores vivenciais se dá através “de uma boa
ação; ou na experiência da bondade, da verdade e da beleza, na natureza e na cultura;
ou, por último, mas não menos importante no encontro de outro ser humano, em
sua genuína unicidade - em outras palavras, no amor a outro ser humano” (FRANKL,
2014, p.90). Para Frankl, os valores vivenciais podem ser aqueles que demarcam os
pontos mais altos na vida da pessoa. Nesse sentido, ele afirma que “pela grandeza de
um momento já se pode medir a grandeza de uma vida”, pois, continua, “o que na vida
decide do seu caráter de sentido são os pontos altos; e um simples momento pode dar
sentido, retrospectivamente, à vida inteira” (FRANKL, 2010, p.82).
Enquanto com a realização dos valores de criação o homem enriquece o mundo e a
vida de outras pessoas, a experiência dos valores vivenciais “não pode senão enriquecer
o homem. Este enriquecimento interior chega a preencher, em parte, o sentido da vida
[…]. É por isso que o amor nunca pode deixar de enriquecer a quem ama” (2010, p.192).
Na vivência do amor o mundo de quem ama é alargado pelo mundo da pessoa amada
(cf. FRANKL, 2010, p.193). Segundo Frankl, para aquele que ama,
o amor enfeitiça o mundo, mergulha-o numa nova valiosidade. O amor
dá àquele que ama uma maior altura no que diz respeito à ressonância
humana em face da plenitude dos valores. [...] Assim, o amante ao entregarse ao Tu, experimenta um enriquecimento interior que transcende esse
Tu: o cosmos inteiro torna-se para ele mais vasto e mais profundo na
sua valiosidade; resplandece nos raios de luz daqueles valores que só o
enamorado sabe ver, pois, afinal, não faz cegos o amor, mas sim videntes dando aguda visão para os valores (FRANKL, 2010, p.173).

Ao ter a sua visão ampliada, aquele que ama é capaz de contemplar a imagem
de valor de outro ser humano. Ele capta não somente aquilo que o outro é, mas
também aquilo que ele deve e pode ser. Na execução do ato espiritual do amor ele
percebe no amado a imagem de algo invisível e ainda não realizado, mas possível;
percebe no outro a sua “entelequia” (FRANKL, 2010, p.191), isto é, a realização plena
e completa de uma potencialidade; capta a essência do outro no seu esplendor.
Assim, “partindo da imagem essencial do ser amado, decifra-se no amor a sua
imagem de valor” (FRANKL, 2010, p.192). Trata-se, portanto,
da realização da possibilidade de valor que incumbe cada indivíduo
particularmente. “Chega a ser o que és” não significa somente “chega
a ser o que podes e deves ser”, mas também “chega a ser o que só tu
podes e deves ser”. Não se trata apenas de que eu seja um homem mas de que eu seja eu mesmo (FRANKL, 1978, p.232).

A realização de valores é sempre possível ao homem, em qualquer situação da
vida, mesmo nas mais difíceis. “Pois bem, aquilo de que o amor se apercebe é, nem
mais nem menos, esta ‘possibilidade’ de um homem” (FRANKL, 2010, p.192). Assim,
“o amor ajuda o ser amado a realizar aquilo que o amante já vê, antes que exista.
Em suma: o que o amado quer é ser cada vez mais digno do amante e do seu amor,
assemelhando-se à imagem que o amante dele faz, fazendo-se cada vez mais tal
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‘como Deus o pensou e quis’” (FRANKL, 2010, p.193). No amor recíproco instala-se
um processo dialético, “no qual, como que à compita, se esforçam os amantes por
realizar as possibilidades um do outro” (FRANKL, 2010, p.193).
Os valores de atitude “constituem os mais altos valores possíveis” (FRANKL, 2014,
p.97). Nesse contexto se revela o Homo patiens, “o homem em sofrimento, que, em
virtude de sua humanidade mesma, mostra-se capaz de erguer-se sobre sua dor e de
tomar uma atitude significativa em relação a ela” (FRANKL, 2014, p.96). A vivência do
amor não deixa de ser um campo onde os valores de atitude podem ser vividos em
toda a sua profundidade, pois esta requer constantemente a superação de si mesmo
em vista do outro ser amado. Todo relacionamento humano está sujeito à experiência
da dor e do sofrimento. Mesmo um amor que não deu certo, ou foi afetado com a
quebra da fidelidade “traz consigo também uma chance de realizar valores de atitude.
Nesse contexto, a realização do valor residirá em superar a vivência experimentada”
(FRANKL, 2010, p.197). Essa superação pode dar-se pelo desligamento da outra parte,
pela atitude de perdão ou, ainda, pela tentativa de reconquista do outro.
A realização de valores de atitude por amor é uma das mais sublimes formas
de resposta aos dramas existenciais, aos momentos críticos da vida. Viktor Frankl
oferece um testemunho próprio bastante eloquente a esse respeito. Certa manhã,
ele e seus companheiros de campo de concentração caminhavam trôpegos pela
neve rumo a um local de trabalho. Ele tinha o seu pensamento fixo em sua esposa,
seu espírito estava tomado pela imagem de sua amada e, nessa contemplação
amorosa, ele conversava com ela, via o seu sorriso e o brilho do seu olhar. Isto
constituiu para ele uma força de ânimo e uma exigência ao mesmo tempo:
É a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos
pensadores ressaltaram como a quintessência da sabedoria, por tantos
poetas cantada: a verdade de que o amor é, de certa forma, o bem último
e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo
agora o sentido das coisas últimas e extremas que podem ser expressas em
pensamento, poesia - e em fé humana: a redenção pelo amor e no amor!
Passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste
mundo, pode tornar-se bem-aventurada - ainda que somente por alguns
momentos - entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada.
Na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a
pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação
em que sua conquista pode consistir unicamente num sofrimento reto,
num sofrimento de cabeça erguida, nesta situação a pessoa pode realizarse na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro
de si da pessoa amada (FRANKL, 2006a, p.43).

8 O sentido do amor e o sentido da vida
Quando alguém não chega a realizar o sentido da sua vida, quando se depara com
a frustração da vontade de sentido, experimenta o que Frankl chamou de “vazio
existencial”, que manifesta-se principalmente por um estado de tédio e de apatia. É
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importante notar que, uma vez frustrada, a vontade de sentido expressa-se na busca
de compensações; por isso, fenômenos típicos da atualidade, como a depressão, a
agressão, o vício, a ânsia por velocidade e a busca exacerbada por lazer, não podem
ser entendidos senão recorrendo ao conceito do vazio existencial. O homem
moderno tem fugido de si mesmo, tem evitado o confronto com o seu interior e,
dessa forma, não tem respondido à vontade de sentido que clama dentro dele.
A vontade de sentido não respondida manifesta-se ainda sob as máscaras da
vontade de poder e da vontade de prazer. A mais primitiva forma de vontade
de poder é a vontade de dinheiro. Neste caso, o dinheiro torna-se um fim em si
mesmo, deixando de servir a um propósito. A vontade de dinheiro exprime-se,
frequentemente, como hiperatividade profissional (cf. FRANKL, 2014, p.121). Por
sua vez, a vontade de prazer, como substituta da vontade de sentido, apresenta-se,
principalmente, sob a forma de inflação e compensação sexual. Pode-se “observar
nesses casos que a libido sexual assume proporções descabidas no vazio existencial”
(FRANKL, 2006a, p.97). E por conseguinte, “essa hipertrofia no vazio aumenta a
disposição às reações sexuais neuróticas. […] Quanto mais se desvia a atenção do
parceiro para se concentrar no ato sexual em si, tanto mais comprometido fica o ato
sexual” (FRANKL, 2015, p.20).
Para a Logoterapia o prazer ou a felicidade não são alvos da busca primária do
homem ou a meta de suas aspirações, mas sim a consequência da realização destas
(cf. FRANKL, 2010, p.67). Em outros termos, o homem procura razões para ser feliz e
o prazer é o efeito colateral da realização da vontade de sentido. Somente quando o
homem sente a falta de uma razão é que ele “provê a si mesmo de uma causa cujo efeito
é o prazer” (FRANKL, 2014, p.52). Assim, o que preenche a existência humana não é o
prazer ou a felicidade enquanto tais, mas “aquilo que venha a causar tais efeitos, seja a
realização de um sentido pessoal, seja pelo encontro com outro ser humano” (FRANKL,
2014, p.56). Somente na frustração da orientação original pelo sentido é que alguém
pode “fixar-se no prazer” (FRANKL, 2014, p.50). E nesse caso, “não é de admirar que
ele procure compensar a perda da qualidade pela quantidade” (FRANKL, 2005, p.75);
quantidade de material erótico-sexual consumido ou de parceiros a serem atraídos.
Pelo que ficou dito, compreende-se “o significado da seguinte gradação: a mera
satisfação do impulso sexual proporciona prazer; o erótico da paixão de namorados
depara alegria; o amor oferece felicidade” (FRANKL, 2010, p.193).
Para Frankl, “se realmente víssemos no prazer todo o sentido da vida, em última
análise a vida parecer-nos-ia sem sentido. Se o prazer fosse o sentido da vida, a vida
não teria propriamente sentido algum” (FRANKL, 2010, p.69). Pois o que é o prazer,
senão, “apenas uma sensação situacional, um estado afetivo” (FRANKL, 2010, p.193).
O princípio do prazer é auto-anulativo: “quanto mais se faz do prazer um alvo, mais
se erra na mira” (FRANKL, 2014, p.48).
A inflação sexual dos tempos atuais resulta ainda numa banalização da sexualidade
e, por isso, numa banalização do sentido do amor. “A sexualidade é desvalorizada
na proporção em que se desumaniza. A sexualidade humana, contudo, é mais do
que simples sexualidade. E o é na medida em que constitui um meio de expressão
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para um relacionamento amoroso” (FRANKL, 1978, p.64). Numa perspectiva humana,
a sexualidade “é um veículo de relações transexuais (para além do sexo), pessoais”
(FRANKL, 2015, p.21). Portanto, “o sexo se justifica e é até santificado, no momento
em que for veículo do amor, porém apenas enquanto o for. Desta forma, o amor não
é entendido como mero efeito colateral do sexo, mas o sexo é um meio de expressar
a experiência daquela união última chamada de amor” (FRANKL, 2006a, p.100). De
fato, a sexualidade humana tem uma função de expressão: “ela se torna a expressão
de uma relação de amor, de uma ‘Fleischwerdung’ - uma encarnação - de algo como
amar ou estar amando” (FRANKL, 2015, p.21). Nesse sentido, as palavras de Elisabeth
Lukas são preciosas:
Quem usa um parceiro para obter calor, proteção, vantagens
pessoais e satisfação dos seus desejos, com grande
probabilidade vai perdê-lo e ficará de mãos vazias. Quem
ama para ser amado, não é alguém que ama de verdade.
[…] O efeito secundário tomado como objetivo se revela um
objetivo inatingível (2006c, p.55).
A atitude de amor relaciona-se intimamente com o sentido da vida em geral, aliás,
está contida nele. Para Frankl, “o caráter de sentido da existência humana se funda
no ‘caráter de algo único’ e na irrepetibilidade da pessoa” (FRANKL, 2010, p.172), que,
por sua vez, deve captar e realizar o sentido de cada situação, também esta, única
e irrepetível. Em outros termos, todo ser humano “representa algo de único e cada
uma das situações da sua vida algo que não se repete. Cada missão concreta de um
homem depende relativamente deste ‘caráter de algo-único, desta irrepetibilidade.
É por isso que um homem só pode ter, em cada momento, uma missão única”
(FRANKL, 2010, p.75). Por isso, enquanto a busca do sentido da vida, de uma forma
geral, orienta-se para uma determinada situação, a atitude de amor visa apreender e
realizar o sentido, de uma forma específica, na captação do caráter de algo único e na
irrepetibilidade, não de uma situação, mas de uma pessoa, de um Tu. Na atitude de
amor, o encontro de duas pessoas singulares põe em marcha “um processo dialético,
no qual, como que à compita, se esforçam os amantes por realizar as possibilidades
um do outro” (FRANKL, 2010, p.193), e nesse processo, caracterizado pelo amor
recíproco e pela doação mútua, cada um ajuda o outro a realizar o sentido da sua
vida, e como consequência, realiza também o sentido da sua própria vida, na medida
em que sai de si, para ir na direção do outro. É nesta saída que acontece o verdadeiro
encontro, de pessoa para pessoa, só neste ponto o sentido do amor é plenamente
realizado, enchendo, por sua vez, toda a vida de sentido.

Considerações finais
Ao final deste trabalho pode-se afirmar que o escopo deste artigo, de situar o
fenômeno do amor, tão amplamente debatido ao longo da história, na estrutura
antropológica e dimensional do homem, foi satisfatoriamente atingido. Procurou-se,
neste texto, fazer resplandecer o sentido do amor no que ele tem de mais luminoso
para a realização do sentido da existência humana. Apesar de não ter esgotado o
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assunto, os vislumbres aqui apresentados só tornaram-se possíveis, porque alicerçados
sobre uma antropologia, como a concebida por Viktor Frankl, na qual sobressai o
caráter especificamente humano do homem. Só a partir desta se pode ver o homem
em toda a sua altura, na sua mais variada gama de possibilidades e no seu dever-ser.
Sem uma antropologia como esta, neste artigo, seria apresentada apenas mais uma
visão reducionista do amor, como tantas de nossa atualidade. Não se pode, de fato,
descobrir o sentido do amor, onde a verdadeira estatura espiritual do homem não
aparece, onde ele é visto apenas sob a perspectiva dos impulsos e condicionamentos
psicofísicos, e não de seus “pontos altos” (FRANKL, 2010, p.82).
Por isso, afirma-se com Frankl que “o amor, na medida em que é verdadeiro, é
sempre um amor de pessoa para pessoa, portanto, do mesmo modo, ‘de espírito
para espírito’; não é meu organismo que ama outro, mas o ‘eu’ que ama ‘tu’”
(FRANKL, 1978, p.143). Em resumo, pode-se afirmar que o amor como fenômeno
especificamente humano não se caracteriza pela busca de prazer ou de poder sobre
o outro; isto, na verdade, só ocorre quando o amor se degenera, perde a razão, o
sentido. O amor, pelo contrário, é uma das manifestações da busca de sentido, do
caráter autotranscendente do homem, que procura superar-se a si mesmo ao doarse inteiramente a um outro ser humano singular.
Em suma, numa época em que o verdadeiro amor é constantemente falseado, em
que as pessoas têm, cada vez mais, medo de amar, preferindo viver de aventuras
amorosas ou de casos amorosos ocasionais, o que o ser humano precisa é “aprender
a superar-se pelo amor em vez de tremer ante o medo de não ser amado. Esta é a
fórmula número um da cura da neurose. Considero lamentável o fato de nenhuma
outra psicoterapia, fora da logoterapia de Frankl, formular isso de maneira tão
radical” (LUKAS, 2006c, p.42).
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O AMOR E SEU PODER FORMATIVO:
CONTRIBUIÇÕES DA LOGOTERAPIA PARA A EDUCAÇÃO
Love and its formative power: contributions of Logotherapy to Education

Esp. João Henrique Corrêa
Resumo
A Logoterapia e a Análise Existencial propõem-se a recuperar características especificamente
humanas que foram relegadas a segundo plano pelas ciências modernas, como a dimensão
espiritual, a liberdade da vontade e a vontade de sentido. O presente artigo tem em vista
abordar uma destas características, que é a capacidade de amar - expressão da dimensão
espiritual e autotranscendência do ser humano - como potencial a ser explorado pela
educação, tendo em vista um dinamismo formativo proveniente da vontade de sentido
presente em todo ser humano.
Palavras-chave: Logoterapia. Logoeducação. Sentido. Amor. Formaçã
Abstract
Logotherapy and Existential Analysis are designed to recover specifically human
characteristics that have been relegated by the modern sciences, such as the spiritual
dimension, freedom of will and will to meaning. The present article aims at addressing one
of these characteristics, which is the capacity to love - expression of the spiritual dimension
and self-transcendence of the human being - as potential to be explored by education, in
view of a formative dynamism stemming from the will to meaning present in all human
being.
Keywords: Logotherapy. Logo-education. Meaning. Love. Formation

1 Logoeducação: aportes da logoterapia para a formação humana

V

iktor Frankl (1905-1997) não escreveu nenhum livro de pedagogia ou
tratado sobre educação. Não desenvolveu nenhuma teoria sobre o
processo de ensino e aprendizagem. Frankl era neurologista e psiquiatra.
Fundou não uma escola de pedagogia, mas uma escola de psicoterapia, a
logoterapia – conhecida como a terceira escola1 de psicologia de Viena. Uma de
suas principais preocupações enquanto “médico da alma” era com a reumanização
da psicoterapia, isto é, devolver à prática clínica a percepção dos fenômenos
especificamente humanos, valorizando aquilo que pertence à essência própria do
homem: a busca pelo sentido da vida.
1 A primeira escola de psicología de Viena foi a psicanálise de Sigmund Freud (1856 – 1949) e a segunda
foi a psicologia individual de Alfred Adler (1870 – 1937).

João Henrique Corrêa - Padre diocesano de Rondonópolis, graduado em Filosofia e Teologia pela
Faculdade Católica de Mato Grosso, com especialização em Logoterapia.
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Assim, a partir de suas reflexões pessoais, da experiência clínica, da formação
psicoterapêutica e da influência de grandes nomes da psicologia como Freud,
Adler, Allers, entre outros, Frankl fundou a logoterapia.
A antropologia que subjaz à logoterapia, isto é, a visão de ser humano a partir da
qual Frankl propõe a prática psicoterapêutica, é uma contribuição genial de Frankl,
não só para a psicologia, mas também para todas as ciências humanas, inclusive
aquelas que tratam do tema da formação e da educação, pois, como salientou a
filosofa Edith Stein, “toda ação educativa, destinada à formação de um ser humano,
é acompanhada por uma determinada concepção do homem, de sua posição no
mundo2” (STEIN apud BRUZZONE, 2011, p. 9, tradução nossa). A logoeducação –
neologismo criado por Daniele Bruzzone – pretende fazer uma reflexão educacional
à luz da antropologia de Viktor Frankl e dela subtrair implicações e contribuições
para a prática pedagógica (BRUZZONE, 2011, p. 7-13).
A discussão sobre a visão de pessoa que subsiste na educação é de grande
importância para a superação de entraves no processo formativo, para orientar a
prática pedagógica e para responder aos problemas que a educação enfrenta na
atualidade. Como explica Eloísa Miguez, a visão de pessoa da logoterapia:
pode oferecer elementos úteis para a construção de um sistema
de educação, no cenário atual, sem termos de abdicar de uma raiz
ontológica que foi esquecida e deve voltar à pauta de uma reflexão
pedagógica: a educação como dinamismo noético de apropriação
do significado existencial da consciência no ato de transcender
a si mesma; que constrói sua dinâmica mediante as decisões e
ações tomadas pelo sujeito em suas relações com um mundo de
significados e valores; uma educação que, em última análise, atinge
sua finalização na responsabilização pessoal (MIGUEZ, 2014, p. 1516).

2 A correção antropológica de Viktor Frankl
As ciências humanas tiveram um grande desenvolvimento no século IXX e no
século XX. Viu-se neste período o avanço em vários campos do saber sobre o ser
humano e uma proliferação de especialidades das mais variadas no campo do
estudo da humanidade. Avanço das ciências históricas, o despertar para o estudo
da vida em comunidade com a sociologia, as descobertas no campo da biologia
e da medicina impulsionadas pelos métodos das ciências experimentais, entre
tantas outras que poderiam ser acrescentadas, são marcas inegáveis deste período.
Todavia, esta mesma proliferação das especialidades dentro das ciências
humanas trouxe, pela concepção fragmentada do ser humano e pela falta de
uma antropologia integral da pessoa, o prejuízo do especificamente humano. Tal
2 “Toda acción educativa, destinada a la formación de un ser humano, es acompañada por una
determinada concepción del hombre, de su posición en el mundo” (Todas as traduções a seguir são de
nossa autoria).
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postura epistemológica é o que Frankl denuncia como reducionismo (FRANKL,
2010, p. 36-37). O problema não é a especialização em si mesma, mas o fato de tal
especialização levar a uma visão unilateral do ser humano, não levando em conta e
até mesmo negando outras dimensões que lhe pertencem:
Eu definiria reducionismo como uma abordagem pseudocientífica que
negligencia e ignora o caráter humano de determinados fenômenos
ao reduzi-los a meros epifenômenos, mais especificamente, ao reduzilos a fenômenos subumanos. De fato, pode definir-se o reducionismo
como um sub-humanismo (FRANKL, 2011, p.29).

Dentre os reducionismos do século, Frankl destaca o biologismo, o psicologismo
e o sociologismo. O biologismo é a tendência a destacar unicamente a dimensão
corpórea e os processos fisiológicos e bioquímicos que lhe fazem parte. A vida é
considerada “nada mais que” um processo de oxidação e combustão, e a dinâmica
da existência humana como fruto de processos bioquímicos.
O psicologismo é a tendência a explicar o ser humano a partir do ponto de
vista dos mecanismos psicodinâmicos, considerando-o apenas em seu aspecto
psicológico. O homem é considerado a partir de impulsos que lhe movem e ou que
reprime, de traumas e complexos dos quais é uma presa inescapável.
O sociologismo, por sua vez, coloca o ser humano como determinado pelo meio
em que se encontra. Acaba quase que por dissolver a liberdade e a escolha pessoal
em função das influências do meio social: “Tudo na vida humana é condicionado
socialmente. O sociologismo nada vê além deste fato; vê o humano cercado pelo
condicionamento e nele confinado a tal ponto que acaba perdendo de vista o fator
genuinamente humano” (FRANKL, 1978, p. 217).
Em meio a estas tendências reducionistas, a Logoterapia de Frankl aponta para a
necessidade de se ter uma visão “correta” de ser humano como ponto de partida
de qualquer psicoterapia e, poderíamos dizer, como ponto de partida de qualquer
ciência que trate do ser humano, como as ciências da educação. E o que seria esta
visão correta de ser humano e qual critério para distinguir uma “visão correta” de ser
humano de uma errada? O próprio Frankl responde: “‘Certa ou errada’, no entanto,
significa nesse contexto se, em determinada teoria ou filosofia, a humanidade do
homem se mantém preservada ou não” (FRANKL, 2014, p. 25).
A dimensão especificamente humana que a logoterapia tenta resgatar é a
dimensão espiritual. Tal afirmação, em um primeiro momento, pode soar como
uma apologia religiosa, mas não é esta a intenção de Frankl. Por isso, muitas vezes,
ou invés do termo “espiritual”, ele emprega o termo “noético” (FRANKL, 2011, p. 28).
Trata-se do reconhecimento de que o simples dado biológico, sociológico ou
psicológico não é capaz de explicar uma série de fenômenos que, tomados em
si mesmos, são impossíveis de serem deduzidos daqueles mesmos dados. Por
exemplo, o que explica que pessoas que vivam em um mesmo ambiente tomem
decisões opostamente diferentes uma da outra, ou que alguém seja capaz de
superar um impulso vital em favor de outrem.
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A logoterapia constata que existem certos fenômenos - ab-rogados pela ciência
moderna como sendo apenas sintomas ou epifenômenos de fenômenos que
também existem nos animais - que, ao contrário do que afirma o reducionismo
científico, são fenômenos primários, especificamente humanos. Exemplo disso são
a consciência e a responsabilidade. Estes fenômenos humanos:
São e continuam sendo problemas insolúveis no plano da reflexão
psicológica imanente. [...] Consciência e responsabilidade são
fenômenos primários próprios do ser humano como “elementos
existenciais”, como dois atributos básicos que pertencem ao ser
existencial, como algo que sempre esteve nele contido (FRANKL,
2007, p. 26-27).

A capacidade de se ter uma atitude diante de fenômenos somáticos e psíquicos
implica a elevação a outro nível e a abertura a uma nova dimensão, à dimensão
dos fenômenos noéticos, ou dimensão noológica – em distinção à biológica e
psicológica: “É nessa dimensão que os eventos tipicamente humanos devem ser
localizados” (FRANKL, 2011, p. 28).
Aqui é importante ressaltar que Frankl não tem uma visão dicotômica do ser
humano ou que pregue a desvalorização do corpo ou do dinamismo psicológico.
Frankl vê no ser humano uma unidade apesar das várias dimensões: “Eu gostaria
de definir o homem agora como unidade apesar da pluralidade: porque há uma
unidade antropológica apesar das diferenças ontológicas” (FRANKL, 2010, p. 42).
O homem é “unitas multiplex”, expressão de Santo Tomás de Aquino utilizada
muitas vezes por Frankl (2010, p. 42; 2011, p. 33) para explicar que neste mesmo
ser existe uma variedade de dimensões, mas uma unidade fundamental. Frankl
é decididamente contrário, isto sim, a qualquer tentativa de excluir ou reduzir
alguma destas dimensões, seja ela qual for.
Baseada nesta visão de pessoa, visão esta que procura valorizar o especificamente
humano, a logoeducação dá uma ênfase especial nas chamadas forças
psiconoéticas do ser humano como ponto de partida da formação. Trata-se de
olhar não apenas o aspecto do desenvolvimento das potencialidades psicológicas
que estão envolvidas no processo educativo, mas também as forças espirituais que
estão envolvidas neste processo, atuando como verdadeira força motivacional
para que, de fato, a educação aconteça. Como explica Eloísa Miguez,
As forças psiconoéticas do ser humano – liberdade, responsabilidade
e o dinamismo autotranscendente da vontade de sentido – são
como que orientadas a um universo de conteúdos objetivamente
válidos – sentido e valores – que uma vez realizados contribuem à
autoformação da personalidade. As atividades específicas do espírito
se transformam numa espécie de “energia” da atividade educativa [...]
(MIGUEZ, 2015, p. 86).

A dimensão espiritual faz do ser humano um ser livre. Frankl não nega que os
fatores biopsicossociais determinam em certa medida a vida humana. Ele nega
que esta determinação seja absoluta e que ela sequestre a liberdade humana
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inteiramente. O homem não é livre das circunstâncias em que se encontra, mas
é livre para dar uma resposta a esta circunstância. “O ser humano possui pulsões,
mas não é absolutamente ‘possuído’ por elas”3 (BRUZZONE, 2011, p. 106, tradução
nossa).
Na vida de cada ser humano existe algo de “destino”, isto é, aqueles fatores contra
os quais nada pode, e sobre os quais não tem nenhuma responsabilidade ou culpa.
Todavia, o homem é livre para tomar uma posição e uma atitude frente ao seu
destino:
O destino pertence ao homem como o chão a que o agarra a força
da gravidade, sem a qual lhe seria impossível caminhar. Temos que
comportar-nos em relação ao destino como em relação ao chão que
nós pisamos: estando em pé; sabendo, entretanto, que este chão é o
trampolim donde nos cumpre saltar para a liberdade. Liberdade sem
destino é impossível. (FRANKL, 2010, p. 120)

Negar a liberdade frente ao destino coloca o ser humano em uma posição fatalista
diante da vida, que impede as pessoas de porem em prática a autodeterminação
em direção a algo, uma causa, ou alguém. Para Frankl isto é um reducionismo que
pode vir a ser patológico, pois “ser homem significa essencialmente pôr-se em
relação e estar voltado para qualquer coisa diferente de si” (FRANKL, 2005, p. 61).
Para a logoterapia, a consciência da própria liberdade restitui à pessoa a dignidade
de ser humano e a capacidade de “tomar as rédeas” da própria vida. Isto é algo de
fundamental importância para as atividades educativas, “cujo propósito consiste
em aumentar a liberdade e a responsabilidade das pessoas para que possam levar
uma existência autêntica, apesar das exigências e condicionamentos aos quais
estão continuamente expostas”4 (BRUZZONE, 2011, p. 109).
Tal liberdade não deve ser reduzida à arbitrariedade individual: “Ser livre é apenas
o aspecto negativo do fenômeno completo, no qual o aspecto positivo é ser
responsável” (Frankl, 2005, p.54). Liberdade e responsabilidade são constitutivas
do ser do homem. A liberdade se dá em vista da responsabilidade, que consiste
em dar respostas pessoais e concretas às perguntas que a vida ou as circunstâncias
interpelam o ser humano.
Por isso Frankl faz uma dura crítica aos sistemas de ensino que se baseiam apenas
em mecanismos psicodinâmicos, que anulam as tensões próprias da busca de
sentido. Quando em uma conferência nos Estados Unidos um professor lhe fez
uma pergunta sobre o tédio e apatia dos estudantes, o doutor de Viena respondeu:
Mas como, enfim, pode um aluno desses tomar alguma iniciativa, se,
na sala de aula, ele aprende é que o ser humano não é nada mais
do que um campo de batalha para reivindicações conflitantes de
3 “El ser humano posee pulsiones, pero no es absolutamente ‘poseído’ por ellas”.
4 “[…] cuyo propósito consiste en aumentar la libertad y la responsabilidad de las personas para que
puedan llevar una existencia auténtica, más allá de las exigencias y de los condicionantes a los que
están continuamente expuestos”.
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aspectos da personalidade, como id, ego e superego? Ora, como
este mesmo estudante pode desenvolver interesse por algo, se,
em sua classe, prega-se que valores e ideais não são nada além de
formações reativas e mecanismos de defesa? O reducionismo só
mina e enfraquece o entusiasmo natural da juventude. (FRANKL,
2014, p. 110).

Mas o que afinal de contas mobiliza a liberdade e a responsabilidade? As
teorias que têm uma visão reducionista do ser humano apostam no princípio da
homeostase: um postulado advindo da biologia segundo o qual todo ser vivo
busca um equilíbrio para manter-se vivo. E esta busca pelo equilíbrio, à qual as
tendências filosóficas e psicoterapêuticas adeptas de reducionismos explicam
cada uma à sua maneira, é o que move a vida humana.
Frankl não tem dúvida de que aquilo que realmente move o ser humano é a
vontade de sentido, em contraposição aos conceitos herdeiros do princípio da
homeostase de “vontade de prazer” e “vontade de poder”, que ele identifica com as
teorias motivacionais de Freud e de Adler, respectivamente.
O homem procura sempre um significado para a sua vida. Ele está
sempre se movendo em busca de um sentido de seu viver; em outras
palavras, devemos considerar aquilo que chamo de “vontade de
sentido” como o “interesse primário do homem” (FRANKL, 2005, p. 23)

Ou seja, para Frankl cada ser humano tem dentro si uma aspiração para encontrar
sentido para a vida, seja como um absoluto (um supra-sentido), seja em cada
momento e circunstância:
Por que o ser humano já é de si um ser ordenado ao sentido, muito
embora ainda mal o conheça, havendo aí como que um pré-saber
acerca do sentido, e é uma ideia do sentido o que está também na
base daquilo que em logoterapia se denomina “vontade de sentido”.
Mesmo que o não queira, mesmo que o não reconheça, o homem
acredita num sentido, até o último suspiro. (FRANKL, 2010, p. 299).

Liberdade, responsabilidade e vontade de sentido são forças espirituais inerentes
a todo ser humano a serem aproveitadas pelo processo formativo e educacional.
Como Víctor García Hoz apresenta em sua “Educación Personalizada” (1988, p. 19),
etimologicamente a palavra “educação” possui uma dupla significação. A primeira é
“conduzir”, levar de um estado a outro. A segunda é “extrair”, tirar de dentro. Embora
as duas significações tenham a sua validade e aplicabilidade, a logoterapia enfoca
mais a segunda por entender que em primeiro lugar a educação, muito mais do
que o resultado de uma influência externa, é resultado de um desenvolvimento
interior.
A abordagem da educação a partir das forças psiconoéticas proposta pela
logoterapia e análise existencial coloca ênfase no processo interior de cada
indivíduo, que é único e irrepetível e deve tomar em suas próprias mãos sua
existência para realizar o sentido da própria vida e as possibilidades de valores que
lhe cabem.
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Tal tendência não estaria menosprezando o papel do educador e das instituições
quando se coloca em destaque a função da liberdade, da responsabilidade e
da vontade de sentido de cada indivíduo? Com certeza não, se a educação for
entendida, além da transmissão de informações, conhecimentos e técnicas,
também como “aperfeiçoamento das funções superiores do homem, do que
este tem de especificamente humano” (HOZ, 1988, p. 24). Ou seja, na educação
o conhecimento é transmitido tendo em vista o desenvolvimento das potências
noéticas.
Nesta perspectiva, o educador pode desempenhar um papel importante ao
ajudar o educando a refletir sobre a situação concreta na qual o próprio educando
está inserido para ajudá-lo a encontrar o sentido que o aguarda. O logoeducador se
torna uma espécie de “guia” na busca pelo sentido (BRUZZONE, 2011, p. 181-183).
O próprio Frankl a este respeito disse que “a educação deve, portanto, guarnecer o
homem com os meios para encontrar o sentido” (FRANKL, 2014, 108).

3 Tensão existencial e autotranscendência como fatores formativos
Ao propor um confronto entre a existência e o sentido, entre a circunstância e a
realização de valores, a logoterapia e análise existencial evidencia a tensão entre
“ser” e “dever ser”. Para Frankl, é esta tensão que caracteriza uma existência humana
autêntica e pode dar ao homem a autorrealização que ele busca.
Este postulado contrasta com muitas teorias da motivação humana muito em
voga, que afirmam que o homem é um ser que tem certas necessidades e busca
satisfazê-las para assim diminuir a tensão e encontrar um equilíbrio. Tal ideia advém
do conceito de homeostase, já explicado anteriormente, apoiando-se em uma
antropologia que não enxerga nada além de processos biológicos e mecanismos
psicológicos, e que, embora muitas vezes não de maneira explícita, impregna
muitas ciências humanas, levando a uma compreensão do ser humano como um
ser que busca alívio de tensão para encontrar equilíbrio.
Freud, Adler, Jung, cada um a seu modo, apresentam esta visão em suas teorias.
Entretanto, não é apenas a psicologia europeia que cai no perigo da homeostase.
Frankl percebia em outras correntes o erro de desconsiderar a “intentio” como
condição da existência humana, como é o caso de alguns humanistas dos Estados
Unidos (Maslow, Horney), que tinham seu baluarte no conceito de autorrealização:
o homem deve buscar a realização se si como valor primordial.
Segundo Frankl, a autorrealização só pode acontecer como um efeito da
autotranscedência, da capacidade do ser humano de ir além de si mesmo:
“A autorrealização é e deve seguir sendo sempre um ‘efeito não intencional’
da autotranscendência, esta sim a motivação originária e fundamental do ser
humano”5 (BRUZZONE, 2011, p. 75, tradução nossa).
5 “La autorrealización es y debe seguir siendo siempre un ‘efecto no intencional’ de la autotrascendência
que, por lo tanto, sería la motivación originaria y fundamental del ser humano”.
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Para encontrar a realização pessoal o ser humano necessita desenvolver e
manter a tensão entre ser e sentido, tensão que provoca o ir além se si mesmo e
da circunstância em que se encontra. Por isso, a autotranscendência é necessária e
essencial à vida humana: “No homem há sempre uma discrepância entre, de uma
parte, o ser; de outra, o poder e o dever. Esta discrepância, esta distância entre
existência e essência são inerentes à vida humana como tal” (FRANKL, 1978, p. 232).
Nesta tensão existencial entre “ser” e “dever ser” acontece o desenvolvimento
pessoal, o que leva a logoterapia a ver na capacidade humana da autotranscedência
um potente dinamismo formativo. O autodistanciamento e a autotranscendência
se complementam no processo de formação: “unidos estes dois fatores são
responsáveis pelo processo de formação e transformação da personalidade”
(BRUZZONE, 2011, p. 118)6.
Todavia, embora seja constitutivo de todo ser humano essa aspiração pelo
sentido da vida, cada ser humano é único e, por isso, cada um deve responder de
forma livre a tal imperativo vital, que também será único e irrepetível. A vontade
de sentido está presente em todo homem, mas cabe a cada um descobrir e realizar
o sentido de sua própria vida e a cada momento, como uma resposta à pergunta
existencial que a vida lhe propõe. Consequentemente, quando se fala de realização
do sentido da vida:
Trata-se da realização da possibilidade de valor que incumbe a
cada indivíduo particularmente. “Chega a ser o que és” não significa
somente “chega a ser o que podes e deves ser”, mas também “chega a
ser o que só tu podes e deves ser” (FRANKL, 1974, p. 232).

Na realização do sentido da vida, que “reside na diminuição desta discrepância,
no encurtamento desta distância” (FRANKL, 1974, p. 232) entre ser e dever ser, a
educação pode desempenhar um papel muito importante, já que, segundo Frankl,
a educação deve fornecer ao homem um auxílio para encontrar o sentido de sua
existência:
A educação não deve limitar-se a transmitir conhecimento, nem
contentar-se com o repasse das tradições. Ela deve, sim, refinar a
capacidade humana de encontrar aqueles sentidos únicos que não
se deixam afetar pelo declínio dos valores universais [...]. A educação
deve, portanto, guarnecer o homem com os meios para encontrar o
sentido (FRANKL, 2011, p. 108).

Fica claro aí o horizonte mais amplo em que se insere a missão da educação e o
papel do educador na logoterapia, enquanto responsável por “afinar a consciência”
do educando, como o faz notar Bruzzone (2011).
Frankl repete inúmeras vezes em seus escritos que “o sentido não pode ser dado
arbitrariamente, mas deve ser encontrado responsavelmente” (2011, p. 82) e por
isso “o paciente deve encontrar o sentido espontaneamente” (2011, p. 87). Por
6 “Unidos, estos dos factores son responsables del proceso de formación y transformación de la
personalidad”.
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analogia, estes princípios dados para o consultório psicológico também se aplicam
ao campo educacional: “o papel da educação, mais do que transmitir tradições
e conhecimentos, deveria ser o de refinar a capacidade humana de encontrar
sentidos únicos” (FRANKL, 2011, p. 84).

4 O amor como sentido
Um dos meios através dos quais uma pessoa pode encontrar o sentido a realizar é
o amor. A axiologia frankliana vê nos valores caminhos que apontam para o sentido
e os distingue em três tipos: valores de criação, valores de experiência e valores de
atitude (FRANKL, 2011, p. 90).
De acordo com a logoterapia, podemos descobrir esse sentido da
vida de três diferentes formas: 1. criando um trabalho ou praticando
um ato; 2. experimentando algo ou encontrando alguém; 3. pela
atitude que tomamos em relação a um sofrimento inevitável
(FRANKL, 2014, p. 135).

O amor se insere nesta segunda categoria de valores. Frankl mostra, assim,
que o sentido pode ser encontrado no encontro com “outro ser humano em sua
originalidade única – amando-o” (FRANKL, 2014, p.135).
Talvez seja conveniente, antes de tratar do poder formativo do amor, esclarecer
o que Frankl entende por amor, já que na cultura hodierna, chamada a cultura do
“amor líquido” (BAUMAN, 2004), amor é uma palavra muito usada, mas com pouca
densidade de significado. Vilipendiada pelos reducionismos, nem a ideia de amor
escapou ao golpe que sofreu o humanismo do século XX. É notável que a derrocada
das tradições e dos valores, unida a uma antropologia deficitária, faz com que as
pessoas percam de vista este que é um dos aspectos mais reveladores da essência
do homem (FRANKL, 2011, 29-30). Nesse sentido, quando se fala de amor, Frankl
salienta que:
[...] devemos lembrar-nos de que este é um fenômeno
especificamente humano. E devemos ver que isso seja preservado
em sua humanidade, em vez de tratá-lo de forma reducionista [...].
O homem não é, como as teorias predominantes da motivação
gostariam que acreditássemos, um ser basicamente levado a
gratificar suas necessidades e a satisfazer seus impulsos e instintos e
assim manter ou restaurar a homeostase, isto é, o equilíbrio interno.
Ao contrário, o homem – por conta da qualidade autotranscendente
da realidade humana – basicamente procura expandir-se para fora
de si, seja em direção a um sentido a realizar, seja em direção a um
outro ser humano a quem busca para um encontro de amor (FRANKL,
2005, p. 73-74).

Um dos termos que Frankl utiliza para qualificar a visão reducionista do ser
humano, a qual, além de desprezar o amor como algo especificamente humano
despreza também a busca pelo sentido da vida, é o termo niilismo. Não é de se
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estranhar que imbuídas de uma antropologia reducionista, as pessoas deixem de
aspirar pelo amor como ideal supremo. Privado da tensão entre existência e sentido,
ser e dever ser, o ser humano, frustrado em sua vontade de sentido, encontra
apenas o vazio existencial. Segundo Frankl, frutos do niilismo, a violência, o suicídio
e as dependências são sintomas do vazio que existe no coração das pessoas.
Para o pensador de Viena, a extrema banalização da sexualidade tão em voga
na cultura contemporânea, fazendo do sexo um substituto do amor, ou ainda,
separando sexo e amor, é fruto também da frustração da vontade de sentido: “Em
nossa cultura atual nós testemunhamos aquilo que alguém chamaria de inflação
do sexo. Isso só é compreensível dentro do amplo contexto do vácuo existencial
[...]” (FRANKL, 2005, p. 76).
Quanto mais alguém anda à caça do prazer, mais o rechaça. É como
se aquela sensação de vazio, que definimos com vácuo existencial,
conduzisse a uma inflação da sexualidade. Afinal, só no vácuo
existencial é que a libido sexual pode medrar (FRANKL, 2010, p. 204).

Como a logoterapia apela sempre para o resgate do que é especificamente
humano, Frankl discorda de qualquer antropologia que veja no amor apenas um
efeito de forças psicodinâmicas ou efeito de processos químico-orgânicos:
O amor não é mera sublimação da sexualidade, pela simples razão
de que, muito ao contrário, constitui condição e pressuposto de um
processo sem o qual é de todo em todo inconcebível qualquer coisa
que se assemelhe a sublimação (FRANKL, 2010, p. 177).

Tendo em vista a compreensão de Frankl acerca do ser humano, podemos de
forma sintética apontar as seguintes características do amor conforme o entende a
logoterapia: o amor é especificamente humano; o amor genuíno brota da dimensão
espiritual da pessoa; o amor se dirige à unicidade do amado; e, por fim, o amor
abre o homem ao horizonte dos valores: “O amor é um fenômeno especificamente
humano” (FRANKL, 2010, p. 176).
Em um primeiro momento esta afirmação parece muito óbvia, mas não é,
tanto que se coloca em relevo o fato de que muitas teorias não diferem certos
comportamentos do ser humano de processos que acontecem com os animais,
quase que equiparando de modo absoluto um e outro. Nesta forma de pensar,
o amor [...] passa a ser interpretado como a sublimação de impulsos
e instintos sexuais que o homem tem como os outros animais. Tal
interpretação apenas bloqueia a possibilidade de um entendimento
adequado do fenômeno humano (FRANKL, 2005, p. 73).

O fenômeno do amor é um fenômeno primário no ser humano, ou seja, brota
exclusivamente da capacidade humana da autotranscendência que, por sua vez,
está fundamentada na dimensão espiritual do ser humano.
Considerando que o ser humano é “unitas multiplex”, uma unidade de três
dimensões – biológica, psicológica e espiritual – a cada uma das dimensões do
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ser humano corresponde uma atitude para com a outra pessoa (FRANKL, 2010, p.
74-76). À dimensão biológica corresponde a atitude sexual, à dimensão psicológica
corresponde a atitude erótica, em sentido amplo do termo, e à dimensão espiritual
corresponde a atitude que Frankl chama propriamente de amor.
Esta terceira atitude chamada de amor, em sentido estrito, diz respeito ao modo
mais profundo de se relacionar com uma pessoa: “entrar em relação com ela como
algo espiritual” (FRANKL, 2010, p. 175). Neste tipo de relação, o outro é escolhido
não por causa de forma e atrativos físicos, como acontece na dimensão biológica,
nem somente por causa de talentos e traços emocionais, como na dimensão
psicológica, mas o outro é escolhido pelo seu “cerne” espiritual: “O amor é, portanto,
a atitude que se relaciona diretamente com a pessoa espiritual do ser amado”
(FRANKL, 2010, p. 175). Por isso, “quem ama de verdade é como se visse através
da ‘roupa’ física e psíquica da pessoa espiritual, para pôr os olhos nela própria”
(FRANKL, 2010, p. 176).
Sendo assim, o amor tem uma capacidade especial de captar outro ser humano
em sua unicidade. Faz com que aquele que ama veja, para além do aparato
biológico e psicológico, a essência da pessoa amada e o fato de esta outra pessoa
ser única e insubstituível. Como o próprio Frankl explica:
No amor, o amado é essencialmente captado como um ser irrepetível
no seu ser-aí (Da-sein), e único no seu ser-assim (So-sein), que é o que
ele é; concebido como Tu e, enquanto tal, acolhido num outro Eu.
Como figura humana, vem a ser, para quem ama, insubstituível,
ninguém podendo fazer as vezes dele, sem que por isso ou para isso
tenha que fazer seja o que for (FRANKL, 2010, p. 173).

Por fim, o amor abre o homem ao mundo dos valores. Como já foi dito
anteriormente, para Frankl, a experiência do amor se insere dentro do segundo
campo de valores, valores vivenciais: “O amor representa o campo onde de um
modo especial, são realizáveis os valores de vivência. O amor é, afinal, a vivência
em que, pouco a pouco, se vive a vida de outro ser humano, em todo o seu caráter
de algo único e irrepetível” (FRANKL, 2010, p. 172).
Como tal, o amor tem o poder de mobilizar a vontade humana em direção à
realização do sentido:
O amor dá àquele que ama uma maior altura no que diz respeito
à ressonância humana em face à plenitude dos valores. Abre o
espírito ao mundo, na sua plenitude de valores, a “toda a gama dos
valores”. Assim, o amante, ao entregar-se a um Tu, experimenta um
enriquecimento interior que transcende este Tu: o cosmos inteiro
torna-se para ele mais vasto e mais profundo na sua valiosidade;
resplandece o raio de luz daqueles valores que só o enamorado sabe
ver, pois, afinal, não faz cegos o amor, mas sim videntes – dando uma
aguda visão para os valores (FRANKL, 2010, p. 173)

Esta abertura ao horizonte dos valores atinge o âmago daquele que ama e
também pode atingir aquele que é amado. Mas é importante salientar que a

STUDIUM, Várzea Grande, ano 3, n. 4, p. 1-106, abril 2017

56

|

O amor e seu poder formativo: contribuições da logoterapia para a educação

logoterapia percebe que a pessoa que ama se enriquece ao abrir-se para os
valores, e, de alguma forma, este amor doado sempre pode preencher com sentido
a vida de quem se doa, mesmo se não houver reciprocidade da parte daquele que
é amado: “O aperceber-se dos valores não pode senão enriquecer o homem. Este
enriquecimento interior chega a preencher, em parte, o sentido da sua vida [...]. É
por isso que o amor nunca pode deixar de enriquecer a quem ama em qualquer
caso” (FRANKL, 2010, p. 192).
Não obstante, o amor também possui a força de despertar tal abertura ao
horizonte dos valores também na pessoa amada. Sobre este aspecto Frankl diz que
o amor é profético, pois, além de captar a essência do outro, sua singularidade, o
amor enxerga aquilo que o outro pode vir a ser.
Citando outros autores que o influenciaram, Frankl diz:
Scheler define o amor como um movimento espiritual em direção ao
mais alto valor da pessoa amada, um ato espiritual em que esse valor
– a que ele chama a “salvação” do homem – é captado. Não anda
longe disso o que diz Spranger: o amor para este autor reconhece as
possibilidades de valor do ser amado. É o que V. Hattingberg exprime
por outras palavras: o amor vê o homem tal como Deus o pensou.
(FRANKL, 2010, p. 191).

No ato espiritual que caracteriza o amor como o encontro profundo entre duas
pessoas – encontro que envolve as dimensões físico-biológica e psicológica,
mas que ao mesmo tempo as ultrapassa –, o amado intui a essência da pessoa
amada, que não pode ser vista a não ser por aquele que ama, e intui também as
potencialidades da pessoa amada, vendo coisas que ainda não são reais, mas que
podem ser realizadas.
Nas palavras de Frankl, o amor vai mais longe:
Através do amor, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a
realizar essas potencialidades. Conscientizando-a do que ela pode
ser e do que deveria vir a ser, aquele que ama faz com que essas
potencialidades venham a se realizar (FRANKL, 2014, p. 136).

É possível, então, perceber que o amor afeta de um modo positivo as mesmas
forças psiconoéticas envolvidas no processo de formação-educação. No fenômeno
humano do amor, a liberdade individual se dirige de forma responsável a um tu,
levando a pessoa a sair de si mesma, despertando sua consciência para a gama de
valores que pode realizar em sua própria vida e também ajudando o outro a abrirse para a realização de suas potencialidades.

5 Educar para o mais alto: o amor
Viktor Frankl, fazendo uma contraposição entre a logoterapia e a psicanálise,
chamava a terceira escola de psicoterapia de Viena de “psicoterapia das alturas”,
por fazer com que o homem aspire aos mais altos valores, à realização do sentido
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da vida, ao invés de se deter apenas em escavar as profundezas do inconsciente
em busca dos traumas e das motivações ocultas. E Frankl não hesita em dizer que
“o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela
existência humana” (FRANKL, 2014, p. 55).
A discípula de Frankl, Elizabeth Lukas, explica que a realização do amor é um dos
mais altos valores que se pode aspirar: “É uma possibilidade fascinante a de que o
‘sentido último’ da vida humana possa consistir em ‘progredir rumo ao amor’ [...].
‘Progredir em direção ao amor’ seria o critério para avaliar se a vida de uma pessoa
tem sentido” (LUKAS, 2002, p. 28).
Da realização do sentido e disponibilidade para o amor depende a humanização
da pessoa, como Frankl recorda:
Em serviço a uma causa ou no amor a uma pessoa, realiza-se o
homem a si mesmo. Quanto mais se absorve em sua tarefa, quanto
mais se entrega à pessoa que ama, tanto mais ele é homem e tanto
mais é si mesmo. Por conseguinte, só pode realizar a si mesmo à
medida que se esquece de si mesmo (FRANKL, 2015, p. 15).

Todos estes apontamentos de Frankl e da logoterapia sobre o ser humano, o
sentido da vida e a realização dos valores trazem contribuições importantes para o
campo da educação e da formação humana. Estimulam que aconteça, de fato, uma
verdadeira humanização do processo formativo-educativo. É preciso recuperar e
valorizar o especificamente humano nas ciências humanas, inclusive na educação.
A educação, em sentido amplo e pleno, só pode acontecer a partir da mobilização
de fatores especificamente humanos, que levam à realização de valores, e o amor
se mostra como um fator que tem um grande poder formativo. Olhando o itinerário
formativo como uma proposta de autoconfiguração pessoal em torno de um
sentido a se descobrir e realizar, uma das propostas da logoeducação é despertar a
consciência e desenvolver a capacidade de cada ser humano para o amor.
Entretanto, valores não podem ser aprendidos através de livros e bons conselhos.
“Valores não podem ser ensinados; valores devem ser vividos. Tampouco o sentido
pode ser dado. O que um professor pode dar, nesse caso, nunca é o sentido, mas
um exemplo da própria dedicação pessoal [...]” (FRANKL, 2011, p. 109-110).
É claro que isto não dispensa o discurso sobre os valores, sua reflexão, o
aconselhamento. Mas tais elementos só ganham força à medida que são vividos
por quem os propõe. Caso contrário, será apenas flatus focis. A proposta da
logoterapia é uma via de mão dupla: para despertar o paciente para o brilho do
Logos, o terapeuta precisa estar convencido da importância do Logos em sua
própria vida; para despertar os demais para os valores, para o amor, o educador
deve primeiro ser portador desta experiência para ser seu porta-voz autorizado.
Para um educador fazer com que alguém entenda o amor como tarefa pessoal
é preciso fazer como que em sua própria vida “desponte o brilho do sentido”, o
brilho do amor, “pondo à disposição da vontade” do educando “o querê-lo ou não”
(FRANKL, 2010, p. 101).
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No caminho de descoberta de suas próprias potencialidades como ser humano, o
educador pode ser para o educando um mentor que desperta a força interior do amor
em direção ao crescimento pessoal. A logoterapia apela para que o educador não
cumpra simplesmente o papel de “pacificador” (FRANKL, 2011, p. 62), ou seja, aquele
que tem o interesse em que o “equilíbrio interior” seja restaurado; mas um “guia” que
incentiva uma sadia tensão: “Os guias põem-nos em face dos valores e do sentido,
oferecendo-os à vontade de sentido; os pacificadores, em compensação, tentam
aliviar-nos da carga de qualquer acareação com o sentido” (FRANKL, 2010, p. 104).

Conclusão
Consumismo, hedonismo, coletivismo e conformismo, unidos ao tédio e à apatia
apresentados pelos estudantes, têm sido apontados como fatores que minam as
relações sociais e subjugam o homem moderno ao vazio (BRUZZONE, 2011, p. 143149). Lançando um olhar sobre estes problemas da época contemporânea, Rollo
May diz que “o verdadeiro problema das pessoas de nossa época antecede ao do
próprio amor: é tornar-se capaz de amar” (MAY, 2012, p. 195).
Uma missão da educação no século XXI é devolver ao homem a verdadeira noção
de amor, amor sólido e verdadeiro, e despertar sua consciência para o fato de que,
exatamente por ser humano, possui uma dimensão espiritual que o torna livre e
responsável, sendo, portanto, capaz de amar, capaz inclusive de fazer sacrifícios
por amor. Ao contrário de afastá-lo da felicidade, isto o torna verdadeiramente
humano e o faz mais feliz.
A logoeducação se apresenta como um antídoto para o vazio existencial da
contemporaneidade, levando as pessoas a refletir sobre a essência do ser humano
e suas potencialidades, o que é o homem e o que de melhor ele pode ser. Volta a
evidenciar que o ser humano é diferente dos animais, que aspira a um sentido por
se realizar, e que este sentido pode ser realizado (MIGUEZ, 2014, p. 13-14).
A vontade de sentido é uma motivação primária do ser humano. Sendo o amor
um dos aspectos do sentido, poderíamos, então, falar também de uma “vontade
de amar”. Assim como a vontade de sentido acompanhará o homem até o último
suspiro (FRANKL, 2010, p.299), também o acompanhará até o fim uma “vontade de
amar”. Cabe à educação tornar o homem cônscio de tal aspiração e utilizá-la como
meio de crescimento pessoal.
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OS NOVOS MODELOS DE FAMÍLIA E OS DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO1
THE NEW FAMILY MODELS AND CHALLENGES FOR TRAINING TODAY
Ms. Evandro Stefanello
Esp. Edinaldo Silva Rosa
Resumo
Este artigo é resultado das avaliações e acompanhamentos realizados durante os encontros
vocacionais, visitas à casa dos vocacionados, admissões de seminaristas ao Seminário e
pesquisas realizadas em livros e artigos publicados por profissionais, que desenvolvem
trabalhos em ambiente eclesial. Também serão utilizados os principais documentos do
Magistério da Igreja e da Conferência Episcopal sobre o assunto. O objetivo é tornar notáveis
à sociedade e à Igreja as mudanças ocorridas nas estruturas das famílias dos tempos atuais,
as consequências que isso traz para a formação dos novos presbíteros e procurar meios para
ajudá-los a corrigir algumas deficiências que podem influenciar na personalidade destes
formandos. Cientes destas realidades, o Magistério da Igreja apresenta as ferramentas para
lidar com estas situações, que é investir na formação de seus formadores.
Palavras-chave: Família. Formador. Formando. Mudanças.
Abstract
This article is the result of evaluations and follow-ups during the vocation meetings, visits
aimed at houses, seminarians at the seminary admissions and also in research in books and
articles published by professionals who develop work within the ecclesial environment. The
goal is to make remarkable society and the Church, the changes in the structures of families
of times today, and the consequences this brings to the formation of new priests and look
for ways to help them to correct some deficiencies that may influence personality these
seminarists. Aware of these realities, the Magisterium of the Church has the tools to deal
with these situations, that is to invest in training their rectors.
Keywords: Family. Rector. Seminarist. Changes.

Introdução

O

presente texto foi elaborado seguindo os seguintes passos-atividades: de início,
houve trabalho de pesquisa de campo realizado com jovens vocacionados,
durante uma semana de convivência vocacional; em seguida, realizaram-

1 Artigo adaptado do Trabalho de Conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu para Formadores
de Presbíteros, realizado pelo Instituto Santo Tomás de Aquino (ISTA), em Belo Horizonte, MG, em 2016.
O trabalho de conclusão foi orientado pelo Ms. Evandro Stefanello. Agradecemos ao Esp. Edinaldo Silva
Rosa a autorização para a publicação do artigo.
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Judicial e presidente do tribunal eclesiástico interdiocesano de Cuiabá.
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pela Faculdade Phênix de Ciências Humanas e Sociais do Brasil; Especialista em Filosofia da Educação pela
Faculdade Kurios; Pós-Graduado Lato Sensu para Formadores de Presbíteros Diocesanos do Instituto Santo
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se pesquisas em documentos da Igreja que abordam temas referentes à formação de
novos presbíteros; a frequência a aulas teóricas possibilitou-nos colher frutos de uma
experiência de estudos com professores e alunos do Instituto Santo Tomas de Aquino,
em Belo Horizonte, durante três módulos de estudos. A partir de levantamento de dados
teóricos e práticos foi possível conduzir a pesquisa que resultou neste trabalho, o qual
servirá de instrumento para trabalhar na formação de candidatos à vida presbiteral.

1 Os novos modelos de família
A família, desde o início da humanidade, tem sido reconhecida como pilar principal da
sociedade e esta exerce forte influência na formação do indivíduo desde a fase inicial até
a fase adulta. É na família que se encontra todo o referencial de valores, costumes, crenças
e comportamentos. Portanto, o equilíbrio ou o desequilíbrio de um indivíduo tem forte
influência do ambiente familiar em que este convive, bem como a sua maturidade
humana e psicológica, que o torna capaz de assumir um compromisso para toda a vida.
A expressão “novos modelos de família” era há algumas décadas atrás pouco
conhecida e comentada, porque dominava quase que exclusivamente um único
modelo de família, a família tradicional, composto pelo pai, pela mãe e pelos filhos.
Hoje, devido a alguns fenômenos sociais como o divórcio, o óbito, o abandono de
lar ou a adoção de criança por uma só pessoa ou por casais homossexuais, ou por
motivo econômico, por exemplo, por questões de migração, fugindo de guerras ou
a procura de trabalho em outros países, surgem novas “organizações” de família,
isto é, diminui-se de forma expressiva aquele modelo de família considerada
tradicional, dando lugar a novos arranjos na estruturação da família.
Depara-se, com frequência, com famílias sem a figura paterna, ou sem a figura
materna ou, em outros casos, sem a referência paterna e materna, deixando a
responsabilidade da criação e educação a cargo dos avós, de parentes, de pessoas
com parentescos distantes e até mesmo sem qualquer parentesco. Numa pesquisa2
realizada com vinte e seis adolescentes e jovens vocacionados, comprovou-se que
30,76% destes moram somente com o pai ou com a mãe, porque os pais são separados
e 3,84% moram com os avós ou outros parentes. Surgem arranjos familiares das mais
variadas formas de estruturação e que com esses dados considerados significativos,
a Igreja tem que ficar atenta para a formação destes. De acordo com Raquel Moreira:
A estrutura das famílias atuais apresenta-se muito diferente daquela
da Idade Média, o que, todavia, não significa dizer que a família esteja
se “estilhaçando” na atualidade. As mudanças ocorridas nas estruturas
familiares devem-se a inúmeros fatores sociais e, entre eles, a própria
industrialização. Com isso, o aumento do número de filhos de pais
divorciados e de relações extraconjugais, ou mesmo de famílias onde
o papel de pai e mãe é desempenhado por apenas um (na maioria
das vezes, as mães) é bastante comum (MOREIRA, 2014, p. 39).
2 Pesquisa realizada entre os dias 19 a 26 de julho de 2015, no Seminário Menor Bom Pastor, Cáceres –
MT, durante a Semana de Convivência Vocacional.
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Essas novas formas de composição familiar trazem, sem dúvida, consequências
devastadoras para a sociedade atual. O esfacelamento de parte da família no
padrão tradicional, que era moldada pelos valores religiosos, morais, culturais etc.,
fez com que outros contra-valores se instaurassem na sociedade: o individualismo,
as crises de fé, a perda da figura do pai como o líder da família e a mãe que, muitas
vezes, não assume seu papel de educadora e presença constante.
Segundo o Papa Francisco, em sua Exortação Apostólica Amoris Laetitia3 (2016,
n.32-33), as mudanças antropológico-culturais têm influenciado fortemente
as pessoas. Ele apresenta duas consequências perigosas dessas mudanças: os
indivíduos são menos apoiados do que no passado pelas estruturas sociais na sua
vida afetiva e familiar; outra questão é o individualismo exagerado que desvirtua
os laços familiares e acaba por considerar cada “componente da família como uma
ilha”.
Percebe-se que a estrutura da família, herdada de décadas passadas não muito
distantes, é bastante diferente da família atual. Para Raquel Moreira:
Aquela, era nuclear, heterossexual, monógama e patriarcal. O
pai era o seu chefe, o gerente, a honra e o próprio nome da
família. Os interesses da família sempre prevaleciam sobre os
de seus integrantes de forma individual. As mulheres e os filhos
eram considerados subordinados ao pai, chefe da família. As
mulheres tinham sua função limitada à fidelidade ao marido e
à criação dos filhos. Os filhos, por sua vez, subordinavam-se aos
interesses da família, submetendo suas escolhas profissionais
e amorosas aos interesses e necessidades da família (MOREIRA,
2014, p. 39).

O individualismo muitas vezes é consequência da ausência da figura que tem a
função de integrar a família, que são os pais. Quando estes estão separados, fica
um vazio, perdendo-se assim o elo que deveria ser o instrumento de integração,
aglutinação e comunicação dentro da família. Então, corre-se o risco da pessoa
tomar atitudes individualistas, isto é, convém aquilo que está dentro de seu mundo
e de acordo com seu interesse.
Com o crescente aumento dos divórcios e separações, a possibilidade de
instaurar uma crise de fé é muito maior, isso porque os filhos podem perder a
referência do religioso como instituição, por não ter dentro de casa o exemplo
a ser seguido de participação, de comunhão de motivação que cada criança e
adolescente precisam ter para dar os primeiros passos à Igreja, isto é, crescem
psicologicamente e religiosamente imaturos. Essa crise de fé pode ter pelo menos
duas consequências negativas: por um lado, o fim da fidelidade religiosa, isto é,
busca-se uma religiosidade sem vínculo com uma instituição, sentindo-se livre para
mudar sempre de acordo com a necessidade, transitando em diferentes igrejas e
3 A Exortação Apostólica Amoris Laetitia [A Alegria do Amor] foi publicada em 08 de abril de 2016. A
Exortação tem nove capítulos, cuja base são os resultados de dois Sínodos dos Bispos sobre a Família,
ocorridos respectivamente em 2014 e 2015.
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escolhendo aquilo de que está precisando; por outro, de acordo com a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB):
O secularismo, que estabelece uma oposição entre os valores
humanos e os divinos, atribui ao homem a responsabilidade
exclusiva por sua história. Trata-se de uma concepção do mundo,
segundo a qual esse mundo se explicaria por si mesmo, sem ser
necessário recorrer a Deus; Deus se tornou supérfluo e embaraçante.
Tal secularismo, para reconhecer o poder do homem, acaba por
privar-se de Deus ou mesmo por renegá-lo. [...] em conexão com esse
secularismo ateu, nos é proposta todos os dias, sob as formas mais
diversas, uma civilização de consumo, o hedonismo erigido em valor
supremo, uma ambição de poder e de predomínio, discriminações de
toda espécie, enfim, uma série de coisas que são outras tendências
inumanas desse humanismo (CNBB, 2010, n. 26).

Este comportamento, fundado no secularismo e na indiferença religiosa, tende a
produzir na família ou na pessoa, uma conduta social baseada no relativismo ético,
isto é, não existe pecado, tudo que convém e proporciona prazer é permitido; “sem
escrúpulos vigora mais e mais a ética da situação, a ética do sentimento, fruto de um
subjetivismo exacerbado” (CNBB, 2010, n. 26), deixando de lado a moral e a ética cristã.
A emancipação da mulher, em seu trabalho fora do lar, devido às transformações
técnicas, sociais, políticas, tem influenciado nos hábitos, valores e costumes
das famílias. A necessidade de se ausentar, para buscar a sustentação do lar ou
auxiliar na complementação do orçamento, tem causado reflexos negativos para a
formação da família. A CNBB afirma que:
A rejeição, a redução e o abandono dos filhos; as falhas dos pais na
responsabilidade de educadores; a negligente omissão paterna, que
deixa à mulher o inteiro cuidado para o sustento e educação dos
filhos, o que gera graves prejuízos na formação e desenvolvimento
das suas personalidades (CNBB, 2010, n. 22).

Enfim, todas essas problemáticas, refletem depois em jovens e adultos
desestruturados, isto é, com graves prejuízos para a formação nos seminários. Desta
forma, geralmente, estão chegando os candidatos ao ministério ordenado e isso
exige da Igreja, principalmente dos formadores, uma maior compreensão dessa
realidade e uma capacidade para tralhar esses novos desafios dentro dos seminários.
A Exortação Apostólica Familiaris Consortio [Sobre a função da família cristã no
mundo de hoje], do Papa João Paulo II, de 22 de novembro de 1981, afirma que nos
países em desenvolvimento, ou chamado Terceiro Mundo, faltam, muitas vezes,
às famílias, os recursos fundamentais para a sobrevivência, como, por exemplo,
alimentos, moradia, escolas, medicamentos entre tantas outras coisas básicas e
isso torna necessário aos pais procurar trabalho em lugares distantes ou em outros
países, ou, ainda, sujeitando-se à longa jornada de trabalho, significando, portanto,
pouca dedicação aos filhos e, consequentemente, graves prejuízos na formação e
educação destes (cf. JOÃO PAULO II, 1982, n. 6),
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Diante dessa situação colocada pelo Papa, pode acontecer também que a
família acaba transferindo para a escola a responsabilidade de cuidar e educar
seus filhos, em todos os aspectos, esquivando-se assim, da responsabilidade
que seria propriamente dos pais. Assim também, podem delegar ao seminário
aquela formação que não conseguiram transmitir aos seus filhos como acontecia
antigamente, onde o seminário era um lugar barato para que os filhos de pessoas
sem condições estudassem. Parece que hoje essa realidade começa a retornar,
principalmente para os pais que não aguentam mais terem seus filhos dentro de
casa.

2 O papel do formador diante dessas situações e as propostas da Igreja
Surge um grande desafio para os formadores, nos seminários, quando se deparam
com vocacionados vindos de famílias resultantes desses novos arranjos familiares,
isto é, que não estão dentro do padrão tradicional de família. E, hoje, essa realidade
está muito presente nos seminários. Essas situações nas quais seminaristas ou
vocacionados à vida religiosa vêm de famílias sem a referência do pai ou da mãe
e até mesmo sem as duas referências, já são muito notáveis. A exemplo de Jesus,
a Igreja deve acolher, como acolheu a samaritana (cf. Jo 8,10-11) e o cobrador
de impostos (cf. Mc 2,13-14) e proporcionar meios para uma formação saudável,
respeitosa, madura, fundamentada numa verdadeira experiência de fé e em um
encontro profundo com Jesus Cristo. O formador tem que ajudar o formando a
desenvolver suas qualidades, potencialidades, porque este se encontra em fase de
construção de sua personalidade. Além de vir de uma experiência, muitas vezes,
com deficiência na aprendizagem, de acordo com a CNBB:
Parte dos vocacionados e seminaristas padecem as consequências
de uma aprendizagem deficiente, advindas do sistema educacional
do país, da falta de oportunidade em seu ambiente de origem e dos
limites de seu desenvolvimento psico-físico. “Sem hábito de estudo,
leitura e reflexão, com dificuldades para raciocinar, ler e redigir textos
necessitam de ajuda sistemática para cultivar a leitura e redação,
para fazer síntese e pensar em meio à complexidade do mundo de
hoje” (CNBB, 2010, n. 39).

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sente a necessidade de investir
em bons formadores e em um projeto formativo pedagógico e mistagógico
que permita, ao formando, construir sua solidez como pessoa humana e cristã,
desconstruindo os complexos e traumas adquiridos durante a vida.
Entre os elementos principais constitutivos da formação destacam-se cinco, a
saber (cf. CNBB, 2010, n. 134) :
a) A dimensão humano-afetiva, que tem como prioridade o amadurecimento
da personalidade do vocacionado, aprimorando a sua formação humanoafetiva; dá-se uma atenção mais personalizada a cada candidato ao presbiterado,
com psicoterapia e dinâmicas de grupo; oferece-se suporte para que possa
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autoconhecer-se e perceber seus limites e defeitos; oferece-se ainda orientações
sobre a sexualidade, o equilíbrio no relacionamento interpessoal; por fim, oferecese ajuda na formação de sua consciência e caráter.
b) A dimensão comunitária é uma tentativa de iniciá-lo e aprofundá-lo na vida
comunitária, na qual busca-se superar as tendências de isolamento e individualismo;
oferece-se formação para a prática da acolhida, abertura, partilha e solidariedade;
proporciona-se uma experiência de trabalho em grupos e de convivências; busca-se
superar os apegos pessoais, fazendo reconhecer as qualidades alheias, a seriedade
nos compromissos assumidos com os outros e com a comunidade.
c) A dimensão espiritual tem como objetivo aprofundar o formando na experiência
de Deus e de amizade com Jesus Cristo, através da consciência da vocação batismal,
da celebração diária da Eucaristia, dos exercícios espirituais, da direção espiritual,
da devoção mariana, da participação em acontecimentos importantes para a vida
da Igreja, obtendo noção de liturgia e espiritualidade, bem como conhecimento e
aprofundamento dos dogmas da Igreja, etc.
d) A dimensão intelectual visa complementar a formação (humana e científica) do
ensino médio através da introdução à filosofia, metodologia de estudo, leitura e
aprendizagem, aperfeiçoamento da língua vernácula e de uma língua estrangeira
moderna, noções básicas das ciências sociais, como a história, a geografia e a
política; oferece ainda noções sobre a cultura brasileira, a economia, a administração
paroquial, a formação da consciência crítica da realidade e conhecimentos básicos
de música, teatro e artes sacras.
e) A dimensão pastoral-missionária é uma forma de iniciar o candidato para uma
compreensão da Igreja e do ministério presbiteral, preparando-o para uma vida
de igreja, na abertura para a missão e para atuar na comunidade eclesial; introduz
o candidato no conhecimento da pastoral orgânica eclesial e nos desafios das
diversas pastorais; busca-se fazê-lo conhecer as diversas experiências do povo,
inserindo-o com afinco nas realidades da sociedade onde a Igreja está inserida.
Com essas diretrizes, a Igreja quer acolher e proporcionar uma melhor formação
para os seus candidatos ao presbiterado, para que munidos desses elementos
possam desempenhar bem o seu ministério.

3 Alguns dos principais documentos da Igreja que tratam da formação nos
seminários
A Igreja baseia-se em alguns documentos do magistério para aplicar na formação
dos candidatos ao presbiterado. De forma breve, serão citados alguns destes
documentos e os pontos mais importantes que estes abordam.
O Código de Direito Canônico (CIC), nos cânones 232 a 264, trata exclusivamente
sobre os deveres e as normas estabelecidas nos seminários e casas de formação.
Inicia dizendo que “é dever e direito próprio e exclusivo da Igreja formar os que se
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destinam aos ministérios sagrados” (cân. 232). O documento destaca que o papel
de formar novos presbíteros compete ao bispo, ao reitor, à equipe de formação,
que envolve o diretor espiritual, o confessor, o psicólogo e o professor. Estes,
unidos ao bispo, têm a grande missão de contribuir para a formação. Além do mais,
a própria comunidade dos fieis tem a missão de incentivar as vocações (cf. cân.
233) e trabalhar por elas, bem como rezar ao Senhor da messe que mande mais
vocações.
O CIC destaca alguns pontos tidos como fundamentais para a formação, tais
como: a criação e a conservação de seminários menores e maiores (cf. cân. 234 e
237); a formação doutrinal, espiritual e intelectual dentro dos seminários (cf. cân.
240-247); a necessidade da formação filosófica e teológica para os seminaristas
(cf. cân. 250-252); a atenção especial para a escolha da equipe de formação e,
principalmente, aos professores (cf. cân. 253-254).
O Decreto Sobre a formação sacerdotal, Optatam Totius (OT), do Concílio Vaticano
II, afirma que é dever de todos os fieis fomentar as vocações (cf. OT, n. 2); reforça a
necessidade da formação intelectual e espiritual nos seminários menores e maiores
e uma boa escolha dos professores e superiores (cf. OT, n. 3-4); a importância da
filosofia e da teologia nas casas de formação (cf. OT, n. 13-18); acrescenta também
a importância da educação para o “espírito missionário” e a prática pastoral fora do
seminário, como forma de engajamento e troca de experiências com a comunidade
(cf. OT, n. 19-21); finaliza ressaltando a formação permanente do clero, como forma
gradual de introduzir o jovem padre na vida sacerdotal e na atividade apostólica,
proporcionando a ele a formação sob os aspectos intelectual, pastoral e espiritual
(cf. OT, n. 22). A formação permanente é tão importante quanto à formação
realizada no período de seminário.
A Exortação Apostólica Pós-sinodal Pastores dabo vobis [Sobre a formação dos
sacerdotes nas circunstâncias atuais] (PDV), do papa João Paulo II, de 25 de março
de 1992, aborda a formação dos sacerdotes nas circunstâncias atuais. É no capítulo
V, que o documento trata diretamente sobre o assunto. Enumeram-se, como nos
outros documentos anteriores, alguns pontos fundamentais para a formação dos
presbíteros, como, por exemplo, as quatro dimensões da formação: a formação
humana, ressaltando que esta é de suma importância na missão desempenhada
pelo sacerdote: “[...] para que o seu ministério seja humanamente credível e
creditável, é necessário que modele a sua personalidade humana de modo a tornála ponte e não obstáculo para os outros, no encontro com Jesus Cristo, redentor do
homem” (PDV, n. 43). A outra dimensão fundamental e indispensável é a espiritual,
porque segundo o documento Pós-Sinodal, “pela simples razão: o homem está
aberto ao transcendente, ao absoluto” (PDV, n. 45), e, além do mais, a formação
espiritual é uma ferramenta preciosa para que o formando possa aprender a fazer
uma profunda experiência com Deus e possa ajudar a outros a experimentar essa
experiência. A Exortação ressalta ainda a dimensão intelectual, pois, segundo
os padres sinodais, a própria natureza do ministério ordenado manifesta essa
urgência nas atuais circunstâncias da evangelização (cf. PDV, n. 51). A última
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dimensão evidenciada pela Exortação é a pastoral a qual tem por objetivo inserir o
candidato no meio dos fieis, para que assim possa imitar Cristo, Bom Pastor, “dispôlo, de modo particular para comungar Cristo na caridade” ( cf. PDV, n. 57).
A Exortação Pastores dabo vobis também trata sobre os lugares da formação,
sendo o Seminário menor e o Seminário maior como o lugar, não único, mas ideal,
privilegiado, onde os formandos possam fazer o encontro profundo com Cristo e
desenvolver suas potencialidades para imitar o Bom Pastor, no cuidado e zelo pelas
suas ovelhas. O capítulo finaliza dizendo que os protagonistas da formação são os
bispos, a própria comunidade do seminário, os professores, a comunidade de origem,
as associações e movimentos juvenis e o próprio candidato (cf. PDV, n. 65-69).
A Congregação para Educação Católica (CEC) apresenta um valioso documento
intitulado Orientações para a utilização das competências psicológicas na admissão e
na formação dos candidatos ao sacerdócio, o qual coloca a Igreja como responsável
pelo discernimento vocacional, pois a vocação vem de Deus e passa pela Igreja.
Portanto, o bispo, como representante de Cristo, se torna o principal responsável
pela formação (cf. CEC, n. 1). Essa vocação, suscitada dentro da Igreja, tem, como
finalidade, ajudar o formando a crescer em todos os aspectos humanos e para a
edificação e contínua construção do reino de Deus (cf. CEC, n. 2). Apesar de não
termos apreendido o Reino de Deus como um conceito ou conteúdo, convém
lembrar que este Reino foi o ponto chave da pregação de Cristo. A partir dele, Cristo
desenvolve toda a sua missão. Ele assume, de forma radical, o projeto do Pai como
sendo o seu projeto. Jesus fala com tanta segurança que nos leva a pensar que tal
projeto remonta a Ele. Assim o formador deve levar o formando a ter o Reino de
Deus como dele e não como um projeto apenas de Cristo.
O documento ressalta a importância na escolha do formador: que este seja “um
bom conhecedor da pessoa humana”, homem de sensibilidade e boa preparação
psicológica para agir de maneira razoável na admissão e demissão de candidatos
(cf. CEC, n. 3-5). Neste contexto formativo, as ciências psicológicas também ocupam
um espaço importante, pois podem oferecer uma diagnose sobre alguma patologia,
como também uma eventual terapia dos distúrbios psíquicos e, ao mesmo tempo,
apoiar o formando “no desenvolvimento das qualidades humanas” (CEC, n. 5). O
texto também salienta a importância do diretor espiritual e do confessor como
auxiliadores no processo de formação do futuro presbítero (cf. CEC, n. 5).
Cabe à Igreja o dever de verificar a presença de qualidades e dificuldades que cada
candidato tem. “É direito e dever da instituição formativa em adquirir conhecimento
necessário para fazer um juízo prudentemente certo sobre a idoneidade do
candidato”, deixando sempre claro, que não se deve expor a intimidade da pessoa,
pois todos têm o direito à boa fama, como nos fala o Direito Canônico (cf. cân. 220).
Essa averiguação tem que ser com o consentimento do candidato (cf. CEC, n. 11-12).
Por isso, é importante que o formador faça visitas para conhecer bem a realidade
da família, da comunidade, como foi o despertar vocacional do candidato antes
dele ingressar no seminário, principalmente se tinha uma vida de participação na
comunidade paroquial.
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O texto conclui falando sobre os seminaristas egressos, isto é, daqueles que já
estiveram em outros seminários ou casas de formação. Salienta que, antes de
readmiti-los, é necessário procurar as devidas informações sobre o motivo da
dispensa ou sobre a sua voluntaria saída da antiga instituição (cf. CEC, n. 16).
A esse respeito, a Organização dos Seminários e Institutos Filosófico-Teológicos
do Brasil (OSIB), na Reunião Ampliada da Comissão Episcopal Pastoral para os
Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada, realizada em Salvador, BA, de 17 a 21
de outubro de 2016, escreveu uma carta a todos os Bispos e formadores do Brasil,
onde diziam:
viemos manifestar nossa preocupação no que diz respeito à
admissão de candidatos (as) egressos oriundos de outros seminários
e institutos de formação presbiteral e/ou vida consagrada. Em
nossos momentos de partilhas, foram relatados episódios em que
alguns destes candidatos (as), depois de terem sido desligados dos
respectivos seminários ou institutos, tendo em vista sua avaliação
negativa, foram admitidos em outra diocese ou Instituto de vida
consagrada ou associações de fieis (novas comunidades), sem as
devidas informações, segundo a norma vigente, mesmo diante da
contrariedade dos formadores (OSIB, 2016).

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apresenta um precioso documento
que trata sobre a formação dos candidatos ao sacerdócio, intitulado Diretrizes
para a Formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil. Este documento fundamentase em diversos documentos da Igreja, principalmente os que foram destacados
anteriormente, visando uma linguagem muito próxima da realidade formativa
do Brasil, com uma clara e objetiva explanação de como se deve direcionar a
formação em nossos seminários no contexto atual da formação e na realidade
atual em que vive a Igreja.
O documento aborda, na primeira parte, alguns temas, como, por exemplo, os
desafios no contexto atual, os fundamentos teológicos da formação presbiteral
e o processo formativo. O texto diz que “o objetivo geral da formação dos
candidatos à vida presbiteral e da formação permanente dos presbíteros é leválos a ser santos” (CNBB, 2010, n. 84).
É inegável o valor desses documentos do Magistério, que tratam sobre a formação
dos futuros presbíteros. Eles são ferramentas nas mãos do formador, para ajudálo e orientá-lo na missão de formar pessoas para o ministério ordenado. Através
destes aparatos, o formador adquire suporte técnico e jurídico, para conhecer os
direitos e deveres e desenvolver bem seu ofício de ‘formar pessoas humanas’, e
encaminhar os fiéis ao Divino.
Faz-se mister, então, por este motivo, que o formador tome conhecimento de
todos os documentos, acima citados, e que, nas reuniões de formadores e da
OSIB, tome parte na discussão sobre os caminhos da formação a fim de saber
como colocar em prática essa riqueza que a Igreja nos oferece através dos seus
documentos. É necessária, também, a formação permanente dos formadores.
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4 Humanizar o vocacionado
O ser humano é um ser inacabado e, se é saudável, está ciente de sua imperfeição,
de seus limites e inconclusão. Portanto, é missão do formador ajudar o formando
a tomar consciência de que precisa diariamente deixar-se humanizar. Humanizar
é ter uma concepção clara do tipo de pessoa que queremos ser e construir, isto é,
como o candidato ao presbiterato vai se descobrindo e se entendendo como um
ser humano.
A pessoa que vive determinados valores, como a empatia, a solidariedade, o
cuidado, a misericórdia, está sendo, sem dúvida, humana. Quem é humano não pode
ferir o outro, pois quando o faz, sente-se ferido independentemente de qualquer
arranjo familiar do qual tenha vindo. O formador deve acompanhá-lo e instrui-lo para
ser mais compassivo, benévolo, sensível à realidade das pessoas e da comunidade
formativa na qual está inserido. É importante que este se coloque no lugar do outro,
sensibilize-se com as alegrias, as dificuldades e os sofrimentos dos outros. De acordo
com La Rosa (2014, p. 51), “entrar em contato com os próprios sentimentos é a base
para desenvolver a empatia. Como alguém que despreza as próprias necessidades e
sentimentos poderá compreender as necessidades dos outros?”
Nesse processo de humanização do formando, podem-se destacar duas coisas
importantes, com comprovados resultados, a saber, o exercício da ternura e do
elogio.
O exercício da ternura tem trazido resultados surpreendentes. Nos seminários
e casas de formação tem-se percebido diariamente o quanto esse exercício é
benéfico. Segundo La Rosa (2014, p. 65), “a ternura pertence à família do bom, da
carícia, da gentileza, do sorriso, da aproximação, da bondade, do amor, dos anjos,
do prazer, da doçura, da paz, da cumplicidade, da amizade, da fraternidade”.
A necessidade de ser amado é evidente em cada pessoa independentemente
de esta ser criança ou adulto. O formando tem necessidade de sentir que tem um
lugar no mundo, que é apreciado pelo que ele é pelo que ele faz.
Outro exercício importante é o elogio. Percebe-se que as pessoas estão cada vez
mais intolerantes e se desgastam valorizando os defeitos dos outros. E isso, dentro
dos seminários e casa de formação, causa um clima desagradável e nocivo. Por isso,
é importante que se faça a “terapia do elogio”. Elogiar faz bem, pois valoriza o outro
e se aproxima do outro, além de motivar a pessoa para a vida.
O Papa Francisco diz que “os frutos do amor são também misericórdia e perdão”
(cf. AmLaet, n. 27). O formador, a exemplo de Jesus, tem que ser o homem do perdão
e da misericórdia, sem se deixar levar pela manipulação, ingenuidade, omissão ou
até mesmo fazer “vista grossa” diante das situações que devem ser corrigidas. É
importante construir uma amizade saudável e respeitosa com o formando porque
esta ajuda a criar uma empatia entre ambos e isto contribui para a humanização e a
formação. Anselm Grün (2012, p. 96) diz que a amizade “para muitos [...] é um apoio
seguro na insegurança, um lar no desabrigo, uma pátria para o exilado”.
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5 Como trabalhar os candidatos oriundos de famílias desestruturadas
É cada vez mais comum acolher candidatos à vida sacerdotal oriundos de famílias
sem estrutura familiar organizada, e isso é muito desafiador para os formadores.
É por isso que algumas ferramentas e métodos são importantes neste processo
formativo, tais como: o psicólogo, o diretor espiritual e o confessor, os professores,
os momentos de formação e de vida comunitária.
Diante desta realidade conflituosa dos diferentes “arranjos” familiares, a Igreja
tem que usar meios para dar respaldo aos presbíteros, os quais têm o ofício de
formar novos padres. É por isso que, na equipe de formação, é indispensável a
contribuição de especialistas em ciências psicológicas para trabalhar questões
pendentes na vida dos formandos e/ou que nunca foram trabalhadas na vida
desses jovens, e que precisam ser resolvidas para evitar futuros conflitos e danos
no desempenho do ministério. É importante que o psicólogo faça uma visita,
pelo menos uma vez ao mês, à casa de formação, oferecendo a terapia de grupo e
avaliando individualmente os candidatos.
O diretor espiritual e o confessor têm funções diferenciadas, mas, no conjunto da
obra, desempenham um valoroso trabalho. O primeiro tem a missão de orientar o
candidato espiritualmente, apontando o caminho que possa levá-lo a imitar o Bom
Pastor, e corrigindo eventuais feridas causadas pela ausência de uma formação
eficiente, frutos, muitas vezes, da desestruturação familiar. O segundo tem a missão
de mostrar o valor do sacramento da confissão e a eficiência deste na vida do cristão.
Os professores desempenham um papel importante, pois são eles que têm a
missão de estimular o candidato ao conhecimento das ciências sociais, geografia,
história, cultura, economia, entre outras, além de dar suporte aos formandos os
quais não tiveram acesso a uma educação de base suficientemente adequada.
Além dos profissionais que foram mencionados, é imprescindível que nos
seminários haja momentos de formação extra, tais como, o conhecimento da
vida e estrutura da Igreja, do plano que rege a diocese na qual ele está inserido,
o conhecimento de documentos conciliares e dos Papas, os documentos das
conferencias episcopais, algumas noções de etiqueta, posturas, entre tantas coisas
básicas e essenciais no cotidiano do presbítero.
Por fim, é necessário que o formando aprenda a disciplinar-se para a oração e para
os horários da casa, seja inserido na vida comunitária, participando dos momentos
de lazer, esporte, oração, trabalho e outros.

Conclusão
O fato de reconhecer que houve mudanças na estrutura da família é um
significante passo. Como o barro nas mãos do oleiro, assim também é a missão do
formador, de modelar os candidatos à vida religiosa, cultivando suas qualidades
e capacidades e incentivando-os a serem pessoas que se colocam à disposição
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do Reino de Deus e dos irmãos, principalmente dos que mais necessitam desse
anuncio do Reino (cf. VITÓRIO, 2008, p. 219).
A Igreja, através de seus documentos, como as Diretrizes para a Formação dos
Presbíteros na Igreja no Brasil, Diretório da Pastoral Familiar, Pastores Dabo Vobis,
entre tantas outras publicações de especialistas no assunto, querem ser uma fonte
inspiradora para uma saudável formação, esboçando uma pedagogia que leve em
consideração a realidade dos chamados à vida religiosa.
Conclui-se que é necessário acolher e cuidar desses vocacionados e seminaristas
vindos desses diversos arranjos de família e, a partir daí, modelá-los, formá-los,
corrigindo as lacunas, consequências das mudanças sociais, econômicas e políticas.
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MOVIMENTOS ECLESIAIS DE JOVENS NO BRASIL
Youth Ecclesial Movements in Brasil

Ms. Antonio Ramos do Prado
Resumo
Em tempos de diversidade e pluralidade é preciso buscar a unidade, para que o Evangelho
não seja manipulado. A presente contribuição contém um olhar mais pastoral do que
científico. Pretendemos, em um primeiro momento, focalizar o olhar para as juventudes,
partilhando alguns pontos dos aspectos social, eclesial e histórico; depois, abordaremos
a dimensão das emoções e sua manifestação na família e no campo religioso, e, por fim,
apresentaremos as perspectivas e os desafios no trabalho com os movimentos eclesiais
juvenis.
Palavras-chave: Pastoral da Juventude. Movimentos eclesiais da Juventude. Igreja Católica.
Summary
In times of diversity and plurality it is necessary to seek unity, so that the Gospel is not
manipulated. This contribution is more a pastoral than a scientific one. Firstly it aims to focus
on the youth, sharing some points of the social, ecclesial and historical aspects; secondly
it approaches the dimension of emotions and their manifestation in the family and in the
religious field, and finally, it presents some perspectives and challenges in working with
youth ecclesial movements.
Keywords: Youth Pastoral Ministry. Youth Ecclesial Movements. Catholic Church.

1 Um olhar para as juventudes
a) Aspecto social

A

o analisar ou traçar o perfil das juventudes do Brasil, “é necessário ter
em conta a variedade de comportamentos e situações da juventude hoje e
a dificuldade de delinear um único perfil da mesma no mundo e no Brasil”
(CNBB, 2007, p. 15). Atualmente, 51,3 milhões de jovens de 15 a 29 anos ocupam
o solo brasileiro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(IBGE, 2010), juventudes estas originais, estratificadas socialmente, “pertencentes”
ou que “se identificam” com diversos guetos, tribos urbanas, expressões, religiões,
culturas e classes sociais. A busca do primeiro emprego e a sobrevivência nos
trabalhos informais nos grandes centros urbanos e no meio rural colocam o jovem
num contexto de conflitos e desigualdades em relação à disputa e ao acesso
ao mercado de trabalho, sobretudo, quando esses jovens são de baixa renda e
escolaridade, mulheres e negros.

Antonio Ramos do Prado - Padre salesiano da Congregação dos Salesianos de Dom Bosco, Província
de São Paulo. Mestre em Pastoral Juvenil pela Universidade Pontifícia Salesiana (UPS, Roma), Mestre em
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CNBB, Brasília, DF (2011-2019).
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Os fatores que contribuem para a permanência das desigualdades sociais, que
atingem principalmente jovens das classes populares, são a ausência de políticas
públicas essenciais, as quais não chegam aos territórios ocupados. Entre as políticas
públicas essenciais para propiciar a ascensão social estão: o direito à saúde, à
educação, ao lazer e a um sistema de segurança pública que não coloque os jovens
em condições vulneráveis, como é o caso atuação do Estado nas periferias, o qual,
na maioria das vezes, não chega, a não ser com a força repressiva como discurso
de solução ao problema da violência.
Deve-se destacar a chegada da chamada Geração Z, fortemente caracterizada
pelos efeitos do processo de globalização. É uma geração que experimenta a
predominância da comunicação virtual, a qual cria novos fluxos e leva à superação
das fronteiras entre diversos indivíduos - como as redes sociais da internet, hoje,
inseridas no cotidiano de grande parte dos jovens das diversas classes sociais.
A grande questão, nesse fenômeno, é saber até que ponto os instrumentos de
comunicação da era digital/virtual têm sido apropriado pelos jovens a fim de lhes
trazer contribuições concretas, longe da lógica consumista e individualista.
O grande destaque que as sociedades contemporâneas têm conferido às
juventudes parte do princípio de que elas são o principal termômetro das
vulnerabilidades sociais, ou, senão isso, de que são as mais vislumbráveis em
termos de violência e de processos de desumanização.
b) Aspecto religioso
É perceptível, na juventude, em especial, a urbana, no aspecto da relação com
o transcendente, o grande retorno ao sentimento religioso e à busca integradora
de si, o que se relaciona, também, às questões que dizem respeito à vida interior
e à espiritualidade. Esse aspecto constitui fator relevante para a reflexão sobre a
espiritualidade das juventudes, principalmente no que se refere às lacunas que
a racionalidade científica não consegue preencher na busca de sentido e de
integração, presente, sobretudo, nos jovens (cf. LIBÂNIO, 2003, p. 34ss). Decorre
dessa lacuna, por parte dos jovens, a busca da relação com o transcendente,
mesmo dos que estão em situações de alta vulnerabilidade social.
Constata-se também uma grande vontade de ser coerente e um grande potencial
para a alteridade que, em geral, os jovens desenvolvem a partir da adolescência.
Forma-se, também, a consciência sobre alguns valores importantes nas relações
humanas, particularmente os que se referem à busca pelo prazer e à satisfação
imediata das carências afetivas. Aqui, destacam-se dois, embora haja um conflito
no que diz respeito ao uso da autoridade: a pertença a um grupo, que confere
identidade, e o convívio familiar.
Há um grande contingente de jovens que realizam ações de voluntariado e
de solidariedade, na maioria das vezes, vinculados àlguma instituição de cunho
religioso. Isso está relacionado à admiração que possuem pelas obras sociais das
diversas expressões religiosas ou ONGs, que atuam em benefício das parcelas mais
vulneráveis da população.
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Percebe-se, de maneira similar, que o despertar para a transcendência apresenta-se
com mais intensidade nos jovens mais desprovidos de bens e de recursos materiais.
Esse despertar, porém, é marcado por uma conduta carregada de subjetividade e
de relativismo, e não tanto pelo que é institucional. Há exceções, no entanto, entre
os perfis de jovens ligados a grupos fundamentalistas, religiosos ou não, e a grupos
secretos, geralmente associados a contravenções e atos publicamente rechaçados.
Dentro do contexto das juventudes, em um mesmo espaço social, podem
conviver diversas tribos juvenis, marcadas por traços identitários e por valores
culturais ou de integração. Fazer parte de uma tribo ou de um grupo pode significar,
para os adolescentes e jovens, a minimização ou agravamento da sua condição de
vulnerabilidade. As intervenções relacionadas a esses aspectos, precisam assumir
duas vertentes: uma, estrutural, com a construção de políticas públicas eficazes,
e outra, personalizada, como forma de acompanhamento dessas juventudes,
mas que não acontece de maneira padronizada, senão pela criação de vínculos
pessoais que possibilitem efetiva transformação. Esse é o empenho proposto pela
vinculação da assessoria pastoral com o acompanhamento espiritual.
O Documento 85 da CNBB, Evangelização da Juventude: desafios e perspectivas
pastorais aponta que cabe à Pastoral Juvenil olhar os jovens a partir da sua realidade,
colaborando com a pluralidade da juventude em nossa Igreja, reconhecendo-os
como sujeitos protagonistas, sobretudo, na evangelização e na vida da própria
juventude.
“[...] alegramo-nos com as muitas ações positivas que acontecem
no meio da juventude e desejamos que a Igreja seja cada vez mais
sinal e portadora do amor de Deus aos jovens, apresentandolhes a pessoa e o projeto de Jesus Cristo como proposta segura e
transformadora para si e para o seu meio, convocando-os a se
tornarem realmente membros atuantes em suas comunidades de fé,
amando-os e acreditando em suas potencialidades, entendendo-os
em suas buscas para contribuir com a defesa e a promoção da vida,
incentivando-os a serem cada vez mais agentes de transformação da
própria realidade, estimulando os que já estão engajados a viverem
um processo contínuo de crescimento [...]” (CNBB, 2007, p. 12)

Sempre ao analisar a caminhada da evangelização e o acompanhamento da
juventude se faz necessário olhar a história, fazer a memória dos caminhos
percorridos até os dias atuais. “Diante do desafio de evangelizar a juventude
contemporânea, a Igreja não está começando do zero. Há um caminho histórico
percorrido por ela que revela uma herança muito rica” (CNBB, 2007, p. 36). Cada
geração conhece desafios, dinâmicas e sujeitos diferentes, que desenvolvem seus
papéis de acompanhamento na Igreja e na sociedade, mudando ou aprimorando
suas metodologias de evangelização de acordo com os “sinais dos tempos”. A Igreja
reconhece que a evangelização dos jovens passou e passa por diferentes mãos,
como a Pastoral da Juventude, a qual, desde a década de 1970, ainda persevera
em sua missão evangelizadora nos meios urbano e rural; as congregações, as
quais durante muitos anos foram e são protagonistas desse processo e as demais
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expressões, como os movimentos, as novas comunidades e os grupos de jovens
paroquiais, os quais procuram responder aos apelos da evangelização dos novos
tempos. Boa parte das novas gerações de jovens da Igreja vivem em profundidade
as emoções. Essa é uma porta por onde as novas comunidades e os movimentos
entram com a evangelização.
c) Aspecto histórico
A Igreja do Brasil ao longo da sua história sempre foi marcada pelos movimentos
eclesiais. Eles têm suas raízes já antes do Vaticano II. Podemos perceber que
os textos conciliares já abriam as portas para essas novas experiências, o que é
explicitado na Constituição Dogmática Lumen gentium (cap. IV), na Gaudium et spes
(n. 43), na Presbyterorum ordinis (n. 8) e, sobretudo, no decreto sobre o apostolado
dos leigos, Apostolicam actuositatem.
Desde o pontificado de Paulo VI (1963-1978), os movimentos eclesiais foram
crescendo, surgindo, inclusive, novos e ocupando o seu espaço na Igreja. As
autoridades eclesiásticas vão aos poucos acolhendo e acompanhando com
critério cada movimento. Quando começou o pontificado do Papa João Paulo II,
os movimentos ganharam mais força. Na encíclica Redemptor hominis, o Papa João
Paulo II, fala da importância de um espírito de colaboração e corresponsabilidade.
Isso fortalece, entre os leigos, a organização de apostolado laical já existente e abre
espaço para novas formas de organização apostólica laical. O Papa reconhece a
renovação espiritual promovida pelo último Concílio (Encontro com os Movimentos
Eclesiais, em Rocca di Papa, em 1987).
Apresento alguns documentos pós Vaticano II: a) Exortação Apostólica PósSinodal Christifideles laici (1989); b) Decreto Apostolicam actuositatem; c) Exortação
Apostólica Pós-Sinodal Pastores dabo vobis (1992); d) IV Congresso Mundial dos
Movimentos e Novas Comunidades (300 mil participantes), em maio de 1998; e)
Código de Direito Canônico, etc.
Até aqui percebemos uma forma de organizar os movimentos eclesiais. Sabemos
que os movimentos são formas associativas de participação na vida da Igreja e na
sua missão.
Porém, surgiram outras formas de movimentos eclesiais com perfis diferentes dos
tradicionais. Sabemos que
[...] na atualidade são milhões de fiéis leigos católicos que vivem
sua pertença à Igreja com novas formas associativas. Entre elas
encontramos os Focolares, Comunhão e Libertação, Caminho NeoCatecumenal e Renovação Carismática (CNBB, 2005).

Os novos movimentos agregam não somente leigos, mas também bispos, padres,
religiosos, etc., e trazem um jeito novo de viver a sua fé dentro da Igreja.
Os novos movimentos trazem as suas contribuições para a Igreja, tais como, a) a
acentuação da conversão, b) a sede de Deus, c) a radicalidade no seguimento de
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Cristo, d) a radicalidade da fé, e) o testemunho mais eficaz, f ) a promoção da justiça
e da paz, g) o cuidado com os pobres, h) a valorização da vida comunitária, i) a
humildade e a obediência, e j) a busca em viver e propagar a ética.
Encontramos, hoje, todos esses valores nos movimentos eclesiais. É importante
perceber que a maioria dos movimentos juvenis tentam se distanciar dos discursos
teóricos e buscam testemunhar a partir da prática – procuram viver o Evangelho
como Jesus Cristo recomenda. Abominam os discursos de livros que não
promovem uma vida espiritual – podemos dizer, de livros de tendência marxista
que, na maioria das vezes, comparam a Igreja a uma ONG.
Os movimentos eclesiais têm se tornado, pela dinâmica de seus carismas,
canais para vivência das novas formas de religiosidade diante dos
desafios da cultura moderna. Eles respondem também a necessidade
de experiência pessoal de Deus e de busca de sentidos e orientações
para a vida, com uma considerável contribuição para a vivencia da
fé, a participação de tantos na vida da Igreja e para evangelização no
mundo de hoje (CNBB, 2005).

2 As emoções
O estudo das emoções está intimamente ligado ao fascínio que esse assunto tem
despertado nos pensadores e cientistas desde a Grécia Antiga.
Na atualidade, há diversas explicações para o fenômeno emocional, concentradas
em temáticas diversas do conhecimento humano.
Derivado do latim movere, da mesma raiz latina que motivação, as emoções
significam as reações complexas que se manifestam em todos os seres humanos,
ocorrendo de maneira intensa e breve do organismo a um lance inesperado, a
qual acompanha-se de um estado afetivo de conotação penosa ou agradável
(DICIONÁRIO ELETRÔNICO DE PSICOLOGIA, 2006).
De outro modo, pode-se dizer que:
Uma emoção intensa inclui vários componentes gerais. Um desses
é a reação corporal. Quando está com raiva, por exemplo, você
pode tremer ou levantar a sua voz, embora não deseje fazer isso [...]
Quando você experiencia repugnância, por exemplo, provavelmente
franze a testa, frequentemente com sua boca muito aberta e suas
pálpebras parcialmente fechadas (ATKINSON et al., 1995, p. 336).

O cérebro recebe continuamente sinais provenientes do corpo, tal como um
espectador. Cada estado é representado sob a forma de uma combinação de
atividades de neurônios singular, em centros denominados somatossensoriais. Cada
um de nós possui um mapa pessoal dos sentimentos: alguém que experimentou o
medo, memorizou inconscientemente uma combinação de modificações de seus
parâmetros fisiológicos, que ficou gravada em um conjunto de neurônios do córtex
somatossensorial - cada vez que o conjunto for ativado, experimenta-se um novo
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sentimento de medo. Os sentimentos emergem da leitura de mapas em que estão
marcadas as alterações emocionais: estas são como reproduções instantâneas de
nosso estado corporal.
Os pesquisadores continuam a discutir sobre quais emoções podem ser
consideradas primárias, ou mesmo se existem de fato essas emoções primárias.
Alguns teóricos propõem famílias básicas, embora nem todos concordem com
elas.

a) As principais emoções e alguns dos membros de suas famílias
Ira: fúria, revolta, ressentimento, raiva, exasperação, indignação, vexame,
acrimônia, animosidade, aborrecimento, irritabilidade, hostilidade e, no extremo,
ódio e violência patológicos.
Tristeza: sofrimento, mágoa, desânimo, desalento, melancolia, autopiedade,
solidão, desamparo, desespero e, quando patológica, depressão.
Medo: ansiedade, apreensão, nervosismo, preocupação, consternação, cautela,
escrúpulo, inquietação, pavor, susto, terror e, como psicopatologia, fobia e pânico.
Prazer: felicidade, alegria, alívio, contentamento, deleite, diversão, orgulho,
prazer sensual, emoção, arrebatamento, gratificação, satisfação, bom humor,
euforia, êxtase e, no extremo, mania.
Amor: aceitação, amizade, confiança, afinidade, dedicação, adoração, paixão, ágape.
Surpresa: choque, espanto, pasmo, maravilha.
Nojo: desprezo, desdém, antipatia, aversão, repugnância, repulsa.
Vergonha: culpa, vexame, mágoa, remorso, humilhação, arrependimento,
mortificação e contrição (Goleman, 1995).
As emoções têm um papel muito importante na vida de cada um de nós, pois
a) alertam-nos para o perigo; b) proporcionam-nos a possibilidade de criar laços
com os outros, desempenhando um papel importante na vida em sociedade; c)
influenciam a tomada de decisões; d) alteram o nosso comportamento; e) fornecem
aos outros informações sobre o nosso estado interno, etc.
Algumas características das emoções são:
Tempo: a emoção tem um princípio e um fim.
Intensidade: cada emoção tem um tipo de intensidade.
Alterações corporais: traduzem-se em várias manifestações corporais.
Causas e Objetos: as emoções têm sempre uma causa e direcionam-se sempre
para um objeto.
Versatilidade: aparecem e desaparecem com rapidez.
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Polaridade: podem ser positivas ou negativas.
Reações: são sempre uma reação a algo.
Interpretação: traduzem uma interpretação dos fatos.
Desse modo, a emoção designa-se como a) um processo passageiro,
desencadeado por um estímulo (externo ou interno); b) opera a nível psíquico,
majoritariamente inconsciente, e é difícil de verbalizar; no entanto, representa
um poderoso meio de comunicação (expressão facial).
Os animais também experienciam emoções, mas a diferença é que as emoções
humanas têm como característica o modo como estão ligadas às ideias, aos
valores, aos princípios e aos juízos complexos que só os seres racionais podem
ter.
b) O aspecto religioso
A valorização da emoção no campo religioso se dá quando a Renovação
Carismática Católica (RCC) chega no Brasil. A inspiração original da RCC começou
na Universidade Católica de Duquesne, nos Estados Unidos, a partir de um
encontro entre evangélicos e católicos.
A RCC tem uma estrutura em nível paroquial, nacional, diocesana, estadual, latinoamericana (CONCLAT) e internacional (ICCRS). A estrutura de organização existe
basicamente em função do grupo de oração, que é a célula-mãe do movimento.
A partir da RCC, surgem diferentes movimentos juvenis que tem como matriz a
espiritualidade da RCC, tais como: Grupo de Oração Universitário (GOL), Jesus no
Litoral, Jovens Sarados, Jovens Renovados, Segue-me, Acampamentos, e outros.
Aqui podemos olhar de duas formas:
1 - Até a década de 1980 tínhamos uma teologia juvenil voltada mais para
o aspecto social, na qual o fazer era mais importante do que o crer. Nesse
momento, muitos jovens buscavam algo a mais do que o fazer coisas (mesmo
que essas coisas fossem a promoção humana). Cansados da Igreja e da sociedade
pragmática, os jovens buscam a experiência cristã que possa tocar-lhes o seu
coração. Uma experiência de poder falar com Deus, mais do que ler o que Deus
disse. Muitos desses grupos vivem uma vida austera e se dedicam totalmente ao
cuidado dos pobres. Outros procuram testemunhar no espaço em que trabalham
a fé cristã e resgatar a radicalidade da fé nas novas famílias que vão construindo.
2 - Um outro aspecto a ser considerado é a credibilidade. Parte dessa geração não
confia mais nas estruturas, tais como, o governo, a família, a Igreja, a escola, etc., o que
abre a possibilidade de buscar em outros lugares aonde possa haver credibilidade
e segurança. Aqui está o perigo, porque muitos grupos fundamentalistas, tanto
da direita como da esquerda, oferecem aos jovens segurança e radicalidade, ou,
muitas vezes, a salvação. Muitos jovens católicos não têm uma fé madura ou uma
formação cristã suficiente para fazer um discernimento e, na maioria das vezes,
entram em grupos radicais que os instrumentalizam.
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3 Perspectivas e desafios
a) Perspectivas
Ao longo da história os jovens sempre foram influenciados pela sociedade do
seu tempo. Sabemos que a sociedade influencia no nosso pensar e agir, seja para
o bem ou para mal. Mas o importante é perceber que o ser humano traz na sua
cultura familiar significados que destoam da sociedade em que vivem, pois os
valores se constroem desde a educação básica familiar. Dessa forma, podemos
viver em qualquer sociedade de qualquer tempo, que carregaremos conosco as
“sementes“ plantadas na nossa formação familiar.
Os jovens têm algo diferente dos adultos: a generosidade. O coração do jovem é
mais sensível do que o dos adultos. Se quisermos olhar para a história, os grandes
fundadores e fundadoras de Congregações, movimentos, novas comunidades, etc.,
foram jovens que se sensibilizaram com uma realidade histórica e abriram portas de
transformação em várias realidades. Os exemplos claros para a humanidade são os
santos, tais como, São João Bosco e Santa Teresa de Calcutá, que se sensibilizaram
com a realidade da miséria de uma porção da sociedade e se entregaram àquela
missão com o desejo de transformá-la. A partir desses testemunhos, os jovens, até
hoje seguem Jesus Cristo a exemplo desses santos.
Os jovens de hoje buscam fazer uma profunda experiência de Deus e desejam
ver, nos adultos, testemunhas eficazes de fé e do compromisso com o Evangelho.
Cansados de tantas teorias, os jovens querem cada vez mais “experimentar” Deus.
Dessa forma, os movimentos eclesiais que têm uma espiritualidade mais centrada
na oração, receberam um enorme espaço na Igreja e na sociedade.

b) Desafios
O mundo muda rapidamente. O Papa Francisco diz que “a rapidez dos processos
de mudança e de transformação é a figura principal que caracteriza as sociedades e
culturas contemporâneas” (Laudato Si’, n. 18). Essa rapidez de mudança influencia
fortemente a vida dos jovens, que vivem num estado de insegurança em relação
ao amanhã. Isso leva-os ao desespero e, muitas vezes, ao suicídio.
O avanço das novas tecnologias traz uma mudança de época que nos faz rever
alguns conceitos ligados à questão do tempo e do espaço.
Essa geração é hiperconectada. As relações se dão na sua maioria virtualmente,
a ponto de haver o grande desafio de separar o que é presencial do que é virtual.
As experiências e as informações são “consumidas” de forma mais rápida. As TVs
e as mídias sociais, em especial, as católicas, influenciam profundamente a vida
dos jovens. No Brasil, a maioria das TVs católicas nasceram a partir da RCC. Os
seus programas e músicas tocam profundamente os sentimentos dos jovens. Isso
favorece uma espiritualidade renovada, em que a oração e o louvor são a “alma” da
experiência religiosa.
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Os desafios apresentam-se na maneira de acompanhar as juventudes e cada
jovem em particular diante de uma sociedade imediatista, que não valoriza os
processos. Como dar sentido à vida dos jovens se a cultura do descartável cresce
cada vez mais? Como aproveitar essa abertura das emoções que os jovens trazem,
para ajudá-los a realizar um verdadeiro encontro com o Ressuscitado? Como
acompanhar as várias expressões juvenis que surgem todos os dias em nossas
dioceses e na sociedade?
O acompanhamento exige de nós adultos uma entrega radical, como, por
exemplo, viver verdadeiramente o discipulado e a missionariedade; valorizar
mais as pessoas do que as estruturas e as teorias vazias; estudar os fenômenos
juvenis que aparecem em nossos tempos, com rapidez; escutar os clamores das
juventudes sem emitir juízo de valor.
O Evangelho de Lucas, no Capítulo 24, narra a cena dos discípulos de Emaús. Aqui
Jesus apresenta claramente como é acompanhar pedagogicamente os jovens.
Primeiro, Jesus começa a caminhar observando o que eles estão fazendo. Em
seguida, Ele se aproxima dos dois jovens. Depois, pergunta: “O que vocês estão
falando pelo caminho?”, e então, com paciência, Jesus escuta o clamor daqueles
jovens. Depois que eles terminam de falar, Jesus faz uma retrospectiva histórica
que vai enchendo o coração dos jovens de esperanças. Uma outra didática de
Jesus, que o texto apresenta, é quando Ele quis continuar o caminho, mas os jovens
pedem com insistência para que Jesus fique com eles. Nesse permanecer com eles,
Jesus se revela totalmente ao partir o pão. E os jovens assumem definitivamente o
discipulado e a missionariedade.
Aqui está uma verdadeira pedagogia do acompanhamento dos jovens. Os
jovens são fundamentalistas porque lhes falta o acompanhamento e o exemplo
de vida. Os movimentos eclesiais, muitas vezes na história da nossa Igreja, foram
deixados de lado e seus integrantes caminharam sozinhos. Nesse processo, muitos
movimentos ficaram tendenciosos, para a “direita“ ou para a “esquerda”, seguindo
alguns “gurus“, que sustentavam ideologias, e não o Evangelho. Faz-se necessário
saber, porém, que essas tendências também acontecem dentro das pastorais da
Igreja em todos os níveis.
O desafio de acompanhar os movimentos eclesiais jovens, cujas espiritualidades
nascem da RCC, é que a maioria de nós, adultos, não nos preocupamos em conhecer
a espiritualidade e nem nos preocupamos em escutar os jovens para orientá-los.
Na verdade, a Igreja - seja na pessoa do Papa, seja nos vários documentos - orienta
e valoriza essa porção de filhos e filhas de Deus, mas no cotidiano da vida eclesial,
nós não fazemos o processo que Jesus fez no caminho de Emaús.
A Igreja vive um momento histórico profundo, com o pontificado do Papa
Francisco, porém é importante entender as várias manifestações que o Espirito
Santo fez e está fazendo dentro da Igreja. Cabe a nós acompanhar os jovens e
buscar o equilíbrio entre a fé e a razão.
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ESPIRITUALIDADE MARTIRIAL
Spirituality of Martyrdom

Dr. Damiano Raspo
Resumo
Com o intuito de preparar os(as) religiosos(as) consagrados(as) para a Romaria dos Mártires
da Caminhada, promovida pela Prelazia de São Félix do Araguaia e realizada nos dias 16 e 17
de julho de 2016, na cidade de Ribeirão Cascalheira, MT, ocasião em que se lembrou os 40
anos do martírio do Pe. João Bosco Penido Burnier, do Pe. Rodolfo Lunkenbein, do índio Simão
Bororo, e dos 460 anos do martírio de Sepé Tiarajú, o autor reflete, em forma meditativa, sobre
os elementos que integram a espiritualidade cristã do martírio. Estabelece a relação entre o
Espírito Santo, o martírio e a religião cristã, articulando vários elementos, como o amor, a fé, a
esperança, o batismo, o perdão e a eucaristia; prossegue, posteriormente, abordando a relação
entre o testemunho dos religiosos (as) consagrados (as) e a carência da justiça no mundo.
Palavras-chave: Espiritualidade cristã. Martírio. Vida Consagrada.
Abstract
With the purpose of preparing some members of consecrated life to the Pilgrimage of the
“Martyrs of the Journey”, promoted by the Prelature of São Felix do Araguaia and held on
July 16 and 17, 2016, in the city of Ribeirão Cascalheira , MT, on the occasion of the 40th
anniversary of the martyrdom of Fr. João Bosco Penido Burnier, Fr. Rodolfo Lunkenbein,
of the Indian Simão Bororo, and 460 years of the martyrdom of Sepé Tiarajú, the author
reflects, in a meditative way, on the elements that integrate the Christian spirituality of
martyrdom. He establishes some interaction of the Holy Spirit, martyrdom and the Christian
religion, articulating various elements, such as love, faith, hope, baptism, forgiveness and
the Eucharist; he goes on to discuss the relationship between the testimony of consecrated
religious men and women and the lack of justice in the world.
Key words: Christian spirituality. Martyrdom. Consecrated Life.

C

Introdução1

antando “Misericórdia, Senhor! Misericórdia, Senhor! Misericórdia
[...]”, vamos renovar o nosso Batismo mergulhando as nossas mãos
na Água Benta e beijando o Evangelho aberto, que está colocado
sobre o Altar do Santuário.
1 O texto preparatório à peregrinação foi apresentado no Santuário dos Mártires da Caminhada, em
Ribeirão Cascalheira, MT, no dia 08 de novembro de 2015 e, posteriormente, publicado no fascículo que
leva o mesmo título, “Espiritualidade martirial”; o fascículo tem a coautoria de VASINO, Adriano Ciocca
(bispo), RASPO, Damiano e CASALDÁLIGA, Pedro (bispo emérito) (Ribeirão Cascalheira, MT: s/e, 2016, p.
7-20). Agradecemos ao Dr. Pe. Damiano Raspo, que autorizou a publicação do texto em nossa revista.
Damiano Raspo - Padre diocesano da Diocese de Fossano, Cuneo (Itália) e Missionário “Fidei Donum”
na Prelazia de São Félix do Araguaia, Mato Grosso (Brasil), na qual coordena a Àrea Pastoral “Padre João
Bosco”. Mestre e Doutor em Teologia pela Pontifìcia Facoltà di Teologia dell’Italia Setentrionale, Milão e
autor de vários livros.
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Quero começar esta conversa convosco lembrando de um padre missionário
que atuou na China. Chamava-se padre Guerino, italiano, que pertencia à família
religiosa da Congregação da Missão ou Congregação dos Lazaristas. Padre Guerino
Vilotti [1918-2006] atuou na Província de Jiangxi, na China, onde foi torturado e,
depois, expulso em 1951. Ele, nos anos de 1980, foi Vigário Paroquial na minha
Paróquia, mas não tocava no assunto. Por que lembrar dele?
Ele foi um religioso mártir, poderıamos dizer. Então, tentando meditar sobre este
assunto com os religiosos da Prelazia, veio-me à memória esta lembrança bonita
deste padre simples que sofreu por causa da fé. Neste sentido convidaria os religiosos
a fazer a mesma coisa: resgatar a memória de quem padeceu e padece por causa
da fé. Pelo menos, achei bom e interessante encontrar e reencontrar-me de novo
com esta memória e outras, como, por exemplo, a história da irmã Albertina Viara,
da Congregação da Sagrada Família da minha cidade de Savigliano (Itália), que está
voltando para as comunidades pobres ao norte da República dos Camarões, mesmo
sendo marcada para morrer pelo exército irregular de Boko Haram.
Podemos, agora, no silêncio, fazer este trabalho de memória e resgate...
Mas como, não morreram mártires?! E isso mesmo que, nesta meditação, gostaria
de entender convosco ajudado pela Palavra de Deus, pela história e através de
alguns eixos da nossa vida de fé. Desta maneira tentaremos articular o Espírito, o
Martírio e a Religião de uma forma digna de ser chamada teológica... sendo que
neste dia os religiosos estão vivenciando a peregrinação em preparação à grande
romaria do ano 2016 meditando sobre a espiritualidade martirial, em profunda
comunhão – católica e ecumênica – com outras realidades e continentes, como o
testemunho do Pe. Guerrino e da Irmã Albertina nos lembram.
Com estes primeiros passos, já cumprimos nossa primeira etapa: introduzirmonos não somente no assunto, mas entrarmos na ponta dos pés neste mistério e
no coração das testemunhas das quais neste Santuário é guardada a memória, a
lembrança significativa dos mártires da América Latina.

1 O Espírito, o martírio e a religião
A imagem que nos ajuda a entrar nesta primeira parte da meditação é a de uma
corda. Uma corda daquelas que se utiliza para escalar as montanhas até chegar ao
seu cume e, depois, descer.
Hoje, a nossa vida parece ter o carimbo da liberdade. Eu existo enquanto sou livre;
a minha existência é verdadeira se eu sou livre, quase ao contrário da corda. Parece
que hoje, no entanto, a liberdade é definida como liberdade absoluta.
Os mártires também foram pessoas livres? Qual foi, então, o caráter absoluto da
vida deles? Em todo o caso, vamos imaginar que a caminhada da fé seja entendida
como martírio, se é que se pode compará-la à subida até o Everest, a mais alta
montanha da terra.
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Nesta corda, há dois nós: o primeiro nó consiste no martírio e no amor, para o qual
apresentaremos uma abordagem bíblica; o segundo nó consiste no martírio, no
batismo, no perdão e na eucaristia, para o qual apresentaremos uma abordagem
histórico-sacramental.

1.1 Martírio e Amor: abordagem bíblica
Meditando o capítulo 13 da primeira Carta de Paulo aos Coríntios, conhecido
como o hino à caridade, podemos parar no v. 3b: “Ainda que entregasse o meu
corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria”.
Martírio e amor estão aqui associados. Precisamos entender como Paulo, que será
martirizado, articula não somente estas noções, mas sobretudo estas dimensões
da vida cristã.
Os afetos, ligados ao testemunho, assumem a qualidade do mesmo amor, que
Renato Russo canta numa bela canção: o amor, tal como o “fogo que arde sem se
ver”, corre o risco de queimar, como acrescenta o apóstolo Paulo ao lembrar do fim
no qual todas as coisas acabam2.
Em Jesus Cristo – o amor que é ágape, caridade – a vida é doação até às últimas
consequências... “até os confins da terra” (At 1,8).
Então, qual é “o lugar” certo para o amor? Onde o amor se revela? Ou o amor
chama-se justiça ou torna-se cinza, nada, depois de ser queimado. De fato, Jesus
deu a vida, morreu mártir, como já a esperança apocalíptica do tempo de Jesus
estava meditando, aguardando um messias digno de um compromisso real, afetivo
e efetivo conosco ainda neste mundo. Desta forma, Paulo mesmo poderá dizer que
Jesus é a justiça de Deus, ele é o homem justo, em quem a justiça é tão evidente
quanto Deus é justo.
Nesta ótica, podemos retomar algumas passagens, quais degrauzinhos, que
nos ajudam em nossa subida ao cume da montanha, ou talvez ao mergulho no
profundo deste mistério de Deus.
“Não nos deixeis cair em tentação” (Mt 6,13): é assim que Jesus ensina a rezar...
e nós aprendemos a rezar já na nossa infância, pedindo quase o céu com o nosso
pequeno coração, que se abre confiante a Deus.
O que significa, porém, este pedido que Jesus nos coloca nos lábios, estas palavras
do Amado nos lábios de quem tenta amar como ele ama? A tentação à qual referese Jesus é somente a que acontece na última hora da vida e talvez fosse resolvida
num minutinho de sofrimento?
2 Renato Russo (1960-1996) era vocalista do grupo musical Legião Urbana; a Música, que se
chama “Monte Castelo” (1989) e se refere à uma batalha da FEB (Força Expedicionária Brasileira)
durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, em 1945, é uma junção das letras do Hino à
Caridade, de São Paulo apóstolo, e do poema do poeta português, Luiz Vaz de Camões, intitulado
“Amor é fogo que arde sem se ver” (1595).
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Retomando a meditação sobre a morte de Jesus, e, antes ainda, o momento da
agonia no Jardim das Oliveiras, torna-se mais claro – e, na mesma hora, mais difícil
– que a tentação afligia Jesus desde do início do seu ministério público quando foi
tentado pelo diabo (cf. Lc 4,1-13).
A tentação que Jesus enfrenta não sozinho, ou melhor, “sozinho com Deus”, que é
Pai – tem uma duração que incomoda -, chegando até nos convencer de que ela vai
vencê-lo. Não é por nada que Jesus enfrenta a paixão com a paixão apaixonandose por nós, padecendo e aprendendo com o que padecia (cf. Hb 5,8).
Podemos, deste modo, fazer referência ao testemunho das pessoas que
acompanham o sofrimento de outras por muitos anos ou são torturadas, como
aquele missionário na China... A palavra do Novo Testamento que indica que a
tentação é a mesma que se refere à provação é verdadeira: na provação temos a
tentação, que afeta o nosso testemunho digno, verdadeiro e justo.
Na realidade, as provações da nossa vida mudam a direção da própria vida.
Então, como resistir? Como aguentar por muito tempo? Tenho, então, que mudar
de rumo? Mas como a vida não é brinquedo ou brincadeira, queremos assumi-la
como Jesus Cristo fez, quando na mesma Ceia Pascal rezou ao Pai para guardálo e salvá-lo do mal (cf. Jo 17). Jesus não pediu para eliminar a tentação ou para
fazer de conta, mas para atravessá-la como Ele fez e com Ele. Ele está ali, passou e
passa conosco. Esta é a Páscoa de Jesus Cristo, que Ele quis viver encaminhando-se
de forma consciente, assumindo a Cruz não como objeto exterior. Esta escolha de
Jesus feita “por nós” é o fundamento da nossa fé e do martírio cristão.
Nesta lógica, retomando o testemunho do apóstolo Paulo, o martírio é “loucura
de Deus” (1Cor 1,23), como tinham percebido os profetas Jeremias e o Segundo
Isaias, e alguns sábios, como Jó.

1.2 Martírio, Batismo, Perdão e Eucaristia: abordagem histórico-sacramental
Retomando a história da Igreja antiga, não se pode entender em profundidade
a sua missão a não ser entrando na ligação que ela tem com o martírio. Podemos
pensar em Pedro, Paulo e na significativa figura de Inácio de Antioquia...
Gostaria, todavia, de colocar por baixo da lente do Espírito de Jesus Cristo a
passagem dos lapsi, tentando manter aberto o nosso olhar aos sofrimentos de
muitos homens e mulheres, cristãos e não-cristãos do Oriente-Médio, o mesmo
palco dos antigos mártires e que, no Oriente, de novo estão padecendo por causa
da fé. De fato, um resgate histórico não é só uma operação de abrir uma gaveta
do passado, mas trazer à memória viva o passado, o presente e o futuro. Aqui,
ajudam-nos duas figuras significativas deste período, tanto que são venerados no
mesmo dia [16 de setembro] na Igreja Católica: São Cornélio (papa) e São Cipriano
(bispo de Cartago). Durante a perseguição de Décio e Valeriano houve uma
grande perseguição contra todas as religiões não romanas. Muitos cristãos foram
constrangidos a adorar o imperador e aconteceu que alguns foram martirizados
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e outros se deixaram convencer. Mas, como entender o fato que depois das
perseguições muitos queriam voltar para as suas comunidades? Cresceram
também as diferenças nas comunidades: no segundo século depois de Cristo, à
época de Tertuliano e Donato, a Igreja na África parecia defender uma posição
diferente daquela de Roma, apresentando “a verdadeira Igreja, a Igreja dos puros,
dos mártires, dos santos”. O bispo Cipriano, que morreu mártir, conseguiu manter
uma posição muito interessante de testemunho pessoal e que foi acolhida pelos
que se arrependiam e de debate com os bispos de Roma em prol da unidade da
Igreja. Cipriano ficou inicialmente de acordo com o papa Cornélio a respeito da
acolhida dos penitentes, depois, porém, brigou com o papa Estêvão, que tinha
uma posição mais rígida3.
Levantava-se, então, uma questão muito séria: quem faz parte da Igreja? Quem
deu a vida, quem teve a coragem e enfrentou o contexto que o levou até o martírio?
E quem cai e trai? Como podemos entender esta situação? E quando um cristão se
arrepende, o que vamos fazer? Qual vai ser e como vai ser a acolhida dele na Igreja?
Assim, abrindo um pouco mais o nosso olhar, qual é a salvação que estou
procurando, vivenciando e testemunhando? Como está sendo a minha atuação na
Igreja? Qual cristianismo estou propondo com o meu testemunho? Qual é a minha
ligação com quem não se considera cristão?
Enfim, quase entrando no Jubileu da Misericórdia, o qual não por acaso vai ser
também o pano de fundo da Grande Romaria do ano de 2016, como entendo a
misericórdia de Deus e como procuro anunciar o perdão?
Outro passo que se pode dar, na abordagem histórica, é o resgate de um outro
eixo fundamental da espiritualidade martirial, o qual, desde o início foi vivenciado
até às últimas consequências.
Tentarei entrar nesta dimensão, acompanhado por Santa Terezinha de Lisieux,
religiosa e padroeira das missões, pois ela tinha Santa Cecília como a santa de sua
maior devoção.
Evocando a lembrança de Santa Cecília, que viveu em Roma no séc. II, vamos
trazer presentes todos os santos mártires das primeiras perseguições. E, como
esquecer que eles alimentavam a fé através dos encontros, rezas e eucaristias
celebradas nas catacumbas?! A espiritualidade martirial assume, deste modo,
um rosto bastante claro, que a mesma S. Terezinha do Menino Jesus vivenciou de
forma sublime, rezando e padecendo com Jesus Menino e em comunhão com as
missões, conhecidas e amadas através de algumas cartas de um padre missionário
francês na Ásia. S. Terezinha, a padroeira das missões, dá testemunho de uma
chama de amor que a queima, um amor que a devora como um fogo: desejar o
3 Nasceu, aqui, o debate conhecido pela frase de S. Cipriano de Cartago, “Extra ecclesiam nulla salus”. A
reflexão teológica atual envereda-se para outros rumos, ou seja, “Nenhuma salvação fora da Igreja”, a
qual é integrada à outra ótica, “Nenhuma Igreja fora da salvação” (cf. P. SEQUERI, P. A ideia da fé: tratado
de teologia fundamental. Braga: Frente e Verso, 2013; POTESTÀ, G. L.; VIAN, G. História do Cristianismo.
São Paulo: Loyola, 2013, p. 52-55).
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verdadeiro amor é morrer de desejo, consentir ao martírio entrando nas suas raízes
mais profundas e sagradas até como sacrifício com Jesus4.
O martírio, o perdão e a eucaristia têm traços claros já nos primeiros passos da
Igreja, que a espiritualidade martirial do século XX, representada por S. Terezinha,
conseguiu detectá-los e deles se alimentar, favorecendo a construção de uma
ponte entre as origens da Igreja e a nossa época e descobrindo os elos que unem
na missão todos os mártires. Quando a missão se esquece da espiritualidade e
da mística corre o risco de perder a própria história mais autêntica que a liga ao
batismo, ao perdão e à eucaristia.
Será que o esquecimento destes eixos fundamentais piorou o testemunho
missionário da Igreja? Parecem evidentes os estragos de uma certa “evangelização
colonizadora”, que “criou” mártires, e que a nossa América Latina está resgatando.
Retomando a nossa linha de reflexão sobre a ligação entre a religião, a espiritualidade
e o martírio, destacam-se, no século XX, dois mártires religiosos. Como esquecer do frei
Carlos de Jesus (Charles de Foucauld) e de Tereza Benedita da Cruz (Edith Stein)? Seria
interessante colocar os dois sob a luz do mistério pascal, e perceber neles a ligação entre
o martírio, a vida escondia e o estudo ou reflexão. Frei Carlos de Jesus foi assassinado
no ano de 1916, e Tereza Benedita da Cruz foi morta no campo de concentração, em
1942. Ambos poderiam ter feito pesquisas e estudos fora da caminhada de fé e da
comunhão da Igreja, mas não fugiram de si mesmos, encontrando nos dons recebidos
o profundo desejo da partilha. Frei Carlos podia tornar-se o primeiro grande geógrafo
e linguista da região dos Tuareg; Edith Stein tinha condições de ser a sucessora do
grande filósofo E. Husserl, fugindo, talvez, para outro país. Os dois escolheram o silêncio
e a vida escondida. Ali foram mortos... quase para apagar a pequena chama.
Nesta linha, é bom lembrar também o teólogo evangélico alemão, Dietrich
Bonhoeffer, morto em1945, e que voltou para a Alemanha para acompanhar como
voz crítica a sua pátria à época do seu martírio. Juntamente com ele e outros,
agora parece-nos claro que o assassinato, em 1989, dos religiosos jesuítas em São
Salvador, na Universidade Católica de El Salvador (UCA) se trata de um martírio
para calar a voz e a reflexão de cristãos comprometidos pelo Reino.
“Afasta de mim este cálice” (Mc 14,36), rezava Jesus na sua Sexta-Feira Santa.
“Cale-se”, cantava Chico Buarque, tentando ligar os tempos sombrios da ditadura
militar no Brasil com a esperança que mergulha na espiritualidade pascal. Dom
Oscar Romero foi morto desta forma em 1980, ou seja, celebrando a Eucaristia,
erguendo o cálice, para não se calar.

2 Memória e Esperança: espiritualidade martirial hoje
Ajudados pelos nós, que já foram atados, podemos nos encaminhar e ver quantos,
hoje, já trilham este caminho.
4 Cf. os estudos do psicanalista jesuíta, Denis Vasse e do teólogo Hans Urs von Balthasar. A respeito do
sacrifício, outro tema de difícil abordagem hoje, vejam-se os textos do antropólogo René Girard.
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2.1 Fé e religião
Em uma época na qual o sacrifício não parece muito frisado e estudado, e, sim,
marginalizado, até ao ponto de se incensar o sucesso sem o mínimo esforço, a
presença dos mártires parece nos incomodar de forma saudável: alguns homens e
algumas mulheres foram martirizados porque incomodavam.
Não quiseram, em nome de Deus, deixar as sobras para os outros e se focavam
em mudanças, com esperança. Consagraram desta forma as suas vidas. Não foram
mortos somente por causa do fato de serem santos, mas tornaram-se santos pela
fé e confiança a ponto de quererem trabalhar encontrando-se com pessoas e
realidades inclusive inimigas.
Assim, ainda hoje eles nos incomodam e nos convidam aa refletir sobre o que é
sagrado e profano: o que é tão sagrado em nossos dias que poderá ser sacrificado?
O que em nosso tempo poderia ser considerado como ato profundamente
religioso? Desta maneira, o que eu posso consagrar de tão precioso?
Meditar, então, como religiosos, neste ano da vida consagrada e nesta época de
grandes mudanças (em nossa realidade e no contexto global das guerras e tensões,
inclusive entre as religiões) comporta criar novos laços entre a fé e a religião, sem
separar a ambas, como fazia o velho esquema que nos acostumou aa pensar
dizendo que a fé é melhor do que a religião.
Vai faltar, enfim, alguma coisa? Sim! A vida é perdida. Jesus disse e vivenciou
profundamente isso: “Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la; mas quem perder
a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la” (Mt 8,35).
A Carta do Papa aos religiosos, para o ano dos religiosos – intitulada Na alegria do
sim fiel – vai nesta direção. Ele fala desta forma:
O discipulado fiel é graça e exercício de amor, exercício de caridade
oblativa: “Quando caminhamos sem a Cruz, quando edificamos sem
a Cruz ou confessamos um Cristo sem Cruz, não somos discípulos do
Senhor: somos mundanos, somos bispos, padres, cardeais, papas, mas não
discípulos do Senhor”. Perseverar até ao Gólgota, sentir as dilacerações das
dúvidas e do renegar, alegrar-se com a maravilha e com a estupefação da
Páscoa até à manifestação do Pentecostes e à evangelização aos povos,
são etapas da fidelidade alegre porque quenótica, vivida durante a vida
inteira, mesmo na prova do martírio e, ao mesmo tempo, participante da
vida ressuscitada de Cristo: “É da Cruz, supremo ato de misericórdia e de
amor, que se renasce como nova criatura (Gl 6,15)”.5

Podemos reparar, com atenção, que nestas passagens, o papa Francisco fala da
caridade oblativa, ou seja, da dedicação da vida com amor, ligando o Gólgota, a
cruz, o martírio e a alegria. A “alegria do sim fiel” é, então, o sim do discípulo que
5 CONGREGAÇAO PARA OS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA E AS SOCIEDADES APOSTÓLICAS. Alegraivos. Carta Circular aos consagrados e consagradas. Do Magistério do Papa Francisco, § 6. Disponível
em:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/document
s/rc_con_ccscrlife_
doc_20140202_rallegratevi-lettera-consacrati_po.html>. Acesso em: 20 fev 2017.
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vive até as últimas consequências a disciplina da pertença a Cristo e ao Evangelho
(a palavra “discípulo” tem ligação com “disciplina”, a disciplina “quenótica”, que se
abaixa compassivamente, como nos diz o Papa).

2.2 Espírito e testemunho
É interessante ressaltar como, nesta linha dos documentos oficiais, o Concílio
Vaticano II não fala muito em martírio, porém em duas passagens podemos
encontrar detalhes que ajudam nossa meditação.
Na Constituição Dogmatica sobre a Igreja, Lumen Gentium, se lê:
Existe uma certa união verdadeira no Espírito Santo, o qual neles
atua com os dons e graças do seu poder santificador, chegando a
fortalecer alguns deles até ao martírio. Deste modo, o Espírito suscita
em todos os discípulos de Cristo o desejo e a prática efetiva em vista
de que todos, segundo o modo estabelecido por Cristo, se unam
pacificamente num só rebanho sob um só pastor (LG, § 15).

Dizendo em outras palavras: o Espírito que fortalece o testemunho é já “sinal de Cristo”,
presente e vivo, e de um ecumenismo realizado, de modo que sem o Espírito não há
martírio e o mártir é a testemunha que atua na Igreja e torna atual a presença da Igreja.
Nesta ótica, o mesmo documento chega a fazer uma ligação entre o martírio e a
presença dos religiosos no mundo:
Como Jesus, Filho de Deus, manifestou o seu amor dando a vida por
nós, assim ninguém dá maior prova de amor do que aquele que oferece
a própria vida por Ele e por seus irmãos. Desde os primeiros tempos, e
sempre assim continuará a suceder, alguns cristãos foram chamados a
dar este máximo testemunho de amor diante de todos, e especialmente
perante os perseguidores. Por esta razão, o martírio, pelo qual o discípulo
se torna semelhante ao mestre, que livremente aceitou a morte para
salvação do mundo, e a Ele se conforma no derramamento do sangue, é
considerado pela Igreja como um dom insigne e prova suprema de amor.
E embora seja concedido a poucos, todos, porém, devem estar dispostos
a confessar a Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz
em meio das perseguições que nunca faltarão à Igreja (LG, § 42).

Será que o ato máximo do martírio, que é ato de fé e sinal de profunda unidade da
Igreja no mundo, não convidaria, assim, a buscar, hoje, uma nova aliança religiosa,
um novo jeito de se consagrar e de se sacrificar a si mesmo?

2.3. Estilo e justiça
O fato de ter no Santuário dos Mártires da Caminhada uma galeria de fotos e
relíquias de mártires da América Latina não visa, com certeza, a dimensão da
aparência.
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Esta consideração talvez nos ajude a trabalhar o risco da estilização do testemunho.
“Que bonito o que eles fizeram! Que lindo o que eles realizaram!” Não! Os mártires
da América Latina não gostariam que parássemos somente no gosto.
Este lado exterior da fé é interessante, mas não serve como vitrine. Manter uma
postura somente interior da fé corre o risco de deixá-la somente no nosso coração,
numa intimidade que cai na armadilha do individualismo.
Estes nossos mártires representam comunidades, pessoas, lutas, causas, países,
povos... Então eles já constituem – nesta apresentação realizada no Santuário –
uma comunidade que é uma aliança.
O papa Francisco, ao lembrar a espiritualidade do povo e a ligação com
o sofrimento, faz referência ao Documento de Aparecida (§§ 258-265) e à
Evangelii Nuntiandi, do papa Paulo VI, dizendo que a religiosidade popular
deve desenvolver a “piedade popular” em “espiritualidade popular”, que olha
para as imagens de Cristo e de Nossa Senhora, e isso não é somente uma ação
mental.
Abre-se, aqui, um capítulo interessante sobre o nosso estilo de vida e sobre os
sinais que nós conseguimos deixar... Não é somente a questão do uso do hábito
religioso, mas dos sinais que respondem ao chamado de Jesus Cristo hoje e que
correspondem ao carisma religioso (ao qual estão também ligados à mística, à
espiritualidade, aos ritos, etc.).
São, talvez e enfim, os sinais de justiça que faltam. O mártir morre por falta de
justiça; quem é mártir vive no escondimento algo de injusto, consagrando a
sua própria vida. Fazer justiça, fazer com que a justiça torne-se ato religioso da
comunidade e em público, é um desafio que estes nossos mártires nos estão
propondo e exigindo. Ato pobre e rico, ao mesmo tempo, ato de justiça com e para
com os pobres.6

Conclusão
Cantando “Deus é amor, arrisquemos viver por amor”, vamos fazer a
Veneração do Crucifixo, Jesus Cristo, o primeiro mártir. Podemos pegar um pano
que fica perto do Evangelho e fazer o gesto da Verônica: entrarmos no sofrimento
dele e deixarmos entrar a imagem de Jesus dentro de nós, criados que somos à
imagem d’Ele e abertos à vontade de Deus e ao sinais da presença d’Ele no mundo.
Podemos, enfim, rezar cantando a Ladainha dos Mártires da Caminhada:
Jesus Cristo, Filho de Deus, Testemunha ﬁel!
6 Cf. GUTIÉRREZ, G. Pobres y opción fundamental. In: ELLACURIÁ, I.; SOBRINO, J. (Orgs.). Mysterium
Liberationis: conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación. Trotta, Madrid: Trotta, 1990,
p. 303-321, v. 1; GUTIÉRREZ, G. Beber no próprio poço: itinerário espiritual de um povo. Petrópolis:
Vozes,1984; THEOBALD, C. As narrativas de Deus numa sociedade pós-metafísica: o cristianismo como
estilo. Cadernos Teologia Pública, n. 58, ano VIII, p. 5-33, 2011.
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- Tende piedade de nós!
Jesus Cristo, Filho de Maria, nossa Páscoa!
- Tende piedade de nós!
Jesus Cristo, nosso irmão, vida e ressurreição de todos os mártires!
- Tende piedade de nós!
Maria, Companheira dos mártires, mãe do mártir do Calvário,
- Rogai por nós!
Santos e santas mártires do Reino,
Santos e santas mártires da Igreja de Jesus,
Santas e santos mártires de todas as religiões,
Mártires da justiça e da libertação,
Mártires da dignidade e da cidadania,
Mártires da igualdade e da paz,
Mártires da solidariedade,
Mártires da causa indígena,
Mártires da negritude,
Mártires do povo migrante,
Mártires da terra,
Mártires do trabalho,
Mártires da ecologia,
Mártires das lutas populares,
Mártires dos direitos humanos,
Mártires da comunicação livre e solidária,
Mártires crianças,
Mártires jovens,
Todas e todos os mártires da caminhada.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
- Tende piedade de nós!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
- Tende piedade de nós!
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
- Dai-nos a paz!
Perguntas para refletir:
Por que lembrar os missionários mártires? Os mártires também foram pessoas
livres? Vai faltar alguma coisa na minha vida? E quem cai e trai? Como podemos
entender esta situação? E quando um cristão arrepende-se, o que vamos fazer e
como vai ser a acolhida dele? Onde o amor certo se revela?
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TRADUÇÃO
TRANSLATION

A

presentamos aos leitores a tradução inédita em língua portuguesa do
opúsculo de S. Tomás de Aquino, De aeternitate mundi.1 O opúsculo, escrito
em 1271, consiste em resposta às inquietações provocadas pelo opúsculo
homônimo do mestre das artes, Boécio de Dácia, durante as controvérsias doutrinais
na Universidade de Paris. Trata-se da tese fundamental acerca da criação como
contingência justificável pela fé, mas não necessariamente demonstrável pela razão
no devir do tempo. Destarte, Santo Tomás infere, por um lado, na tese cosmológica
reivindicada pela gnose neoplatônica e aristotelismos heterodoxos de uma senhora
natureza portadora dos deuses à noção agostiniana da criação do mundo no tempo,
e, por outro lado, paradoxalmente, a noção metafísica da criação como contingência
não necessariamente demonstrável pela razão e pelo modo de ser temporal.
Os tradutores
DE AETERNITATE MUNDI
SANCTI THOMAE DE AQUINO

SOBRE A ETERNIDADE DO MUNDO
SANTO TOMÁS DE AQUINO

Supposito secundum fidem catholicam
quod mundus durationis initium habuit,
dubitatio mota est utrum potuerit semper
fuisse. Cuius dubitationis ut ueritas
explicetur, prius distinguendum est in
quo cum aduersariis conuenimus, et quid
est illud in quo ab eis differimus. Si enim
intelligatur quod aliquid preter Deum
potuit semper fuisse quasi possit esse
aliquid,tamen ab eo non factum, error
abhominabilis est, non solum in fide, sed
etiam apud philosophos, qui confitentur
et probant omne quod est quocumque
modo esse non posse, nisi sit causatum ab
eo qui maxime et uerissime esse habet. Si
autem intelligatur aliquid semper fuisse, et
tamen causatum fuisse a Deo secundum
totum id quod in eo est, uidendum est
utrum hoc possit stare.

Supondo, conforme a fé católica, que o
mundo teve um começo no tempo, surgiu
a dúvida se ele existia desde sempre. Para
desdobrar a verdade a partir desta dúvida
primeiramente deve-se distinguir em que
concordamos com nossos adversários e em
que divergimos. Pois se se quiser entender
como algo fora de Deus tenha podido existir
desde sempre, como se por Ele não tivesse
sido feito, é um erro abominável não apenas
na fé, mas também conforme os filósofos,
que confessam e provam que tudo o que
existe em toda parte apenas ser não pode
ser causado senão por aquele que possui
o ser de forma total e mais verdadeira. Se
ao contrário se quiser entender que algo
sempre existiu e porém fosse causado por
Deus em tudo aquilo que ele possui, há de
se ver como isto dar-se-á.

1 Para a transcrição do texto latino, seguimos SANCTI THOMAE DE AQUINO. Opera Omnia. Iussu Leonis
XIII P. M. Edita. Tomus XLIII. Cura et Studio Fratrum Praedicatorum. Roma: Editori di San Tommaso, 1976,
p. 84-89. Disponível em: <http://www.corpusthomisticum.org/repedleo.html>. Acesso em: 28 jan. 2017.
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Si autem dicatur hoc esse impossibile,
uel hoc dicetur quia Deus non potuit
facere aliquid quod semper fuerit; aut quia
non potuit fieri, etsi Deus posset facere.
In prima autem parte omnes consentiunt,
in hoc scilicet quod Deus potuit facere
aliquid quod semper fuerit, considerando
potentiam ipsius infinitam, restat igitur
uidere utrum sit possibile aliquid fieri quod
semper fuerit.

Se ao contrário se disser que isto é
impossível, ou que diz-se isto porque Deus
não poderia ter feito aquilo que sempre
existiu; ou porque não poderia ter sido
feito, ou porque Deus poderia fazê-lo. Mas
na primeira parte todos concordam, isto é,
naquilo que Deus pode fazer e que sempre
existiu, considerando sua potência infinita,
restando portanto ver se é possível que
aquilo que sempre existiu pudesse ser feito.

Si autem dicatur quod hoc non potest
fieri, hoc non potest intelligi nisi duobus
modis,uel duas causas ueritatis habere: uel
propter remotionem potentie passiue, uel
propter repugnantiam intellectuum. Primo
modo posset dici antequam angelus sit
factus ‘Non potest angelus fieri’, quia non
preexistit ad eius esse aliqua potentia
passiua, cum non sit factus ex materia
preiacente; tamen Deus poterat facere
angelum, poterat etiam facere ut angelus
fieret, quia fecit et factus est. Sic ergo
intelligendo, simpliciter concedendum
est secundum fidem quod non potest
causatum semper esse, quia hoc ponere
esset ponere potentiam passiuam semper
fiusse, quod hereticum est. Tamen ex hoc
non sequitur quod Deus non possit facere
ut fiat aliquid semper ens.

Mas se se diz que isto não pode ser feito,
não entende-se isto senão de dois modos,
ou existirão duas causas da verdade: ou por
causa da remoção da potência passiva ou
por causa da repugnância do intelecto. Do
primeiro modo poder-se-ia dizer antes do
quê um anjo seja feito que “um anjo não pode
ser feito”, porque não preexiste nenhuma
potência passiva para que ele seja, pois não
foi feito de matéria precedente; como Deus
poderia fazer um anjo, poderia também fazer
um anjo ser feito, porque quis e foi feito. Então
compreendendo isto desta maneira, anui-se
simplesmente segundo a fé que o causado
não pode ter existido sempre, pois afirmando
isto diz-se que a potência passiva existiu
sempre, isto é herético. Daí que disto não
decorre que Deus não possa fazer com que
aquilo feito desde sempre seja feito.
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Secundo
modo
dicitur
propter
repugnantiam
intellectuum
aliquid
non posse fieri, sicut quod non potest
fieri ut affirmatio et negatio sint simul
uera, quamuis Deus hoc possit facere, ut
quidam dicunt, quidam uero dicunt quod
nec Deus hoc posset facere, quia hoc
nichil est: tamen manifestum est quod
non potest facere ut hoc fiat, quia positio
qua ponitur esse destruit se ipsam. Si
tamen ponatur quod Deus huiusmodi
potest facere ut fiant, positio non est
heretica, quamuis ut credo sit falsa, sicut
quod preteritum non fuerit includit in
se contradictionem; unde Augustinus in
libro Contra Faustum “Quisquis ita dicit
‘Si omnipotens est Deus, faciat ut ea que
facta sunta facta non fuerint’, non uidet
hoc se dicere ‘Si omnipotens est Deus,
faciat ut ea que uera sunt eo ipso quo
uera sunt falsa sint’”. Et tamen quidam
magni pie dixerunt Deum posse facere de
preterito quod non fuerit preteritum; nec
fuit reputatum hereticum.

Do segundo modo diz-se que algo não
pode ser feito por causa da repugnância
do intelecto, assim que não se pode fazer
com que a afirmação e a negação sejam
simultaneamente verdadeiras, embora Deus
possa fazer isto, como dizem alguns, outros
por sua vez dizem que isto nem Deus pode
fazer, pois isto não é nada. Isto demonstra que
aquilo que não pode ser feito para que exista,
pois esta afirmação que afirma o ser destróise a si mesma. Porém se se admite que Deus
pode fazer algo assim, esta colocação não é
herética, se bem que a creio falsa, assim sendo
que o passado não tendo existido contém
em si uma contradição; daí Agostinho dizer
no livro Contra Fausto “Quem disser ‘Se Deus
é onipotente, faça com que o que foi criado
não tenha sido’, não vê que está dizendo ‘Se
Deus é onipotente, faça com que aquilo que
é verdadeiro seja falso por causa daquilo que
é verdadeiro’”. Todavia certos grandes homens
disseram piedosamente que Deus podia fazer
com que o passado não o fosse; e não foi
considerado herético.

Videndum est ergo utrum in hiis duobus
repugnantia sit intellectuum, quod aliquid
sit creatum a Deo et tamen semper
fuerit; et quicquid de hoc verum sit, non
erit hereticum dicere quod hoc potest
fieri a Deo, ut aliquid creatum a Deo
semper fuerit. Tamen credo quod si esset
repugnantia intellectuum, non solum non
est falsum sed etiam impossibile: aliter
esset erroneum, si aliter dicatur. Cum
enim ad omnipotentiam Dei pertineat ut
omnem intellectum et uirtutem excedat,
expresse omnipotentie Dei derogat, qui
dicit aliquid posse intelligi in creaturis
quod a Deo fieri non possit: nec est
instantia de peccatis, que in quantum
huiusmodi nichil sunt. In hoc ergo tota
consistit questio, utrum esse creatum a
Deo secundum totam substantiam et non
habere durationis principium, repugnent
ad inuicem, uel non.

Há de se ver, pois, se existe repugnância
de entendimento nestes dois casos, que
algo seja criado por Deus e que, sem
dúvida, sempre existiu; e de tudo isto o
que possa haver de verdadeiro, não será
herético dizer que isto pode ser feito
por Deus, como tudo aquilo criado por
Deus sempre existiu. Creio que se houver
repugnância de entendimento, não apenas
não é falso mas também impossível: seria
errado dizer algo se se disser diversamente.
Como é próprio à onipotência de Deus
exceder todo entendimento e virtude,
derroga expressamente a onipotência de
Deus quem diz que nas criaturas pode-se
entender algo que não seja feito por Deus:
nem cabe recorrer aos pecados, pois eles
enquanto tais nada são. Nisto portanto
consiste toda a questão, em ter sido criado
por Deus segundo toda a substância e não
ter princípio no tempo, repugnam-se ou não.
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Quod autem non repugnent ad inuicem,
sic ostenditur. Si enim repugnant, hoc
non est nisi propter alterum duorum, uel
propter utrumque: aut quia oportet ut
causa agens precedat duratione, aut quia
oportet quod non esse precedat duratione
propter hoc quod dicitur creatum a Deo ex
nichilo fieri.

Que não repugnam-se, mostra-se assim.
Mas se repugnam-se, há de ser por uma
destas duas razões ou pelas duas: ou
porque convém que a causa agente
preceda no tempo, ou porque convém que
o não ser preceda no tempo por causa de
que se diz que o criado por Deus foi feito
do nada.

Primo ostendam quod non est necesse
ut causa agens, scilicet Deus, precedat
duratione suum causatum si ipse uoluisset.
Primo sic: nulla causa producens suum
effectum subito necessario precedit
duratione suum effectum; sed Deus est
causa producens effectum suum non
per motum, sed subito: ergo non est
necesarium quod duratione precedat
effectum suum. Prima per inductionem
patet in omnibus mutationibus subitis,
sicut est illuminatio et huius modi;
nichilominus tamen potest probari per
rationem sic.

Primeiramente mostrarei que não é
necessário que a causa agente, quer dizer
Deus, preceda no tempo o que Ele causou,
se Ele assim quis. Então primeiramente:
nenhuma causa que produz seu
efeito
instantaneamente
precede
necessariamente ser efeito no tempo; mas
Deus é uma causa que não produz seu
efeito senão instantaneamente: logo não
é necessário que preceda no tempo o seu
efeito. A primeira está clara por indução
em todas as mudanças instantâneas, como
é a iluminação e assemelhadas; ao menos
também pode-se mostrar assim pela razão.

In quocumque instanti ponitur res esse,
potest poni principium actionis eius, ut
patet in omnibus generabilibus, quia in illo
instanti in quo incipit ignis esse, calefacit;
sed in operatione subita, simul, immo idem
est principium et finis eius, sicut in omnibus
indiuisibilibus: ergo in quocumque instanti
ponitur agens producens effectum suum
subito, potest poni terminus actionis
sue. Sed terminus actionis simul est cum
ipso facto; ergo non repugnat intellectui,
si ponatur causa producens effectum
suum subito non precedere duratione
causatum suum. Repugnat autem in causis
producentibus per motum effectus suos,
quia oportet quod principium motus
precedat finem eius. Et quia homines sunt
assueti considerare huiusmodi factiones
que sunt per motus, ideo non facile capiunt
quod causa agens duratione effectum
suum non precedat; et inde est quod
multorum inexperti ad pauca respicientes
facile enuntiant.

Desde o momento em que uma coisa existe,
pode existir o princípio de sua ação, como
acontece em tudo que é gerado, pois no
instante em que o fogo começa, aquece; mas
na operação instantânea simultaneamente
seu princípio e fim são idênticos, como em
todas as coisas indivisíveis: portanto desde o
instante no qual exista um agente produzindo
seu efeito de forma instantânea, pode existir
o término de sua ação. Mas o término da
ação é simultâneo com o próprio fato; logo
não repugna ao entendimento que a causa
que produz seu efeito instantaneamente não
preceda no tempo o que ela causou. Repugna,
pois, nas causas que produzem seus efeitos por
movimento, pois o princípio do movimento
deve preceder seu fim. E, sendo os homens
acostumados a considerar as produções que
existem a seu modo por movimento, não
captam com facilidade que a causa agente não
precede no tempo seu efeito; e daí vem que
desconhecendo o que é muito pronunciem-se
facilmente observando o pouco.
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Nec potest huic rationi obuiare quod Deus
est causa agens per uoluntatem, quia etiam
uoluntas non est necessarium quod precedat
duratione effectum suum; nec agens per
uoluntatem, nisi per hoc quod agit ex
deliberatione: quod absit ut in Deo ponamus.

Nem se pode objetar a esta razão que Deus
é uma causa que age pela vontade, pois
também é necessário que a vontade preceda
no tempo seu efeito; nem tampouco o agente
pela vontade, senão por aquilo que atua por
deliberação: o que devemos atribuir a Deus.

Preterea, causa producens totam
rei substantiam non minus potest in
producendo totam substantiam, quam
causa producens formam in productione
forme; immo multo magis, quia non
producit educendo de potentia materie,
sicut est in eo qui producit formam. Sed
aliquod agens quod producit solum
formam potest in hoc quod forma ab eo
producta sit quandocumque ipsum est,
ut patet in sole illuminante; ergo multo
fortius Deus, qui producit totam rei
substantiam, potest facere ut causatum
suum si quandocumque ipse est.

Daí que a causa que produz toda substância
de uma coisa não pode menos ao produzir
toda a substância que a causa e que produz a
forma ao produzir a forma; muito mais além, é
muito mais potente pois não produz tirando
da potência da matéria, assim como faz quem
produz a forma. Mas algum agente que produz
apenas a forma é capaz de fazer com que
a forma produzida por ele exista a partir do
próprio momento em que ele mesmo exista,
como acontece no sol que ilumina; portanto
muito mais Deus, que produz toda substância
da coisa, pode fazer com que o causado por Ele
exista desde o momento em que Ele existe.

Preterea, si aliqua causa sit, qua posita
in aliquo instanti non possit poni effectus
eius ab ea procedens in eodem instanti,
hoc non est nisi quia cause deest aliquid
de complemento; causa enim completa et
causatum sunt simul. Sed Deo numquam
defuit aliquid de complemento; ergo
causatum eius potest poni semper e o
posito, et ita non est necessarium quod
duratione precedat.

Daí que existindo uma causa num
momento determinado não pode existir seu
efeito procedendo dela no mesmo instante,
isto apenas pode acontecer por causa da
falta de algum complemento; de fato a causa
completa e o causado são simultâneos. Mas
a Deus nunca faltou complemento algum;
pois Ele existindo pode existir sempre o
causado por Ele e assim não é necessário que
isto o preceda no tempo.

Preterea, uoluntas uolentis nichil diminuit
de uirtute eius, et precipue in Deo. Sed
omnes soluentes ad rationes Aristotilis quibus
probatur res semper fuisse a Deo, per hoc
idem semper facit idem, dicunt quod hoc
sequeretur si non esset agens per uoluntatem;
ergo etsi ponatur agens per uoluntatem,
nichilominus sequitur quod potest facere
ut causatum ab eo nunquam non sit. Et ita
patet quod non repugnat intellectui quod
dicitur agens non precedere effectum suum
duratione, quia in illis que repugant intellectui,
Deus non potest facere ut illud sit.

Daí que a vontade do que quer nada perde
de sua virtude, e principalmente em Deus.
Mas todos que solucionam demonstrando
com as razões de Aristóteles que as coisas
sempre existiram através de Deus, por isto
sempre faz o mesmo, dizem que tal coisa
existiria se não fosse um agente da vontade;
daí se segue que apesar dele, fazer com que
aquilo que causou nunca exista. E assim está
claro que não repugna ao intelecto dizer
que o agente pela vontade não preceda no
tempo seu efeito, pois Deus não pode fazer
com que isto aconteça.
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Nunc restat uidere an repugnet
intellectui aliquod factum numquam
non fuisse, propter quod necessarium
sit non esse eius duratione precedere,
propter hoc quod dicitur ex nichilo
factum esse. Sed quod hoc in nullo
repugnet, ostenditur per dictum
Anselmi in Monologion 8 capitulo
exponentis
quomodo
creatura
dicatur facta ex nichilo. “Tertia, inquit,
interpretatio qua dicitur aliquid esse
factum de nichilo, est cum intelligimus
esse quidem factum, sed non esse
aliquid unde sit factum; per similem
significationem dici uidetur, cum
homo contristatus sine causa dicitur
contristatus de nichilo. Secundum
igitur hunc sensum si intelligatur
quod supra conclusum est, quia preter
summam essentiam cuncta que sunt
ab eadem ex nichilo facta sunt, id est
non ex aliquo, nichil inconueniens
sequetur”. Unde patet quod secundum
hanc expositionem non ponitur aliquis
ordo eius quod factum est ad nichil,
quase oportuerit illud quod factum
est nichil fuisse et postmodum aliquid
esse.
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Então resta ver se repugna ao
entendimento que aquilo que foi feito
nunca existisse, por causa de que é
necessário que sua não existência o
tivesse precedido no tempo, pelo que se
diz que foi feito do nada. Mas isto em nada
repugna como mostra Anselmo quando
diz no Monológio, capítulo 8, onde
expõe como a criatura foi feita do nada.
“Diz que usamos a terceira interpretação
quando diz-se que algo foi feito do nada,
e entendemos que foi propriamente
feito, mas não há nada de que tenha
sido feito; por semelhante significado
diz-se ao ver um homem contristado
sem causa, diz-se que está contristado
por nada. Se se entender neste sentido
o que anteriormente concluímos, que
menos na essência suprema tudo que
vem dela foi feito do nada, quer dizer, não
foi feito de algo, disto não segue nenhum
inconveniente”. Daí que segundo esta
exposição que o feito não se coloca em
ordem nenhuma em relação ao nada,
como se fosse necessário que aquilo que
foi feito tivesse sido nada e portanto fora
algo.
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Sic ergo patet quod in hoc dicitur aliquid
esse factum a Deo et numquam non fuisse,
non est intellectus aliqua repugnantia. Si
enim esset aliqua, mirum est quomodo
Ausgustinus eam non uidit, quia hoc
esset efficacissima uia ad improbandum
eternitatem mundi; cum tamen ipse multis
rationibus impugnet eternitatem mundi in
XI et XII De ciuitate Dei, hanc etiam uiam
omnino pretermittit. Quinimmo uidetur
innuere quod non sit ibi repugnantia
intellectuum, unde dicit X De ciuitate
Dei 31 capitulo, de Platonicis loquens “Id
quomodo intelligant inuenerunt, non esse
hoc scilicet temporis sed substitutionis
initium. Sic enim, inquiunt, si pes ex
eternitate semper fuisset in puluere,
semper ei subesset uestigium, quod
tamen uestigium a calcante factum nemo
dibitaret; nec alterum altero prius esset,
quamuis alterum ab altero factum esset.
Sic, inquiunt, et mundus et dii in illo creati
semper fuerunt, semper existente qui fecit;
et tamen facti sunt”. Nec unquam dicit hoc
non posse intelligi, sed alio modo procedit
contra eos. Item dicit XI libro 4 capitulo
“Qui autem a Deo quidem mundum
factum fatentur, non tamen eum temporis
sed sue creationis initium volunt habere, ut
modo quodam uix intelligibili semper sit
factus, dicunt quidem aliquid” etc. Causa
autem quare est uix intelligibile tacta est in
prima ratione.

Sendo assim está claro que quando se
diz que algo foi feito por Deus e que nunca
esteve sem existir, não há nisto nenhuma
repugnância conceitual. Se porventura existe
outro meio, é surpreendente que Agostinho
não o viu, pois seria uma via eficacíssima
para refutar a eternidade do mundo; porém
omite também esta via por completo apesar
dele impugnar a eternidade do mundo com
muitos argumentos no livro XI e XII da Cidade
de Deus. De fato parece insinuar que nisto
não tem repugnância de conceitos, pois diz
no livro X da Cidade de Deus, no capítulo
31, falando dos platônicos “Isto procuraram
resolver dizendo que não se trata do começo
do tempo mas começo da substituição de
um ser. Assim sendo, dizem, se um pé desde
a eternidade sempre estivesse na poeira,
sempre nele restaria vestígio, e que ninguém
duvidaria do rastro deixado; e que nenhum
é anterior ao outro, mesmo sendo feito por
outra pessoa. Assim, dizem, o mundo e os
deuses criados nele existiram sempre por
existir quem os criou; e por isso foram feitos”.
Então nunca se disse que isto não pode
ser entendido, mas que procedo de outro
modo contra eles. Assim mesmo diz no
livro XI, capítulo 4: “Quem pois disser
que o mundo foi feito por Deus, mas não
admite que tenha princípio de tempo mas
apenas de criação, de modo que foi feito
de contínuo num modo apenas inteligível,
dizem que parece com ele”, etc. A causa
de que apenas seja inteligível foi falada na
primeira argumentação.
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Mirum est etiam quomodo nobilissimi
philosophorum
hanc
repugnantiam
nonuiderunt. Dicit enim Augustinus in
eodem libro capitulo 5, contra illos loquens
de quibus in precedenti auctoritate facta
est mentio, “Cum hiis agimus qui et Deum
corporum, et omnium naturarum que
non sunt quod ipse, creatorem nobiscum
sentiunt”; de quibus postea subdit “Isti
philosophos ceteros nobilitate et auctoritate
uicerunt”. Et hoc etiam patet diligenter
consideranti dictum eorum qui posuerunt
mundum semper fuisse, quia nichilominus
ponunt eum a Deo factum, nichil de hac
repugnantia intellectuum percipientes; ergo
illi qui tam subtiliter eam percipiunt soli sunt
homines, et cum illis oritur sapientia.

É surpreendente que também os filósofos
mais nobres não viram esta repugnância. Diz
de fato Agostinho no mesmo livro, capítulo
5, ao falar contra os mencionados na citação
anterior: “Agora discutimos com os que
admitem conosco um Deus incorpóreo e
criador de todas as naturezas distintas dele”;
de quem logo acrescenta: “Estes superaram
os outros filósofos por sua nobreza e
autoridade”. E isto também está claro para
quem considerar atentamente aquilo que
dizem os que colocam que o mundo sempre
existiu, pois dizem, não obstantemente feito
por Deus, não percebendo esta repugnância
de conceitos; logo os que percebem tão
sutilmente são os únicos que são homens e
com eles começa a sabedoria.

Sed quia quedam auctoritates uidentur
pro eis facere, ideo ostendendum est
quod prestant eis debile fulcimentum.
Dicit enim Damascenus I libro 8 capitulo
“Non aptum natum est quod ex non ente
ad esse deducitur, coeternum esse ei quod
sine principio est et semper est”. Item Hugo
de Sancto Victore, in principio libri sui De
sacramentis, dicit “Ineffabilis omnipotentie
uirtus non potuit aliud preter se habere
coeternum, quo faciendo iuuaretur”.

Mas visto que algumas autoridades
parecem ir em seu favor, há que se
demonstrar que prestam a eles um apoio
débil. Diz Damasceno no Libro I capítulo 8:
“O que é transladado do não ser para o ser
não pode por natureza ser coeterno com
o que não tem princípio e sempre existiu”.
Idem Hugo de São Vítor no princípio de
seu livro Sobre os Sacramentos: “A inefável
virtude da onipotência nada pode ter de
coeterno fora de si mesma, que a fará atuar”.

Sed harum auctoritatum et similium
intellectus patet per hoc quod dicit
Boetius in ultimo De consolatione “Non
recte quidam, cum audiunt uisum Platoni
mundum hunc nec habuisse initium
temporis, nec habiturum esse defectum,
hoc modo Conditori conditum mundum
fieri coeternum putant. Aliud enim est per
interminabilem uitam duci, quod mundo
Plato tribuit, aliud interminabilis uite totam
pariter complexam esse presentiam, quod
diuine mentis esse proprium manifestum
est”. Unde patet quod eitam non sequitur
quod quidam obiciunt, scilicet quod
creatura equaretur Deo in duratione.

Mas o sentido destas e doutras autoridades
semelhantes está claro no que diz Boécio no
último livro Sobre a consolação: “Alguns,
quando ouvem que para Platão parecia que
este mundo não teve princípio no tempo
nem terá fim, deduzem que este mundo
criado é coeterno com o Criador, o que não é
correto. Uma coisa é, de fato, discorrer sobre
uma vida interminável, aquilo que Platão
atribuiu ao mundo, outra ser a presença total
e simultânea de uma vida interminável, o
que é manifestamente próprio da mente
divina”. Donde fica claro que tampouco se
segue o que alguns objetam, isto é, que a
criatura igualar-se-ia a Deus na duração.
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Tradução inédita

Et quod per hunc modum dicatur quod
nullo modo potest esse liquid coeternum
Deo, quia scilicet nichil potest esse aliquid
coeternum Deo, quia scilicet nichil potest
esse immutabile nisi solus Deus, patet
hoc quod dicit Augustinus in libro XII De
ciuitate Dei capitulo 15 “Tempus quoniam
mutabilitate
transcurrit,
eternitati
immutabili non potest esse coeternum. Ac
per hoc etiam si immortalitas angelorum
non transit in tempore, nec pretérita est
quasi iam non sit, nec futura quasi nondum
sit: tamen eorum motus, quibus tempora
peraguntur, ex futuro in preteritum
transeunt; et ideo Creatori, in cuius motu
dicendum non est uel fuisse quod iam non
sit, uel futurum esse quod nondum sit,
coeterni esse non possunt”. Similiter etiam
dicit VIII Super Genesim “Quia omnino
incommutabilis est illa natura Trinitatis, ob
hoc ita eterna est ut ei aliquid coeternum
esse non possit”. Consimila uerba dicit in XI
Confessionum.

E que no sentido em que se diz que nada
de maneira alguma pode ser coeterno com
Deus é este, isto é, porque nada pode ser
imutável senão apenas Deus, está claro no
que diz Agostinho no livro XII de A cidade de
Deus, capítulo 15: “E já que o tempo sucede-se
graças à mutabilidade, não pode ser coeterno
com a eternidade imutável. Por isso, ainda que
a imortalidade dos anjos não transcorre no
tempo, e não é passada, como se não existisse,
nem futura, como se ainda não existisse, sem
dúvida, seu movimento, por aquilo que se
origina no tempo, vai passando do futuro ao
passado. Logo não podem ser coeternos como
o Criador, de quem não se pode afirmar que
tenha movimentos n’Ele como se houvesse algo
que foi, porém que já não é, ou algo que será,
porém ainda não é”. E igualmente diz também
o livro VIII Sobre o Gênesis: “Porque a natureza
da Trindade é inteiramente incomutável, por
isso é eterna de tal maneira que nada pode ser
coeterno a ela”. Diz semelhantes palavras no livro
XI Das Confissões.

Addunt etiam rationes pro se, quas etiam
philosophi tetigerunt et eas soluerunt, inter
quas illa est difficilior que est de infinitate
animarum: quia si mundus semper fuit,
necesse est modo infinitas animas esse. Sed
hec ratio non est ad propositum; quia Deus
mundum facere potuit sine hominibus et
animabus, uel tunc homines facere quando
fecit, etiam si totum mundum fecisset ab
eterno: et sic non remnerent post corpora
anime infinite. Et preterea non est adhuc
demonstratum quod Deus non possit facere
ut sint infinita actu.

Também aduzem razões em seu favor,
que também tocaram e solucionaram os
filósofos, entre as quais uma mais difícil sobre
a infinidade das almas: se o mundo existiu
sempre, é necessário que então as almas
sejam infinitas. Mas esta razão não vem a
propósito; porque Deus pôde fazer o mundo
sem os homens e sem as almas, ou pôde
fazer os homens quando os fez, e também
fez o mundo inteiro desde toda a eternidade:
e assim não ficariam infinitas almas depois
dos corpos. Além do que não está todavia
demonstrado que Deus não possa fazer que
existam coisas infinitas em ato.

Alie etiam rationes sunt, a quarum
responsione supersedeo ad presens: tum
quia eis alibi responsum est, tum quia
quedam earum sunt adeo debiles, quod
sua debilitate contrarie parti uidentur
probabilitatem afferre.

Existem também outras razões, as quais
abstenho-me de responder presentemente:
ou porque foram respondidas em outro
lugar, ou porque algumas delas são tão
débeis que com sua debilidade parecem
prestar probabilidade à parte contrária.

Tradução
Ms. Luilson Sávio Lebre Pouso da Silva
Dr. Marivelto Leite Xavier
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RECENSÕES
BENTO XVI; VIGINI Giuliano (Org.). Aprender a acreditar. Título original: Imparare a
credere. Tradução de Mário Santos. Lisboa: Paulus, 2012, 94 p. 20,6 cm x 13,6 cm.
ISBN 978-972-30-1644-4 (Coleção: Introdução à fé).

A

obra em destaque é uma compilação de trechos de alguns discursos, homilias
e encíclicas do Papa Bento XVI, organizada por Giuliano Vigini e publicado
na Itália com o título Imparare a credere (Aprender a acreditar). A obra foi
organizada e publicada por ocasião do “Ano da fé”, realizado nos anos de 2012-2013.
Joseph Ratzinger sempre trabalhou no campo acadêmico numa profunda reflexão
teológica, que lhe resultou grande respeito e admiração entre os maiores teólogos
do mundo. Como sacerdote, exercia a docência nas principais Universidades da
Alemanha, e, por causa de sua grande capacidade de estudo, todos os seus escritos
são muito ricos em análises teológicas, tanto teóricas como práticas. Não escondia
a sua paixão pela teologia e mesmo sendo Papa, não se distanciou dela chegando
a publicar ainda alguns livros. Disto resultou a obra em análise, que mesmo não
sendo uma escrita ininterrupta, como fizera em seus livros, pode-se perceber uma
linha continuada no seu pensamento a respeito da fé.
A obra é dividida em quatro capítulos os quais abordam temas endereçados a um
interlocutor, como se estivesse no início de sua caminhada na fé “aprendendo a crer”.
Em todos os textos contidos no livro, Bento XVI utiliza-se de uma compreensão muito
concreta das várias dificuldades que as pessoas passam em sua vida de fé, todas as
provações e incertezas que estão no caminho, para que possam confiar completamente
no Deus que se fez homem e mostrou seu rosto de amor e misericórdia.
Dois conceitos permeiam o livro: a esperança e a fé. Levando em consideração
que o ser humano possui na sua essência uma busca daquilo que realmente tem
sentido seguro para a vida, Bento XVI serve-se de um paradoxo simples para
explicar algo profundo. Existe uma “esperança menor” na qual estão contidas todas
as ânsias do ser humano naquilo que é completamente reto e natural, como, por
exemplo, as esperanças sobre a vida profissional e amorosa (p. 16). Esta esperança,
que é perfeitamente válida, foi utilizada na época moderna como a finalidade
última da vida humana, a qual seria capaz de instaurar um “mundo perfeito, graças
aos conhecimentos da ciência e uma política cientificamente fundada” (p. 17).
Entretanto, estas coisas são muito mutáveis, e se não existir uma “esperança maior”,
tudo é frustrado, pois tudo aquilo que é material não satisfaz o ser humano por
completo. É por isso que Bento XVI insiste na “grande esperança” ou “esperança
maior”, que não tem outra resposta a não ser Deus. O ser humano, ao enxergar a
partir da ótica desta profunda esperança, consegue viver aqui de forma mais sólida
e segura, visto que até os sofrimentos são utilizados para um amadurecimento e
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provação da verdadeira esperança. Santo Agostinho é o modelo básico utilizado
por Bento XVI, para mostrar a “inquietação” básica do ser humano na procura de
um “porto seguro”. O autor discorreu sobre este tema de forma mais intensa na
encíclica de sua autoria, Spe salvi (É na esperança que somos salvos).
A fé também foi afetada pela compreensão moderna da busca da verdade,
principalmente com o iluminismo e depois com o positivismo e o ateísmo. As
dificuldades só tendem a aumentar, visto que não é mais tão simples falar do
amor de Deus se as pessoas não creem nele. Bento XVI elenca, talvez de forma
brusca para muitos, alguns pontos que escurecem a própria revelação, como,
por exemplo, a “soberba da razão” e também a ciência experimental. O autor
não discorda da ciência em si ou do progresso científico; ele mostra que alguns
pontos do “endeusamento da razão” trazem grandes perigos para a própria razão,
como, por exemplo, o lucro fácil e a prepotência de se trocar o Criador de tudo por
ideologias. Percebe-se, no autor, também em outra encíclica, Deus caritas est (Deus
é amor), uma preocupação com a humildade que as pessoas devem ter no trato
social, acadêmico, cultural, etc., para que não substituam a finalidade última de
todas as coisas, que é Deus, por “miragens ilusórias de paraísos artificiais” (p. 37) as
quais resultam numa triste solidão.
Como resposta a tudo isso, o autor propõe sugestões relevantes para aqueles que
querem “aprender a acreditar”. O caminho da “escuta” e “resposta” àquilo que está
no mais íntimo do ser humano é o primeiro passo para uma conversão. Deus se
utiliza, de forma ordinária, da Igreja para fazer chegar aos ouvidos da humanidade
a voz de Cristo, para que as pessoas escutem o seu chamado, desejem procurálO de forma mais intensa, e percebam que este é o único lugar concreto onde
encontram a finalidade de suas esperanças e ânsias internas. A fé, segundo o autor,
encontra a sua alegria na certeza de ser amado e na profissão eclesial desta mesma
fé. A fé não é um dom para ser vivido individualmente, mas numa grande “corrente
de crentes” (p. 73).
Os pontos apresentados no livro, embora não tratem especificamente de algum
tratado teológico, podem iluminar a caminhada inicial da reflexão sobre os temas
que compõem as disciplinas, principalmente a de Antropologia Teológica, bem
como o tratado da Graça e da Moral Social. É mister realçar que a linguagem
utilizada por Bento XVI mescla sempre a filosofia e a teologia. Não é possível separar
estas duas coisas no autor e em seus escritos. Isso permite uma riqueza maior na
transmissão do conteúdo e deixa transparecer aquilo que realmente o move.
Por fim, a obra pode ser considerada como um belo “aperitivo” para os que
desejam iniciar a vivência da fé estando ainda no começo do despertar da busca do
sentido. Os que já têm uma caminhada teológica mais apurada, poderão perceber,
nas entrelinhas, um texto extremamente profundo e “delicioso” para a reflexão
teológica, reconhecendo um pouco mais do pensamento e do coração de um
verdadeiro teólogo, Joseph Ratzinger.
Pe. Lucivan Santana de Andrade

STUDIUM, Várzea Grande, ano 3, n. 4, p. 1-106, abril 2017

|

105

NORMAS PARA OS COLABORADORES
A revista STUDIUM – Revista de Filosofia e Teologia aceita contribuições para quaisquer de suas
secções (artigos e recensões).
As contribuições devem ser inéditas, reservando-se à revista a prioridade da sua publicação.
As contribuições devem ser resultado de pesquisa original em nível de pós-graduação.
As contribuições devem ser enviadas ao Editor ou Conselho Editorial, no seguinte endereço:
revista@sedac.edu.br
As modificações de estrutura, conteúdo ou estilo deverão ser feitas com o prévio consentimento
do autor.
Os artigos e as recensões serão avaliados pelo Conselho Editorial conforme os seguintes
critérios: relevância, propriedade, adequação às normas gráficas, estilo e conteúdo científico,
contribuição para o progresso da teologia e da filosofia, podendo ser aprovados para a
publicação ou rejeitados.
O artigo deve ser acompanhado de um Resumo temático (Abstract) em língua portuguesa
e em língua inglesa, de aproximadamente ou até 10 linhas (ou de 60 até 150 palavras), e, no
máximo, cinco (5) palavras-chave (Keywords), além dos dados pessoais do autor, a saber:
a) Nome;
b) Vinculo institucional: Ordem Religiosa, Diocese, Universidade;
c) Titulação acadêmica de Graduação (opcional), de Mestrado e Doutorado;
d) Atividades desempenhadas atualmente: onde, instituição e datas;
e) Obras mais significativas publicadas: título, cidade, editora, data e edição;
f) Endereço atual completo, telefone e e-mail.
Dispensam-se o Abstract e Keyword para as resenhas.
Os artigos deverão conter de 10 (dez) a 20 (vinte) páginas e as resenhas de 2 (duas) a 5 (cinco)
páginas.
Os TEXTOS enviados à revista através de e-mail ou outro meio deverão ser digitados no
programa Word for Windows, em folha A4, com margem de 2,5cm, fonte Arial, tamanho 10,
espaço interlinear de 1,5cm, alinhamento justificado, caractere 08 para as notas de rodapé e os
parágrafos destacados, caractere 09 para o Resumo, o Abstract, as Referências bibliográficas e os
dados do(s) autor(es).
As NOTAS DE RODAPÉ e as REFERÊNCIAS serão apresentadas de acordo com as normas da
ABNT (NBR) e das normas internas da revista STUDIUM, a saber:
a) mantém-se o recuo de 6pts para a primeira linha dos parágrafos do texto do artigo, das
recensões e dos outros textos;
b) os parágrafos destacados manterão o recuo de 3 (três) centímetros a partir da margem
esquerda da página;
c) mantém-se o espaçamento simples entre o título RESUMO, o texto que o acompanha e as
Palavras-chave, sem a entrada de parágrafo;
d) mantém-se o espaçamento simples entre o título ABSTRACT, o texto que o acompanha e as
Keywords, sem a entrada de parágrafo;
e) mantém-se o espaçamento interlinear de 1,5cm para as REFERÊNCIAS, com entrada de
parágrafo de 1,5cm a partir da segunda linha para cada Referência;
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cabeçalho da página à direita.
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