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EDITORIAL
EDITORIAL

O Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia representa um grande kairós para
a Igreja na América Latina e por que não dizer para toda a Igreja universal. Estamos
agora nesse processo belo de preparação final para realização do mesmo ao
compilar as contribuições das bases eclesiais e grupos diversos a fim de ouvir o que
o Espírito está falando à Igreja. O instrumento de trabalho está pronto e as redes
eclesiais se organizam para acompanhar e divulgar todo o processo de preparação,
execução do sínodo tendo em vista a implementação das suas propostas. O olhar do
mundo se volta para a Amazônia com um misto de apreensão e esperança. Surgem
sempre novos relatos de violência, destruição do meio-ambiente, assassinatos
de lideranças que zelam pela floresta. Mas apesar de tudo isso, a vida insiste em
buscar novas possibilidades e enche de esperança a todos que lutam por uma vida
melhor para todos.
Como comunidade acadêmica queremos suscitar debates, reflexões e
ser instrumento para que o Sínodo alcance seus objetivos e procure encarnar a
Igreja na Amazônia em busca de uma ecologia integral, em que a vida seja cuidada,
respeitada e levada à plenitude no Bem-Viver. A FACC-MT se coloca a serviço da
sinergia que Espírito desperta nessa Igreja local do Mato Grosso. Trabalhando
em rede seremos mais eficazes e faremos nossas vozes chegarem mais longe em
favor dos mais necessitados. Por isso queremos reforçar nosso apoio na reflexão
teológico-filosófica séria e comprometida com uma colegialidade eclesial que
demanda um esforço multidisciplinar para tornar a Igreja melhor servidora do
Reino de Deus nesse tempo atual.
Outra grande experiência que o Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia
veio oferecer foi a koinonia como expressão inequívoca do que significa ser Igreja.
A comunhão eclesial convida a se colocar no lugar dos sem voz e vez, invisíveis
ou ignorados para recompor o tecido do corpo de Cristo. Esse sínodo quer dar
cidadania eclesial e cívica aos que são considerados obstáculos ao desenvolvimento
e progresso. Ser Igreja representa querer incluir, aprender, ensinar e acolher a
todos. Um apelo forte que existe nesse movimento do sínodo é encarnar a Igreja
num horizonte de ecologia integral dentro do espírito da Laudato Si’. Essa visão
teologal-antropológica reflete um movimento da Igreja em saída, a Igreja peregrina
que quer continuar a armar sua tenda na Amazônia. Não é objetivo replicar aqui a
Igreja de parte algum do mundo, mas deixar que o Espírito componha nosso modo
de seguir a Cristo servindo aos que mais necessitam.
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A Studium n. 8 apresenta uma seleção de bons artigos para sua leitura
e reflexão. Nesse e no próximo número dois textos serão apresentados divididos
em duas partes que se complementam. Em primeiro lugar o Pe. Evandro
Stefanello desenvolve uma breve reflexão sobre a Evangelização da Igreja a partir
dos documentos pontifícios de Pio XII ao atual Papa Francisco. Nesse número o
autor percorre os quatro primeiros pontífices mostrando que a Igreja segue uma
hermenêutica da continuidade buscando responder aos desafios do seu tempo
em evangelizar, proclamar a boa nova de Cristo Jesus para o mundo.
Nosso antigo aluno e agora mestrando Pe. Gilson C. Tardivo apresenta um
artigo sobre a hermenêutica Eu-Tu de Gademer como instrumento de compreensão
da angustia existencial kierkegaardiana, fugindo assim do desespero. Para isso o
autor reforça a percepção de que uma hermenêutica do cuidado de si e do outro
propõe elementos que superam a falta de sentido, compõe uma visão relacional
de ser humano e busca assim um modo de vida enriquecido pela experiência do
outro no contato, na abertura no ser com o outro. Assim a angústia se torna uma
escola de possibilidades.
Pe. Luís Stadelmann nos presenteia com um texto introdutório à leitura
popular da Bíblia. Professor universitário durante toda a sua profícua vida
acadêmica, nosso autor traz para o coração da exegese a preocupação pastoral
em popularizar os textos sagrados. Assim a Bíblia reflete a história de um povo que
ilumina nossos tempos e convida a dar respostas adequadas aos desafios atuais da
evangelização. Uma das grandes preocupações do Pe. Luís é acentuar a importância
da leitura comunitária da Sagrada Escritura e o papel da Igreja como instrumento
necessário da obra salvífica de Deus. Esse artigo se ilumina em comparação com o
primeiro texto desse número da Studium sobre a evangelização na história recente
da Igreja. O apelo divino presente na Sagrada Escritura continua sendo o grande
motivador da evangelização eclesial.
Trazemos nesse número a resenha da Professora Kelly Mamedes sobre
o livro “A vida secreta da Idade Média”, de Elena Percivaldi,que, na esteira da
coletânea “A História da Vida Privada”, dirigida por Philippe Ariès e Georges Duby,
enfatiza a vida contidiana e a história “vista a partir de baixo”. A Studium 8 completa
seu número com a primeira parte de um relato pastoral-etnográfico feito pelo Pe.
Aloir Pacini, costumeiro colaborador dessa revista. Pe. Aloir nos leva numa viagem
ao coração da Amazônia trazendo as riquezas de seu povo e suas culturas na luta
por sobrevivência. O olhar sensível do autor vai além do antropólogo, teólogo,
ativista da causa indígena. Aloir nos conduz a refletir sobre nosso modo de viver.
Para ele o Sínodo tornou-se um revelador da Amazônia viva além dos clichês e
preconceitos. A Amazônia nos ensina a bem viver, pensar, discernir e agir quando
estamos dispostos a aprender. Boa leitura, boa partilha.
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ARTIGOS
ARTICLES
A EVANGELIZAÇÃO DE PIO XII A FRANCISCO (PRIMEIRA PARTE)
Evangelization from pope Pius XII to Pope Francis (First Part)

Dr. Evandro Stefanello
Resumo:
A Evangelização é a primeira tarefa que a Igreja recebeu de Cristo: “E disse-lhes: ‘Ide por
todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura” (Lc 16,15) para que todos sejam meus
discípulos “batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a
observar tudo quanto vos ordenei” (Mt 29,19). De lá até os nossos dias a Igreja assumiu,
de diversas formas, a missão de evangelizar, adaptando metodologicamente, ao longo
dos séculos, a mensagem do Evangelho que sempre permaneceu íntegra. Nos dias atuais,
requer-se da Igreja uma nova reestruturação e renovação metodológica para que a
mensagem do Evangelho possa ser anunciada a todos os povos e culturas, sem perder a
sua essência e a sua novidade. Não se trata de inventar um novo modelo de evangelização
desconexo com o passado, mas um novo chamado a todos para fortalecer a vida eclesial
e as formas de ação pastoral, partindo do mandato de Cristo que é o conteúdo central da
evangelização. O presente artigo tem a intenção de apresentar de forma sucinta alguns
elementos da evangelização no magistério dos Romanos Pontífices de Pio XII até Francisco,
demonstrando como que a Igreja foi se adaptando metodologicamente e pastoralmente
para apresentar e mostrar, de forma sempre eficaz, o Cristo Ressuscitado e presente no
nosso meio. Demonstrar-se-á quais são os sujeitos passivos e ativos, quais os aspectos mais
relevantes e alguns aspectos jurídicos da evangelização no ensinamento do Magistério
Pontifício e do Concílio Vaticano II.
Palavras-chaves: Evangelização. Renovação. Ardor. Métodos. Expressões.
Abstract:
Evangelization is the first task that the Church has received from Christ: “And he said to
them, ‘Go to all the world, proclaim the Gospel to every creature” (Lk 16:15) so that all may
be my disciples “by baptizing them in name of the Father, and of the Son and of the Holy
Spirit and teaching them to observe all that I have commanded you ”(Mt 29,19). From
then until today, the Church has taken on the mission of evangelizing in various ways,
methodologically adapting, over the centuries, the Gospel message that has always
remained integral. Nowadays, the Church needs a new restructuring and methodological
renewal so that the message of the Gospel can be announced to all peoples and cultures,
without losing its essence and novelty. It is not a matter of inventing a new model of
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evangelization disconnected from the past, but starting from the mandate of Christ
which is the central content of evangelization . This article intends to briefly present some
elements of evangelization in the magisterium of the Roman Pontiffs from Pius XII to Francis,
demonstrating how the Church has been adapting methodologically and pastorally to
present and show, in an effective way, the Risen Christ and present in our midst. It will be
demonstrated who are the passive and active subjects, which are the most relevant aspects
and some legal aspects of evangelization in the teaching of the Pontifical Magisterium and
of the Second Vatican Council.
Keywords: Evangelization. Renewal. Ardor. Methods. Expressions.

A evangelização nasceu do anúncio de Cristo e depois continuou com os
Apóstolos e seus sucessores até os dias atuais. Ao longo dos séculos a sociedade
foi se transformando e se desenvolvendo e elementos bons foram surgindo, mas
também muitas transformações contrárias à fé e aos valores do Evangelho. Nos
últimos 50 anos a Igreja se vê dentro de uma grande descristianização do mundo e
uma cultura laicista sempre mais crescente da qual origina o fenômeno da perca da
fé, principalmente naqueles locais onde era ardente em tempos passados.
Hoje, mais do que nunca, requer-se da Igreja a capacidade de se renovar,
de se adaptar aos novos tempos de uma forma propositiva e não negativa,
recuperando o seu ardor, as suas energias e novas formas de evangelização para
o contexto cultural atual. Não se trada de um novo modelo de evangelização
desconexo com o passado, mas um novo chamado a todos para fortalecer a
vida eclesial e as formas de ação pastoral, partindo do mandato de Cristo que é
o conteúdo central da evangelização.1 É aquela renovada conversão que a Igreja
precisa fazer de si mesma, rever os seus processos de evangelização frente aos
obstáculos que se colocam à difusão da fé:
Una fede vissuta in modo privato e passivo; il non avvertire il bisogno
di un’educazione della propria fede; una separazione tra la fede
e la vita, una percezione non adeguata dell’istanza di verità che
l’esperienza di fede porta con sé [o clericalismo]. [...] lo stordimento
derivante dal carattere consumistico ed edonistico dei nostri stili di
vita; un ripiegamento sul presente che genera una vita incapace di
aprirsi al transcendente e all’esperienza di Dio, e che spegne ogni
bisogno di salvezza, rendendo ugualmente opinabili e alla fine
indifferenti i valori verso i quali orientare la vita e la storia. (BRESSAN,
2013, p. 26).
1 Cfr. L. Bressan, Un sinodo per la riforma della Chiesa. Nuova Evangelizzazione, rinnovamento spirituale
e rilancio della fedei, in M. Graulich – J. Pudumai Doss (Ed.), Vino nuovo in otri vecchi? Sfida pastorali e
giuridiche della Nuova Evangelizzazione, Vaticano, 2013, 14-15. As características gerais da evangelização
e as subdivisões em relação ao tema da evangelização acompanharão, em certo sentido, as divisões
propostas pelo professor: J. Pudumai Doss, «Nuova» evangelizzazione. Alcune considerazioni canoniche,
in M. Graulich – J. Pudumai Doss (Ed.), Vino nuovo in otri vecchi? Sfida pastorali e giuridiche della Nuova
Evangelizzazione, Vaticano 2013, 149-183.
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Muitos questionam se é o caso de se falar em “atividade missionária
específica” ou se é o caso de se falar em uma única ação missionária, uma única
missão em todos os lugares. Não é fácil interpretar esta situação, pois a dificuldade
está no próprio vocabulário: muitos consideram superados os termos missões e
missionários e preferem usar o substantivo missão e o adjetivo missionário para
apresentar toda a missão da Igreja, considerando que a missão é uma só e que
não está à margem da atividade da Igreja, mas é um compromisso fundamental
de todo o batizado. A essa visão tem-se que tomar cuidado para não nivelar
todas as situações, pois cada uma é bem diferente da outra, e podem levar
ao desaparecimento dos missionários e da missão ad gentes.2 Toda a Igreja é
missionária e não exclui a existência de uma missão ad intra e de outra missão ad
extra ou ad gentes (cfr. RM 32) que tem como destinatários aqueles que ainda não
ouviram a mensagem do Evangelho ou que ainda não acreditam em Cristo e que
a Igreja ainda não se fez presente. Não pode acontecer que essa missão específica
seja diluída na missão de toda a Igreja e, assim, venha a ser esquecida (cfr. RM 34).
1 Papa Pio XII
O Papa Pio XII,3 foi o Papa que viveu os horrores da segunda guerra
mundial que teve o início oficial com a invasão da Polônia em 01 de agosto 1939,
ano em que foi eleito Papa. Falecei aos 09 de outubro de 1958 e teve a graça de ver
o fim da segunda guerra mundial que dizimou milhares de seres humanos.
O povo e a sociedade precisam conhecer a Deus para afastar todos os
perigos da guerra, que são consequências da negação de Deus e da religião que
corrompem a alma dos povos. O primeiro grande ofício da pregação e da ação
missionária e evangelizadora, é reconduzir as pessoas ao verdadeiro Deus, para
que voltem a caminhar na Sua presença.4
1.1 Sujeito ativo e passivo da evangelização
Em seu tempo, pedia uma maior preocupação com os que estão fora, os
indiferentes, os hostis a fé, os perdidos. O Papa pede aos sacerdotes de não andarem
somente aos que frequentam as missas, mas sair e ir ao encontro daqueles que
passam fome. Para chegar ao êxito da missão, requer-se dos missionários, zelo com
a missão, percorrendo cada parte da paróquia, estrada por estrada para recolher
os que estão perdidos e dar-lhes encorajamento,5 saindo da sua falsa vida interior,
2 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Litterae encyclicae Redemptoris missio, De perenni vi mandati missionalis ad
Venerabiles Fratres, Dilectissimi filii et filiae, salutem er Apostolicam Benedictionem, 37, 7 dicembris
1990, in AAS 83 (1991) 282 (= RM 37).
3 Cfr. Pius PP. XII, Nuntius radiophonicus Un’ora grave, A beatíssimo patre universo terrarum orbi datus,
24 augusti 1939, in AAS 31(1939) 333-335.
4 Cfr. Pius PP. XII, Allocutio Quale santa adunanza, Ad parochos urbis et concionatores sacri temporis
quadragesimalis: de exponendis symboli apostolici veritatibus, 25 februarii 1941, in AAS 34 (1942) 129.
5 Cfr. Pius PP. XII, Instructio pastoralis De Sacramentis, Ad parochos Urbis et concionatores sacri temporis
quadragesimalis, 28 februarii 1945, in AAS 37 (1945) 43 (Pius PP. XII, de Sacramentis, in AAS 37 (1945) 43).
STUDIUM, Várzea Grande, ano 5, n. 8, p. 1-90, abril 2019
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confinada, cega e muda no interior das Igrejas.6 Esses são aspectos que ajudam a
entender a hermenêutica da continuidade, pois ir ao encontro dos que precisam,
estar próximo deles, faz parte da tradição da Igreja e não apenas de uma renovação
pós-conciliar ou sinodal.
É preciso sustentar com empenho sempre pessoal e eclesial a propagação
da Igreja de Deus em toda a terra e que o espírito missionário surja e floresça
com maior ardor nos sacerdotes. É necessário que sejam realizados muitos
empreendimentos e obras que possam cobrir o campo aberto deixado pela falta
do Evangelho e do seu anúncio.7 Neste sentido, a carta encíclica fidei donum,
representou a primeira iniciativa de uma pastoral missionária ad gentes e simbolizou
uma importante transformação. Esta pastoral vai receber do Concílio Vaticano II as
suas diretrizes.8
É missão da Igreja formar o homem plenamente, colaborando com a sólida
construção da sociedade9 e, nesse sentido, os fiéis se encontram na linha de frente
da vida missionária da Igreja, porque não apenas devem se sentir participantes
da Igreja, mas serem propriamente a Igreja, a comunidade dos fiéis sobre a terra
que caminham sob a condução do Romano Pontífice e dos Bispos em união com
ele. A Igreja começava a perceber que a atual estrutura piramidal começava a não
responder mais à realidade da Igreja e à participação dos fiéis. Essa visão se alarga
no Concílio Vaticano II com a visão circular da Igreja.
O Papa tinha uma grande preocupação com a evangelização nos
territórios além oceano sendo necessário reavivar o espírito missionário. Para esses
locais é preciso “encaminhar, selecionar, cultivar vocações”.10 Os missionários não
receberam a incumbência de reproduzir a cultura europeia nas terras de missão,
mas de acolher e assimilar os elementos de vida daquelas culturas.11 Os indígenas
que abraçam a fé católica, são verdadeiros membros da Igreja e cidadãos do Reino
de Deus e, ao mesmo tempo, não devem deixar as suas raízes, mas continuarem
sendo cidadãos do seu próprio povo. O grande objetivo da missão é levar a presença
da Igreja nas terras de missão e de que, um dia, essas terras possam, elas mesmas,
6 Esses são aspectos que ajudam a entender a hermenêutica da continuidade. Ir ao encontro dos que
precisam faz parte da tradição da Igreja e não apenas de uma nova evangelização atual.
7 Cfr. Pius PP. XII, litterae encyclicae fidei donum, ad venerabiles fratres patriarchas, primates,
archiepiscopos, epíscopos aliosque locorum ordinarios, pacem et communionem cum apostólica sede
habentes: de catholicarum missionun condicionibus paraesetium in Africa, 21 aprilis 1957, in AAS 49
(1957) 226.
8 Foi o Papa João Paulo II que chamou essa iniciativa de pastoral missionária em sua mensagem para o
dia mundial missionário de 1982. Ioannes Paulus PP. II, Nutii scripto dati All'avvicinarsi della prossima, ob
diem tota Ecclesia ad Missionales res provehendas constitutum Christifidelibus universis missus, 30 maii
1982, in AAS (1982) 866-872.
9 Cfr. Pius PP. XII, Allocutio La elevatezza e la nobiltà, Beatissimus Pater adstantibus Emis ac Revmis
Patribus Cardinalibus recenter creatis haec verba fecit, 20 februarii 1946, in AAS 38 (1946) 149.
10 Cfr. Pius PP. XII, Nuntio radiophônico Amados filhos, Ad delegatis viris ab actione catholica lusitaniae,
ob conventum primum nationalem olyssippone coadunatis, 10 dicembre 1950, in AAS 43 (1951) 121.
11 Essas determinações do Papa Pio XII são determinações que serão incorporadas na reflexão do
Concílio Vaticano II e na nova evangelização.
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dar continuidade à missão da Igreja.12 De fato, esse desejo do Papa, é realidade em
muitos lugares que outrora recebiam os missionários.
1.2 Aspecto da evangelização
A Igreja é católica e a sua missão se estende por todas as regiões do
mundo e em todos os povos. Essa ideia da catolicidade da igreja sempre esteve
viva e existe por mandato do seu Fundador: “vão por todo o mundo e preguem
o Evangelho a todas as pessoas” (Mc 16,15). Deste dia em diante a Igreja sempre
anunciou a novidade do Evangelho de Jesus Cristo com amor e abnegação,
animada pelo Espírito Santo que eleva a obra missionária acima de qualquer
abismo e de qualquer guerra. Com a guerra, declarava o Papa, a providência divina
fez florescer uma “primavera missionária”.
Apresenta uma mudança na forma de se pensar a evangelização que não
deve ignorar mais a cultura local, mas se valer da cultura de cada povo para que,
conhecendo-a, se possa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja começa
a mudar a sua estrutura missionária, para que seja sempre mais respeitosa e
acolhedora das diversas culturas.13
A finalidade da missão, explica o Papa, é a de que a luz de Cristo brilhe
e faça nascer novos cristãos além de estabelecer solidamente a Igreja nos novos
lugares de missão, para que se organizem e possam ter uma hierarquia própria e
que seja formada pelos nativos. A Igreja não quer e nem tem a intenção de dominar
os povos, mas levar a todos a luz sobrenatural da fé e promover o bem de todas as
nações para a santificação, respeitando tudo o que existe de bom nos costumes
dos diferentes povos (cfr. EP 55-59).
1.3 Aspecto jurídico
Os católicos, não podem deixar de ajudar a hierarquia da Igreja14 na
missão de anunciar e edificar o corpo místico de Cristo e conseguir novos membros
para o povo de Deus. O Papa conclama aos fiéis para que sejam colaboradores da
hierarquia na ação evangelizadora da Igreja e na formação de católicos sinceros,
que conheçam e vivam intensamente a fé cristã. Essa ação evangelizadora se dá
12 Cfr. Pius PP. XII, Allocutio Vivamente gradito, Summus Pontifex adstantibus Emo P. D. Petro Card.
Fumasoni Biondi S. Congregatinis de Propaganda Fide Praefecto, necnon Excmo P. D. Praeside ceterisque
Revmis Praesulibus ac Officialibus Pontificiarum Operum Missionalium Romae coadunatis, haec verba
fecit, 24 iunii 1944, in AAS 36 (1944) 207-211.
13 A própria ação missionária da Igreja, vem sofrendo mudanças ao longo dos anos e se adaptando
sempre mais às novas realidades, não mais ignorando-as, mas evangelizando a partir delas. Mesmo
nessa ação, é possível observar aspectos de aligeiramento e de mudança, para que se possa estar mais
próximo dos que precisam e dos que ainda não ouviram a mensagem da salvação.
14 Até então, a visão teológica da Igreja, que depois será aprimorada pelo Concílio Vaticano II, é que a
responsabilidade da missão é da hierarquia da Igreja. O Papa Pio XII sempre falava na contribuição que
os fiéis (não se referia a leigos) deveriam dar à hierarquia da Igreja no processo de evangelização. A
maior participação dos fiéis era com as orações e com o auxílio material.

STUDIUM, Várzea Grande, ano 5, n. 8, p. 1-90, abril 2019

|

Dr. Evandro Stefanello 15

também com a vivência dos valores cristãos em todos os ambientes e condições
sociais e profissionais, principalmente na restauração da família que é princípio
natural e instituição divinamente ordenada.15
O Papa elencou alguns princípios e normas para orientar a atividade
missionária: a missão é uma obra grandiosa e significa dilatar o Reino de Deus aos
confins da terra. É a esta missão que o missionário se consagra, não buscando o
que é seu, mas o que é de Cristo. Deve considerar como sua segunda pátria o local
no qual está anunciando a luz de Cristo, buscando unicamente o bem das almas
e não os interesses da congregação. Para realizar a sua missão precisa aprender
também aqueles conhecimentos teóricos e práticos que lhe será necessário e de
aprender a língua do local de missão.16
2 João XXIII
Angelo Giuseppe Roncalli foi eleito Papa aos 28 de outubro de 1958 e
escolheu o nome de João XXIII. Desde que foi eleito Papa, três eram os seus anseios
e que inicio a levá-los à cabo: o Sínodo da Igreja de Roma, O Concílio Vaticano II e a
revisão do Código de Direito Canônico.17 Faleceu aos 03 de junho de 1963.
Por mandato do seu fundador, a Igreja recebeu a missão de pregar o
Evangelho a todos os povos, manifestando-lhes a verdade em meio às crises da
sociedade. Estas Verdades entram em crise com o surgimento de uma nova era para
a humanidade desembocando em grandes progressos materiais, o que não se pode
dizer o mesmo no âmbito moral. O Concílio, que simboliza toda a esperança, pretende
levar a Igreja mais próxima dessas novas realidades e ajudá-las no desenvolvimento
moral e espiritual e no despertar do senso de responsabilidade. Diante das
possibilidades de destruição em massa, a humanidade começou a se preocupar
mais com a paz, com a colaboração entre os indivíduos e as nações, abrindo assim os
caminhos para o apostolado da Igreja que não está inerte às novas mudanças, mas
segue sempre a evolução dos povos e o progresso científico e social, fortalecendo-se
na unidade para enfrentar todos os problemas que são colocados à fé. A Igreja não
tem a intenção de impedir o desenvolvimento das ciências, pelo contrário, deseja
favorecê-lo e indica os caminhos para que, às novas descobertas, se sigam vantagens
materiais e espirituais não contrários aos valores espirituais e morais.18
O Concílio acontece num momento em que a Igreja sente, mais vivo do que
nunca, o desejo de fortificar a fé e promover a unidade para uma maior santificação
de seus membros e propagação da verdade revelada por Deus. A Igreja sabe
15 Cfr. Pius PP. XII, Carta apostólica Venerables hermanos, Los arzobispos, obispos e demás ordinários de
las Islas Filipinas, 18 de enero de 1939, in AAS 34 (1942) 256 e 258.
16 Cfr. Pius PP. XII, Litterae encyclicae Evangelii praecones, Ad venerabiles fratres patriarchas, primates,
archiepiscopos, epíscopos aliosque locorum ordinarios, pacem et communionem cum apostólica Sede
habentes: de sascris missionibus provehendis, 21, 2 iunii 1951, in AAS 43 (1951) 506 (=EP 21).
17 Havia nomeado a comissão de revisão que terminou em 1983.
18 Cfr. Ioannes PP. XXIII, Allocutio Bene ominata verba, Habita post exactos labores sessionis quintae
commissionis centralis Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, in AAS 54 (1962) 220.
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reconhecer o ritmo do tempo e se adaptar a ele, permanecendo, porém, sempre
idêntica a si mesma e fiel a Jesus Cristo. Diante dessas novas realidades, desde o
início do seu Pontificado, João XXIII já manifestou o seu desejo em chamar toda a
Igreja para dar uma melhor resposta, contribuindo para a solução dos problemas
da idade moderna. Nesta ocasião o Papa declarou:
Hac de causa, veluti intimae supernoque quodam instinctu ortae
voci obtemperantes, matura iam esse tempora existimavimus,
ut catholicam Ecclesiam universamque hominum familiam novo
Oecumenico Concilio donaremus, quod eam viginti maximarum
Synodorum seriem continuaret, quae per saeculorum decursum
ad caelestis gratiae in christifidelium animis incrementum et ad
rei christianae progressum tantopere valuerunt. Atque tum effusa
catholicorum hominum laetitia, qua huius rei nuntius in toto terrarum
orbe exceptus est; tum subinde supplices Deo admotae preces, quas
certatim universa Ecclesia hac de causa fundere non intermisit;
tum alacre studium in eodem Concilio apparando positum, quod
spem Nostram apprime confirmat; tum postremo studiosa cura aut
saltem expectatio, obsequii plena, qua hoc Concilium ii christiani
prosequuntur, qui a Romana Ecclesia seiuncti sunt, ac vel ii qui
christiani nominis sunt expertes: haec omnia, dicimus, apertissimo
indicio demonstrant, neminem quempiam praeteriisse maximum
huius eventi momentum atque granditatem.19

Em razão dos grandes acontecimentos e para responder ao contexto
histórico o Papa, pensando mais amplamente em tornar a Igreja mais acessível a
todos, tendo em vista que até o momento se falava apenas de uma evangelização
sem uma mudança estrutural e pastoral, para que pudesse estar mais próxima
daqueles que precisam ouvir o anuncio da salvação, anunciou a sua intenção, aos
29 de junho de 1959, de convocar um Concílio Ecumênico
quae quidem suavissima spes iam Nos duxit vehementerque excitavit
ad propositum illud publice enuntiandum, Oecumenicum videlicet
cogendi Concilium, ad quod sacrorum Antistites, de gravibus
religionis rebus tractaturi, ex universo terrarum orbe convenient,
ea praesertim de causa ut ad Catholicae Fidei incrementum et ad
rectam christiani populi morum renovationem deveniatur, utque
ecclesiastica disciplina ad nostrorum temporum necessitates
rationesque aptius accommodetur. Id profecto mirabile praebebit
veritatis, unitatis caritatisque spectaculum; spectaculum dicimus,
quod ii etiam cernentes, qui ab Apostolica hac Sede seiuncti sunt,
suave, ut confidimus, invitamentum accipient ad illam unitatem
quaerendam assequendamque, quam Iesus Christus a Caelesti Patre
flagrantibus rogavit precibus.20
19 Ioannes PP. XXIII, Constitutio apostólica Humanae salutis, Qua SS. Oecumenicum Concilium Vaticanum
II indicitur, 6, 25 decembris 1961, in AAS 54 (1962) 8 (= HS 6).
20 Ioannes PP. XXIII, Litterae encyclicae Ad Petri Cathedram, Ad venerabiles fratres patriarchas, primatis,
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O novo Concílio tem a pretensão de oferecer a todos os homens e mulheres
os verdadeiros pensamentos e propósitos de paz, que brotam das realidades
espirituais e sobrenaturais. Para tal intenção será necessário que o Concílio reveja
os programas doutrinais e práticos da Igreja, para estarem a serviço da edificação
do corpo místico de Cristo, refletindo toda a eficácia da ordem sobrenatural sobre a
ordem temporal, pois a Igreja não pode desinteressar-se das realidades temporais
para tornar a vida mais humana e a revesti-la da luz cristã e da espiritualidade,
transformando as atividades humanas.
A Igreja Católica, através de normas e prescrições, fará todo o esforço
possível para responder às exigências dos tempos atuais.21
O Papa João XXIII iniciou o seu pontificado manifestando a sua grande
preocupação com a cooperação missionária, o qual é um dos problemas mais
emblemáticos e mais querido pelo Romano Pontífice. É essa preocupação que dará
a tonalidade evangelizadora do seu Pontificado, o qual se tornou o angustiante
convite da Igreja.
2.1 Sujeito ativo e passivo da evangelização
Na ocasião, em que antecedia o Concílio Vaticano II, a Igreja não estava
apenas pedindo novas conversões e batizados, mas também uma formação
contínua, capaz de tornar os novos convertidos aptos a assumirem as suas
responsabilidades na vida futura da Igreja e que fossem ao mesmo tempo sujeitos
passivos e ativos.22
Neste processo de conversão seria necessária uma renovação das
estruturas pastorais da Igreja e uma doutrina mais clara e próxima das pessoas.
Esse foi o objetivo do Concílio Vaticano II, onde a Igreja refletiu sobre si mesma
e como poderia se fazer presente de forma mais atuante na realidade da época
e, também, na realidade futura, principalmente como sujeito principal e ativo da
evangelização.
2.2 Aspecto da evangelização
Momento de sublime graça para a Igreja e a sua ação evangelizadora foi o
início do Concilio Vaticano II,23 que significaria a abertura pastoral da Igreja no seu
archiepiscopos, episcopos aliosque locorum ordinarios, pacem et communionem cum Apostolica Sede
Habentes, itemque ad universum clerum et christifidelis catholici orbis: de veritate, unitate et pace
caritatis afflatu provehendes, 33, 29 iun. 1959, in AAS 51 (1959) 511. (= PC 33).
21 Cfr. Ioannes PP. XXIII, Allocutio Occursus Nostros prosequentes, Membris et consultoribus secretariatus
pro unitate christianorum assequenda Concilio Oecumenico Vaticano secundo apparando, 8 martii
1962, in AAS 54 (1962) 179.
22 O Papa João XXIII não falava em nova evangelização, mas elencava o que viria a ser no futuro o
objetivo da nova evangelização proposta pelo Papa João Paulo II.
23 Cfr. Ioannes PP. XXIII, Allocutio Gaudet Mater Ecclesia, Venerabiles fratres, 11 octobris 1962, in AAS 54
(1962) 786-796 (= GME).
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desejo ardente de acolher no seu seio as ovelhas dispersas, demonstrando toda a
sua vitalidade e capacidade em ser luz para a história da humanidade. Estar com a
Igreja, é poder gozar da luz de Cristo, da sua paz e da sua bondade e se reunir em
Concílio é expressão da união de Cristo com a sua Igreja.
Importante ressaltar que o Papa menciona os Concílios anteriores e os
seus predecessores, em clara demonstração que o Concílio Vaticano II representa
um momento de novo ardor missionário, de novos ares para a Igreja e não de uma
interrupção ou de uma mudança na doutrina deixada por Cristo, tanto que o Papa
chama a atenção para toda a tradição da Igreja em uma clara hermenêutica da
continuidade (cfr. GME II, 7). A verdadeira intenção do Papa foi levar a Igreja para
mais perto de Cristo, das suas fontes e da sua real natureza que é a salvação das
almas, ir ao encontro da ovelha perdida e se fazer próxima daqueles que precisam
ser curados e que precisam ouvir o anuncio do Evangelho.24
Para responder às inquietações e problemas, o Concílio teve como fim
principal a defesa e a difusão da doutrina cristã e que a mesma fosse guardada
e ensinada de forma mais eficaz, mais próxima dos seres humanos e mais
compreensível (cfr. GME V, I) ajudando-os a olharem sempre para Deus, fonte de
toda a sabedoria e beleza. O objetivo principal do Concílio é, portanto, discutir um
ou outro tema da doutrina da Igreja à luz dos Padres antigos e modernos, pois
uma coisa é a substância da fé e a outra é como essas verdades são enunciadas.
É na forma, cujo caráter é pastoral, e não na substância que se ocupará o Concílio
Vaticano II (cfr. GME VI, 5).
Para realizar o fim que se propõe, o XXI Concílio Ecumênico terá como
fio condutor toda a experiência jurídica, litúrgica, apostólica e administrativa da
tradição da igreja, não se transformando em uma nova proposição doutrinal,
mas garantindo que a doutrina seja ensinada a todos e sem erros, pois se tornou
patrimônio da humanidade e não pode ficar restrita a poucos (cfr. GME VI, 2).
A verdade do Senhor deve permanecer eternamente e, não muitas vezes,
essa verdade é distorcida pelas opiniões erradas como aconteceram ao longo
dos séculos. A Igreja, em sua história, sempre se opôs a esses erros, porém deve
preferir usar mais a misericórdia à severidade, sem desconsiderar que em alguns
momentos esses erros precisam ser combatidos e punidos. A doutrina será sempre
mais aceita na medida em que for mostrada a partir da misericórdia e da verdade.
Sendo assim, a Igreja quer se mostrar
[...] amantissimam omnium matrem se vult praebere, benignam,
patientem, atque erga filios a se seiunctos misericordia ac bonitate
permotam Humano generi, tot difficultatibus laboranti, ipsa, ut
olim Petrus misero illi qui ab eo stipem rogaverat, dicit: “Argentum
et aurum non est mihi: quod autem habeo hoc tibi do; in nomine
Iesu Christi Nazareni surge et ambula” (Act 3,6). Scilicet nostrorum
temporum hominibus Ecclesia non caducas porrigit divitias, neque
beatitatem dumtaxat terrenam pollicetur; sed supernae gratiae bona
24 Eis a grande abertura promovida pelo Concílio Vaticano II e que, mais tarde, o Papa Francisco vai
procurar colocá-la em prática através da Evangelii gaudium e do motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus
e Mitis et misericors Iesus.

STUDIUM, Várzea Grande, ano 5, n. 8, p. 1-90, abril 2019

|

Dr. Evandro Stefanello 19

impertit, quae cum homines ad filiorum Dei dignitatem erigant, tam
valido praesidio et adiumento sunt ad humaniorem efficiendam
eorum vitam; uberioris doctrinae suae fontes aperit, qua homines
luce Christi collustrati penitus intelligere valent, quid ipsi revera
sint, qua dignitate excellant, quem finem prosequi debeant; per
filios denique suos ubique christianae caritatis spatia dilatat, qua ad
dissensionum semina evellenda nihil est aptius, et ad provehendam
concordiam, iustam pacem fraternamque omnium unitatem nihil est
efficacius (cfr. GME VII, 3).

Com o Concílio, o Papa estava visando, também, a unidade, na verdade, da
família cristã e humana que até o momento não havia sido atingida perfeitamente.
É dever da Igreja empenhar-se para que o mistério da unidade se realize
principalmente entre os católicos, mas também entre os que não fazem parte
da Igreja católica, mas que sentem o desejo ardente de unidade (cfr. GME VIII). A
grande preocupação do Papa é que a Igreja cumpra o mandato do Senhor de ir e
ensinar a todos os povos e não apenas permanecer fiel à integridade da doutrina
Católica que já é uma graça e uma grande honra. É preciso salvar a todo o gênero
humano mediante o anúncio do Evangelho.
Il Concilio è veramente una fiamma, a cui guardano con speranza non
soltanto i figli della Chiesa, ma tutti glio uomini di buona volontà. [...]
Basta appena il suo nome asuscitare entusiasmo in tutti i popoli, che
ne hanno compreso gli immutabili principi dotrinali e le amplissime
finalità pastorali sui vasti orizzonti.25

O Papa pede uma renovação da vida cristã, mais do que simplesmente
orações, pois é a renovação da vida capaz de trazer os não cristãos para Deus (cfr.
PC 2, 33, 75, 79). Desde o início do seu pontificado, dá as diretrizes para o que será
o Concílio Vaticano II: uma oportunidade para que as estruturas pastorais da Igreja
estejam mais abertas e a serviço da evangelização.
2.3 Aspecto jurídico
Neste momento da história da Igreja, muitos problemas atuais ainda não
existiam, porém, a preocupação com o anúncio do Evangelho nunca deixou de fazer
parte da preocupação da Igreja. O Papa se destacou enormemente pela sua coragem
em pedir à toda Igreja a cooperação missionária que não pode ser reduzida a uma
mera ajuda de meios materiais, pois não se trata de um simples problema humano
e sim de um problema sobrenatural. O grande objetivo da cooperação missionária
é a difusão da fé cristã em terras de missão,26 mesmo sofrendo grandes dificuldades.
25 Cfr. Ioannes PP. XXIII, Nuntius radiophonicus Paz vobis, Universis christifidelibus, festum Resurrectionis
Domini Iesu Christi celebraturis, 13 aprilis 1963, in AAS 55 (1963) 400.
26 Cfr. Ioannes PP. XXIII, Allocutio La visita che oggi riceviamo, Iis quae Romae interfuerunt conventi, a
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Todos os cristãos devem colaborar na missão através do seu apostolado e
da sua ajuda espiritual e material, pois todos têm a obrigação comum de propagar
o Reino de Deus. Os missionários, anunciadores do evangelho, consagram a sua
vida e a dedicam para que a Luz de Cristo ilumine todos os seres humanos e que
todos possam conhecer a verdade e serem, assim, libertos.27
Não somente o missionário deve se ocupar da obra missionária e do
apostolado, mas todos os leigos são chamados a colaborar com a hierarquia da
igreja, pois o que ela não pode fazer, nas atuais circunstâncias e mudanças, poderão
fazer os homens e mulheres católicos.
Retomando algumas normas dadas pelo Papa Pio XII (cfr. EP), o Papa João
XXIII pede para que os missionários não procurem os seus próprios interesses, mas
os interesses de Cristo, pois desempenham a função de embaixadores de Cristo
(cfr. 2Cor 5,20). O local onde estão evangelizando deve ser considerado como a sua
segunda pátria. Mesmo amando a sua terra natal, sua Diocese ou o seu Instituto,
devem amar e querer, em primeiro lugar, o bem da Igreja universal. É à Igreja
universal que o missionário deve servir em primeiro lugar (cfr. PC 56-57) como
pastor, pois no Bom Pastor está a Igreja que vai à procura da ovelha, que sabe quais
palavras deve dizer e para qual caminho deve indicar os seres humanos.28
3 Papa Paulo VI
O Papa Paulo VI, Giovanni Batista Enrico Antonio Maria Montini, eleito
aos 21 de junho de 1963, é o Papa da modernidade e o Papa peregrino, pois foi o
primeiro a usar um avião e o primeiro a sair da Itália depois de mais de um século,
além de ser o primeiro a visitar os 5 continentes. A sua grande contribuição para a
evangelização foi a continuidade do Concílio Vaticano II e a grande abertura que
a Igreja teve no diálogo com o mundo, não para ser do mundo, mas para levar a
mensagem do Evangelho a todo o mundo. Faleceu aos 06 de agosto de 1978, três
anos depois da conclusão do Concílio Vaticano II.
Profundas mudanças se sentem no campo científico e na forma de se
pensar o mundo, diferente de um passado próximo. O desenvolvimento oferece
ao ser humano um maior domínio sobre o pensamento, um maior conhecimento
sobre a vida, sobre si mesmo e sobre os rumos da sociedade, transformando
mulieribus v. Zelatrici delle Pontificie Opere Missionariae in Italia indicto, 26 aprilis 1959, in AAS 51
(1959) 349-352.
27 Cfr. Ioannes PP. XXIII, Nuntio radiofônico Presentes en espíritu, Christifidelibus Hispaniae, ad
terminandum quintu Eucharisticum Conventum ex universa natione Caesaraugustae celebratum, 24
septembris 1961, in AAS 53 (1961) 681.
28 Cfr. Ioannes PP. XXIII, Allocutio L'ultimo incontro di studio, Ad sacrorum alumnos e variis seminariis et ad
tirones quorundam religiosorum ordinum ac congregationum, ad Arcem Gandulfi habita, Eucharistico
peracto sacrifício, cum Beatissimus Pater LVIII ad initio sacerdotio diem anniversarium celebraret, 10
augusti 1962, in AAS 54 (1962) 585. Existe uma continuidade na forma de se falar de evangelização
entre o Papa Pio XII e o Papa João XXIII. É claro que cada um enfrentava problemas diferentes e alguns
iguais, porém sempre deram continuidade àquela mesma missão da Igreja de ser luz em meio às trevas.
A evangelização, para ambos, deveria levar em consideração as culturas locais sendo, primeiramente
presença.
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aquelas esferas que até então eram intocáveis, como a família. Essas transformações
possibilitaram uma maior industrialização da sociedade, uma mudança na forma
de organizar o trabalho, um aumento da população nas grandes cidades (cfr.
GS 6)29 e uma grande transformação na mentalidade que colocam em perigo os
valores tradicionais e, até mesmo, a própria moral e a ética que não se adaptam
mais às novas correntes de pensamento e às situações atuais (cfr. GS 7). O
mundo pós-guerra, a partir de uma evolução desordenada, começou a viver um
verdadeiro desequilíbrio e contradição daquilo que até então era intocável. O
maior desequilíbrio acontece entre a consciência moral e a prática eficiente das
novas técnicas, entre a consciência moral e as relações coletivas (cfr. GS 8).
Em relação ao contexto sociológico que envolvia a família o Concílio
Vaticano II percebeu que a evolução desordenada da consciência e do mundo
geraram uma grande crise na família, com o início de muitas tensões e conflitos
entre a visão tradicional da família e as novas formas de relacionamentos sociais
entre o homem e a mulher (cfr. GS 8), o que compromete o brilho da instituição
familiar que é obscurecida pela poligamia, pelo divórcio, pelas relações livres e sem
responsabilidades um com o outro, pelo egoísmo que obscurece o amor conjugal,
pelo prazer hedonista e pelas práticas de contracepção (cfr. GS 47).
O Concílio Vaticano II, partindo deste novo contexto histórico, pretende ser
uma ponte para o mundo contemporâneo, ir ao encontro para lhe ser instrumento
de salvação. Nesta ação de ser ponte a Igreja vai descobrindo e fortalecendo a sua
vocação missionária. A humanidade é o objeto da missão evangelizadora da Igreja
e, portanto, o Concilio deve acontecer de tal forma que a Igreja chegue a todos e
que seja capaz de olhar para o mundo com profunda compreensão, admiração e
valorização.30
O contexto histórico em que a Igreja vivia na época era pela continuidade
do Concílio Vaticano II e à espera das decisões que fossem tomadas para se adaptar
às novas realidades. Antes da abertura da segunda fase do Concílio Vaticano II, o
Papa Paulo VI chama a atenção pela grande herança e maior benefício para a Igreja
que deixou o seu predecessor o Papa João XXIII (hermenêutica da continuidade).
Através do Concílio, que manifesta a vontade de Deus, a Igreja quer oferecer a
todos a sua doutrina e as suas obras com uma nova e maior eficácia, adaptando-as
às novas realidades e exigências.
Dando continuidade ao Concílio, com o mesmo fervor com que foi
iniciado, o Papa Paulo VI convoca para a sua segunda sessão com início aos 29 de
setembro de 1963. O Concílio é um instrumento, um novo impulso da Igreja para
dar continuidade à sua missão de salvar a todos. Na sua convocação, o Papa requer
que os leigos ocupem um lugar preeminente na obra da salvação, indicando,
29 O grande desafio que a Igreja enfrenta hoje é com a nova evangelização no meio urbano,
principalmente nos grandes condomínios horizontais e verticais onde, dificilmente, o clero tem acesso.
Por isso se exigirá, como foi pensado e refletido no Concílio Vaticano II, uma boa preparação dos leigos
para que sejam eles mesmos sujeitos do anúncio do Evangelho nesses novos areópagos.
30 É exatamente essa a atitude que tem tomado o Papa Francisco, não é algo seu, mas é o seu desejo
de aplicar, de fato, o Concilio Vaticano II e a abertura e o diálogo promovidos nessa ocasião e que ainda
não estão sendo aplicados na sua íntegra.
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assim, as mudanças que portariam a cabo o Concílio em relação à participação dos
leigos na vida da Igreja.
A doutrina da Igreja31 não pode ser apenas um objeto de estudos teóricos,
mas uma palavra geradora de vida e de ação, proclamando muito mais os seus
pontos positivos e vitais do que condenando quem a ofende. O Papa quer dar uma
definição mais clara da essência da Igreja e esse será o tema principal da segunda
sessão. Além do tema da Igreja e do seu fundamento, o Papa pretende discutir a
doutrina sobre o Episcopado, as suas funções e as suas relações com o sucessor
de Pedro. A essa reflexão, seguir-se-á a reflexão sobre a composição do corpo
visível de Cristo que é a Igreja. Tal reflexão pretende abortar o tema do sacerdócio,
dos religiosos, dos fiéis e dos irmãos separados. Esses temas são de fundamental
importância para a renovação da Igreja para que se pareça, cada vez mais, com o
seu divino fundador.
Esse é o objetivo do Concilio, proporcionar uma renovação da Igreja para
que aconteça o despertar de uma nova primavera. A reforma que a Igreja está se
propondo, não significa uma subversão à vontade do Seu fundador, nem mesmo
uma ruptura com a tradição da Igreja como muitos pensaram e ainda pensam. A
renovação que o Concilio quer levar a cabo não é uma mudança doutrinal, mas
deixar as estruturas caducas e que não funcionam para que sejam mais genuínas
e fecundas. O desejo da Igreja é de entendimento com os irmãos separados e não
pretende fazer da fé um motivo de polêmica. Ao dialogar com os irmãos separados,
a Igreja leva em consideração o patrimônio religioso comum e que haja um estudo
comum da doutrina. Se faz mister buscar, em primeiro lugar, um grande esforço
genuíno de vida cristã e de caridade fraterna.32
É neste contexto histórico e a partir do objetivo do próprio Papa Paulo VI,
que foi iniciada a revisão do Código de Direito Canônico para consolidar a justiça e
a liberdade no respeito aos recíprocos direitos e deveres. Antes mesmo do final do
Concílio Vaticano II, a comissão de revisão do Código de Direito Canônico já havia
sido criada e ocupava o primeiro lugar entre as comissões, pois está intimamente
ligada ao Concílio desde o seu primeiro anúncio aos 25 de janeiro de 1959. A
primeira comissão foi criada aos 28 de março de 1963 pelo Papa João XXIII e essa,
deveria iniciar os seus trabalhos após a conclusão do Concílio. O Papa Paulo VI, em
novembro de 1964, nomeou outros integrantes da comissão.
O novo Código de Direito Canônico deverá partir da teologia do Concílio
Vaticano II e empregar grandemente aquela nota pastoral tão trabalhada no
Concílio e que imprimirá na lei eclesiástica um caráter mais humano, sensível à
caridade e voltada para a defesa da pessoa humana e da formação dos cristãos na
participação da vida da Igreja, ajudando-os a viver segundo os preceitos morais.33
31 Cfr. Paulus PP. VI, Allocutio Sálvete, Summi Pontificis Concilium Oecumenicum Vaticanum II, 29
septembris 1963, in AAS 55 (1963) 841-859.
32 Cfr. Paulus PP. VI, Sálvete, 853-854.
33 Cfr. Paulus PP. VI, Allocutio È per noi sempre, Ad Praelatos Auditores et Officiales Tribunalis Sacrae
Romanae Rotae, a Beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte anno coram admissos, 28 ianuarii
1972, in AAS 64 (1972) 202-205.
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3.1 Contribuições dos documentos conciliares sobre a evangelização
A missão que a Igreja recebeu do seu Divino Fundador, para tornar todos
os povos seus discípulos (cfr. Mt 28,19-20) é a mesma em toda a parte ontem, hoje
e será amanhã. A natureza da missão é sempre a mesma, o conteúdo da missão é
sempre o mesmo, o que muda são as realidades onde a missão será realizada e as
condições que são impostas a ela. A essas imposições a igreja se vê na necessidade
de realizar a missão a partir de uma organização metodológica, através de
tentativas e passos.
O decreto Ad gentes define a missão como
Incepta peculiaria quibus Evangelii praecones ab Ecclesia missi,
euntes in mundum universum, munus Evangelium praedicandi et
Ecclesiam ipsam implantandi inter populos vel coetus nondum in
Christum credentes exsequuntur, communiter.34

3.1.1 Sujeito ativo e passivo da evangelização
A atividade missionária da Igreja entre os não cristãos, precisa ser entendida
diversamente da sua ação pastoral e das iniciativas pela unidade de todos os cristãos.
Porém, todas essas atividades, mesmo que apresentem diferenças metodológicas
e de destinatários, estão intimamente ligadas à atividade missionária da Igreja, pois
essa é a sua essência, pois nasceu para ser missionária (cfr. AG 6), por mandato de
Cristo e por sucessão aos Apóstolos.35 Pela sua ação missionária a Igreja trabalha
para que todos os povos, indistintamente, se transformem no povo de Deus.
A ação missionária ad gentes, que não pode ser esquecida e nem
desvalorizada em função das atividades pastorais, deve estar no centro da solicitude
da hierarquia da Igreja e de todos os leigos. Devem se interessar por aquelas
regiões que ainda não conhecem a Palavra de Deus ou que existe o corrente perigo
dos fiéis se afastarem por causa da escassez de sacerdotes.36 A ação missionária da
Igreja, como fim último, é a salvação de todo o gênero humano, pois foi para isso
que nasceu e foi enviada.37 Desta ação participam todos os membros da Igreja (cfr.
AA 6), pois é dever de todo o povo de Deus. É, portanto, imprescindível que o povo
de Deus tome consciência dessa sua responsabilidade e assume a sua parte na
obra missionária (cfr. AG 35-36).
34 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum ii, Decretum Ad Gentes divinitus, De activitate missionali
Ecclesiae, 6, 7 decembris 1965, in AAS 58 (1966) 953 (=AG 6).
35 Cfr. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Decretum Inter mirifica, De instrumentis
communicationis socialis, 17, 04 dicembris 196, in AAS 56 (1964) 145-153 (= IM 17).
36 Cfr. Sacrosanctum Concilium cumenicum Vaticanum II, Decretum Christus Dominus, De pastorali
Espiscoporum munere in Ecclesia, 06, 28 octobris 1965, in AAS 58 (1966) 673-696 (= CD 6).
37 Cfr. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum ii, Decretum Apostolicam actuositatem, De apostolatu
laicorum, 02, 18 novembris 1965, in AAS 58 (1966) 837-864 (= AA 2).
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3.1.2 Aspecto da evangelização
Para realizar a sua ação evangelizadora, ad gentes ou ad intra, são
necessários meios e métodos adaptados à cada cultura e nação e à necessidade
dos tempos e que respondam aos problemas que mais preocupam os seres
humanos (cfr. CD 13). Diante de todos os meios possíveis, o maior instrumento
de evangelização é o testemunho do discípulo, tanto dos clérigos quanto dos
leigos que foram constituídos testemunhas de Cristo. Portanto, cabe a todos a
incumbência de difusão da fé (cfr. LG 17, 35. Cf. AG 6). Aos leigos cabe a tarefa de
anunciar a mensagem do Evangelho naquelas realidades em que estão inseridos, e
que, muitas vezes somente eles conseguem entrar (cfr. LG 33. Cfr. CD 2): no mundo
do trabalho, das escolas, do lazer, da ciência e da política. Inserido nessa realidade
os leigos, devidamente formados e preparados (cfr. AG 21), poderão evangelizar o
mundo com o seu testemunho de vida.
Haec evangelizatio, nuntium Christi scilicet et testimonio vitae
et verbo prolatum, notam quamdam specificam et peculiarem
efficacitatem acquirit ex hoc, quod in communibus condicionibus
saeculi completur (LG 35).

Boa parte das reflexões do Concilio Vaticano II se voltaram para o tema da
evangelização, e foi identificada a necessidade de uma nova “atividade missionária”
(AG 6). Todos os meios disponíveis deverão ser empregados, tais como a linguagem
clara e adaptada às condições dos ouvintes e pautada pela humildade, mansidão,
prudência e confiança, a pregação38 e a formação catequética, exposições
doutrinais, conferências e reuniões de todos as espécies, divulgação por meio da
imprensa e de todos os instrumentos de comunicação social (cfr. CD 13). Os meios
e os métodos de evangelização deverão ser adaptados às necessidades atuais
levando em consideração as novas transformações espirituais, morais, sociais,
demográficas e econômicas (cfr. CD 17).39 Também, devem ser favorecidas as mais
diversas formas de apostolado e incentivar os leigos para que delas participem,
principalmente das associações que tenham uma finalidade sobrenatural (cfr. CD
17). Outros meios também poderão ser utilizados nas Igrejas particulares para
fomentar a ação evangelizadora, tais como a ação católica, os conselhos que ajudem
no trabalho apostólico, tanto no âmbito da evangelização quanto no âmbito social.
No âmbito da Igreja local multiplicar as escolas para catequistas sobre os métodos
catequéticos, os métodos pastorais e uma maior formação moral (cfr. AG 17).

38 A santificação do mundo e a salvação dos seres humanos que se realiza mediante a fé em Cristo. A
este propósito, todo o apostolado da Igreja deve ser ordenado a manifestar a mensagem de Cristo por
palavras e ações, principalmente através da pregação da Palavra de Deus e da vivência dos sacramentos
(cfr. AA 6).
39 Para promover essas adaptações é importante que a Igreja se sirva dos levantamentos sociais e
religiosos de cada local e de cada realidade (cfr. CD 17).
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3.1.2 Aspecto jurídico
O Concílio determinou que é direito nativo da Igreja usar e possuir os meios
necessários tanto para a sua missão, como para dar continuidade à sua missão através
do ensinamento da doutrina cristã (cfr. IM 3). O meio principal da ação evangelizadora da
Igreja é o anúncio do Evangelho, porém, nem sempre esse anúncio é possível ser realizado
diretamente. Nestas ocasiões de impossibilidade de um anúncio direto, o missionário
deverá partir do seu testemunho de vida e caridade, com paciência e prudência para que
a mensagem seja anunciada, primeiramente, pelo testemunho de vida (cfr. AG 6).
3.2 Contribuições dos documentos papais para a Evangelização
A evangelização, dizia o Papa Paulo VI, depende exclusivamente de
como a Igreja proclama, nesse mundo profano, a sua mensagem. Evangelizar está
estritamente ligado à forma como a mensagem é anunciada ao mundo.40 O principal
documento do Papa Paulo VI sobre a evangelização é a exortação apostólica Evangelii
nuntiandi, de 8 de dezembro de 1975, com o qual manifesta o seu desejo em anunciar
o Evangelho a todos os seres humanos. Desde o encerramento do Concílio a intenção
foi de tornar a Igreja mais apta para anunciar o Evangelho a toda a humanidade.
3.2.1 Sujeito ativo e passivo da evangelização
O anúncio não é algo facultativo na Igreja, mas é a vocação própria e um
dever dado pelo próprio Senhor, o primeiro evangelizador, para que todos os seres
humanos o conheçam e sejam salvos. Essa é a beleza que a Igreja entende anunciar.
A Igreja prolonga a presença e a missão do Senhor e, primeiramente, evangeliza-se
a si mesma, pois tem sempre a necessidade de ser evangelizada para evangelizar o
mundo com credibilidade. Dessa forma, evangelizar é
reverá esse ac Bonum Nuntium exportare in omnes usque coetus
generis humani, ut, dum hoc própria vi intrinsecus penetrat,
humanitatem ipsam novam efficiat: Ecce nova fafcio omnia. Atqui
nulla esse poterit nova humanitas, nisi prius novi fuerrint homines,
ex batismatis nempe novitate et ex vita secundum Evangelium.41

Tanto no Concílio Vaticano II42 como na Evangengelii nuntiandi, O Papa
40 Cfr. Paulus PP. VI, Allocutio A lei, ad E.mum P. Card. Vicaria potestate Urbis Antistitem; ad E.mum P.
Card. Pro-Vicarium Generalem; ad Exc.mum sacras in Urbi vices gerentem, Exc.mos Episcopos Auxiliares,
Ver.mos Officiales Vicariatus, Urbis curiones eorunque adiutores, qui Beatissimo Patri nuper electo
adsequium significarunt, 24 iunii 1963, in AAS 55 (1963) 673.
41 Paulus PP. VI, Adhortatio apostólica Evangelii nuntiandi, Ad Episcopos, Sacerdotes et Christifidelis
totius Catholicae Ecclesiae: de Evangelizazione in mundo huius temporis, 18, 8 dec. 1975, in AAS 68
(1976) 17 (= EN 18).
42 Cfr. Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum ii, Constitutio Dogmatica Lumen gentium, De Ecclesia,
06, 21 novembris 1964, in AAS 57 (1965), 5-67 (= LG 6).
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Paulo VI ressalta a necessidade de que grupos que já foram evangelizados deverão
ser evangelizados novamente, a partir de uma nova evangelização ou uma primeira
evangelização, por causa das mudanças radicais que estão acontecendo (cfr. LG
06). Por esta razão a Igreja deve estar sempre em estado de missão.43 Tanto o Papa
Pio XII, quanto João XXIII e Paulo VI falavam da necessidade dessa evangelização
que levasse em consideração as novas situações e que, para tal, a Igreja necessitaria
se renovar na forma de anunciar o evangelho.
A Igreja não deixa de olhar para aqueles que já foram batizados e que
se encontram afastados da vivência da fé. Tal fenômeno sempre esteve presente
na vida da Igreja e está ligado à fraqueza da natureza humana influenciados por
uma vivência da fé relativa e desenraizada que, frequentemente, são atacadas pela
incredulidade e pelo sentimento de independência. A ação evangelizadora da
Igreja não pode ignorar essa convivência entre secularismo ateu e a não vivência
da fé e nem mesmo ficar parada diante deste mundo. Seu dever é procurar sempre
os meios adequados e novas formas para propor as verdades da fé (cfr. EN 56).
3.2.2 Aspecto da evangelização
A missão da Igreja, que é essencialmente religiosa, é de comunicar a
graça e prolongar no mundo a vida e a missão de Cristo e, para tal, é necessário
intensificar a ação pastoral e escolher meios adaptados para envolver toda a
sociedade. Quanto mais profundas serão essas ações, mais benefícios trarão, pois, a
essência da ação evangelizadora é religiosa, mesmo que essa tenha consequências
no âmbito civil, político e econômico.44
A missão da Igreja, atualmente, se faz necessária, pois cresceu
assustadoramente a crise da consciência humana que necessita incessantemente
da luz do Evangelho. Missionária é a identidade da Igreja, pois é a continuação da
obra redentora de Cristo.45 A Igreja, nesses tempos, está sendo enviada, assim como é
desde Pentecostes – hermenêutica da continuidade –, a dialogar com todos os seres
humanos nas mais variadas formas da vida moderna, tanto nas expressões sociais
como nas expressões políticas, bem como para se reaproximar dos irmãos separados
e, também, das demais religiões. Observa-se assim a dinamicidade missionária da
Igreja que nasce da sua apostolicidade e catolicidade recebida em Pentecostes.46
Além do diálogo com os cristãos separados, o Papa também quis dialogar
com os não cristãos, para demonstrar a dimensão da catolicidade da igreja que
43 Paolo Giglioni, La nozione di «nuova evangelizzazione» nel Magistero, in Seminarium 43-1 (1991) 36.
44 Cfr. Paulus PP. VI, Allocutio Ancora agli inizi, Ad E.muo Patri Card. Carolo Confalonieri Pontificii Consilii
pro America Latina Praesidi ceterisque eiusdem Consilii et Consilii Episcoporum Laniti Americani Exc.
mis Praesulibus, 9 iulii 1963, in AAS 55 (1963) 684.
45 Cfr. Paulus PP. VI, Allocutio La ringraziamo delle nobili parole, E.mo Patri Cardinali S. Congregationis
christiano nomini propagando Praefecto, Moderaoribus et Consiliariis Pont. Operum Missionalium, qui
suetos coetus annuos cogerant, 14 maii 1965, in AAS 57 (1965) 517-520.
46 Cfr. Paulus PP. VI, Homilia Per celebrare insieme, Habita in Basilica Vaticana, die Domenica Pentecostes, ad E.mos
Patres Cardinales, Ex.mos Praesules, Clerum et Christifideles, praesertim sacrorum alunos quamplurimos, inter
Missarum solleminia a Summo Pontifice ritu pontificali peracta, 17 maii 1964, in AAS 56 (1964) 432.
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procura, fora das suas estruturas, uma forma de encontro com todas as almas de
boa vontade.47 Essa preocupação da Igreja é que lhe permite olhar para si mesma48
e mudar aquelas estruturas ou atividades pastorais que não correspondem mais
aos novos tempos e que precisam se adaptar para melhor anunciar o evangelho,
principalmente aos não cristãos. Fala-se aqui de uma mudança de estruturas e da
pastoral da Igreja, uma mudança na forma de evangelizar e não de uma mudança
doutrinal. Em relação à doutrina, a intenção do Concílio é clareá-la, torná-la mais
evidente e acessível a todos e não mudá-la substancialmente.
Tendo consciência daquilo que o Senhor quer que a Igreja seja surge nela
uma grande necessidade de evangelização. Para tal, não basta à Igreja apenas uma
atitude de conservadorismo, mas uma atitude de anúncio e anunciar significa ter
uma atitude de diálogo de abertura e não de fechamento (cfr. ES 37). Quanto mais a
Igreja for fechada em si, menos cumpre o mandado de ir a todos os povos. Dialogar
com o mundo implica riscos e para que estes riscos não minimizem os valores
da fé, é preciso ter consciência do que é a Igreja e de qual mensagem anuncia.
A clareza da fé que permitirá à Igreja manter-se fiel. Somente com essa atitude a
Igreja poderá entrar em diálogo com o mundo, saber com quais métodos e porque
quer dialogar com o mundo em que vive.
Na sua primeira encíclica, o Papa orientava a Igreja de como deveria
proceder na sua ação missionária, até que ponto poderia se adaptar, abrindo assim
as portas para as reformas que o Concilio Vaticano II propôs na segunda sessão
e para as reformas que seriam propostas nas sessões seguintes. Essas reformas,
esclarece bem, não são mudanças na essência da Igreja e no mandato de Cristo,
mas sim de uma atualização da mensagem de Cristo para os dias atuais, para poder
se aproximar de todos e a todos salvar. É claro que o Papa frisa com sabedoria que,
aproximar-se dos outros, não significa atenuar ou diminuir a verdade e nem mesmo
fraqueza nos compromissos para com a fé.
A finalidade da evangelização que a Igreja propõe é a mudança interior,
através da conversão da consciência pessoal e coletiva dos seres humanos que
são os destinatários da evangelização.49 Para realizar a sua ação evangelizadora,
a Igreja necessita de meios adaptados e o primeiro meio proposto pelo Papa é o
testemunho de vida seguido de uma pregação sempre viva e eloquente da Palavra
de Deus e de uma catequese eficiente com a qual a evangelização poderá tirar
grande proveito. Além desses meios principais, é indispensável o contato pessoal
e, para tal, poderá ser utilizada a “mass media”.
A Igreja missionária é aquela que abraça a todos os seres humanos e os
leva a fazerem parte da única família de Deus. Não é a Igreja que quer dominar,
mas a Igreja que quer servir contribuindo para o bem de toda a humanidade e

47 Cfr. Paulus PP. VI, Allocutio L'intenzione che qui Li raduna, Ad E.muo Patres Purpuratos, fausta ac felicia
ominatos Beatissimo Patri nominalem diem celebranti, anno exacto ex quo ad Summum Pontificatum
est evectus, 23 iunii 1964, in AAS 56 (1964) 584.
48 Que é objetivo do Concilio Vaticano II, como já foi mencionado.
49 Os que estão longe, o mundo não cristão, as religiões não cristãs, os não crentes, os não praticantes.
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levando-a para o Céu.50 A Igreja toda deve ser missionária e cada fiel deve-se fazer
missionário, se sentir missionário, pois não existe nada de mais proveitoso que o
esforço na difusão da fé.51
Universa ergo Ecclesia ad praedicandum Evangelium vocatur; in hac
tamen provincia varia sunt, quae inter se differunt, opera exsequenda.
Quae ministeriorum varietas, in uno eodemque mandato,
evangelizationis divitias et pulchritudinem efficit. Quapropter placet
haec, quae sequuntur, munera commemorare (EN 66).

3.2.3 Aspecto jurídico
A fim de dialogar com toda a humanidade o Papa elencou alguns caminhos
na sua primeira Carta Apostólica Ecclesiam Suam.52 Demonstrou que a Igreja quer a
salvação de toda a raça humana, que todos se amem, se conheçam e se respeitem. Para
levar a salvação a todos será necessário, primeiramente, que a Igreja tenha uma maior
consciência de si mesma, do seu mistério e da sua doutrina. Quanto mais consciência
tiver de si, mais conseguirá se renovar, reparando os defeitos de seus membros e leválos sempre mais à perfeição, para depois dialogar com o mundo. Esse é o processo que
a Igreja precisa fazer hoje, olhar para si mesma, para depois olhar para o mundo, pois
muitos defeitos precisam ser sanados e muitas feridas internas precisam ser curadas.
Olhando para si mesma, conhecendo a si mesma, a Igreja poderá escolher a melhor
forma de dialogar com a humanidade e realizar a sua própria vocação de oferecer ao
mundo uma mensagem de salvação e de fraternidade.
Para dialogar com o mundo a Igreja precisa se reformar. Porém, tal
reforma, proposta pelo Concílio, não pode ser uma mudança no conceito essencial
e nem nas estruturas fundamentais da Igreja, pois assim, estaria sendo infiel ao seu
Divino Fundador. A esperada reforma não é uma mudança, afirma o Papa, mas sim
o esforço da Igreja em se manter sempre fiel a Cristo e reconduzi-la sempre à sua
forma perfeita, reconhecendo o mandato original do seu Divino Fundador e ao
mesmo tempo os progressos necessários para o anúncio do Evangelho.53
50 Cfr. Paulus PP. VI, Allocutio Animi Nostri, Habita in Petriana Basilica, ab ipso Summo Pontifice
quattuordecim Sacrorum Praesulum e variis terrarum orbis regionibus episcopali consecratione
peracta, cum dies celebraretur sacris Ecclesiae Missionibus iuvandi, 20 octobris 1963, in AAS 55 (1963)
1014-1018.
51 Cfr. Paulus PP. VI, Allocutio Pro certo habetote, Ad Patres Conciliares, cum Summus Pontifex generali
Coetui tertiae Sessionis praesedit, dum in schemate Missionum disceptatio versabatur, 6 novembris
1964, in AAS 56 (1964) 998-999.
52 Cfr. Paulus PP. VI, Litterae encyclicae Ecclesiam Suam, Ad Venerabiles Fratres Patriarchas, Primates,
Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios, pacem et communionem cum Apostolica Sede
habentes, ad clerum et christifideles totius orbis intemque ad universos bonae voluntatis homines:
quibus viis Catholicam Ecclesiaam in praesenti múnus suum exsequi oporteat, 6 augusti 1964, in AAS
56 (1964) 608-659 (= ES).
53 É nessa perspectiva que poderemos entender o termo cunhado pelo Papa João Paulo II «nova
evangelização».
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Para realizar a sua ação evangelizadora, a Igreja necessita de meios
adaptados e o primeiro meio proposto pelo Papa é o testemunho de vida seguido
de uma pregação sempre viva e eloquente da Palavra de Deus e de uma catequese
eficiente com a qual a evangelização poderá tirar grande proveito.
4 Papa João Paulo II
Karol Wojtyla nasceu em Wadowice, Polônia, aos 18 de maio de 1920 e foi
eleito Papa aos 16 de outubro de 1978. Foi conhecido pela sua grande capacidade
comunicativa e por seu grande amor e zelo pela família, tanto que é chamado
de o Papa da família. Sua pastoral é tida como “fora do esquema” e empreendeu
inúmeras viagens pelo mundo e pela Itália, visitando um total de 129 países nos
cinco continentes. Foi o Papa que mais realizou viagens apostólicas. Faleceu aos
02 de abril de 2005.
É conhecido, também, como o Papa da nova evangelização, pois até
então esse termo não era utilizado pela Igreja universal em relação à uma forma de
evangelizar novamente àqueles que já haviam sido evangelizados, mas abandonaram
a vivência do batismo. Essa nova evangelização se caracteriza pelo novo ardor, novos
métodos e novas expressões, sem desconsiderar toda a tradição da Igreja.
A desvalorização da vida humana e a grande incerteza moral são os
grandes males da humanidade nesse período histórico. Travou-se uma grande luta
dos “poderosos contra os débeis” (EV 2) onde a vida é repudiada e rejeitada e onde
o aborto, que causa grande mal à família, é valorizado sendo que grandes somas
são destinadas para essa prática contrária ao santuário da vida e aos valores da
família. É alarmante o que hoje está acontecendo contra a vida, principalmente ao
apoio que essa prática vem recebendo da sociedade e dos meios de comunicação
que se tornam conscienciosas e cumplices da morte. Grandes ataques contra a
vida, o matrimônio e a família estão sendo travados por pessoas contrárias à fé
cristã e, às vezes, até mesmo por cristãos que se passam por falsos profetas.
Esses grandes problemas contra a vida promovidos pela cultura de morte
e que levam o ser humano à perca do sentido de Deus e da consciência do pecado,
apresentados pelo Papa, é que são as raízes da grande desestruturação das famílias
e do seu falimento. É preciso, então, chegar ao coração do drama vivido pelos seres
humanos atualmente e favorecer lhes a busca pelo sentido de Deus e pelo sentido
verdadeiro do ser humano, da sua missão e da sua importância.
Para dar uma resposta à situação histórica em que se encontra a Igreja,
o Papa chamou a atenção para que a ação evangelização da Igreja caminhe no
sentido de reformular o pensamento humano e transformar o coração de pedra em
coração de carne. Quando se perde o sentido de Deus, perde-se também o sentido
do ser humano. À nova evangelização, hoje, requer-se uma ação mais próxima e
que ajude o ser humano a retomar o sentido de si mesmo e de Deus, para não se
tornar um ser obscuro e viver como se Deus não existisse (cfr. EV 21-22).
O anúncio do evangelho depende dos seus anunciadores. A família, em
primeiro lugar, é sujeito passivo da evangelização e deve sentir a necessidade de
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ser ela também evangelizadora, fazendo com que surjam as vocações missionárias,
tanto sacerdotais, como religiosas e laicais54 (cfr. ChL 35).
O termo “nova evangelização”, foi cunhado pelo Papa João Paulo II quando
o mencionou pela primeira vez em março de 1983 por ocasião da inauguração da
XIX Assembleia ordinária do CELAM em Portau-Prince – Haiti –.55 Naquela ocasião o
Papa falava oficialmente no contexto de uma evangelização nova. Depois, aos 12
de outubro de 1984, o Papa retomou esse tema na abertura da novena dos 500 anos
de evangelização do continente americano e após o termo “nova evangelização” se
fez frequente nos seus pronunciamentos. Ele definiu a evangelização como
il mandato di annunziare al mondo intero la salvezza dell’uomo in
Cristo Gesù, il quale è morto e risorto per essere il Signore dei vivi
e dei morti. Ed è per questo, come si esprime il Concilio Vaticano II
ripetendo un pensiero di sant’Agostino, che gli “apostoli, sui quali
la Chiesa fu fondata, seguendo l’esempio del Cristo predicarono
la parola della verità e generarono le Chiese” (Ad Gentes, 1). E gli
apostoli, gli inviati, i missionari, prima di spargersi per il mondo,
attesero nella preghiera, insieme con Maria Madre della Chiesa, la
venuta dello Spirito Santo, promesso come divino assistente per
ricordare loro e far loro vivere la verità tutta intera.56

Para se entender bem o que significa a nova evangelização, é necessário
compreender que é destinada aos que já ouviram a mensagem do Evangelho,
mas que precisam ouvir novamente, diferentemente do cuidado pastoral que
é o acompanhamento às diversas situações sociais e eclesiais e da atividade
missionária específica que trata do anúncio do evangelho em nações e povos que
ainda não conhecem a Cristo. Mesmo sendo diferente na sua ação é um mesmo
e único dinamismo da única missão da Igreja e não se trata de compartimentos
diferentes, tanto que não se pode identificar facilmente os confins entre um e
outro (cfr. RM 34).
4.1 Sujeito ativo e passivo da evangelização
No entendimento do Papa João Paulo II o Espírito Santo é o grande
protagonista transcendente da missão, pois as suas obras são perceptíveis na
missão ad gentes desde o início do cristianismo (cfr. RM 21). O Espírito Santo age
por meio dos apóstolos que, colegialmente, são “os primeiros agentes da missão
universal” (RM 61). Desta forma, o colégio dos Bispos, são os primeiros responsáveis
54 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica post-synodalis Christifideles laici, Ad Episcopos,
Sacerdotes et Diaconos atque Religiosos Viros ac Mulieres omnesque christifideles Laicos: de vocatione
et missione Laicorum in Ecclesia et in mundo, 35, 30 decembris 1988, in AAS 81 (1989) 457 (= ChL 35).
55 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Allocutio Os invito a uniros a mi, In Portu Principis, ad Consilii episcopalis
Latino-Americani sodales, 9 martii 1983, in AAS 75-1 (1983) 771-779.
56 Ioannes Paulus PP. II, Allocutio Rivolgo il mio affettuoso saluto, Ad eos qui generali coetui Pontificalium
Operum Missionalium interfuerunt coram admissos, 2, 13 maii 1986, 2, in AAS 78 (1986) 1301.
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pela evangelização no mundo, tanto como membros do colégio episcopal ou como
pastores da igreja particular a eles confiadas. É dever do bispo, em sua diocese, zelar
e cuidar de toda a ação missionária, não ficando limitada apenas aos já convertidos
(cfr. RM 63) e prestando ajuda a outras Igrejas Particulares (cfr. RM 64). Apesar de ser
o pastor de uma Igreja Particular, a missão do Bispo é universal.
Ocupam lugar de destaque os missionários e os institutos ad gentes que, com
a mudança do mundo, são convidados a não perderem o seu ardor missionário e a sua
vocação especial para a missão (cfr. RM 65). Também são agentes ativos os sacerdotes
diocesanos que colaboram com a missão ad gentes, pois colaboram e compartilham
com os bispos o dever de cuidarem da missão (cfr. RM 67). Também são obrigados a
prestar o seu serviço na ação missionária aqueles que, por força da sua consagração, se
dedicam à Igreja a partir do estilo próprio de cada instituto (cfr. RM 69).
São também sujeitos ativos da ação evangelizadora da Igreja todos os
leigos e leigas que têm a missão de levar o evangelho a todos os que ainda não
conhecem e que são os sujeitos passivos da missão ad gentes (cfr. CFL 457), ao
passo que os sujeitos passivos da missão ad intra são os batizados que se afastaram.
Também colaboram como sujeitos passivos da evangelização os catequistas e
aqueles que exercem os mais variados ministérios na Igreja (cfr. RM 73).
4.2 Aspecto da evangelização
A nova evangelização não é uma ruptura com o passado, com toda a tradição
missionária da Igreja ou um desprezo ao passado, nem mesmo a instauração de uma
nova Igreja. A nova evangelização, considera o passado como uma grande escola da fé
e, diante de toda a obra já iniciada, considera os desafios do presente em continuidade
com o passado para poder se lançar ao futuro e consolidar a obra já iniciada. Esta
continuidade à obra iniciada e anunciada é a chamada nova evangelização que deve
ser nova no ardor, nos métodos e na forma de expressão. Se trada, na verdade, de uma
grande campanha de fé que se articula em muitas novas iniciativas de evangelização
nova.57 O Papa não apresenta uma reevangelização, mas uma nova evangelização:
La commemoración del médio milenio de evangelización tendrá su
significacion plena si es um compromisso vuestro como Obispos,
junto com vuestros Presbiterio e fieles; compromisso, no de reevangelización, pero sí de uma evangelización nueva. Nueva em su
ardor, em sus métodos, em su expresión.58

Uma nova evangelização não significa ser infiel à mensagem do Evangelho,
reinventar o Evangelho ou se conformar com as metas já alcançadas, mas uma
exigência sempre maior de anunciar, com novos métodos, a mensagem de sempre
57 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, fedeltà al passato di fede, sguardo alle sfide del presente, impegno per una nuova
evangelizzazione, homelía del santo Padre Juan Pablo II, 12 octubre 1984, in Insegnamenti di Giovanni
Paolo II, VII, 2 (1984) 886-887.
58 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Os invito a uniros a mi, 778.
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e é uma necessidade dos tempos atuais para se transmitir, pregar e difundir a
todos os seres humanos os verdadeiros fundamentos da fé assim como eles são.59
A nova evangelização requer um olhar para o passado, par o presente e
para o futuro da Igreja.
Olhar para o passado significa ter uma melhor autoconsciência de si
mesma, tarefa essa empreendida pelo Concílio Vaticano II e que foi materializada
na constituição dogmática Lumen gentium. A Igreja, para realizar uma nova
evangelização, necessita de uma lúcida e sóbria compreensão da sua identidade e da
sua origem e, tal lucidez, só é possível olhando para toda a caminhada do passado,
não para romper com o mesmo, mas com a intenção de se conhecer melhor, dar
uma resposta ao presente e se lançar em uma nova evangelização – novas iniciativas
– concreta e sólida. É da caminhada do passado que a Igreja se alimenta, apesar
das deficiências,60 e mantém viva a sua missão e santidade. Ter autoconsciência de
si mesma, é “prueba de madurez eclesial [...] y maior nunciade al Evangelio”,61 com
humildade e sem triunfalismos, olhando somente para a verdade.62
Muitas novas iniciativas de evangelização foram realizadas no passado,
principalmente no campo das experiências coletivas de promoção humana. Os
evangelizadores do passado, que tiveram uma clara consciência da sua missão, tiveram
que criar novos métodos de catequese, catecismos ilustrados, gramáticas e vocabulários,
recursos da palavra, das artes e da música e as escolas de estudo da doutrina para
superarem as barreiras, principalmente nas novas terras de missão. Foram essas
iniciativas novas que garantiram o anúncio do Evangelho e são outras novas iniciativas
que garantirão a continuidade do anúncio do Evangelho.63 As iniciativas do passado
nem sempre darão certo no presente e no futuro, porém o conteúdo central do anúncio
será sempre o mesmo. Não existe uma descontinuidade no anúncio na mensagem do
Evangelho e sim uma mudança de iniciativas de acordo com a realidade atual.
Olhar para o passado, no sentido da nova evangelização, significa recolher
o seu rico patrimônio, dar continuidade ao anúncio do Evangelho para poder se
projetar para o futuro.64
Olhar para a atualidade e para o futuro da nova evangelização significa
reconhecer os desafios que essa está e vai enfrentar em um mundo em constantes
e rápidas mudanças. Entre os desafios, o maior obstáculo é a falta de ministros
qualificados, depois a secularização65 da sociedade, a livre profissão de fé sem o
59 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Itinera Apostolica Der Friede, Ex habitis dum Summus Pontifex Scandiam
Thulenque peragrat delectae, 1 iunii 1989, in AAS 81 (1989) 1338.
60 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Os invito a uniros a mi, 772.
61 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, fedeltà al passato di fede, 888.
62 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, fedeltà al passato di fede, 889.
63 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, fedeltà al passato di fede, 892.
64 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Sono lieto,181.
65 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Sono lieto, 179. A secularização constituiu o ponto central da missão da Igreja
e dos seus pastores, pois se apresenta como o desafio mais difícil à evangelização. Para se enfrentar este
desafio é necessário um renovado trabalho de evangelização em continuidade com a evangelização
inicial, tanto a de Cristo como a Apostólica.
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sentido de pertença à Igreja, o contratestemunho de alguns cristãos, o clamor por
justiça, a corrupção da vida pública, os conflitos armados, a cultura de morte, a
falta de solidariedade entre as nações. Diante desses problemas será necessário
que a Igreja crie iniciativas e esforços para se fazer presente e levar a mensagem do
Evangelho,66 principalmente através do testemunho.67
Constitui-se como um grande desafio também hoje para a Igreja a crescente
descristianização, muitos batizados se afastando do seguimento de Cristo e da vida
comunitária. Difunde-se por todos os cantos o relativismo em todos os níveis da
sociedade e começa a colocar em perigo as verdades absolutas da fé cristã pois a
coloca no mesmo nível das diversas visões ou ideologias do mundo.68
Além dos problemas elencados, o mais grave, em relação ao empenho
missionário, é o indiferentismo muito difundido mesmo entre os cristãos –
indiferentismo religioso –. Esse indiferentismo é causado pelas “concepções
teológicas incorretas” que levam os seres humanos a pensarem que tanto faz
estar nessa ou naquela religião (cfr. RM 36). Para vencer esse desafio é necessário
retomar os fundamentos perdidos da fé mediante um esforço comum e renovado
que o Papa chama de nova evangelização.69 Tal esforço consiste em
Dedicarsi alla trasmissione fedele delle verità di fede e ad un suo
continuo e persistente approfondimento. […] Perciò dobbiamo
come priorità inserire nei nostri progetti pastorali e nella nostra
azione l’annuncio vivente e la fiducia nella Parola di Dio attraverso
le prediche, la catechesi, nella famiglia e nell’insegnamento della
religione e nel lavoro con i giovani. […] Attraverso questa nuova
evangelizzazione che viene oggi richiesta si giunge ad una fede
cattolica intatta e alla morale della Chiesa cui si è vincolati.70

Olhar para o futuro da nova evangelização é olhar para a unidade interna
da Igreja, para ser sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade
de todos os seres humanos (cfr. LG 1),71 tendo em vista que a Igreja não anuncia
a verdade de si mesma, mas a verdade de Cristo. A fidelidade à consciência que
carrega consigo a verdade, são condições imprescindíveis para que a Igreja possa
desenvolver a sua missão em um mundo, onde falar da verdade se transforma
66 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, fedeltà al passato di fede, 893.
67 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Sono lieto,188: «[...] senza la testimonianza e senza la conferma del segno,
l’annuncio rischia sempre di rimanere lettera morta. [...] Annuncio e testimonianza devono rifulgere di
limpida purezza dottrinale e morale, ricordando che il Vangelo presenta anche un carattere paradossale
per l’intelligenza e la vita dell’uomo, ma non per questo deve soffrire riduzioni o compromessi.»
68 RM 32: «[...] o urbanismo, as migrações em massa, a movimentação de refugiados, a descristianização
de países com antiga tradição cristã, a influência crescente do Evangelho e dos seus valores em países
de elevada maioria não cristã, o pulular de messianismos e de seitas religiosas».
69 Ioannes Paulus PP. II, Der Friede, 1335-1336.
70 Ioannes Paulus PP. II, Der Friede, 1336-1337.
71 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Allocutio A tutti il mio saluto, Laureti in Piceno, ad Italiae episcopos,
quosdamque presbyteros et laicos simul congregatos habita, 10 aprilis 1985, in AAS 77 (1985) 961-962.
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em um obstáculo à pacífica convivência entre os seres humanos. A verdade foi
relativizada, transformando-se em um grande desafio à nova evangelização.72
Tenta-se reduzir o cristianismo a uma mera sabedoria ou ideologia humana,
relativamente ao bem-viver onde a salvação é secularizada e se luta, não pela
integralidade do ser humano, mas pelo ser humano dividido ao meio, à simples
dimensão horizontal, se esquecendo da dimensão vertical (cfr. RM 11).
A resposta à relativização é que a verdade de Cristo seja anunciada no
amor e na fraternidade e que a pastoral, que se ocupa dos casos difíceis, tenha
sempre presente o princípio da compaixão e da misericórdia.73 Para se chegar a essa
consciência, será preciso realizar sempre o exercício do discernimento espiritual e
pastoral.
O Papa constata que, mesmo com a caminhada pós-conciliar e com os
avanços obtidos74 no campo da evangelização, infelizmente a missão ad gentes
sofreu um relaxamento contrário às indicações do Concilio Vaticano II e que
enfraqueceram o impulso missionário destinado aos não cristãos (cfr. LG 2). As
novas realidades o Papa João Paulo II pede uma Igreja que acolha75 as situações
de vulnerabilidade e que não se sintam abandonados, mas parte dela. É necessário
que sejam criadas pastorais específicas para atender às novas realidades,
principalmente em relação à família que é a igreja doméstica.76
Os desafios da Igreja hoje são outros em relação ao passado e deve,
portanto, se lançar para novas fronteiras tanto na primeira evangelização ad
gentes, aos que ainda não conhecem o Evangelho, quanto na nova evangelização
daqueles que já foram evangelizados com a mesma coragem que motivaram os
missionários do passado e com a o mesmo desejo de escutar a voz do Espírito (cfr.
RM 30).
A nova evangelização não significa uma ruptura com o passado, mas uma
continuidade da Tradição da Igreja. A evangelização deverá ser nova no ardor, nos
métodos e nas expressões:77
a) A evangelização só será nova no seu ardor se a união com Cristo for
reforçada enquanto a evangelização acontece. É a união com Cristo, o primeiro
evangelizador que promoverá o sempre novo ardor no anúncio do Evangelho.
72 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, A tutti il mio saluto, 962-963.
73 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, A tutti il mio saluto, 964.
74 Cfr. RM 2: Como avanços da ação missionária o Papa elenca a multiplicação das Igrejas locais, uma
maior presença das comunidades cristãs na vida dos povos, a comunhão entre as Igrejas (e aqui pode-se
ressaltar o projeto igrejas irmãs), uma maior participação e empenho dos leigos na evangelização, um
maior senso ecumênico das Igrejas locais e uma maior consciência de que a missão é de toda a Igreja e
não somente da hierarquia.
75 O ponto central da evangelização do Papa João Paulo II é a acolhida.
76 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Allocutio Sono lieto di porgere, Ad eos qui plenario coetui Pontificii Consilii de
Spirituali Migrantium atque Itinerantium cura interfuerunt, coram admissos, 26 octobris 1989, in AAS 82
(1990) 570: O Papa João Paulo II, muito se preocupava com as novas situações que começavam a surgir,
principalmente em relação às famílias e àquele grupo de pessoas abandonadas pela sociedade, pelo
progresso e pelo desenvolvimento da ciência. É preciso tomar cuidado para que essas novas estruturas
pastorais não se transformem apenas em uma pastoral dos marginalizados.
77 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Os invito a uniros a mi, 778.
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Somente com a conversão do coração será possível falar em novo ardor e em
vida plenamente cristã. É esse ardor capaz de transformar a vida de cada cristão.
A chave do ardor requerido para a nova evangelização nasce de uma fervorosa e
renovada confiança em Cristo, pois é Cristo que transforma os corações. O ardor
na evangelização, através da prática dos sacramentos, deve levar os cristãos a se
preocuparem, também, com o bem-estar material de todos e de ser remédio às
necessidades espirituais e materiais.
b) A evangelização precisa ser nova também nos seus métodos, em novas
formas de se anunciar a mensagem do Evangelho. Porém, esses métodos, só serão
novos se todos os cristãos se tornarem protagonistas da evangelização, se todos
se tornarem missionários e anunciadores da mensagem de Cristo. Enquanto os
cristãos não adquirirem a consciência de que todos são missionários pelo batismo,
os novos métodos não surtirão o efeito necessário, pois faltará o testemunho da
vivência cristã.
c) A evangelização atual precisa ser nova também nas suas expressões,
sempre atentos ao que diz o Senhor e o que Ele sugere. Estar atendo ao que
diz o Senhor só é possível na medida em que se adquire uma nova consciência
de Cristo, da verdade anunciada por Ele, por meio da formação cristã contínua.
Compreendendo a verdade e com uma boa formação cristã, o evangelizador terá
condições de anunciar a mensagem do Evangelho e que seja compreendida por
todos, que toque o coração e que leve o evangelizador e o evangelizado a ter
um maior interesse pela vida cristã e um conhecimento mais aprofundado da fé
católica.78
Não se pode falar em evangelização se não se levar em consideração a vida
humana em toda as suas dimensões, pois Cristo veio para dar a vida para que todos
tivessem vida e vida em abundância (cfr. Jo 10,10). Não se pode anunciar a Cristo
desconexo da vida dos seres humanos, das suas inquietações, das preocupações
e das suas necessidades. A mensagem central do Evangelho é a vida nova, a vida
eterna em comunhão com o Pai, ao qual todo o ser humano é chamado. E nessa
vida nova, que todos os aspectos da vida terrena adquirem o seu significado, pois o
ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus, um ser não apenas terreno,
mas transcendente.79
Infelizmente, muitos problemas novos surgiram contra a dignidade da
vida humana e esses problemas acabam afetando grandemente as relações entre
os seres humanos, o que traz inúmeros problemas, inclusive familiares e contra
o caráter sagrado do matrimônio. É preciso reafirmar sempre o valor inviolável
da vida e anunciá-la em toda a sua plenitude. A família, que é o berço da vida,
deve agir de tal forma que a vida esteja sempre em primeiro lugar e para tal, se
faz necessário que todos apoiem essa instituição para que se conserve como o
“santuário da vida”.80
78 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, El Espíritu del Señor, 7.
79 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Littere encyclicae Evangelium vitae, Ad Episcopis presbyteris et diaconis
religiosis viris et mulieribus christifidelibus laicis universique bonae voluntatis hominibus: de vitae
humanae inviolabili bono, 1-2, 25 martii 1995, in AAS 87 (1995) 401-503 (=EV 1-2).
80 Paulus PP. VI, Litterae Encyclicae Centessimus annus, Ad Venerabilibus in episcopatu Fratribus Clerisque
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vi. A nova evangelização, no seu ardor, nos seus métodos e nas suas
expressões deverá partir “das dimensões do anúncio, da celebração e do serviço
da caridade” e é uma ação que envolve todos os fiéis, cada um de acordo com as
suas condições, com seus carismas e ministérios próprios (EV 78), com a finalidade
de formar comunidades eclesiais maduras na vivência do Evangelho e no encontro
pessoal e sacramental com Cristo.81
4.3 Aspecto jurídico
A evangelização não é apenas tarefa da hierarquia da Igreja. A nova
evangelização exige, da parte de toda a Igreja, ao anunciar Jesus Cristo, que,
metodologicamente, sejam sempre levadas em consideração os sofrimentos,
aflições e a cultura de cada povo e nação a partir de uma metodologia bem
elaborada e em comunhão com a hierarquia da Igreja (cfr. RM 25).
A nova evangelização requer, em primeiro lugar a unidade da Igreja
proclamada no Concílio Vaticano II (cfr. LG 1). No centro desta união se encontra
a comunhão dos Bispos entre si e entre a Igreja toda (cfr. cân. 205). O primeiro
paço para que aconteça a nova evangelização é a empolgante proclamação da
mensagem cristã, do mistério de Cristo que ocupa o centro, na qual os Bispos têm
uma especial responsabilidade,82 coadjuvados pelos presbíteros, diáconos e leigos.
A nova evangelização deve ensinar
[...] el valor de la persona humana e de sus derechos inalienables; el
valor de la familia, de su unidad e estabilidad; el valor de la sociedad
civil con sus leyes e legítimas instituciones; el valor del trabajo, del
descanso, de las artes e las ciencias.83

(Continua no próximo Número da Studium)

et Religiosis Familiis, Ecclesiae Catholicae Fidelibus universis necnon bonae voluntatis hominibus
saeculo ipso Encyclicis ab editis litteris «Rerum novarum » transacto, 1 maii 1991, in AAS 83 (1991) 842
(= CA).
81 Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis Christtifideles laici, ad Episcopos, Sacerdotes
et Diaconos atque Religiosos Viros ac Mulieres omnesque christifideles Laicos: de vocatione et missione
Laicorum in Ecclesia et in mundo, 30 dicembris 1988, n. 34, in AAS 81-I (1989) 454 (= ChL 34).
82 Cfr. Ioannes Paulus PP. II, Allocutio Estas palabras, Limae, ad Peruviae episcopos habita, 15 maii 1988, in
AAS 80 (1988) 1597. Ioannes Paulus PP. II, Estas palabras, 1597
83 Ioannes Paulus PP. II, Estas palabras, 1598.
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A RELAÇÃO EU-TU GADAMERIANA NA SUPERAÇÃO DA ANGÚSTIA
KIERKEGAARDIANA
I-YOU GADAMERIAN RELATIONSHIP IN OVERCOMING THE KIERDEGAARDIAN ANGUISH
Gilson Cristiano Tardivo
Resumo: Este artigo visa abordar a importância da relação eu-tu gadameriana na superação
da angústia existencial kierkergaardiana. Para tal, mostraremos como Kierkegaard conceitua
a angústia existencial e como esse sentimento surge na existência humana. Abordaremos
também o processo de compressão do outro a partir da relação eu-tu gadameriana, um
processo gradativo em que a terceira forma, a abertura a tradição, é a forma mais elevada
de compreensão, pois permite o tu ser um verdadeiro tu que sempre tem algo a nos dizer.
Por fim, pretendemos demonstrar como essa forma mais elevada da compreensão do outro,
da realidade, pode nos ajudar na compreensão do sentido da angústia existencial, e o que
esta realidade, esse sentimento tem a nos ensinar. A metodologia aplicada é a bibliográfica,
na qual teremos como base duas grandes obras: O conceito de angústia de Kierkegaard,
e Verdade e Método I de Gadamer, que num diálogo com outros autores nos ajudará na
compreensão da angústia existencial.
Palavras-chave: Kierkegaard, angústia existencial, Gadamer, relação eu-tu, compreensão,
sentido, superação.
Abstract: This article aims to address the importance of the Gadamerian I-You relationship in
overcoming Kierkergaardian existential distress. To this end, we will show how Kierkegaard
conceptualizes existential anguish and how that feeling arises in human existence. We will
also approach the process of compression of the other based on the Gadamerian I-You
relationship, a gradual process in which the third form, openness to tradition, is the highest
form of understanding, as it allows you to be a true you who always has something to tell
us. Finally, we intend to demonstrate how this higher form of understanding the other, of
reality, can help us to understand the meaning of existential anguish, and what this reality,
this feeling has to teach us. The applied methodology is bibliographic, on which we will
base two great works: Kierkegaard's concept of anguish, and Gadamer's Truth and Method I,
which in a dialogue with other authors will help us to understand existential anguish.
Keywords: Kierkegaard, existential anguish, Gadamer, me-you relationship, understanding,
meaning, overcoming.

1 INTRODUÇÃO
A falta de sentido existencial na pós-modernidade é uma realidade muito
presente na vida das pessoas, principalmente nos jovens que, ao depararem-se
com o sentimento da angústia, não conseguem compreender tal sentimento nem
mesmo superá-lo.
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Com o objetivo de compreender como surge a angústia na vida da pessoa,
abordaremos esse conceito à partir da obra O conceito de angústia do filósofo
Kierkegaard, que nos mostra como esse sentimento é gerado e por que a angústia,
de certo modo, deve ser vivida e encarada como uma escola de possibilidades.
Para que essa compreensão se dê em sua profundidade e percebermos
como a angústia pode ser superada, teremos como ponto de partida para a
análise a hermenêutica de Gadamer, que busca conhecer a realidade, o outro
que se apresenta a nós, a partir da relação eu-tu, de modo que essa realidade que
se apresenta, o outro, deve ser compreendida em seu verdadeiro sentido, e não
simplesmente interpretado, para que esse outro, o tu, possa nos dizer algo.
A escolha do tema deste trabalho é justamente mostrar que as realidades
existenciais que vivemos são permeadas de possibilidades de escolha e que
essas possibilidades, embora gerem sentimentos de angústia, quando bem
compreendidos, nos abrem para o mundo do infinito.
2 A ANGÚSTIA EXISTENCIAL KIERKERGAARDIANA
A angústia existencial é uma realidade presente na vida de toda pessoa
humana. Em algumas pessoas, esse sentimento aparece com maior intensidade,
em outras, com menor intensidade. O fato é que, toda pessoa em algum momento
da vida tem ou teve o sentimento de angústia. Esse sentimento, quando não
compreendido, refletido e ressignificado, gera muitas vezes o desespero, que pode
levar a um vazio existencial, a uma falta de sentido existencial.
Ao longo dos séculos na história, muitos filósofos se detiveram em
aprofundar e discorrer sobre este tema da angústia, cujo sentimento e experiência
estavam presentes na própria vida. Soren Kierkegaard, um pensador dinamarquês
do século XIX, aprofunda esse tema da angústia existencial como um observador
introspectivo, que observa a si mesmo, através de seus pseudônimos, observa
crianças, mulheres, marinheiros, frequenta os bares de Copenhague para conhecer
gente. Kierkegaard pode falar da angústia porque ele mesmo tem uma grande
experiência da angústia, da ansiedade, da melancolia (Cf. VALLS, 2012, p. 49-50).
Ao escrever o seu livro o Conceito de Angústia, Kierkegaard descreve:
A inocência é ignorância. Na inocência, o ser humano não está
determinado como espírito, mas determinado psiquicamente em
unidade imediata com sua naturalidade. O espírito está sonhando no
homem [...]. Neste estado há paz e repouso, mas ao mesmo tempo há
algo de diferente que não é discórdia e luta; pois não há nada contra
o que lutar, mas o que há, então? Nada. Mas nada, que efeito tem?
Faz nascer angústia (KIERKEGAARD, 2015, p. 44-45).

A angústia nessas definições de Kierkegaard é uma qualificação do
espírito que sonha. No estado de vigília, fica posta a diferença entre meu eu e meu
outro, enquanto que, no sono, esta diferença fica suspensa, e, por isso, é um nada
insinuado (Cf. KIERKEGAARD, 2015, p. 45).
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Kierkegaard ao abordar a realidade efetiva do espírito para escrever o conceito
de angústia desenvolve sua antropologia, que, segundo Valls (2012, p. 50), é uma teoria
do self, que já é encontrada na obra A Doença para a Morte. Assim descreve sua teoria:
O homem é espírito. Mas o que é o espírito? O espírito é o si-mesmo.
Mas o que é o si-mesmo? O si-mesmo é uma relação que se relaciona
consigo mesma, ou consiste em que na relação a relação se relacione
consigo mesma; o si-mesmo não é a relação mas consiste em que
a relação se relacione consigo mesmo. O homem é uma síntese de
infinitude e de finitude, do temporal e do eterno, de liberdade e de
necessidade, em suma, é uma síntese. Uma síntese é uma relação
entre dois termos. Sob este aspecto, o homem ainda não é um simesmo (KIERKEGAARD, apud VALLS 2012, p. 50).

Segundo Valls (2012, p. 50-51), a afirmação de que o homem é espírito
responde a quarta pergunta de Kant: o que é o homem? Traz presente a ideia de
síntese:
A síntese tem de ser feita, realizada, não está dada, tem de ser
produzida. A síntese não é uma síntese, é antes uma sintetização, um
desempenho, uma performance. O homem é uma performance, ele
não é, ele se torna homem, assim como, dirá Kierkegaard, a gente
não é cristão, a gente se torna cristão. Está incluído que para eu me
tornar homem, para me tornar eu mesmo, tenho de me relacionar
com Aquele que me pôs (VALLS, 2012, p. 51).

Neste estado de si mesmo do homem o desespero já não está presente
na vida, mas erradicado, visto que, “relacionando-se consigo mesmo, querendo ser
ele mesmo o si-mesmo mergulha transparentemente no Poder que o constitui”
(KIERKEGAARD, apud VALLS, 2012, p. 51). O desespero nesta abordagem de
Kierkegaard, é uma tentativa fracassada de síntese. Se o homem não consegue
fazer esta síntese de si mesmo, a angústia torna-se desespero. De outro modo,
quando o homem consegue fazer a síntese de si-mesmo, quando o homem quer
ser ele mesmo, ele mergulha no poder que o criou1. Segundo Valls, essa é a teoria
do Self de Kierkegaard (Cf. VALLS, 2012, p. 51).
Por isso, na vida humana, “a realidade efetiva do espírito se apresenta
sempre como uma figura que tenta sua possibilidade, mas se evade logo que queira
captá-la, e é um nada que só pode angustiar” (KIERKEGAARD, 2015, p. 45). Este é o
motivo pelo qual a possibilidade é muito importante para Kierkegaard na elaboração
da teoria da angústia, pois como vimos, o que angustia a pessoa não é a realidade
em si, mas a possibilidade de uma realidade se tornar real. Quando essa possibilidade
se torna real, deixa de ser angústia. Ao passo que, quando uma realidade se torna
possibilidade novamente, torna a angustiar a pessoa (Cf. VALLS, 2012, p. 51).
1 Segundo Valls (2012, p.51) Kierkegaard corta esse verbo criar, que é uma linguagem teológica, e
escreve filosoficamente “no poder que o estabeleceu, que o pôs”.
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Esta teoria da angústia existencial de Kierkegaard pode elucidar muito
e ajudar a compreender a angustia existencial e a falta de sentido existencial na
pós-modernidade. Quando várias possibilidades estão diante do sujeito e este
não consegue fazer a síntese de si, ou seja, quando não consegue determinar-se
enquanto sujeito nas suas escolhas, nas suas decisões, as várias possibilidades
geram a angústia existencial. O sujeito passa pela experiência da impotência da
escolha, da decisão, e este não-conseguir-determinar-se o angustia de tal forma
que a angústia transforma-se em desespero, ao ponto do sujeito perder o sentido
existencial. As consequências dessa experiência existencial são a depressão, o
grande “mal do século”, a loucura em algumas situações, e até mesmo o suicídio2.
Apesar de todas as possibilidades, o sujeito não as consegue ver e acreditar que
podem se tornar realidade. Neste caso, o melhor é acabar com a própria existência.
Diante desta realidade presente e preocupante na pós-modernidade,
principalmente entre os mais jovens, permanece um questionamento que
tentaremos abordar adiante: como superar essa angústia existencial?
3 A RELAÇÃO EU-TU GADAMERIANA
Toda a nossa realidade é permeada da necessidade da compreensão, faz
parte da nossa forma de ser, pois pertence já à experiência humana do mundo. Não
se trata somente de interpretar o significado das coisas, mas compreender o seu
sentido. Segundo Rohden, o sentido de sentido remete a um aspecto existencial,
ao passo que o termo significado vincula-se ao aspecto gramatical, afinal a
letra mata enquanto que o espírito vivifica. Deste modo, “ao interpretarmos e
compreendermos pretendemos, em última instância, dar motivos e razões da
nossa forma de ser, de criar, de viver, ou, pelo menos, saber e sentir o tempo que
fomos, que somos e que desejamos ser” (ROHDEN, p. 2).
Palmer afirmou que na hermenêutica,
o homem é visto na sua dependência relativamente a uma
interpretação constante do passado, e assim, quase poderíamos dizer
que o homem é ´o animal hermenêutico´ que se compreende a si
próprio em termos de interpretação de uma herança e de um mundo
partilhados que o passado lhe transmite, uma herança constantemente
presente e ativante em todas as suas ações (PALMER, 1997, p.123).

Vendo essa necessidade da compreensão, Hans-Georg Gadamer3
desenvolve sua hermenêutica enquanto ética do cuidado de si e do outro. A
2 Tais experiências se apresentaram e puderam ser experienciadas nos atendimentos diários de
pessoas que procuravam orientação na paróquia no qual trabalho como Sacerdote, realidade muito
preocupante pela alto índice entre os jovens.
3 Gadamer foi um filósofo alemão contemporâneo (1900-2002) considerado como um dos maiores
expoentes da hermenêutica, cuja obra de maior impacto, Verdade e Método, de 1960, elabora uma
filosofia propriamente hermenêutica, que trata da natureza do fenômeno da compreensão e da correta
interpretação.
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abordagem da hermenêutica não é somente metodológica, mas antes, uma
hermenêutica filosófica, ou seja, um modo de filosofar, de compreender que leva
em conta o que o outro pensa. Assim descreve:
uma postura (Tugend) no sentido da práxis aristotélica, um modo
de ser, vinculado à compreensão e à explicitação do bem, do belo,
da verdade, pensados e articulados a partir de e para a finitude
humana. Trata-se de uma postura de autenticidade e de coerência,
em que a relação com o mundo, com os outros, com o metafísico, é
pautada e constituída, fundamentalmente, pelo diálogo e não pelo
procedimento monológico (ROHDEN, 2009, p. 63).

Esta ética do cuidado de si e do outro, a relação eu-tu, será muito
importante na abordagem da angústia existencial, pois possibilitará interpretar e
compreender corretamente a experiência existencial que gera a angústia.
Segundo Gadamer (2015, p. 467-472), a experiência hermenêutica, ou
seja, a experiência da compreensão, da relação eu-tu, pode se dar de três maneiras
diferentes, de forma gradativa, que nos fazem compreender o objeto, a realidade,
o outro que está diante de nós.
Na primeira forma, criticada por Gadamer, a experiência tem a ver com a
tradição, e é esta tradição que deve chegar à experiência. Mas, não é um processo que
dominamos e conhecemos pela experiência, dado que a tradição fala por si, como
um tu. Contudo, a tradição não compreende o que é transmitido como a expressão
da vida de um tu, mas um conteúdo de sentido, que não tem vínculo com o eu e o tu.
Mas isso não impede que o comportamento frente ao tu e o sentido da experiência
sirvam de análise para a experiência hermenêutica, dado que a tradição é também
um verdadeiro interlocutor ao qual estamos vinculados como estão o eu e o tu.
Nessa experiência, o tu não é objeto mas se comporta com relação a um objeto.
O próprio objeto da experiência adquire um caráter de pessoa, o que torna tanto
a experiência um fenômeno moral quanto o saber adquirido nessa experiência,
que é a compressão do outro. Esse tipo de experiência permite detectar elementos
típicos a partir do comportamento do próximo, o que permiti prever as atitudes do
outro. Mas, compreender o outro assim como compreendemos qualquer processo
típico dentro da experiência é servir-se do seu comportamento como meio para
nossos fins. E moralmente falando, esse comportamento em ralação ao tu significa
um egoísmo puro e simples, que contradiz a moral do homem (GADAMER, 2015,
p. 467-468).
Aplicando ao problema hermenêutico a forma de comportamento
com relação ao tu e de compreensão do tu – conhecimento de pessoas – temos
como correlato dele a fé ingênua, ou seja, a neutralidade do eu, no método e
na objetividade que este proporciona. Compreender a tradição desta maneira
é convertê-la em objeto; significa confrontar-se com ela livremente, sem ver-se
afetado, e que adquire certeza com respeito ao seu conteúdo, desconectando
metodicamente todos os momentos subjetivos de sua relação para com ela. Ele se
liberta da sobrevivência da tradição, na qual ele próprio tem sua realidade histórica.
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Esse método de compreensão é correspondente ao pensamento metodológico
do século XVIII, que é somente um aspecto parcial do procedimento efetivo das
ciências do espírito, no qual só se reconhece no comportamento humano o que
é típico e regular. A essência da experiência hermenêutica fica assim nivelada, e
portanto, limitada. (GADAMER, 2015, p. 469).
A segunda maneira de experimentar e compreender o tu consiste em que
este é reconhecido como pessoa, mas apesar de incluir a pessoa na experiência do
tu, a compreensão continua sendo um modo de referência a si mesmo, que procede
da aparência dialética. “A relação entre o eu e tu não é imediata, mas reflexiva”. A
toda pretensão se lhe impõe uma contrapretensão. Surge a possibilidade de que
cada parte da relação salte reflexivamente por sobre a outra, ou seja, de conhecer
por si a pretensão do outro, de entendê-lo melhor que ele mesmo se entende.
Neste processo, o tu perde a imediatez com que orienta suas pretensões a respeito
de alguém. É compreendido, antecipado e aprendido reflexivamente a partir da
posição do outro. Se a relação é recíproca, perfaz a realidade da relação-eu-tu
(GADAMER, 2015, p. 469).
A experiência do tu que aqui é adquirida é objetivamente mais adequada
que o conhecimento que reduz os outros a objetos de cálculos. É ilusão ver no
outro um instrumento dominável e manejável. É um passo mais gradativo que o
primeiro abordado acima, na forma de compreensão. Todavia, esta dialética da
reciprocidade – relação eu-tu – permanece oculta para a consciência do indivíduo.
A autoconsciência consiste em subtrair-se à dialética desta reciprocidade, retirarse reflexivamente desta relação com o outro e tornar-se assim inacessível para ele.
Exemplo desta forma é a dialética da assistência social, na medida em que penetra
todas as relações inter-humanas como uma forma reflexiva de impulso para o
domínio (GADAMER 2015, p. 470).
Segundo Gadamer (2015), na hermenêutica, o correlato dessa experiencia
do tu é a consciência histórica. Assim descreve:
A consciência histórica sabe da alteridade do outro e do passado
em sua alteridade, do mesmo modo que a compressão do tu sabe
do mesmo como pessoa. No outro do passado não busca o caso
particular de uma regularidade geral, mas algo historicamente único.
Mas, na medida em que nesse reconhecimento procura elevar-se
por inteiro acima de seu próprio condicionamento, acaba prisioneiro
da aparência dialética, pois o que realmente procura é tornar-se de
certo modo senhor do passado (GADAMER 2015, p. 470-471).

Portanto, aquele que se crê seguro na sua falta de preconceito na qual
apoia-se na objetividade de seu procedimento e negação do condicionamento
histórico, experimenta o poder dos preconceitos que o domina como vis a tergo.
Aquele que sai reflexivamente da reciprocidade de uma tal relação altera-a e destrói
sua vinculatividade moral. Aquele que sai reflexivamente da relação vital para com
a tradição destrói o verdadeiro sentido desta. Estar na tradição não restringe a
liberdade do conhecer, mas a faz possível (Cf. GADAMER 2015, p. 471).
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Por fim, Gadamer apresenta a terceira e mais elevada maneira da experiência
hermenêutica: “a abertura à tradição, própria da consciência da história efeitual”, que
“tem um autêntico correlato na experiência do tu” (GADAMER 2015, p. 471).
No comportamento dos homens entre si o que importa é experimentar
o tu realmente como tu. Aquele que se deixa dizer algo está aberto de maneira
fundamental. Se não existe esta mútua abertura, não existe verdadeiro vínculo
humano. Pertencer-se uns aos outros é poder-ouvir-se-uns-aos-outros.
Compreender o outro não é olhar de cima para baixo e tampouco realizar às cegas
o que o outro quer, ou seja, submissão. A abertura implica “o reconhecimento de
que devo estar disposto a deixar valer em mim algo contra mim, ainda que não
haja nenhum outro que o vá fazer valer contra mim” (GADAMER 2015, p. 471-472).
Segundo Gadamer (2015, p. 472), o correlato da experiência hermenêutica
consiste em deixar valer a tradição em suas próprias pretensões, não na forma de
um mero reconhecimento da alteridade do passado, mas na forma em que ela
tenha algo a me dizer. Este processo requer uma forma fundamental de abertura,
no qual o que está aberto à tradição desta maneira vê que a consciência histórica
não está realmente aberta, mas que antes, quando lê seus textos “historicamente”,
já nivelou prévia e fundamental toda a tradição, e os padrões de seu saber não
poderão ser nunca postos em questão por ela.
Portanto, a consciência da história efeitual vai mais além da ingenuidade
de comparar e igualar, deixando que a tradição se converta em experiência e
mantendo-se aberta a pretensão de verdade que lhe vem ao encontro nela.
Assim, a consciência hermenêutica tem sua consumação na pronta disposição
à experiência que caracteriza o homem experimentado face ao que está preso
dogmaticamente (Cf. GADAMER, 2012, p. 472).
4 A RELAÇÃO EU-TU NA SUPERAÇÃO DA ANGÚSTIA EXISTENCIAL
Após explanarmos as três formas de compreensão do outro, da realidade,
a partir da relação eu-tu gadameriana, fica o questionamento que agora
pretendemos abordar: como a relação eu-tu na forma de compreender pode
colaborar na superação da angústia existencial kierkegaardiana?
Para tal, vamos nos deter da terceira e mais elevada maneira da experiência
hermenêutica para compreendermos a realidade existencial que gera a angústia e,
deste modo, verificar se é possível a superação desta.
A definição de homem que Kierkegaard faz, segundo Valls (2012, p. 51) é
uma definição não-estática, que parte não simplesmente do homem como animal
racional, mas de uma relação: “o homem é uma relação”. Ser uma relação significa
não estar fechado em si mesmo, mas que requer abertura ao outro, à realidade que
nos cerca e se apresenta a nós. Por isso, a terceira maneira de compreensão que
Gadamer nos apresenta é importante nesse passo da compreensão da angústia,
como uma realidade, um outro que se apresenta a nós e que se faz necessário
deixar essa realidade falar em nós, não como um objeto que fala e não nos causa
nada, mas como uma realidade que sempre tem algo a nos falar.
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O exercício hermenêutico filosófico proposto por Gadamer está enraizado,
enquanto teoria e prática, na vida ética (SCHMIDT, apud ROHDEN, KUSSLER, 2016,
p. 267). Neste sentido, “a hermenêutica filosófica é concebida como uma arte de
compreender o mundo na qual o próprio ser que compreende, compreende-se”
(ROHDEN, KUSSLER, 2016, p. 267).
Segundo Rohden (2019)4 nessa terceira maneira da compreensão
hermenêutica gadameriana existem sete posturas éticas fundamentais para
a compreensão do outro: primeira postura ética: olhar o tu como tu; segunda
postura ética: abertura ao outro; terceira postura ética: deixar o tu lhe dizer algo;
quarta postura ética: ouvir o outro; quinta postura ética: deixar-se afetar/tocar;
sexta postura ética: deixar valer alguma coisa contraposta; sétima postura ética:
humildade. São todos passos importantes para que o tu seja realmente um tu e
nos fale algo, ou seja, que a realidade existencial que gera a angústia possa nos
falar algo.
Segundo Valls (2012) em sua hipótese, Kierkegaard não tem a preocupação
somente de tirar a pessoa da angústia, livrá-la da angústia, dado que o último
capítulo d’O conceito de angústia tem por título: “A angústia como salvação pela
fé”, e fé é crer no que ainda não vejo. “A angústia não é portanto somente um
problema, mas é antes uma experiência que até precisa ser feita”, é “uma escola de
possibilidade” (VALLS, 2012, p. 52).
Kierkegaard afirma que é uma aventura que todos têm de passar: “a de
aprender a angustiar-se, para que não se venham a perder, nem por jamais terem estado
angustiados nem por afundarem na angústia; por isso, aquele que aprendeu a angustiarse corretamente, aprendeu o que há de mais elevado” (KIERKEGAARD, 2015, p. 168).
A angústia é um estado ambivalente. É afetiva, emotiva, sentimental, não
é teórica, consciente. É uma reação a um perigo, a uma ameaça, diferentemente do
temor, diante de algo específico, na qual entra a perda do amor, no sentido de que
se eu pecando me distancio daquele que me pôs aqui, estou rompendo, mas todo
homem rompe. E esse rompimento é constitutivo do homem, da mesma forma
que a angústia é uma experiência pela qual todos passam. O grande problema
é como recuperar depois, como reconciliar, como resolver o problema, mas o
problema não consiste em retirar a angústia, libertar o homem da angústia, visto
que a angústia é uma experiência transformadora, que me leva a agir, perdendo
a liberdade. E a angústia como salvação pela fé, na abordagem de Kierkegaard,
é justamente compreender como podemos fazer a experiência da angústia
enquanto libertadora, ou seja, “como me expor à possibilidade, me arriscar para
superar’’ (VALLS, 2012, p. 55-56).
Portanto, é preciso ser livre para deixar o outro falar ao eu. É na liberdade,
na abertura ao outro, que a realidade da angústia pode falar àquele que se angustia.
E ao passo que compreendemos a realidade existencial que angustia podemos
aprender o seu sentido, e esse sentido nos transmite algum aprendizado, como
nos afirma Valls:
4 Luiz Rohden é professor do programa de pós-graduação da Unisinos. Em sua disciplina de
hermenêutica no mestrado em janeiro de 2019 apresentou sua tese das “sete posturas éticas’’ presentes
na terceira maneira da compreensão hermenêutica de Gadamer, que esperamos, em breve publicadas.
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Na imaginação, na possibilidade, podemos passar por uma angústia
imensa que qualquer coisa, qualquer dor, qualquer sofrimento
vira coisa pouca, comparando ao que realizamos na imaginação.
Na escola do infinito, na escola da possibilidade, passamos pelos
maiores tormentos, mas em compensação, diz ele, ganhamos o
infinito. Ganhamos a possibilidade de escapar do finito, do material,
do aqui e agora, do pequeno e irrelevante (VALLS, 2012, p. 56).

A escola da possibilidade é a escola da experiência humana, que, segundo
Gadamer (2015, p. 472), é esta experiência que caracteriza a consciência da história
efeitual. Como já afirmado acima, a consciência hermenêutica tem sua consumação
na “comunidade de experiência” feita pelo homem, e aqui é posta a diferença do
homem que faz as experiências existenciais, como o caso da angústia, dos que não
fazem as experiências existenciais e ficam presos aos dogmas, ao finito, ao material,
ao aqui e agora, como descrito por Valls. Aqui está, ao nosso ver, a grande contribuição
de Gadamer na compreensão da angústia existencial. A experiência é um conceito
muito caro para Gadamer no processo da compreensão, no qual não é possível fazer
experiências sem a atividade do perguntar. Para conhecermos algo, é necessário nos
perguntarmos se este algo é assim ou assado (Cf. GADAMER, 2015, p. 472-473).
Esta prática, método, do perguntar, remonta ao método socrático, presente
tanto na filosofia de Kierkegaard quanto na filosofia de Gadamer. É fundamental
para Gadamer a dimensão da práxis, da ação, no processo do conhecer, da
abstração, de modo que, para uma construção conceitual é preciso levar a sério a
“existência humana” em sua concretude e em sua busca de realização pessoal (Cf.
ROHDEN, 2005, p. 326-329).
Ao levarmos em conta as sete posturas éticas presentes na hermenêutica
gadameriana descritas por Rohden e aplicá-las ao sentimento da angústia denota
o quanto o ser humano pode amadurecer na sua realidade existencial, na sua
dimensão humana. A primeira postura (olhar o tu como um tu) implica reconhecer
que a angústia está presente na vida de cada pessoa, que esse sentimento é real; A
segunda postura (abertura ao outro) implica estar disposto a dialogar com a realidade
que angustia, a questioná-la para compreender seu sentido; A terceira postura
(deixar o tu lhe dizer algo) implica necessariamente a angústia dizer algo a nossa
realidade existencial, às nossas escolhas, ações, mostrando suas consequências;
A quarta postura (ouvir o outro) implica, ao passo que a angústia fala a nossa
existência, ouvirmos os seus apelos para percebermos porque este sentimento causa
sofrimento; A quinta postura (deixar-se afetar/tocar) implica deixar a angústia afetar
a nossa existência e não sermos indiferentes a ela para que sejamos transformados;
A sexta postura (deixar valer alguma coisa contraposta) implica reconhecermos que
a angústia, enquanto escola de possibilidade, pode abrir novos horizontes, mostrar
novos caminhos; A sétima postura (humildade) implica ter a disposição e a coragem
de fazer os novos caminhos, ações, atitudes que possam ressignificar a angústia.
Assim, compreender a angústia existencial através da hermenêutica
gadameriana é ter uma atitude ética que leva em consideração o outro, a relação
eu-tu, a realidade existencial.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluirmos nossa reflexão, retomamos o pensamento de Kierkegaard
que afirma a importância “de aprender a angustiar-se, para que não se venham a
perder, nem por jamais terem estado angustiados nem por afundarem na angústia;
por isso, aquele que aprendeu a angustiar-se corretamente, aprendeu o que há de
mais elevado” (KIERKEGAARD, 2015, p. 168).
A angústia quando não compreendida, quando não vista como uma
escola de possibilidades, de aprendizado, gera o desespero que pode levar à falta
de sentido existencial, realidade preocupante, como afirmamos no início de nossa
reflexão. Por outro lado, quando conseguimos refletir e compreender o sentimento
da angústia, o seu sentido, deixando que ela nos fale na experiência existencial,
é possível darmos o passo na ressignificação deste sentido, não simplesmente
na tentativa de eliminar a angústia, mas na superação das suas consequências.
Por isso é importante diagnosticar a possível consequência quando esta surge
para que a pessoa seja sujeito de si mesmo, determinando-se na sua existência,
ou nas palavras de Kierkegaard, “a angustiante possibilidade de ser-capaz-de”
(KIERKEGAARD, 2015, p. 48).
Lembremos que a possibilidade gera a angústia, mas o mundo das
possibilidades nos abre ao infinito. Enquanto que a realidade, ao passo que deixa
de ser possibilidade, se encerra no finito.
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INTRODUÇÃO À LEITURA POPULAR DA BÍBLIA DO ANTIGO TESTAMENTO
INTRODUCTION TO THE BIBLE’S POPULAR READING OF THE OLD TESTAMENT
Dr. Luis Stadelmann, SJ
Resumo: O elemento mais notável dos relatos da Bíblia é inculcar o fato de que o protagonista
é Deus que se manifesta como Soberano do Povo Eleito, pois precisava dele a fim de fornecerlhe cooperadores na obra da salvação ao longo da história do mundo. Com efeito, após a
ruptura e a perda do status da graça santificante, Adão e Eva precisavam urgentemente
dos meios curativos da Obra de Salvação divina, para sarar a chaga infligida pelo pecado
original, e necessitavam de líderes chamados por Deus para orientá-los no percurso pelas
estradas da vida após sua expulsão do paraíso. Desde então, iniciou a busca e o encontro
da bondade de Deus, com a ajuda dos fiéis que cooperavam para preparar a mente e o
coração dos pecadores arrependidos a acolher o perdão divino, a fim de se tornarem filhos
de Deus. Mas, para não restringirem a pessoa de Deus a uma ideia abstrata e a celebração
da liturgia da aliança sagrada a uma ideologia, os profetas do AT angariavam entre os fiéis
colaboradores prestativos para que ajudassem na expansão da mensagem da salvação com
o apoio da cultura e iniciativas inovadoras, sempre lembrados de que gozavam do apoio
de Deus o Salvador que os guiava e resguardava as comunidades de fé em meio a uma
sociedade secularizada e do indiferentismo religioso. Para não minimizar a inovação dos
autores do NT que insistem no encontro com Deus em sua divina presença é bom lembrar
que se deve ir até Ele através do coração humano de Jesus Cristo. Em conclusão, todos os
afetos da alma e os sentimentos do coração têm que ser expressos nas orações fervorosas
dirigidas a Deus.
Palavras chave: Bíblia; Povo Eleito; Adão e Eva; Pecado Original; Obra da Salvação; Aliança
Sagrada; Secularismo; Indiferentismo Religioso;
Abstract: The most outstanding element in the biblical narratives is the stress placed on the
fact that God is the protagonist who appears as the Sovereign of the Chosen People, since
He needs them in order to provide Him with helpmates in the work of salvation during the
history of the world. In fact, after the rupture inflicted by sin and the loss of sanctifying grace,
Adam and Eve were in urgent need of the most effective curative means supplied by the
Work of Salvation to cure the wounds inflicted by Original Sin. They needed as well leaders
called by God to provide them with guidance along the way of life after they were expelled
from Paradise. Ever since there began the quest and the encounter of God’s kindness with the
help of His disciples who cooperated in order to prepare the mind and heart of the penitent
sinners to embrace the divine pardon, in order to become God’s children. However, the task
employed to prevent the transformation of God from His status as a divine person into an
abstract idea and the celebration of the liturgy of God’s sacred covenant into an ideology,
consists in the effort of the prophets of the OT. It is up to them to round up the disciples
as engaged helpmates who might be useful in the expansion of the message of God as
their guide and invincible protection of the faith communities in the midst of a secularized
society and surrounded by religious indifferentism. Not to minimize the innovation of the
authors of the NT who insist on the emphasis to reach the presence of God through the
human heart of Christ. In conclusion, all the affections of the mind and the sentiments of the
heart should be expressed in fervent prayers addressed to God.
Key words: Bible; Chosen People; Adam and Eve; Original Sin; Work of Salvation; Sacred
Covenant; Secularism; Religious Indifference;
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1 Introdução Geral
Por causa de várias características, a Bíblia é um livro diferente de todos
os outros livros. 1) A Bíblia não é um livro só, mas uma coleção de pequenos livros.
A palavra “Bíblia” vem do grego e significa, literalmente, “livrinhos”, pois indica o
plural da palavra “biblíon” que é o diminutivo de “biblos”, livro. 2) A Bíblia foi escrita
em três línguas diferentes: uma parte foi escrita em hebraico, outra em aramaico e
outra em grego. 3) A Bíblia foi escrita em muitos lugares diferentes: grande parte foi
escrita na Palestina, mas outras partes foram escritas na Babilônia, no Egito, na Ásia
menor, em Roma e em muitas outras localidades. 4) A Bíblia começou a ser escrita
mais ou menos por volta do ano 1.000 a.C. e só terminou por volta do ano 200 d.C.,
ou seja, mais ou menos 1.200 anos se passaram até alcançar a forma que tem hoje.
5) A Bíblia teve muitos autores e autoras: não se sabe exatamente quantas pessoas
participaram da sua escrita, mas foram centenas, talvez milhares.
Mas isto não é tudo. A Bíblia é também um livro diferente dos outros por
ser um livro sagrado. A parte que chamamos de Antigo ou Primeiro Testamento
contém livros sagrados do Judaísmo. O conjunto formado pelo Antigo e Novo,
ou Primeiro e Segundo Testamentos, é o que chamamos de Bíblia, livro sagrado
para o Cristianismo. E muitos personagens que figuram neste livro são também
sagrados para o Islamismo. Mas dizer que este livro é um livro sagrado não quer
dizer que ele tenha uma origem fora da história ou que tenha caído do céu. Pelo
contrário, a Bíblia tem esse caráter sagrado porque revela o rosto do Deus da Vida,
que se manifesta nas lutas em favor da vida com dignidade e justiça para todos,
principalmente para as pessoas empobrecidas e marginalizadas. É na defesa da
vida que a Bíblia ganha caráter sagrado e torna-se Palavra de Deus. É um livro
sagrado porque trata da revelação de Deus a respeito da criatura humana, sob a
tutela divina que transcende a sabedoria e a evolução da natureza e da tecnologia
humana, mas precisa dos recursos naturais.
2 Paradigma da salvação
A narração sobre as origens de um povo costuma destacar vários parâmetros,
a principal é o caráter heroico dos seus protagonistas, seus feitos gloriosos, suas
conquistas e marcos referenciais imortalizados em poemas épicos, em esculturas e
monumentos erigidos nas praças e edifícios, representações teatrais e dramas, óperas
e canções musicais executadas por corais e árias em vozes melodiosas de suavidade
insinuante ou repercussão retumbante no palco e em praça pública. Entretanto, há
outra forma de perpetuar a história das origens de um povo, jamais apresentada em
qualquer cultura antiga ou recente, é a história do começo da humanidade descrita
na Bíblia na narrativa da origem do Povo Eleito (STADELMANN, 2007, p. 149). A
inovação totalmente original sem similar em outras literaturas, consiste nas origens
modestas de um povo que não recebeu aceitação geral e por isso foi rejeitado.
Aconteceu uma reviravolta na historiografia do mundo literário que costuma narrar
as origens da ascensão e queda do império (GIBBON,1776-1789). Mas na Bíblia se
descreve o Paraíso: aí se situa o cenário da vida em família, e do pecado original de
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Adão e Eva; sua expulsão dali para lutar pela subsistência em terras inóspitas, em
meio aos desastres ecológicos (Gn 2,4-7,24).
A novidade temática nos relatos da Bíblia descreve, em 1º lugar, a Obra de
Salvação divina, culminando com a ratificação da Aliança Sagrada entre Deus Criador
e a humanidade, incluindo a promessa da proximidade do Salvador divino na pessoa
de Jesus Cristo, vindo em auxílio dos fiéis em todas as situações de dificuldade na vida.
Destarte, se oferece o significado pleno à vida humana, no contexto da comunidade
dos fiéis que celebra a vivência da fé na Eucaristia Sagrada e recebe a garantia da
meta na vida eterna através da posse dos méritos da salvação de Cristo, que Deus Pai
concede com liberalidade aos fiéis que a imploram em oração.
A seguir, em 2º lugar, é sumamente importante reconhecer a segunda
dimensão da vida cristã que consiste na cooperação dos fiéis na Obra da Salvação
divina. Trata-se da inovação na atividade pastoral, que foi rejeitada por Lutero e
todas as denominações religiosas protestantes ao contestar esta dimensão da
revelação de Deus à base da heresia de que a obra divina seria exclusiva, sem
exceção alguma, e não tolera colaboração humana. Daí se alardeia a falácia de
que os protestantes se empenham na “teologia da prosperidade”, em oposição
dos católicos professando a “teologia de libertação”, já que a prosperidade seria o
comprovante da benevolência de Deus. Aliás, os protestantes manifestariam assim
de que não dão a mínima pela salvação da humanidade vítima da pobreza e da
miséria.
Finalmente, em 3º lugar, aparece o resultado dessa cooperação dos fiéis
na Obra da Salvação divina tem como meta seu corpo e alma transfigurados e sua
morada eterna no céu: “Nem o olho viu, e nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou
no coração do homem o que Deus preparou para os que o amam” (1Cor 2,9). Tal visão
da felicidade no céu ultrapassa toda e qualquer expectativa que os fiéis possam
acalentar para o fim da vida na terra, pois os fiéis que colaboraram na Obra da
Salvação divina ressuscitarão não apenas das cinzas, mas vão gozar de um novo
status de grande honra no rol dos felizardos post mortem, por toda a eternidade.
Outra lacuna irreparável existe na religião muçulmana, que de antemão
rejeita totalmente a doutrina do Pecado Original. Entretanto, para que o islamismo
possa possuir o status de uma religião de salvação precisa ter condições de distribuir
aos seus correligionários os dons da salvação que a religião católica recebe pelos
sacramentos, contanto que lhes ensine: 1º abjurar da rejeição da doutrina do
Pecado Original; 2º não combater a religião católica; 3º orar a Alá pela salvação; 4º
não impedir aos fiéis o caminho para Alá; 5º observar os mandamentos de Deus; 6º
rejeitar a doutrina de terem de matar os infiéis; 7º descartar a versão truncada do
Corão dos talibans; 7º cooperar na Obra da Salvação divina.
3 Um casebre que virou um casarão
A história da Bíblia pode ser comparada à história de uma casa. É como
uma casa que começou pequenina e pobre, com poucos cômodos, mas que ao
longo dos anos foi passando por reformas, recebendo o acréscimo de novos
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cômodos até tornar-se um grande casarão. Como já vimos acima, a Bíblia é uma
construção que levou mais de mil anos para ficar do jeito que a vemos hoje.
Começou com pequenas histórias de libertação que eram contadas oralmente,
que depois foram registradas por escrito, celebradas, recontadas, atualizadas em
novos acontecimentos e aumentadas com novas histórias, memórias, cânticos,
provérbios, leis e orações, tudo passando por diversas revisões até formar o livro
que hoje temos em mãos.
Mas seguindo na comparação com a história da casinha que virou casarão,
o que se vê no final é o casarão pronto, isto é, o que se vê é principalmente o
resultado da última reforma. Não se vê o processo nem as diferentes fases pelas
quais passou até tornar-se um casarão. Assim também é a Bíblia. O seu todo
apresenta hoje o resultado das últimas grandes reformas pelas quais passou: o
Antigo ou Primeiro Testamento revela predominantemente as formas que recebeu
no período do pós-exílio (c. 400 a.C. até 200 d.C.) no processo em que se constituía
o Judaísmo. E o Novo ou Segundo Testamento mostra o rosto que recebeu após a
definição do cânone cristão, entre os anos 100 e 400 d.C.
O casarão pode assustar e intimidar. Porém a casinha inicial era pequena e
simples, acessível e acolhedora, principalmente para os mais pobres e necessitados.
E ela ainda pode ser encontrada no coração da Bíblia. Ela aparece quando a Bíblia
é usada para a promoção e a defesa da vida, e aparece claramente na história da
construção da Bíblia, pois é ela que dá sentido sagrado para este livro que hoje
chamamos de Bíblia.
3 O começo de tudo: um casebre pobre, a casa na defesa da vida dos pobres
A história da Bíblia começa junto com a história do povo de Israel, por volta
do ano 1.250 antes do nascimento de Jesus Cristo, mais de 3.250 anos atrás, no Egito
e na terra de Canaã. Nestas regiões a grande maioria do povo estava submetida ao
domínio de reis e faraós. E a religião oficial ensinava que as deusas e os deuses
apoiavam, abençoavam e comunicavam-se diretamente com o faraó e com os reis.
Estas divindades não estavam interessadas na vida das pessoas que trabalhavam,
das pessoas pobres, marginalizadas ou escravizadas. Somente os reis e faraós eram
considerados filhos de Deus (Cf. Sl 82,6-7). As outras pessoas deviam reverenciar e
obedecer ao faraó e aos reis como se eles fossem os representantes dos deuses na
terra, ou os próprios deuses. Eram cultuados em grandes celebrações nos templos
oficiais e todo povo devia trazer-lhes tributos, oferendas e submeter-se a trabalhar
na construção de seus palácios e templos.
É no processo de resistência a este sistema de dominação que surge o
povo de Israel. Diversos grupos de pastores, camponeses e gente marginalizada
(hapirus) de Canaã, e pessoas escravizadas no Egito conseguem libertar-se da
dura opressão imposta a eles pelos reis cananeus e pelo Faraó. Estas pessoas vão
organizar-se em associações de famílias ocupando várias áreas nas montanhas de
Canaã. Com mentes e corpos marcados pelas estruturas opressoras cananeias e
egípcias, visando eliminar as grandes desigualdades sociais que haviam sofrido,
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vão desenvolver seus laços de solidariedade e princípios éticos procurando
constituir sociedades sem concentração de terras, de poder e de riqueza. Formam
aldeias libertas e organizam-se em tribos, sem reis. Nas associações familiares e nas
tribos deveria predominar as relações de solidariedade, ajuda mútua e a justiça
social, uma sociedade de defesa e promoção da vida para todos. Estas organizações
sociais que buscavam viver em liberdade e em solidariedade são o núcleo inicial do
povo de Israel. Os arqueólogos encontraram um monumento erigido em c. 1220
a.C. pelo faraó Mernephtah, em que aparece o nome “Israel” indicando um povo
que vivia na região montanhosa de Canaã.
Nas tribos de Israel, formadas por gente de diversas origens, as relações
são estabelecidas a partir da luta contra a opressão e pela liberdade e da
experiência de Deus como uma presença libertadora, uma força aliada nesta
luta. Testemunham que conquistaram a liberdade porque um Deus lutou ao lado
delas contra os opressores. O nome “Israel” significa: “é Deus quem luta” (Gn 32,29).
Porém estes diversos grupos possuíam diferentes tradições religiosas: para os
pastores nômades este Deus é Elohîm, o Deus dos pais, o Deus dos antepassados
(Ex 3,6; cf. Gn 31,53), ou El Shaddai, o Deus as estepes, ou das montanhas (Ex 6,3, cf.
Gn 17,1). Para os escravos é o Deus dos hebreus (Ex 5,3; 3,18; 7,16), sendo que aqui
“hebreu” não tem ainda a conotação racial de descendente de Abraão que terá no
pós-exílio, mas é a forma hebraica da palavra hapiru, que designa a condição social
de gente marginalizada. E ainda, para os camponeses cananeus este Deus é El, o
Deus supremo do panteão cananeu (veja Nm 23,22; 24,8; cf. Gn 33,20; 35,7).
São as histórias contadas por estes hebreus, escravos, pastores, e
camponeses que constituem as tradições mais antigas que irão dar origem à Bíblia.
São elas que formam o cerne mais profundo do livro do Êxodo. Assim, por detrás da
história que conhecemos como “o Êxodo” na verdade existem várias experiências
de libertação: o êxodo dos hebreus e escravos, o êxodo dos camponeses cananeus
e o êxodo dos pastores. O povo de Israel e o centro de sua fé brotam destas
diversas experiências de libertação. Porém hoje na Bíblia estas histórias aparecem
sintetizadas na grande narrativa do êxodo. Pois a história dos escravos que se
libertaram da opressão do faraó tornou-se o paradigma, o modelo bíblico para
falar de opressão e libertação. Talvez pelo caráter espetacular da vitória do grupo
de pessoas escravizadas que enfrentou face a face às forças do faraó e conseguiu
libertar-se do coração do império opressor, a história do grupo de Moisés acabou
sobrepondo-se às outras.
E no processo histórico da constituição do Israel antigo, da mesma
forma como a história dos hebreus escravos absorve as outras, também as
diversas experiências de Deus envolvidas nestas lutas por libertação vão sendo
progressivamente identificadas com o Deus Javé. Javé será este Deus que vê
a dor, que ouve o clamor, que conhece o sofrimento das pessoas oprimidas e
empobrecidas, e que desce para libertá-las (Cf. Ex 15,2-3; 6,2-7; 3,13-15; 3,7-8; 3,18;
7,16). Javé provavelmente é o Deus cultuado pelos camponeses que organizavam
as linhas de defesa das famílias camponesas de algumas das principais tribos de
Israel (Cf. Ex 15,2-3; 14,14.24-25.27; Jz 4,14-15; 1Sm 17,47). Javé é o Deus que lutava
junto com os camponeses que eventualmente transformavam seus instrumentos
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de trabalho em armas (1Sm 17,40-43) para defender a vida de suas famílias, suas
colheitas, suas terras, sua liberdade. Não eram de ferro para fabricar espadas, mas
eram de bronze, da era do bronze para a era do ferro, e as armas eram porretes de
pau para lutar com pauleiras, não para matar, mas para atordoar os beligerantes e
vendê-los em vida como escravos.
E assim, hoje encontramos na Bíblia muitos testemunhos semelhantes a
essa: os egípcios nos maltrataram e humilharam, impondo uma dura escravidão sobre
nós. Clamamos então a Javé, Deus de nossos antepassados, e Javé ouviu nossa voz, ele
viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Javé nos tirou do Egito com
mão forte e braço estendido. (Dt 26,6-8). Assim, do mesmo modo como a história da
libertação dos escravos tornou-se o paradigma, englobando as histórias dos outros
grupos, também Javé englobou as outras venerandas tradições experiências de
Deus.
Estas pessoas acreditavam que ao ajudá-las a sair da casa da escravidão
(Ex 20,2) Deus estava lhes revelando o seu verdadeiro rosto. Viram ali o rosto de um
Deus radicalmente contra paradigmas de dominação e de exploração1. Partindo
de sua experiência de gente oprimida, e de modo coerente com sua fé neste Deus
libertador, o Deus da defesa da vida, importantes setores tribais defendiam a
organização das tribos em torno do uso compartilhado da terra e do exercício de
poder, com vistas a impedir a concentração nas mãos de alguns privilegiados a
dominação, de terras e de riqueza. Em várias tribos esta organização era patrocinada
por Javé (Jz 8,23 e 1Sm 8,7; 10,19; 12,12 e 19).
Entre os anos 1250-1050 a.C., por uns duzentos anos, Israel será um
conjunto de tribos autônomas e independentes umas das outras, nas quais as
associações de famílias viviam mais ou menos solidariamente, procurando evitar
o acúmulo de riqueza e a centralização do poder. É esta sociedade que forma o
pano de fundo do livro dos Juízes e do início do livro 1Sm da Bíblia. E é a esta
sociedade que os profetas estão se referindo quando falam em Reino ou Reinado
de Deus. É de notar, porém, que povo Eleito não tinha por objetivo consolidar
sua própria cultura tribal da antiguidade, mas evoluiu ao implantar a cultura do
povo organizado no reino de Davi e Salomão. As tribos tinham o significado de
municípios do Estado organizado com a integração de todos os grupos sociais
residindo na Terra de Israel. Daí se propagou a prece dirigida a Deus para obter
ajuda divina entre os israelitas pobres e marginalizados, para não ficarem excluídos
entre os cidadãos do país. Tratava-se de integrar as minorias no povo israelita para
o aumento da população e não sucumbirem por estarem reduzidos a uma minoria
de gente desprezível entre os impérios do Oriente Médio. Valorizaram a fé em
Javé como Deus nacional de Israel para fins de integração das tribos no Povo de
Israel, motivadas por uma filosofia moral que constitui a base e o fundamento da

1 Algumas passagens da Bíblia mencionam que os israelitas estavam no Egito, na “casa de escravidão”,
bem diferente do linguajar moderno que trata da “condição” de escravidão. O motivo é que a situação
de escravidão não era um status ou condição, mas um serviço como módulo e meio de trabalho forçado
sem direitos trabalhistas. Aliás, os escravos eram objetos de compra e venda, força de trabalho nos
latifúndios e domicílios.
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coesão social2. A religião do Povo Eleito é o marco referencial da coesão social e
cabe à posteridade o desafio de criar uma cultura religiosa. Se essa cultura sumir
da vivência entre o povo, some o povo inteiro do mapa.
A defesa da vida do povo oprimido é a casa simples, mas forte, que dá
origem a tudo. Ela é, portanto, o fundamento, o coração e a raiz mais sagrada de
toda a Bíblia. É assim que surge Israel e é também aqui que começa a história da
Bíblia. Começa com experiências vividas celebradas em cultos e transformadas em
narrativas que são contadas pelos avôs, avós, pais e mães para filhos e filhas, netas
e netos. Os textos escritos virão somente mais tarde, já no contexto da monarquia,
a primeira das grandes reformas pelas quais a casinha passará.
4 A primeira grande reforma: A monarquia
Mas nos cem anos seguintes, entre 1050-950 a.C., o aumento da produção
camponesa, propiciado pela introdução do ferro e do boi na agricultura, levará
donos de bois, líderes políticos, guerreiros, e sacerdotes seduzidos pelos apelos do
comércio internacional a esboçarem tentativas de acumulação de riquezas e poder
(Jz 8,24-26; 9,1-4; 10,3-4; 1Sm 2,12-16). O desenvolvimento destas contradições
internas, somado aos ataques de inimigos externos (1sm 11,1-2; 13,19-21),
enfraqueceram os fundamentos igualitários da sociedade tribal israelita. Deste
modo criam-se as condições para o surgimento de uma elite que concentra poder
econômico, político e militar e institui a monarquia (1sm 9,1; 11,5-7; 25,2)
Com a monarquia configura-se uma sociedade em que uns poucos têm
muito mais poder e riqueza do que a maior parte da população. A monarquia
constitui um grupo social dominante que controla um exército e se mantém
explorando o trabalho e apropriando-se de grande parte da produção das famílias
camponesas, direcionando-a para a rede do comércio internacional. As famílias
camponesas além de serem levadas a entregar parte de sua produção, também
devem entregar suas filhas e filhos para trabalhar nas obras e guerras decididas
pelo rei e seus aliados (veja 1Sm 8,11-17). Surge um pequeno grupo muito rico e
poderoso e aparece na sociedade grande número de pessoas pobres e sem terras
e sem casas, sem os meios necessários para uma vida digna (1Sm 22,2; 25,10).
Esse processo começou timidamente com Saul (c. 1050 a.C.) e consolidou-se com
Salomão (c. 950 a.C.).
Essas grandes modificações na sociedade exigem uma justificação, uma
legitimação. Isso será feito através da elaboração de uma religião oficial. Isto é, uma
teologia, uma espiritualidade e uma liturgia que favoreçam ao rei e à hierarquia
social. A religião oficial se concretiza com a construção de um grande templo
exclusivamente a serviço da monarquia, uma vez que as tribos possuíam seus locais
de culto e pequenos santuários próprios. Assim, na antiga cidade-estado cananeia
de Jerusalém, é construído o Templo de Jerusalém, celebrado como a “casa de Javé”
(1Rs 8,12-13; Sl 132,5-7.13-14; 134,1; 135,1.21). E para a compreensão da Bíblia é
2 O livro fundamental no estudo da evolução de um país a partir do estado tribal para o nível de um país
de elevada cultura no conjunto de outros povos, à luz da filosofia moral; cf. (MACINTYRE, 2001).
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fundamental saber que a monarquia, apesar de ser uma reconstrução das estruturas
cananeias, e sob influência do sistema egípcio (1Rs 3,1), será instituída em nome
de Javé, o Deus libertador dos escravos e camponeses. E os sacerdotes e escribas
da religião oficial vão apresentar a monarquia como algo desejado por Javé (1Sm
10,1-2; 16,1; 1Rs 3,7) e o rei como o filho escolhido e abençoado de Javé (Sl 2; 45;
110; 132). E também vão afiançar uma aliança eterna entre Javé e a dinastia de Davi
em Jerusalém (2Sm 7,8-16). Enquanto nas tribos as mediações para a realização
da vontade de Javé eram as leis de solidariedade e ajuda mútua, na monarquia a
vontade de Javé se realizará através do próprio sistema monárquico e do rei.
5 Mas houve resistência
Sobre os fundamentos sagrados da casa da defesa da vida do povo são
erguidos palácios e templos que defendem os interesses do rei e dos grupos
dominantes. Mas o culto a Javé, como o Deus da defesa da vida, como sinal de
contradição e de denúncia, resiste e continua vivo nas práticas e organizações
solidárias das tribos e vilas do povo camponês. Assim, dali em diante, Israel terá
duas principais vertentes teológicas: uma, a mais antiga, estará sempre presente
no culto a Javé que vem da libertação, da solidariedade e da partilha da terra, viva
na memória, na profecia e nas práticas mantidas em diversos santuários tribais
e organizações camponesas remanescentes do tribalismo. É a teologia do Javé
que defende a vida dos camponeses e camponesas; outra, a teologia difundida
nos cultos oficiais do Javé patrocinador da monarquia e do Templo de Jerusalém,
elaborada por sacerdotes, escribas e profetas a serviço do rei.
A consolidação da monarquia demorou mais ou menos 100 anos. Esse
tempo indica que houve muita resistência. A resistência das vilas camponesas, fiéis
a Javé o Deus da defesa da vida, esteve sempre presente. E se manifesta fortemente
já no final da vida de Salomão, quando as tribos do Norte denunciam a monarquia
de Salomão como um “fardo pesado” e “dura escravidão” (1Rs 12,4); não aceitam a
imposição de tributos (1Rs 4,7-19; 5,2-4.6-8) e trabalhos forçados (1Rs 5,27-28; 11,28),
e por volta de 930 a.C., formam o país de Israel, independente de Judá (1Rs 12,18). A
resistência camponesa ressoará forte também na voz dos profetas, seja no reino de
Judá, dirigido pelos descendentes de Davi, seja no nascente reino de Israel.
É necessário que sempre lembremos isto para que diante da magnitude e
do brilho do casarão não esqueçamos que o fundamento de tudo, o sagrado, está
na pequena casa que guarda o Espírito do Deus da defesa da Vida, identificado pelas
famílias camponesas em Javé. É também muito importante para a compreensão
da Bíblia porque é somente na monarquia, principalmente com Davi e Salomão
(por volta do 1.000 a.C.), que começarão a ser escritos textos que farão parte da
Bíblia. A teologia da defesa da vida do povo trabalhador e a teologia da defesa
dos poderosos, dos palácios, templos e rituais estão entrelaçadas e em conflito na
Bíblia. Atravessam toda a história de Israel e chegam até Jesus, que escolherá uma
delas e será perseguido e morto pelos representantes da outra. E, de certo modo,
chegam até você convidando-o também ao discernimento e à opção.
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6 Outras reformas aconteceram
Ao ler a Bíblia hoje podemos ter a impressão que o povo de Israel era
monoteísta desde o começo, ou que adorava somente a Javé e não possuía imagens
divinas. Entretanto o monoteísmo foi adotado em Judá somente no período pósexílico, em uma das reformas mais recentes pelas quais passou a fé de Israel. Pois a
arqueologia e os próprios textos bíblicos nos mostram que o povo de Israel levou
muitos séculos até tornar-se monoteísta e banir de seu meio o culto e as imagens
destas diversas divindades.
Mas devemos lembrar que Israel vem de dentro da sociedade cananeia
e traz muitos elementos culturais e religiosos desta sua raiz. Assim, nos primeiros
tempos de sua vida as famílias camponesas e a monarquia de Israel cultuavam a
diversos Deuses e Deusas, entre eles podemos citar Javé, El, Elohim, Baal, Astarte,
Asherá, Aserá (1Rs 15,13; 2Rs 21,7; 23,7.13; Jr 44,15-19) e possuíam imagens destas
divindades, tanto para usos e funções domésticas (Gn 31,19-35; 1Sm 19,13-16)
quer para funções e rituais públicos (Jz 6,25-32; 8,27; 17,1-13; 1Rs 12,26-33; 15,13;
2Rs 18,1-4; 23,4-20). Cada Deus ou Deusa tinha “jurisdição” sobre uma determinada
área da vida. Havia as divindades da tempestade, da chuva e da fertilidade dos
campos, divindades ligadas à fertilidade dos animais, das pessoas, do amor, da
guerra e de muitos outros aspectos. Essa diversidade também acontecia porque
cada tribo tinha seus santuários próprios e as vilas camponesas tinham vários
locais de culto (Jz 6,24.26; 1Sm 1,3; 7,16-17), e também os chamados “lugares altos”
(1Sm 9,12-14; 10,5; 1Rs 3,2-4). Javé era o Deus da defesa da vida dos camponeses e
garantidor das relações éticas de justiça e solidariedade (Ex 22,20-26, Dt 10,18-19;
24,10-22; 27,19; Sl 146,9; Is 1,17; Jr 7,6). Cada dinastia que chegava ao poder tinha
seu Deus oficial. Em Judá, dominada pela dinastia de Davi, o Deus oficial será Javé.
Porém um Javé bem diferente era adorado nas tribos. No reino do Norte, Israel,
governarão várias dinastias e ali ocorrem disputas a respeito do Deus oficial. No
início adotam ora Elohim, ora Baal, ora Javé (1Rs 18,21).
6.1 A terceira grande reforma: os reis Ezequias e Josias
Entre os anos 700 e 600 a.C. um movimento que visava reunir as tribos
do Norte de Israel e as do Sul, sob o comando da dinastia de Davi instalada em
Judá destruiu santuários, aboliu as imagens, proibiu todo culto fora de Jerusalém,
e também proibiu o culto a qualquer outra divindade que não Javé. Jerusalém,
capital de Judá, passa a ser o único local em que se pode oferecer sacrifício e
os israelitas de agora em diante deverão adorar exclusivamente a Javé. Os reis
Ezequias e, principalmente Josias, são os expoentes deste movimento. Para
alcançar estes objetivos, impor e firmar estas diretrizes, organiza-se, no tempo
de Josias, a redação principal da história de Israel que se encontra nos livros do
Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, e 1 e 2 Reis. Os diversos Deuses e Deusas
que eram adoradas normalmente até então em Israel e a diversidade de locais de
culto não são apagados da história, mas aparecem nestes livros como desvios,
como “idolatria” e culto a “outros deuses”, como pecado (Veja 2Rs 23,4-25). Legam-
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nos uma história em que as tribos de Israel aparecem agindo em conjunto, como
se fossem um só povo, sob uma única liderança e devendo desde o começo ter
adorado somente a Javé, ter permanecido fiel a ele e obediente à dinastia de Davi
estabelecida em Jerusalém. O estabelecimento da monolatria (culto a um só Deus
sem negar a existência de outros Deuses, veja Dt 10,17) neste período foi um passo
na direção do monoteísmo (culto a um Deus considerado o único verdadeiro, o
único existente Is 44,6), que será estabelecido em Judá somente no pós-exílio.
Por ocupar parte importante e conhecida da Bíblia, a perspectiva
monolátrica desta reforma muitas vezes impede a compreensão da diversidade
existente na origem de Israel e reforça atitudes fundamentalistas, condenatórias e
até violentas. Mas não é este o espírito da Bíblia. A teologia dos reis, dos palácios,
dos templos e do poder pode ser forte e envolvente, mas não é a única. O caráter
sagrado da Bíblia vem da defesa da vida dos pobres e do empenho por uma
sociedade justa e solidária que, apesar de todas as reformas, continua presente
e pode ser encontrado nas entrelinhas ou por trás das palavras dos textos oficiais
como estes do rei Josias.
Mesmo porque na história o projeto de Josias não foi muito longe. No ano
609 a.C. Josias será morto pelo faraó (2Rs 23,29). Em 589 a.C. Judá será dominada
pelo império da Babilônia e em 587 a.C., após rebelar-se contra a Babilônia, Judá
será novamente invadida, mas desta vez a capital Jerusalém será saqueada e terá
suas muralhas, palácios e o templo arrasados pelo exército babilônico. Nestes dois
eventos grande parte da classe dominante será morta e outra parte será levada
para o exílio na Babilônia, restando na terra de Judá somente o povo pobre. Os
latifúndios dos poderosos que foram exilados foram divididos e entregues a estes
pobres deixados em Judá para serem vinhateiros e agricultores. (Jr 39,1-10 e 2Rs
23,31-25,26). Vivendo sem reis, sem o templo, e sem a infra-estrutura de uma rede
coletora de tributos – pois a capital, o templo e as principais cidades eram agora
somente montões de ruínas – estes camponeses pobres viveram uma experiência
semelhante àquela do período anterior à monarquia. Embora existisse algum
esquema de tributação dos persas, experimentaram uma situação parecida com o
tribalismo dos inícios de Israel, e além de reforçar suas instituições sociais, tiveram
condições também de resgatar suas antigas tradições teológicas e espirituais.
6.2 Quarta grande reforma: as palavras proféticas conquistam seu espaço
Tanto a invasão da Assíria em 732 a.C, quanto a destruição da Samaria,
capital de Israel, em 722 a.C., como a destruição de Jerusalém, capital de Judá
em 598 – 587 a.C, respectivos centros do poder de Israel e de Judá, provocaram a
desarticulação das classes dominantes e possibilitaram o afloramento de teologias
marginalizadas pela teologia oficial. É de notar que as dez tribos do Reino do
Norte da Israel foram extintas, sem jamais serem restauradas em toda a história de
Israel. Destarte, o Povo Eleito ficou privado de um grande número de arautos da
revelação divina no mundo. A causa da extinção foi o crime hediondo cometido
pelo rei Manaém de Israel ao extirpar os fetos das mulheres grávidas, como punição
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pela rejeição de sua hegemonia em Samaria (2Rs 15,16). Mas não se fez esperar
a reação de Deus que aplicou a sanção divina mediante a invasão dos exércitos
da Assíria que levaram ao exílio os habitantes de Samaria. Quanto à teologia e à
ética das vilas camponesas, fiéis a experiência de Javé como Deus que defende a
vida dos camponeses, persistiu na área rural e de tempos em tempos ecoava nas
cidades na voz dos profetas, porém esta teologia não recebia destaque nos textos
oficiais. A teologia, a espiritualidade e a proposta de organização social defendida
pelos movimentos proféticos somente conquistará espaço e maior importância
na sociedade após a derrocada da classe dominante e de suas estruturas de
dominação. Mas será da competência dos fiéis no Reino de Deus de colaborar com
os israelitas autóctones na obra de expansão do alcance mundial da Salvação de
Deus. É neste momento que as palavras dos profetas, guardadas e atualizadas nas
famílias e organizações camponesas, será fixada em textos e ocupará espaço ao
lado dos textos oficiais do povo de Israel.
Por isso encontramos também na Bíblia os livros de profetas como Isaías,
Amós, Oséias, Miquéias, Jeremias, Sofonias e outros, que nesta época começam
a ser fixados por escrito. Se dependêssemos dos reis e dos sacerdotes oficiais os
escritos proféticos não teriam chegado até nós. Porque eles fizeram de tudo para
tentar calar estas vozes: Amós foi ameaçado e expulso (Am 7,10-13); Oséias teve
que enfrentar armadilhas e hostilidades (Os 9,8); Jeremias foi ameaçado de morte
(Jr 26,7-11; 38,4) e preso (Jr 37,15-16; 38,5-6); e seus escritos foram queimados
(Jr 36,1-26). As vozes do povo oprimido, que lutava e resistia frente à opressão
da monarquia e da religião oficial, ganham espaço e legitimidade com a queda
dos opressores e de seus sistemas de opressão política e religiosa. Esta reforma,
diferente das anteriores foi feita sob a hegemonia do povo camponês, por isso
nesta parte novamente aparece muito forte o rosto do Deus da Vida.
6.3 A quinta grande reforma: A persistência dos exilados
Uma parte da elite dominante de Jerusalém levada para o exílio na
Babilônia foi integrada na corte do império. Outros, porém, foram colocados para
trabalhar em colônias agrícolas para os babilônios. Principalmente para estes a
invasão Babilônica e o exílio significaram uma enorme crise. Partidários da teologia
oficial, eles acreditavam que o templo de Jerusalém era a casa de Javé (1Rs 8,1213; Sl 132,5-7.13-14), no entanto, este templo havia sido profanado, saqueado e
destruído pelo exército babilônico; e acreditavam que Deus havia feito uma aliança
eterna com a família de Davi, garantindo que sempre haveria um descendente de
Davi no trono de Jerusalém (2Sm 7,16), porém agora não só o trono não existia
mais, palácios e muralhas haviam sido destruídos, mas o próprio rei, depois de ver
seus filhos sucessores serem degolados, é acorrentado e levado para a Babilônia
(2Rs 25,7). E além de verem os exércitos babilônicos massacrarem o exército de
Judá e destruírem suas fortalezas, os judeus viram na Babilônia construções muito
maiores do que aquelas que tinham em Judá. A Babilônia era uma sociedade
mais antiga, maior, mais poderosa e mais desenvolvida do que Judá. E eles, os
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adoradores de Javé agora trabalhavam como colonos semi-escravizados para
senhores babilônicos. Será que isso não era um indicativo de que os deuses da
Babilônia eram mais fortes que o Deus Javé?
Como superar esta crise, manter a fé em Javé, e resistir aos atrativos do
império babilônico? Como manter a identidade judaica, resistir à dominação
babilônica e manter viva a esperança de voltar para Judá e Jerusalém? Buscando
alcançar estes objetivos que aqueles que um dia foram classe dominante, e que
agora experimentavam a vida como escravos buscaram forças em suas escrituras
e tradições religiosas. Como oprimidos releram suas tradições e delas tiraram
novidades libertadoras. Parte deste processo pode ser visto no livro do sacerdote
profeta Ezequiel. Uma das instituições que receberá uma releitura será o sábado.
Provavelmente o sábado já era um dia especial para alguns sacerdotes antes
do exílio (Lv 19,3.30). Ou até mesmo um dia de descanso com motivação social
para não submeter ninguém a um regime semelhante à escravidão do Egito (Ex
23,10-13). Mas a partir do exílio, o sábado passará a ser santificado como um dia
de descanso instituído por Deus. A narrativa da criação será colocada dentro de
uma moldura de seis dias justamente para destacar o sábado como coroamento
do processo da criação (Gn 1,1-2,4). E o sétimo dia de cada semana será um dia no
qual os exilados não aceitarão fazer nenhum trabalho (Ex 20,8-15). Dedicarão este
dia a reuniões para resgatar suas tradições, ler seus escritos, cantar e falar em sua
língua, garantindo sua identidade e sua cultura.
No espaço conquistado com o sábado ainda outros aspectos serão relidos
visando reforçar a identidade judaica dos exilados e rejeitar sua absorção pela
religião e pela cultura do império opressor. A circuncisão passará a ser obrigatória
para todos meninos judeus e será sinal de sua pertença à descendência de
Abraão, a qual Deus elegeu para uma aliança perpétua e única (Gn 17). Os exilados
cultivarão com afinco a pureza da sua árvore genealógica. Ainda reforçando a
união dos exilados oprimidos e a resistência aos dominadores judaica. Começam a
compreender a destruição de Jerusalém e o exílio como uma espécie de provação
a que teriam que passar (Ez 22). A vitória da Babilônia sobre Judá não significa
que Javé foi vencido, mas Javé entregou seu povo nas mãos da Babilônia para
submetê-lo a um processo de purificação. Apesar de tudo Javé ainda é o senhor
da história. Isto terá conseqüência também na relação com a religião do império:
os deuses babilônicos e suas imagens aparentam serem deuses, mas na verdade
nada são (Is 44,9-20). Isso aparece fortemente nos escritos do Segundo Isaías (Is 4055). Na luta contra os deuses, que legitimam a opressão imperial começa a nascer
também a concepção monoteísta da fé de Israel (Is 43,10-13; 44,6-8). Os exilados
contam as histórias antigas acrescidas destas releituras e nelas encontrarão forças
para manter acesa a esperança da libertação e de voltar à terra de Judá.
Estas releituras, no entanto, somente irão consolidar-se nos escritos
bíblicos após o retorno dos exilados. Isto só acontecerá a partir de 530 a.C.,
quando o rei Ciro da Pérsia irá derrotar o império Babilônico e libertar os exilados,
e principalmente entre 515-400 a.C, quando os persas apoiarão a reconstrução do
templo, das muralhas e da cidade de Jerusalém, com o envio de Neemias e do
sacerdote Esdras. Entretanto, os persas não tinham por objetivo apoiar reconhecer
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a supremacia da religião javista, mas dar garantias aos repatriados israelitas da
Babilônia de praticarem a fé em Javé em troca de patrulhamento da estrada do mar
desde Damasco até o Egito, para as tropas persas seguirem uma viagem segura
desde o Irã até o rio Nilo.
No conflito que irá se estabelecer com a volta dos exilados, que encontram os
latifúndios de seus antepassados ocupados já há mais de 50 anos pelos camponeses
remanescentes aos ataques Babilônicos, todas as instituições libertadoras criadas
no exílio, passarão a ser usadas pelos exilados para menosprezar, condenar e
excluir os camponeses. Os exilados irão se organizar em torno do novo templo e
a partir dele começarão a impor nova concepção de Deus, do povo de Deus e do
pecado. Javé será agora considerado o Deus único (Is 43,10-13; 44,6.8; 45,5-6.21;
46,9; Dt 4,39; 1Rs 8,60). Pertence ao povo de Deus quem possui uma genealogia
confirmando ser um puro descendente de Abraão. E pecado é agora definido pelas
leis de pureza e impureza, conforme o livro do Levítico. E profanar o sábado será
considerado crime gravíssimo. Será neste processo inclusive que o Pentateuco:
os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, receberá forma
com a qual se encontram hoje em nossas Bíblias. Serão promulgados como livros
sagrados pelas autoridades do segundo templo e impostos como lei de Deus com
apoio dos persas (Esd 7,25-26).
6.4 Sexta grande reforma: a canonização dos livros proféticos e sapienciais
Embora a teologia oficial, com o apoio dos persas, se imponha novamente,
a linha de defesa da vida da teologia camponesa seguirá manifestando-se através
do livro de Jó, e das novelas bíblicas como as de Rute, Jonas, e no livro dos Cânticos.
Após o fim do domínio persa, com a vitória de Alexandre, o Grande, em
333 a.C., a Judéia passa para o domínio dos gregos. E na luta contra a imposição
da cultura grega pelos reis Selêucidas 200-142 a.C., ao tempo da revolta dos
Macabeus, os escritos dos Profetas serão colocados ao lado do Pentateuco e
também considerados livros sagrados. Junto com a resistência armada, começa a
surgir também nesta época também uma corrente política, teológica e espiritual
de resistência à dominação imperial: a Apocalíptica. A apocalíptica dará luz a
uma vasta produção literária, porém a maioria de seus escritos não entrará nos
cânones bíblicos. Deles temos no Antigo Testamento o livro de Daniel, e no Novo
Testamento o Apocalipse de João.
E pouco mais tarde o livro dos Salmos e os demais livros Sapienciais:
Provérbios, Lamentações, Eclesiastes, Ester, também alcançarão o status de livros
sagrados, completando-se desta forma o cânon bíblico do Antigo Testamento3.
Mesmo no processo de canonização permanecem as duas vertentes, duas
leituras possíveis, uma do ponto de vista da justificação do poder e outra do ponto
de vista da defesa da vida.
3 O livro dos Salmos não tem outro igual que o possa substituir ou comparar-se com toda a riqueza de
orações na liturgia de louvor a Deus (cf. STADELMANN, 2015, p. 687).
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6.5 Sétima grande reforma: a tradução da Bíblia do hebraico para o grego
Por volta dos anos 280 a.C. iniciou-se um processo de tradução dos livros
bíblicos escritos em hebraico para a língua grega. A Bíblia grega ficou conhecida
como Septuaginta, ou Bíblia dos Setenta (LXX) porque uma lenda conta que ela
havia sido feita por setenta sábios judeus. Neste processo foram incorporados
novos livros, sete deles foram incluídos na Vulgata, cânon oficial das Bíblias
Católicas: Judite, Tobias, 1 e 2Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruc, porém são
considerados dêutero-canônicos e não constam das Bíblias Evangélicas. E outros
livros considerados apócrifos, que não constam nas Bíblias Católicas e Evangélicas,
mas foram aceitos pelas Igrejas Cristãs Ortodoxas, são eles: 1Esdras, 3 e 4Macabeus.
A tradução grega interfere na estrutura de compreensão da Bíblia
Hebraica, reposicionando o livro de Rute após o livro dos Juízes, colocando os livros
de Crônicas, Esdras e Neemias logo após os livros dos reis. Além disso, acrescenta
novas perspectivas de leitura a diversos livros, por exemplo, reforçando a fidelidade
na fé, a integridade de Davi e o messianismo davídico nos Salmos e nos livros
históricos, e ampliando os livros de Ester e Daniel com acréscimos importantes.
Esta obra tem como sujeitos os judeus da diáspora e como interlocutores
o povo do império greco-romano. A septuaginta será a Bíblia usada pelas
comunidades cristãs primitivas for da Palestina. E ela fornece um gancho importante
não só para compreender o ambiente em que o cristianismo irá se desenvolver,
mas também muitos dos conflitos que irá enfrentar.
7 Conclusão: Buscar a fidelidade ao Espírito e não à letra da Bíblia
A Bíblia é Palavra de Deus quando defende e promove a vida. Devemos
buscar ler e usar a Bíblia de múltiplas formas em proporcionar e viver experiências
de libertação e de resgate da dignidade semelhantes aquelas vividas pelos
escravos do Egito, camponeses e pastores cananeus no ambiente do êxodo e
das tribos de Israel e também àquelas vividas pelas pessoas que foram acolhidas
por Jesus e integradas nas comunidades cristãs primitivas. Estaremos sendo fiéis
a este Espírito, que habita o núcleo mais sagrado da Bíblia, quando as pessoas
empobrecidas, injustiçadas, oprimidas, aquelas que têm suas vidas ameaçadas
e que ainda não experimentam “vida em abundância”, reconhecerem em nossa
leitura e uso da Bíblia, uma Boa Nova, um Evangelho para elas.
Entretanto, é bom lembrar que essa leitura se configura com uma
peculidariedade todo especial devido à partilha do Espírito de Deus como
interlocutor primordial que dá o início, execução e resultado da comunicação
divina. Antes de nós abrirmos a Bíblia, houve um convite, suscitando o interesse
ou uma curiosidade pelo manual bíblico em nossas mãos que foi colocado na
estante diante de nossos olhos. No índice remissivo consta o título da Palavra de
Deus, embora jamais fosse escrita do próprio punho, mas são anotações redigidas
por profetas que lhe deram o cabeçalho de Lei divina por serem exigências para a
vivência da fé em comunidade e não meros devaneios piedosos de fanáticos de
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temperamentos exaltados. No Novo Testamento é muito valorizada por haver ali
coletâneas de orações (STADELMANN, 2016, p. 181) com efeito retroativo de quem
faz suas essas preces porque “Deus proporcionara a nosso respeito algo melhor,
para que sem nós, eles não chegassem à perfeição” (Hb 11,40).
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RECENSÕES
PERCIVALDI, Elena. A vida Secreta da Idade Média: fatos e curiosidades do milênio
mais obscuro da História. Petrópolis: Vozes, 2018. 446 p.

UMA FACE COTIDIANA DO MEDIEVO
Chegou ao mercado editorial brasileiro no ano passado, a obra intitulada
A vida secreta da Idade Média de autoria de Elena Percivaldi. Nascida na Itália, a
autora é ensaísta, historiadora, escritora, jornalista e crítica de arte, licenciada
em Letras Modernas e doutora em História Medieval, atualmente professora da
Università Degli Studi de Milão, escreveu diversos livros, entre eles La vita segreta
del medioevo em 2013, traduzido e publicado no Brasil em 2018 pela editora Vozes.
Sua obra tem o objetivo de segundo suas palavras “trazer os homens e mulheres do
medievo ao alcance de todos”, apresentado aspectos menos conhecidos de suas
vidas, o que comiam, como se vestiam, quais os seus temores.
As narrativas que tem como objetivo a apresentação da vida cotidiana,
cenas e fatos que comumente não são apresentados nos livros de história de
cunho mais tradicionais, tem sido um lugar comum nos últimos anos na produção
do conhecimento histórico seja aquele realizado por historiadores brasileiros seja
aquele escrito por profissionais da história de outras tradições historiográficas.
Um dos grandes marcos nesse tipo de temática foi o lançamento da obra
História da Vida Privada, composta por cinco volumes e tendo como diretores
gerais dessa obra coletiva os historiadores franceses Philippe Ariès e Georges Duby.
Os livros reúnem ensaios de renomados especialistas, no qual buscam examinar os
mais diversos temas que vão desde a vida cotidiana, os costumes, os ambientes
privados, a sexualidade, o casamento, a família e práticas sociais, traçando um
panorama que vai do Império Romano até os nossos dias, buscando apresentar um
quadro dos comportamentos individuais e sociais dentro do período abordado.
Dentro desta mesma senda temos também a edição da História da Vida Privada
no Brasil, composta por quatro volumes, que tem a mesma proposta e que foi
organizada pelo professor da Universidade de São Paulo, Fernando Novaes.
Na mesma vereda temos o livro A Invenção do Cotidiano do historiador
Michel de Certeau. A proposta de abordagem de Certeau nos faz percorrer um
plano analítico que se baseia em estudar práticas cotidianas como modos de ação,
“como operações realizadas pelo indivíduo no processo de interação social”.
Outro exemplo, nesta perspectiva, a ser apontado está na abordagem teóricometodológica da “história vista de baixo”, que tem entre seus expoentes o historiador
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Eduard Thompson e sua renomada obra Costumes em Comum. A história antes contada
apenas a partir de uma visão das elites, passa agora a voltar sua atenção às pessoas
“comuns”. Na concepção de Thompson a história deve ser contada, não somente
levando em consideração “os grandes fatos” da história oficial, mas na observação dos
episódios ocorridos com pessoas que fazem parte da massa esquecida. A população
retratada por Thompson não se acostumava, nem se acomodava, ao contrário,
se posicionava diante das injustiças e desigualdades que viviam naquela época e
reivindicava as condições básicas para sua própria sobrevivência.
Isso nos mostra que já há algum tempo novos objetos foram incorporados
à historiografia, que passou a tratá-los com atenção especial. A especificidade dada
aos aspectos mais comuns seja da vida pública ou da vida privada proporcionou o
entendimento de comportamentos sejam eles religiosos, sexuais, culturais, familiares...
dos indivíduos em tempos e espaços diferenciados, que tomados em conjunto,
demonstram também de forma mais ampla, elementos característicos de ordem
econômica, social e política que permeiam e influenciam no modo de vida dos mesmos.
A obra de Elena Percivaldi, segue as pegadas de trabalhos que tem como
intenção apresentar os bastidores da História, a vida comum de gente comum
que não é habitualmente mostrada. Segundo a autora, ela buscou deixar para
segundo plano os grandes feitos sejam eles militares ou políticos, as guerras e os
personagens renomados, os quais são amplamente apresentados nos diversos
manuais de história, voltando o seu olhar para o cotidiano e as práticas de homens
e mulheres que de maneira geral tinham suas histórias ignoradas e silenciados.
Sua temática está centrada em um dos períodos ainda considerado
obscuro e controvertido da história, a saber a Idade Média. A autora baliza a
temporalidade medieval a partir da queda do Império Romano do Ocidente
no ano de 476 até a descoberta da América em 1492, portanto um período de
longa duração de mil anos. Mas, ao contrário do que muitas pessoas ainda hoje
acreditam, a medievalidade não foi uma época monocórdica, ao contrário, foi rica
e diversificada. Uma época com elementos fascinantes, capazes de conquistar o
imaginário das pessoas mais diversas.
O livro é divido em quinze capítulos, nos quais as mais variadas temáticas
são tratadas, embora eles não sigam uma ordem cronológica na forma em que
são apresentados. Neles, a autora demonstra como se dão as múltiplas práticas
sociais medievais vivenciadas dentro do universo simbólico de cada sociedade.
Conteúdos como as viagens, as comidas, as vestimentas, a medicina, o casamento,
bem como a vida familiar, das mulheres, das crianças e dos velhos, aliados aos mais
diversos sentimentos, como o amor, a religiosidade, os medos da morte, bem como
os tabus e as festas, demonstram como as identidades foram sendo construídas e
consolidadas dentro uma teia simbólica de significados.
Um exemplo dessa perspectiva abordada pela autora podemos apresentar
o terceiro capítulo, chamado “O hábito faz o monge”, em que a autora discute
acerca do vestir-se na Idade Média. Nos primeiros séculos, não podemos atribuir
a existência de uma moda, principalmente se partimos da compreensão de um
ato compulsivo, efêmero e constantemente mutável. As roupas eram escassas,
simples e com poucas variações, formadas por capas sobrepostas que podiam
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facilmente serem colocadas e tiradas, embora isso não seja uma afirmativa de que
não houvesse já na Alta Idade Média cuidados com o corpo e com a estética, havia
uma clara distinção entre a aparência dos mais pobres e a dos mais abastados.
A “moda” ganha sua força a partir do século XIII, contemporaneamente ao
reflorescimento das cidades e a ascensão de uma nova classe, qual seja, a burguesia,
que tinha uma capacidade econômica que permitia a essa camada adentrar ao
mundo de luxos e privilégios, que outrora eram próprios da aristocracia. Era preciso
se fazer notar por aquilo que se era e se tinha. Se procurava ostentar não mais
apenas pelo uso dos metais e pedras preciosas, mas também pelos caros tecidos
importados como a seda e a abundância de cores, aliados a isso os excessos nas
maquiagens e ornamentos. O modo de usar o cabelo e a barba, por exemplo, vão
marcar a distinção social de uma pessoa.
Enquanto algumas ordens monásticas, como os cistercienses, vão criticar
duramente esses excessos, ao mesmo tempo médicos e escritores aconselhavam
métodos infalíveis para conservar a pele clara, tornar densa a cabeleira e ter
bochechas rosadas. Um novo estereótipo de beleza feminina surge nesse contexto,
possível de ser apreciado nas pinturas dos grandes mestres. Por isso, como nos diz
a tradição, o hábito fazia o monge, refletia a classe social a qual uma determinada
pessoa pertencia, as cores podiam designar inclusive a profissão de quem as vestia.
As sociedades medievais eram heterogêneas, portanto eram formações
sociais atravessadas por diversas tradições, cuja interações formam o universo
simbólico deste período que é constantemente ressignificado a partir tanto do
lugar social dos indivíduos quanto das transformações vivenciadas. Desta forma se
tornam representações coletivas dos diferentes grupos que compõe a sociedade
do Ocidente medieval. Seguindo essa linha, Elena Percivaldi nos mostra como
precisamos compreender o universo simbólico de uma sociedade para perceber as
ações humanas vividas e como ela se manifesta em valores e significados.
A autora faz uso de um variado e amplo conjunto de fontes medievais, além
de estudiosos cujas obras se tornaram referência na historiografia contemporânea
acerca do Medievo. Apesar disso, sua obra segue uma linha mais de divulgação
do conhecimento histórico em que pretende trazer o mundo medieval ao alcance
dos leitores médios, ou seja, àqueles que não que acompanham sistematicamente
o desenvolvimento das investigações no campo historiográfico, porém que
possuem interesse por temáticas históricas, uma vez que há todo um público que
se interessa pelo medieval, que nutre curiosidade para inteirar-se sobre os aspectos
menos conhecidos, mas nem por isso menos interessantes desse período.
A obra de Elena Percivaldi traz à luz uma face oculta da Idade Média,
através de uma linguagem acessível e agradável, que convida seu leitor a se deixar
levar pelos caminhos e descaminhos de um mundo, como o medieval, que é
simultaneamente estranho e familiar.
Kelly Cristina da Costa Bezerra de Menezes Mamedes1
1 Professora Mestra da Faculdade Católica de Mato Grosso, doutoranda em História pelo Programa de
Pós Graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso.
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PASTORAL-ETHNOGRAPHIC ACCOUNT I: AMAZONIA, A PLACE TO LIVE WELL, TO THINK
WELL, TO DISCERN AND TO ACT WELL

Aloir Pacini, SJ
1 Introdução
Falo aqui como jesuíta, membro da Equipe de Reflexão sobre Culturas e
Religiões Indígenas da América Latina (ERCRILA), uma instância da Conferência
dos Provinciais da América Latina (CPAL), intimamente relacionada com a Rede
de Solidariedade e Apostolado Indígena (RSAI) da Companhia de Jesus (SJ) que
agrega jesuítas e outros na Missão entre diferentes povos indígenas da América
Latina.1
Falo também como antropólogo da UFMT que está acompanhando os
povos indígenas no Mato Grosso desde 1989, por vezes mais inseridos, por vezes
mais distanciado. As reflexões configuram-se a partir da experiência de inserção
entre os distintos povos originários.
Falo como como assessor das CEBs na arquidiocese de
Cuiabá e um nó na articulação da Rede Eclesial Pan-Amazônica
(REPAM-Brasil) um organismo vinculado à Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) aqui no Mato Grosso, nestes
momentos pelos quais passamos com os governos que temos.
“Ninguém solta a mão de ninguém!” tem sido a nossa oração.
Como membro da equipe do CIMI-MT que auscultou 17
etnias indígenas e fez um dossiê para o Sínodo da Amazônia.
A preocupação era como estes dados iriam chegar aos bispos e ao Papa? As
sínteses do documento oficial são processos de generalização e possuem sua
1 Agradeço a Carlos Bresciani SJ pelas inspirações neste texto.
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lógica própria.2 Vimos que os textos que queremos disponibilizar para o Sínodo
da Amazônia (manuscritos e digitalizadas, desenhos, fotografias, palavras ouvidas
em diversas línguas, vídeos e falas que auxiliavam a ver e sentir o drama dos
povos indígenas...) precisavam ter carne e osso, serem coloridos para atrair nossos
sentidos. Para facilitar a compreensão não podemos ficar somente na linguagem
escrita. Quando o escrito tem pouca identidade, não tem autor, perde a força. Este
processo mostrou que temos muito a aprender com os indígenas, ser com eles no
tempo e no espaço deles.
Os meios de comunicação deram o alarme na reportagem de Tânia Monteiro
(O Estado de São Paulo, 10-02-2019) e Planalto vê Igreja Católica como potencial
opositora (Revista IHU On-Line em 11 Fevereiro 2019) por causa de um governo
que pensa comandar o Brasil com disciplina militar. A incidência política do Sínodo
sobre Amazônia, parece mostrar a fumaça de fogos passados: Agência Brasileira de
Inteligência (Abin) e dos comandos militares, agora no Palácio do Planalto, querem
conter o avanço da Igreja Católica na oposição ao governo Bolsonaro. O ministro
do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno Ribeiro, afirmou que
quer neutralizar este evento porque nos encontros preparatórios do Sínodo sobre
a Amazônia, os indígenas e comunidades ribeirinhas da Amazônia mostraram que
não aceitam a forma como o governo vem propondo a invasão da Amazônia pelos
grandes projetos de desenvolvimento como foi a Transamazônica que gerou muita
morte e dor de muitas populações indígenas e dos pobres trabalhadores que ali
perderam a vida.
Contudo, faça chuva e faça sol, o Papa Francisco se reunirá em Roma com
250 bispos de todos os continentes durante 23 dias, para discutir a situação da
Amazônia porque os demônios agora não vêm só do norte, vem também do sul,
do leste e do oeste: os conflitos pela posse da terra com a invasão dos lugares
tradicionais dos seus povos (indígenas, quilombolas, ribeirinhos) e as mudanças
climáticas provocadas pelo desmatamento desenfreado é algo anunciado pelo
tema do encontro Amazônia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia
integral. O cronograma do Sínodo teve no dia 19 de janeiro de 2018 o início
simbólico com a visita do papa Francisco a Puerto Maldonado, na selva peruana;
o seminário preparatório na Arquidiocese de Manaus de 7 a 9 de março de 2019;
e a fase final no Vaticano de 6 a 29 de outubro de 2019, com uma Missa solene de
conclusão na Basílica de São Pedro presidida pelo Papa Francisco.
As três diretrizes do Sínodo mostram uma metodologia clássica: “Vercontemplar” o clamor dos povos amazônicos; “Discernir” o Evangelho nas florestas e
rios, pois o grito dos índios é semelhante ao grito do povo de Deus no Egito; e “Agir”
2 As sínteses feitas pelas Dioceses e Regionais da CNBB, em geral, trazem as falas dos índios já
descontextualizadas e sem a força de suas palavras originais. Por isso tivemos o trabalho de digitalizar
as respostas para ressaltar o que consideramos mais importante com técnicas simples: aumentando a
letra ou colocando em negrito. Este método permite que se perceba a ocasião da fala ou escrita, para
que se possa ver com mais detalhes onde o ato de fala está inserido, e qual a pergunta que foi feita
para obter aquela resposta. Tudo isso faz diferença na hora de valorizar a fala dos indígenas. Os guias
metodológicos foram diferenciados e as formas de captar e auscultar os indígenas foram criativos, o
que mostra a nossa diversidade cultural e possibilidades de transmissão de conteúdos importantes
para que o Sínodo possa ser ocasião para escutar os indígenas de fato, através dos meios que temos.
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para a defesa de uma Igreja com “rosto amazônico”. Ressalta-se aqui que o processo
é inaciano em sua raiz (bastante compreensível vindo do primeiro papa jesuíta da
história da Igreja). Aqui observo que o cuidado tem por dedicação exemplar as
mulheres, pois o rosto da Igreja na Amazônia é feminino, por isso Nossa Senhora da
Amazônia tem seu lugar neste território3 com águas e comunidades amazônicas.
São elas que cuidam tradicionalmente das roças, plantam o mandiocal e fazem a
farinha e a chicha para servir.
Nas fases preparatórias, falei no “Seminário Laudato Si – REPAM” sobre o
“cuidado com a casa comum” de 16 a 19 de junho de 2016 na sede do Regional
da CNBB O2, em Cuiabá, que os Chiquitanos questionam as fronteiras geográficas
do Brasil e a destruição dos seus mananciais, seus rios e territórios tradicionais,
bem como a escravização de suas forças de trabalho. Na sua cosmologia as ÁGUAS
nas fontes e rios nas partes altas do planeta terra são como o SANGUE que corre
nas veias. Depois fizemos uma Semana de estudos Amazônicos (SEMEA) na
UNICAP (2016), outra na PUC-Rio (2017) e outra na Unisinos (2018), um Projeto
do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida
(OLMA). A busca eclesial é por sensibilizar também as comunidades acadêmicas de
fora da Amazônia sobre temas amazônicos das mais diversas ordens, o que tem a
ver com este momento de preparação do Sínodo.
Mas vamos ao que interessa neste texto. Juan Luis Segundo pensou o
lugar dos pobres na América Latina e no mundo como um lugar onde Deus fala
e revela sua vontade. O que Dom Helder Câmara soube expressar muito bem é a
complexidade desta situação: se dou comida aos pobres, me chamam de Santo,
mas se pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. O Papa Francisco
foi a Puerto Maldonado para ali escutar os indígenas, lugar de grande exploração
mineira que leva a riqueza embora e deixa os dejetos, os prejuízos para os povos
locais. Muitos bispos foram para lá também com esta mesma intencionalidade.
Estamos num lugar hermeneuticamente denso para relacionar as ações eclesiais
(contexto) com as fontes bíblicas e as tradições indígenas. Não que necessariamente
o contexto amazônico seja, de por si revelação da vontade de Deus e nem que
os indígenas são oráculo do Senhor Deus, automaticamente. Contudo, eles têm
suas línguas e tem o que falar sobre a Amazônia porque são seus habitantes mais
antigos.4 A percepção “de onde” falamos tem densidade antropológica, filosófica
e teológica, ou até “valor de revelação” enquanto uma “fonte própria” de sabedoria
3 Milton Santos abre o espaço para pensar o sagrado e o profano na geografia (2002), e João Pacheco
de Oliveira Filho (1998) faz um trabalho benemérito trazendo para a antropologia a categoria de
territorialização, ambos contribuíram de forma decisiva para compreender o território no qual a terra
possui afeto e leva a um lugar de vivência de uma espiritualidade macro-ecumênica.
4 Os índios que foram levados nas caravelas para mostrar na Europa o que os portugueses e espanhóis
“encontraram”, não disseram que aquele território era deles porque lá já encontram gente morando. A
maioria morreu de saudade, mas sabemos pouco destes encontros (MONTAIGNE, 1975[1580]). Assim
também devemos reconhecer que os indígenas chegaram aqui nas Américas primeiro e a Constituição
do Brasil reconhece este direito originário. Saturnina Urupe Chue irá, em setembro de 2019, a Genebra
denunciar a situação que vivem seus parentes na fronteira com o território tradicional dos Chiquitanos
usurpado por fazendeiros e políticos do Mato Grosso (ver documentário Manuel Chiquitano Brasileiro
no YouTube).
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ancestral que os mais sábios sabem acessar. O certo é que Deus falou no passado
e fala hoje, não fica mudo como pensavam alguns interpretes da colonização feita
por Cortez, Cabral e outros5.
A teologia da libertação aceita como fonte de conhecimento a
revelação de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, a tradição e o
Magistério da Igreja. Mas a tudo isso acrescentamos outra coisa: a
realidade atual da Palavra de Deus. O que Deus diz hoje é uma fonte
de conhecimento teológico. Que o hoje de Deus é tão importante
para a teologia quanto o ontem de Deus que nos foi dado, que
recebemos, aceitamos e acreditamos. Deus continua falando, e
vai dizer talvez coisas muito simples, por exemplo: que a morte de
povos inteiros é pecado. Esse falar de Deus hoje é uma fonte de
conhecimento teológico... (SOBRINO, 1985, p. 177, tradução minha).

Estas “fontes” de revelação da vontade de Deus aconteceram em muitos
momentos da história, especialmente quando foram se compondo os textos
bíblicos. A tradição da Igreja também leva em consideração quando os jesuítas
e outros religiosos se embrenharam na Amazônia para fundar Missões com os
indígenas há mais de 400 anos. Mais recentemente, a pastoral ganha consciência
reflexa e percebe que não era justo repartir a Amazônia entre as Congregações
religiosas ou igrejas separadas, como o fazem as empresas capitalistas de economia
privada. Por isso a proposta é a articulação que gera amplitude e efetividade nas
Missões: “Se o governo vai tentar o soerguimento econômico destas regiões, é
urgente que um largo surto espiritual se antecipe aos progressos materiais, e os
acompanhe, e os envolva, dando-lhes rumo seguro e feliz” (Documento final do 1º
Encontro inter-regional dos Bispos da Amazônia, Manaus, 2 a 6 de julho de 1952).
Esta articulação ganha proporções maiores quando o Papa Paulo VI anunciou que
“Cristo aponta para a Amazônia” e aumenta a consciência de que aqui se trata
de um bioma que deve ser cuidado como um todo, especialmente pelos seus
habitantes tradicionais. Vinte anos depois a Igreja continua insistindo:
Cristo aponta para a Amazônia. […] A Igreja que está na Amazônia
não como aqueles que têm as malas na mão, para partir depois de
terem explorado tudo [...]. Desde o início a Igreja está presente na
Amazônia, com missionários, congregações religiosas, sacerdotes,
leigos e bispos, e lá continua, presente e determinante no futuro
daquela área (DOCUMENTO DE SANTARÉM, 1972).
5 Cabe destacar o dominicano espanhol Melchor Cano (1509- 30 de setembro de 1560), que dedicouse aos estudos dos lugares teológicos propriamente ditos, os tópoi, loci proprii, em dez fontes da
teologia. E Relectiones (1538-1539; De Indis, 1532) de Francisco de Vitoria (2016), dominicano como
Dom Bartolomeu de las Casas, bispo, que chegou em 1502 na ilha Hispaniola que se tornou República
Dominicana e Haiti. Os títulos de suas palestras podem ser traduzidos como “Sobre os índios americanos
ultimamente descobertos” (Sobre os índios americanos) e “Sobre a lei da guerra feita pelos espanhóis
sobre os bárbaros”. Como pai do direito internacional, dois princípios que podemos depreender de suas
aulas devem ser guardadas: 1- o direito ao território é de quem chega primeiro, os que vem depois
tem que negociar as condições de sua permanência ali. 2- Não somos obrigados a assinar os acordos
internacionais, mas uma vez assinados, somos obrigados a cumprir.
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As Igrejas locais fizeram ressoar de diversas formas este refrão para
as pessoas, pois Cristo está vivo na Amazônia desde a criação, mas de forma
mais intensa sendo crucificado depois da invasão dos europeus. A mensagem
profética dos bispos da Comissão Episcopal da Amazônia, alerta para a exploração
desenfreada que beneficia grandes empresas capitalistas, as grandes obras como as
usinas hidrelétricas, uma ação neo-colonialista do próprio Estado brasileiro contra
as populações indígenas e ribeirinhas porque não priorizam o bem viver de todos,
mas o lucro. O Papa Paulo VI, em sua encíclica Populorum Progressio (1967) mostra
que a paz mundial só é possível com a justiça social, por isso teríamos que respeitar
os povos aborígenes. A encíclica afirma que é direito de todos os povos o usufrutuo
dos bens permitidos pelo progresso econômico, ou seja, o “desenvolvimento” deve
ser integral e não pode ser feito com a espoliação dos mais pobres ou a destruição
da casa comum.
Os bispos da Amazônia, em comunhão com a Igreja do Concílio Vaticano
II (1964-5), de Medellín (26 de agosto a 8 de setembro de 1968) e Puebla (1979),
apoiam uma evangelização libertadora, o que se tornou prática do Cimi desde 1972,
depois que os jesuítas decidiram fechar progressivamente o Internato de Utiariti
em 1968 e morar com os índios em suas aldeias. Assim aconteceu a 1ª Assembleia
de Chefes Indígenas, realizada em 1974, em Diamantino/MT. O Padre Antônio
Iasi Júnior SJ registrou os detalhes do acontecimento, mas não abriu a boca, pois
a voz e a vez era dos indígenas. Ato contínuo, foi criado o primeiro regional do
CIMI aqui no Mato Grosso (1974). Ficava claro que as ações junto aos indígenas
deveriam ser dialogadas com eles e discernidas de forma macro-ecumênica e, até
certo ponto, assessorada por indigenistas da Fundação Nacional do Índio (FUNAI,
criado em 1967). Muito se poderia falar hoje sobre as perspectivas em relação ao
indigenismo do Estado e das ONGs.6 Ou seja, numerosas ONGs indígenas e não
indígenas levaram-nos a aprender que não devemos trabalhar para os índios, mas
com eles e ter muito respeito nas relações dialógicas.
Um fruto destes novos tempos aparece na manifestação em todo o Brasil,
também em Cuiabá contra a política indigenista que transfere a demarcação das
terras indígenas para o agronegócio e engessa este direito tradicional. Por outro
lado, a demarcação das terras indígenas é complexa, mas é uma forma de garantir
seus direitos.
E porque progredimos na compreensão de sermos uma Igreja no
mundo, amando o mundo amazônico, temos a certeza que estamos
dando à sociedade amazônica nossa contribuição histórica de alta
qualidade para o resgate das dívidas sociais tão pesadas neste Norte
do Brasil (A Igreja arma sua tenda na Amazônia, Manaus, 9 a 18 de
setembro de 1997).
6 Temos momentos chaves como a criação da Operação Anchieta (OPAN) em 1969 que se tornou Operação
Amazônia Nativa, em 1984, o Congresso de antropólogos e indigenistas em Barbados (1971); a articulação
do Conselho Mundial de Igrejas (CMI), a fundação do Cimi (1972), a criação do Instituto Socioambiental (ISA),
do Centro de Trabalho Indígena (CTI), da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), a Coordenação das
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), criada em uma reunião de líderes indígenas em abril
de 1989, a Federação dos Povos Indígenas do Mato Grosso (Fepoimt, 2019) etc.
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O documento da Conferência Episcopal de Santo Domingo (12-28
de outubro de 1992) reflete a origem da invasão europeia nas Américas e as
consequências nefastas para os povos aborígenes. Dez anos depois, refletindo o
Documento de Aparecida, a Missão da Igreja na Amazônia torna-se mais explícita:
“em nossas prelazias e dioceses existem sinais de alegria e esperança, próprias
de uma Igreja que, mesmo tendo muitas dificuldades, está viva e responde
com coragem aos desafios que se lhe apresentam” (Discípulos missionários na
Amazônia, Manaus, 11 a 13 de setembro de 2007).
Cinco anos depois, com uma visão mais ampla, a Carta do primeiro
encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal em Manaus, entre os dias 28 e 31 de
outubro de 2013 possui um incentivo profético:
... a Igreja amazônica nunca desanimou de sua missão. Sempre contou
com missionárias e missionários vindos de outras regiões do Brasil e
do mundo que vivendo a mística do amor e do serviço, deram tudo
de si para que povos da Amazônia não só recebessem a orientação
adequada para sua vivência de fé, mas tivessem respeitados seus
direitos, sua dignidade e plena cidadania e suas tradições e culturas.

A profundidade da ação pastoral e evangelizadora da Igreja tem a ver
com a encarnação de Jesus Cristo, e isso se mostra a partir de Santarém (1972)
quando decidiu embasar-se em duas diretrizes: a inserção ou inculturação na
realidade amazônica pelo conhecimento, pela convivência, na simplicidade,
não se conformando com as injustiças deste mundo, por isso trata-se de uma
evangelização libertadora. Esta vitalidade nos posicionamentos proféticos e
solidários é que incomoda quem deseja explorar o povo e a natureza. Observo
que aqui neste contexto da criação do CIMI já estão as sementes do Verbo que
aparecem na Laudato Si:

STUDIUM, Várzea Grande, ano 5, n. 8, p. 1-90, abril 2019

|

74 RELATO PASTORAL-ETNOGRÁFICO I: AMAZÔNIA, UM LUGAR PARA BEM VIVER, BEM PENSAR-DISCERNIR E AGIR

Armou sua tenda no meio do povo de tal modo que apareceu um
rosto eclesial bem amazônico na diversidade sociocultural, na defesa
do lar que Deus criou para toda a humanidade e na promoção da
Vida em todas as suas dimensões, sobretudo quando é ameaçada
pelos impactos causados por um equivocado conceito de progresso
que confunde desenvolvimento com crescimento meramente
econômico, multiplicação de riqueza material, incremento do PIB,
expansão do agronegócio, aumento de produção de biocombustíveis,
descuidando-se, porém de políticas públicas e deixando de promover
a justiça e o bem-estar de todos e para todos. (I Encontro da Igreja
Católica na Amazônia Legal in https://cimi.org.br/2013/11/35442/).

Existe uma coerência e continuidade pastoral vindas do Concílio Vaticano
II, de Medellín e Puebla, Santo Domingo e Aparecida (13-31 de maio de 2007) que
deve ser ressaltada e reconhecida, pois a Igreja na Amazônia adotou e incorporou
estas orientações eclesiológicas e pastorais e buscou evangelizar a partir da
encarnação de Cristo, uma visão mais ampla e profunda da vida e da realidade
amazônicas que incomoda os Herodes dos nossos tempos:
Assumiu a mística e espiritualidade do seguimento de Jesus
Cristo, uma pastoral e uma missionariedade dentro da realidade
local. Centenas de milhares de irmãs e irmãos leigos e religiosos,
presbíteros e bispos embrenharam-se nas matas, navegaram rio
abaixo, rio acima, viajaram pelas estradas desse mundo desigual,
levando a Palavra de Deus, fundando e organizando as comunidades
eclesiais, vivas e participativas, proféticas e missionárias, numa
grande rede de solidariedade que as fez enfrentar as precariedades
existenciais, manter viva a chama de sua fé e sua esperança, e
valorizar sobretudo sua religiosidade popular expressada nas festas
religiosas, em novenas e procissões. (I Encontro da Igreja Católica na
Amazônia Legal in https://cimi.org.br/2013/11/35442/).

O fato da Amazônia ser pensada como “patrimônio da humanidade” não dá
direito aos governos de leiloarem este tesouro para o capital internacional, muitas
vezes com benefícios ilícitos para os negociantes, fruto da corrupção entranhada
na nossa sociedade. A ação evangelizadora não pode ser ingênua e muito menos
ser refém do capital, apesar de ter que dar a César o que é de César, o que Jesus mais
queria afirmar é que devemos dar a Deus o que é Deus. Este profetismo de Jesus
Cristo passou para a Igreja na Amazônia que tem coragem de denunciar:
... grandes projetos implementados na região, de modo especial
as hidrelétricas, que representam uma nova invasão do capital
visando explorar as nossas riquezas naturais e aproveitar o potencial
energético de nossos rios, sem olhar para os prejuízos que causam
ao meio ambiente com sua imensa biodiversidade e a destruição da
vida e da história de muitos povos tradicionais (I Encontro da Igreja
Católica na Amazônia Legal in https://cimi.org.br/2013/11/35442/).
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Em nossos tempos, o papa Francisco escreveu a Encíclica Laudato Si,
chamou os jovens a cuidarem da Amazônia, durante a Jornada Mundial da
Juventude no Rio de Janeiro (em julho de 2013). A imagem forte da cruz que serve
de ponte para cruzar as fronteiras foi usada como metáfora para o canal construído
no Panamá (em janeiro de 2019) para ligar o Oceano Atlântico e o Pacífico também
depósitos dos nossos dejetos. Isso torna consequentes as propostas originais do
papa Paulo VI, agora pelo Papa Francisco, ao convocar o Sínodo da Amazônia
para que a humanidade aprenda, com um caso concreto que se torna universal, o
cuidado da casa comum, o planeta terra.
O diálogo com a teologia se faz necessário neste contexto. Para Jorge
Costadoat, o lugar teologal7 é a realidade histórica na qual Deus se faz presente,
que poderá talvez chegar a chamar-se lugar teológico na medida em que entra em
diálogo com as fontes tradicionais dos indígenas.
Sobrino recorre ao conceito de “lugar teológico” para designar um
lugar hermenêutico, o “de onde”. Sua originalidade reside em que ele
vê revelação nas fontes bíblicas e nos dias de hoje. De certa forma, o
“lugar” é também uma fonte, porque o intérprete dos textos do Novo
Testamento que nos ensina quem era Jesus é uma pessoa que tem fé
em Cristo hoje e, portanto, alguém que, por seu próprio seguimento
de Cristo obtém conhecimentos dEle. (COSTADOAT, 2016, p. 40
tradução minha).

Aprender com os indígenas é fundamental neste novo tempo e discernir as
manifestações de Deus no kairós8 do Sínodo da Amazônia, no presente ano de 2019.
2 Amazônia como lugar das manifestações de Deus
Pois, da mesma forma que o amor vos coroa,
Assim ele vos crucifica.
E da mesma forma que contribui para vosso crescimento,
Trabalha para vossa poda.
(O amor – Do livro: O Profeta – Gibran Khalil Gibran)
7 Jon Sobrino faz esta distinção entre lugar teologal e lugar teológico, depois de suas idas e vindas de
Roma para explicar-se na Congregação para a Doutrina da Fé.
8 Neste trabalho o espaço ou "topos" (lugar), tornou-se o parâmetro principal de análise, mas poderíamos
também pensar a partir do tempo, o quando: Chronos ou Khronos (em grego Χρόνος), significa o
tempo cronológico ou o tempo sequencial, ou seja, o tempo que se mede no relógio. Contudo, não é
conveniente pensar o fim (telos), que confere sentido, sem pensar o princípio (arché), que dá base ao
sentido somente abrindo espaço para o transcendente (Deus no seu movimento Trino). Por outro lado,
Kairós (em grego καιρός) é uma palavra grega que significa o momento oportuno, o tempo certo, ou
seja, o tempo supremo que tem dimensões de eternidade e que os indígenas acionam rapidamente
como tempo mitológico. Contudo, este fator exige outro investimento, por isso somente será levado
em consideração para reforçar a categoria eleita aqui do território.
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Isso significa que a Amazônia ou outro “espaço territorial” aborígene em
todo o planeta terra, que aqui chamamos indígena podem tornarem-se Palavras
de Deus para a humanidade, principalmente quando seus habitantes tradicionais
falam. Esses lugares não são somente “ubi” (um espaço geográfico), mas são
também “quid”, lugares de sentido para a fé e a experiência de Deus na história.9
Desde a concepção ocidental neoliberal consideram-se as terras como
negócio, focadas no aspecto físico, assim os territórios viram simples espaços de
terra aproveitáveis para enriquecer, como “coisas” e não como “seres vivos”. Ou seja,
a Amazônia não é só um lugar de onde falamos e vivemos a fé no Cristo Jesus, mas
é também uma “fonte” de “revelação” de Deus para toda a humanidade. Enquanto
modos de vida dos povos indígenas, suas alegrias e sofrimentos identificados com
seu território tradicional, ou seja, suas espiritualidades ou religiões ou filosofias
que os conectam intimamente com o território para além do meramente “lugar”,
são espaços vitais, lugares teológicos de sentido porque ali vivem sua “história de
salvação”.
Neste “lugar” estamos ouvindo o grito da Amazônia através do Sínodo,
isso está acontecendo no contexto mundial de crise ecológica, quando a vida do
planeta está mais ameaçada. Especialmente estes espaços territoriais indígenas se
transformaram em epifania, pois manifestam a sabedoria de Deus no planeta, na vida
que pulsa intensamente em todos os lugares porque existe água em abundância.
São esses espaços de manifestação das “carícias de Deus”10, lugares bons para pensar
e bem viver porque revelam o ser e o fazer de Deus na história. Assim aprendemos
a confiar mais em Deus que é a fonte de tudo e se manifesta em tantos elementos
da natureza e das ações humanas generosas. Quando não colocamos nós no centro,
Deus age maravilhosamente! Neste sentido, a Amazônia não somente é um lugar
“de onde” (lugar hermenêutico) refletimos e vivemos nossa relação com Deus que
se revela nas forças espirituais e na criatividade humana, mas também “fonte” de
revelação porque ali também Deus se dá em abundância como se deu a conhecer no
Oriente Médio, na saída do Egito até a terra prometida, ou seja, a Amazônia também
é terra da promessa e de salvação da humanidade agora com toda a criação.
Algumas características dessa Amazônia ou territórios indígenas que o
Papa Francisco está mostrando11 são sinais dos tempos para o planeta todo. Tudo
9 O educador e grande orador no império romano Marcus Fabius Quintilianus (35-100 d. C.), de origem
hispânica, sintetizava nas respostas a algumas perguntas, seus processos de investigação: Quem? O
quê? Onde? Com que meios? Por quê? Como? Quando? (quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo?
quando? Ποιος, τι, πού, με τι, γιατί, πώς, πότε; = Poios, ti, poú, me ti, giatí, pós, póte?). Por isso, o conceito
utopia que vem do termo grego "óu" (não) "topos" (lugar), recebe um acréscimo de um lugar ideal, mais
que físico. Neste sentido, aqui na metáfora geográfica o território indígena ou a Amazônia é pensada
muito além do físico.
10 “Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O
solo, a água, as montanhas: tudo é carícia de Deus. A história da própria amizade com Deus desenrolase sempre num espaço geográfico que se torna um sinal muito pessoal, e cada um de nós guarda na
memória lugares cuja lembrança nos faz muito bem. Quem cresceu no meio de montes, quem na
infância se sentava junto do riacho a beber, ou quem jogava numa praça do seu bairro, quando volta a
esses lugares sente-se chamado a recuperar a sua própria identidade.” (Laudato Si, n. 84).
11 A partir do documento preparatório do Sínodo da Amazônia.
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está conectado é a realidade principal desse território sagrado, a nossa sacra gaia,
porque todo o território é visto pelos indígenas com agência humana ou divina12,
não importa muito, porque o verdadeiro Deus é também o verdadeiro homem. Sua
característica principal é que a Amazônia é doadora de vida para todo o mundo, e
está como Jesus Cristo na cruz, eco-socialmente ameaçado. Quando Auca Rikbakta
disse ao Padre João Dornstauder sJ que eles tinham também o Jesus Cristo de quem
ele falava nos primeiros contatos pacíficos com sua etnia (30/07/1957), quando os
Chiquitanos e os Guaranis dizem que a cruz de Jesus Cristo é o eixo estrutural que
não deixa chegar os dilúvios do fogo, da água e do vento, existe um esforço de
diálogo macro-ecumênico que os indígenas fazem questão de estabelecer. Para
os indígenas as boas práticas (obras) e os rituais (as orações) é que sustentam o
planeta terra vivo, o que a espiritualidade inaciana indica como a contemplação
na ação. Mas a morte e a destruição também podem chegar, especialmente
quando os territórios indígenas são usurpados pelos poderes genocidas, aliados
ao agronegócio.
Não é mera casualidade, mas o clamor de quase todos os povos nativos
do planeta está conectado intimamente com os indígenas daqui da Amazônia.
Nas suas manifestações que abrangem o planeta e a realidade cósmica13, existe o
perigo da queda do céu, como afirma o Yanomami Davi Kopenawa (detalhes mais
adiante).
Neste clamor do planeta terra, Deus mesmo se manifesta porque a
conectividade existencial tem em Deus o Criador e tem em cada território os xamãs
(pajés) ou pessoas de bem como elementos articuladores da sua cosmovisão
profundamente afirmada: “Nós somos o território, não os guardiões do território,
como se fôssemos donos dele”, disse o cacique Fernandes Muquissai da Vila Nova
Barbecho. Para compreender a fala de Auxiliadora, a líder da comunidade católica,
do cacique Cirilo e do pajé Lourenço que choram com a destruição do córrego
Encantado, ver Água tem dono que protege (PACINI, 2012, p. 473-483). Na Amazônia
viva ou na casa comum, os indígenas afirmam que a água é como o sangue no corpo
humano, ou seja, corre nas veias para levar o oxigênio até os lugares mais remotos.
Nesse contexto, é a água, através de suas cachoeiras, rios e lagos, que
representa o elemento articulador e integrador, tendo como eixo
principal o Amazonas, o rio mãe e pai de todos. Num território tão
diverso, pode-se imaginar que os diferentes grupos humanos que o
12 Os Boe, Xavante, Rikbaktsa e outros povos Jê elaboram sua cosmologia, dividindo em duas metades
sua sociedade para estabelecer os casamentos e todas as coisas para as tornar dependentes uma da
outra, ou seja, não podemos viver sozinhos.
13 Cada povo indígena denomina de diferentes maneiras. Por exemplo, os Rikbaktsa usam a mesma
palavra para terra enquanto planeta, território, roça e mulher, wytyk; os Chiquitanos usam a expressão
Coroa do Mundo para falar do alto (das serras) de onde descem as águas que dão vida a todos; para
os Guató, a natureza é a mãe terra, o pantanal e procuram cuidar deles como se cuida de um filho; os
Guarani falam de Yvy Tenonde (a Primeira Terra) com um sentido de origem ou paraíso; os Mapuche
denominam itrovill Mongen que pode ser traduzido como “todo vivente” para dizer respeito ao cosmos;
os Aymara usam a expressão Aka Pacha ou Pacha Mama, para falar do espaço vital onde encontram
possibilidades de relações significativas, onde reproduzem-se e morrem todos os seres vivos.
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habitam precisavam adaptar-se às distintas realidades geográﬁcas,
ecossistêmicas e políticas. (Documento preparatório, p. 9).

Para contemplar e ver as identidades e os clamores da Pan-Amazônia, um
elemento articulador do planeta terra, pensado como um ser vivo, teria que ser
a água, pois sobre ela paira o Espírito de Deus, a metáfora das veias e artérias do
corpo humano que se estende para todos os seres levando vida (oxigênio). Como
metáfora geográfica e física este elemento da natureza que tem a possibilidade
trinitária de fluidez para o líquido, sólido e gasoso, a “água” conecta realidades
físicas (lugares) e as pessoas com a “vida” como mistério da criação de Deus: vida
vivida pelo planeta, as plantas e os animais e entre eles, nós seres humanos. Vida
ameaçada que resiste desde as possibilidades de readequações, que Charles
Darwin nomeou mutações, para pensar a sabedoria dos povos indígenas que
propõem a possibilidade de sobrevivência como bem viver. Esta sabedoria da vida
está enraizada no Espírito de Deus que revela seu ser e fazer pairando sobre as
águas (Gênesis) e na história do planeta, dos seres vivos e dos seres humanos.
Aqui o bem viver (PACINI, 2019a) aparece como utopia e horizonte comum
nesta casa comum em tempos de Laudato Si. O projeto histórico de vida plena dos
povos indígenas realiza-se neste contexto de ameaças como nunca antes, da vida
do planeta no cosmos. Pode-se resumir esta sabedoria como alianças ou anéis que
a vida entrelaça como nós espirituais de vida para criar harmonia entre os seres
vivos que, possuem no ser humano divididos como homens e mulheres, com Deus
e suas forças espirituais manifestadas na natureza em suas manifestações que os
indígenas e, especialmente os xamãs ou pajés sabem relacionar.
Dentro desta perspectiva, o termo território que João Pacheco de Oliveira
trouxe para a antropologia e que na teologia ou filosofia foi chamado “quid”
porque engloba tudo que possui o saber local (GEERTZ, 2006) dentro de tudo
que vive ganha relevância. Neste sentido, existe uma compreensão do todo que
se faz concreto em cada ser humano de forma muito peculiar nos encontros de
caráter relacional-transcendente. Dentro deste horizonte não existem partes
subsistentes por si só ou somente externamente relacionadas, mas dimensões
que constitutivamente estão sempre em relação, formando um todo vital, cheio
de graça ou de energias, para usar uma metáfora física próprio da nova era. Com
o aprendizado mais fundamental dos nossos tempos, tudo está em constante
relação, e nossa práxis tem consequências, como dizíamos na eleição passada, voto
não tem preço, tem consequências, pois todos estamos implicados no resultado de
uma eleição equivocada.
Neste sentido, poderíamos oferecer alguns aportes para termos uma
compreensão integral de nossa relação com a natureza (Laudato Si n. 139) diante
das respostas curtas e parciais que oferecem muitas tendências ecologistas
que não pensam o todo (Laudato Si n. 111). Dentro desta compreensão integral
do território, destaco aqui os vínculos entre o mundo tangível e o intangível na
metáfora das culturas humanas, que pode ser dito espiritual. Assim, o território
não é meramente um lugar com seres físicos somente, mas como percebem os
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indígenas todos somos seres vivos, ou seja, somos seres espirituais, pois o Espírito
é que dá vida. Diferenciamo-nos porque somos nós seres humanos que falamos a
respeito enquanto comunidade dos vivos (pessoas), e dos viventes (outros seres
vivos) com uma herança, uma ligação com nossos antepassados (falecidos, para
dar-nos vida, o humus da terra).
Nossas relações estão atravessadas por esta transcendência que atualiza
sempre de novo o espiritual, pois tudo ganha vida, significado e nos interpela a
termos cuidado com a vida que é frágil. Assim, as enfermidades não parecem ser
meramente disfunções ou formas de fazer dano a um órgão do nosso corpo em
particular ou ao planeta, mas formas de sustentação da vida de uma forma mais
ampla, o que incorpora um sentido transcendente das relações que acontecem
dentro do território indígena como eles o pensam, porque exigem sempre de
novo ações dos xamãs para restabelecer os equilíbrios dos vários mundos para
encontrar a vida eterna, ou ao menos um alívio mais imediato14. Certo é que nossa
casa comum, como espaço de vida é uma fonte esgotável de alimento e saúde, mas
parece-nos inesgotável em sua criatividade espiritual.
Segundo Darwin, as relações neste planeta estão orientadas para o equilíbrio
da vida, a qual deve ser cuidada por todos desta comunidade que não é só de humanos
em seus respectivos territórios. Isso implicou tradicionalmente na elaboração de valores
de reciprocidade e de respeito que implicam reconhecimento dos outros, mas não só
estritamente humana, como o paradigma hegemônico tecno-científico capitalista fez
questão de criar nas Universidades, operando uma fragmentação do conhecimento.
Com regras próprias e equivocadas, as ciências se apropriam do conhecimento como
verdadeiro e escondem que impuseram os critérios de validação aos conhecimentos
produzidos (ver A miséria do historicismo de Karl Popper).
O Papa Francisco parece aberto aos sinais dos tempos ao convocar
o Sínodo para pensarmos os benefícios que a Igreja e a humanidade como um
todo terá que aprender com as compreensões do horizonte amplo que articule
as distintas dimensões cosmológicas, antropológicas e sociais que cada etnia
soube cultivar culturalmente durante milênios para chegarmos ao bem viver, tão
necessárias para uma vida digna ou plena em categorias bíblicas (Laudato Si n.
110). Assim os ritos e celebrações espirituais dos povos amazônicos representam
verdadeiras experiências de vida digna, manifestações do ser e práxis de Deus em
favor dos seus filhos, atualizados de forma compreensiva para todos nós no bem
viver. Para reestabelecer o equilíbrio de articulação (no passado, presente e futuro),
os povos vivos atualmente constituem as forças espirituais necessárias para lutar e
resistir porque não somos somente motivados por bens materiais.
Neste sentido, o território com seus bens para o usufruto dos povos
indígenas, desde a perspectiva do bem viver, se constitui como bem comum nos
14 Na Antropologia da Saúde, disciplina dada aos estudantes de Medicina, o esforço que pautou as
aulas neste início de 2019 foi mostrar que as enfermidades não são problemas individuais somente,
desconectados das relações e contextos nos quais se encontram as pessoas. Da mesma forma os
remédios não estão desvinculados da indústria farmacêutica ou do Rio dos Médicos que desce da
Chapada dos Guimarães para o Coxipó do Ouro, próximo de Cuiabá, que oferece seus abundantes dons
de forma gratuita e generosa muito além dos 300 anos de colonização.
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espaços de interação porque longe da dinâmica da propriedade privada que
sustenta o capitalismo, isso para pensar o que sustenta de forma mais harmoniosa
todos que habitam o território quando é partilhado e não acumulado. Desta
forma, o segredo são as relações de cuidado, de festa e colaboração mútua, não de
apropriação privada, mas de interações cheias de sentido.
Neste território carregado com a sabedoria dos antepassados e a força
dos seres espirituais que somos todos, não se trata meramente de se apropriar de
recursos a serem explorados para enriquecer alguns poucos sem fazer festa, mas
um lugar para construir identidade, que torna possível dizer ao mundo: Eu sou
Chiquitano […], sou Rikbaktsa, sou Tapayuna, sou Yanomami, sou Wapichana, sou
Guarani etc. Neste sentido, algumas músicas captaram a beleza e harmonia destas
auto-denominações e os povos indígenas elaboraram sua própria compreensão
alicerçadas nas práticas de partilha impressa na Eucaristia que o Papa Francisco
aplica também para a solidariedade com as gerações futuras:
Quando pensamos na situação em que se deixa o planeta às gerações
futuras, entramos noutra lógica: a do dom gratuito, que recebemos e
comunicamos. Se a terra nos é dada, não podemos pensar apenas a
partir dum critério utilitarista de eficiência e produtividade para lucro
individual. Não estamos a falar duma atitude opcional, mas duma
questão essencial de justiça, pois a terra que recebemos pertence
também àqueles que hão de vir. (Laudato Si n. 159).

O Estado não vai responder nunca aos apelos e necessidades dos
povos indígenas porque estes questionam permanentemente a apropriação
de seu território e seus bens pelo poder imposto, não dialogado. Por isso, este
questionamento que os indígenas fazem aos Estados nacionais, baluartes do
capitalismo ocidental, precisa ser reconhecido pelos povos do planeta terra se
quisermos delegar uma casa comum habitável aos nossos descendentes. As
juventudes entram em comunhão com os povos
indígenas na vontade de serem livres, de não
institucionalizar seus processos de forma burocrática
e na ousadia profética de se embrenharem na
Amazônia para levar a Boa Notícia de que a Igreja
Católica está com os povos tradicionais e toda a
natureza nas suas lutas, nas suas dores e alegrias.
Diversidade de conhecimentos é importante
para o processo de saída do senso comum para
chegar a pensar diferente e aprender com os povos
indígenas a partir de suas cosmologias que aparecem
no corpus mitológico de cada etnia que dialoga
com outros, elaborados de forma sistematizada
porque o consideram conformador do ethos e dos
comportamentos embasados na partilha ritualizada
nas festas tradicionais e dos Santos.
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3 Boa Vista numa Semana Amazônica
Como faz bem ir ao outro lado para ver diferente, para além dos preconceitos
e traves nos nossos olhos. Depois da Semana Amazônica na PUC – Rio e a pesquisa
no Museu do Índio em vista de fazer um laudo antropológico a respeito da Terra
Indígena Uirapuru, dos Parecis, vim para Boa Vista (Roraima). Chegando na cidade
no dia 06 de novembro de 2017, o que impacta são os venezuelanos com placas
nas ruas pedindo trabalho, comida, vida digna etc. Nos sinais procuram um trocado
quando limpam os para-brisas, um símbolo da inutilidade do ser humano.15
O Irmão Medino16 veio da Guyana para
receber-me em Boa Vista (Roraima) e juntos visitamos
algumas comunidades Wapichana e Macuxi que estão
dentro das paróquias de Bom Fim (RR) com cerca de 12
mil habitantes e de Lethen (Guyana), atendidas pelos
jesuítas. Com sabedoria, quando perguntávamos
se eram venezuelanos, guianeses ou brasileiros eles
diziam que eram Wapichana ou Macuxi. Os indígenas
Placa na casa dos jesuítas entre
transfronteiriços possuem esta capacidade de os Wapichana: “Sejam bemintercâmbio e de diálogo, aprendem as línguas, trocam vindos à casa de todos” na
produtos locais, comem as comidas dos outros, vivem língua Wapixana.
lado a lado nas cidades e no interior.
O Padre Urbano Muller nos levou até sua
casa em Novo Paraíso e de lá fomos para a aldeia
Pium, de onde veio Joênia Wapichana, a primeira
mulher indígena eleita deputada federal no Brasil.
Valfredo Gomes chegou de noite para pedir óleo
bento para auxiliar o pajé que viera da Guiana
na cura de sua esposa Ivanete Pereira de Souza
com os 7 filhos menores de idade. De manhã
no dia seguinte seu Alfredo, o pai de Ivanete
veio para confirmar a indicação de tratamento
natural sugerido à noite. Tomamos chimarrão
e conversamos. Comunicou que Valfredo foi
trabalhar e que o casal com os filhos estavam se
mudando para a casa dele no Novo Paraíso, pois
aqui o ambiente é mais saudável.
Com o Irmão Medino fomos traduzindo um texto do inglês para o português.
Aos poucos fui compreendendo que o Padre Paul Martin enviou Medino para ficar
15 O Serviço Jesuíta de Refugiados em Boa Vista está atuando especialmente com as migrações
vindas da Venezuela (indígenas Warau, Bemont e não-indígenas), cerceados dos direitos humanos
neste fluxo intenso dos migrantes para o Brasil (59% homens mais jovens). Pacaraima estava com dois
mil habitantes e um acampamento de 200 migrantes; em Boa Vista chegou a 30 mil esta população
emigrante extremamente vulnerável por serem não-cidadãos nacionais (brasileiros).
16 O Irmão Felician Andre Abrahan, SJ é de origem indígena Aruaque e sua etnia na Guiana participou
intensamente na adesão dos Wapichana e Macuxi ao catolicismo.
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comigo nestes dias de introdução ao mundo indígena na Guiana e não queria que eu
atravessasse a fronteira antes dele ter organizado as mudanças que está fazendo com
os novos jesuítas indianos que estão chegando também. Enquanto isso participamos
da reunião da Pastoral Indigenista da diocese de Roraima.
Encucou-me que não havia um interesse dedicado pelos indígenas que
estão vindo como refugiados da Venezuela, algo que também percebi em Manaus.
Com Medino fomos conhecer o Abrigo Pintolândia e Nicholas da Fraternidade nos
acolheu bem mostrando com detalhes o que estavam fazendo em favor dos cerca
de 40 Waraos e cerca de 450 Panares, ali acampados. Falamos com o cacique Ronny
Baez, 29 anos, dos Waraos, e Ramon Paredes dos Panares. Quando estes tiveram
oportunidade de estar sozinhos reclamaram que não estão bem vivendo nas 4
barracas, possuem modo de educar as crianças diferente dos Waraos, um cuidado
necessário porque os índios não são todos iguais.
Visitamos também o abrigo
onde estão os “criollos”, outro ginásio
de esportes e ali o ambiente parecia
mais precário. Sem armadores
de rede, estes precisam se ajeitar
no chão para dormir. Contudo,
sentados junto de um grupo de 22
homens que ficava na barraca da
Defesa Civil, fomos compreendendo
que o colapso da Venezuela tem a
ver com a vontade do governo de excluir parte de sua população dos recursos advindos
do petróleo. Assim sobra mais para o bolso de uma minoria. Um dos motivos básicos
para a migração para o Brasil encontrados nos três grupos é a questão da saúde, quando
alguém fica doente, eles não têm saúde pública para atender na Venezuela.
Além dos dois abrigos de Boa Vista com cerca de 900 pessoas, em Pacaraima,
já na fronteira com a Venezuela, foi inaugurado um terceiro abrigo, para cerca de
250 indígenas da etnia Warao. Os Panares que vêm do Estado de Bolívar são mais
retraídos que os Waraos, mas são artesãos dedicados e também estão imigrando
por causa das mesmas carências de alimentos e a falta de atendimento à saúde.
Junto ao censo a Pastoral da Paróquia está realizando um cadastro dos imigrantes,
baseado no formulário fornecido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para
os Refugiados (Acnur). O cadastro servirá para a criação de identificação pessoal
que será necessária para regularizar sua presença no Brasil, como refugiados ou
como residentes, tanto em Pacaraima como em Boa Vista ou Manaus.
Fomos para Pacaraima (RR - Brasil) ao lado de Santa Elena (Venezuela)
para compreender a migração nesta fronteira que é totalmente irregular, ou seja,
a fronteira é cheia de curvaturas, provavelmente porque a referência para esta
divisa seja um rio17. O Padre Jesus disse que a distribuição do desjejum diariamente
17 No dia 21/11/2017, conversando com o prof. Reginaldo Gomes de Oliveira esclarecemos que o rio
Surumu desce no rio Maû que forma o rio Tacutu e o Orinoco. Provavelmente seria o rio Surumu, e não o
rio Coiricorê, a referência para esta fronteira com a Venezuela. Todo o lado esquerdo do Amazonas com
as cinco guianas também possuem divisores de água, para o litoral direto ou para o rio Amazonas: a
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pela Paróquia de Pacaraima atinge 400 imigrantes venezuelanos indígenas e não
indígenas. Estranho é que as crianças não estão na Escola, ficam sem ocupação
adequada. Falaram que o prefeito de Pacaraima resiste a acolher os migrantes,
chegou a atropelar uma criança venezuelana num destes momentos de raiva
por esta presença indesejada. O Padre Jesus perguntou aos Macuxis por que
eles fizeram um documento contra a presença dos Waraos, pedindo para serem
expulsos do Brasil, e a resposta foi que os tuxauas receberam 30 mil do prefeito
para fazer este documento. O que acontece em Brasília em alta escala, se reproduz
nas bases. Na parede do abrigo de Pacaraima estava outro letreiro ilustrativo em
língua Warao: janokoida... “nossa casa grande”, a casa comum... Será que o planeta
terra que não tem mais lugar para os indígenas?

Curioso foi ouvir gritos próprios dos índios que fazem sinal que encontraram
caça e estão em sua perseguição na madrugada do dia 9 de novembro. Lembrei-me
dos tempos em que eu estava na mata com os Rikbaktsa. Parecia que eram indígenas
invadindo a cidade, e fui ver, pois poderia ser um grupo de índios que passava, vindo
de algum bar, fazendo algazarra. Mas era o caminhão de lixo que vinha passando
pela rua onde estava hospedado, recolhendo o lixo que produzimos. Assim vi a
criatividade própria de cada lugar, pois o grito de guerra próprio dos trabalhadores
que acompanham o caminhão de lixo e avisavam o motorista que podia seguir

Benab Wapichana associado ao cosmos e à casa comum.
Guiana espanhola que se tornou Venezuela, a Guiana Portuguesa que se tornou parte do Brasil (Roraima
e Amapá), a Guiana Holandesa que se tornou Suriname e a Guiana inglesa que voltou na independência
em 1966 a se denominar Guyana (pronúncia gaiana) e a Guiana Francesa. Soube que no Suriname
também a divisa é irregular e dizem que se tratam de caminhos indígenas.
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adiante ali era indígena. Assim como o cobrador de ônibus tem formas próprias de
avisar o motorista que pode seguir adiante, assim vamos encontrando formas de
estar inseridos neste mundo marcado pelo desemprego, subemprego e falta de
vida digna para grande parte da população. Ao mesmo tempo as elites estavam se
organizando novamente para permanecer no governo.
Aqui neste relato etnográfico estou procurando conectar as experiências
vividas para mostrar que estamos numa casa comum. O encontro da pastoral
indigenista nos preparou para a XXIII Assembleia da Diocese de Roraima que
pensou sua Missão como uma grande casa comunitária, a casa de todos que
encontramos na aldeia Pium18, aqui chamada também de “malocão”.
Neste contexto conturbado,
alento traz escutar os indígenas. No dia
10/11/2017 fui escutar Davi Kopenawa
para comemorar 10 anos da Declaração
Universal dos Direitos Indígenas na
UFRR. Diz ele que veio do lado Noroeste
do Estado de Roraima, fronteira com
a Venezuela, uma demarcação de
território contíguo que pode ser visto
no mapa a seguir que mostra as regiões
etnográficas da fronteira com a Guyana.
Vamos escutar os pajés de modo muito especial porque eles estão
espiritualmente conectados com o Espírito de Deus. Davi Kopenawa falou primeiro na
língua Yanomami, depois na “língua do Brasil”:
Carrega o nome de meu povo... cura as pessoas no meio das comunidades!
Direito do nosso lugar, onde vivemos, precisa conhecer nossa mãe-terra.
Precisa explicar porque índios quer terra! Nosso mundo, Machitaoriri,
sustenta nossa alimentação, a natureza fazer bem: saúde, alegria, comer
bem, alimentar bem [...]. Nossos antepassados já conheceu nossa terra,
nossa mãe que cuida da água, dos rios, cachoeiras, pássaros... Escolheu
caminho bom para nós. Precisa conhecer nossas terras para plantar,
para se alimentar; sem-terra como vamos morar, viver? Terra carrega a
água que a gente usa, bebe... Não é para ficar sujando rio, ficar doente.
Nossa Mãe é generoso para todos os povos do nosso planeta... Vocês
aprendem, cuidar primeiro dos direitos da floresta amazônica...19

Em seguida trabalhou o tema do bem viver com a facilidade de quem é
pajé, um grande pensador conectado espiritualmente, por isso tem uma palavra
de sabedoria para vivermos neste mundo:
18 Desta aldeia é que temos Joenia Batista de Carvalho, Wapichana, eleita deputada federal neste pleito de 2019
por Roraima. Quando lá estive em novembro de 2018, afirmou-me: "Somos os principais guardiões da fronteira".
19 O desmatamento da floresta amazônica teve aumento significativo na gestão do presidente Temer: 8 mil
quilômetros quadrados foram destruídos entre 2017 e 2018 e os consórcios de mineradoras e o agronegócio
pressionam por maior abertura da floresta com o governo atual (a forma oral da declaração foi mantida em
fidelidade como foi feita).
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Nossa vida vale mais que o carro, celular... nossa vida é valioso! Olhar
longe, enxergar com ética, aprendemos cheirando sabedoria de
árvore, conhecimento, como Criador plantou a terra bonito, bem
feito. Omama é criador dos Yanomami. Macunaima vocês conhecem,
nós conhece Omama. [...] Não consegue ficar feliz, nossa terra
reconhecida pela autoridade federal, Brasil. Nosso rio Urariguera
passa pela terra Yanomami, tudo sujo agora! Invasores está
atrapalhando nosso conhecimento, nosso pensamento. Denunciou
garimpo em abril... o governo brasileiro não quer tirar, em 1992 tirou,
mas agora não... garimpeiro está sem terra para plantar... Cansado de
ver que direito permite entrada de garimpeiro na nossa terra.

Com um religioso com este calibre espiritual, passei a refletir a respeito
do que temos que aprender para descer para o mundo dos pobres, voltar para a
simplicidade do Evangelho de Jesus de Nazaré. Como curar a doença do clericalismo
e o carreirismo de uma vida cômoda a partir do paradigma do serviço? O homem
traz uma dimensão muito diferente da mulher nesta questão do cuidado da casa,
dos filhos e do marido. A Igreja só tem a ganhar empoderando as mulheres porque
elas sabem colaborar nos serviços da comunidade e não só competir pelos lugares
de prestígio. O mais impressionante é quando Davi fala do modo de ser Yanomami:
Ensinar seus filhos caminho limpo, aprender respeitar nossa mãe
terra, a floresta precisa nós, respeitado, em pé, vivo. Nós estamos
defendendo nosso direito, tem pessoas que quer acabar com nós.
Precisa aprender olhar longe, árvore em pé... pele da terra! Nós
respeitamos nossa floresta. [...] Sociedade nacional quer criar briga
entre nós. Parente Yanomami na Venezuela 12 mil, Brasil 20 mil.
Lá saúde cada vez mais piorando, câncer entrou, HIV entrou com
garimpo, morre muitas crianças lá. Nós estamos brigando com
caneta, nossos pais brigavam com arco e flecha. Vocês sabendo o
que fala na língua de vocês!

Esta fala de Davi Kopenawa deve servir para ler o livro que fez com Bruce
Albert para dizer respeito à “queda do céu”: Eu, um Yanomami, dou a vocês, os
brancos, esta pele de imagem que é minha. Neste sentido, os autores deixam-se
desafiar para esta empreitada de desenhar palavras:
Nossa língua é aquela com a qual ele nos ensinou a nomear as coisas.
Foi ele que nos deu a conhecer as bananas, a mandioca e todo o
alimento de nossas roças, bem como todos os frutos das árvores
da floresta. Por isso queremos proteger a terra em que vivemos.
Omama a criou e deu a nós para que vivêssemos nela. [...] Nossos
pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras
são antigas e muitas. Elas vêm de nossos antepassados. Porém, não
precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las
de fugir da nossa mente. Não temos de desenhá-las, como eles fazem
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com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas
dentro de nós. Por isso nossa memória é longa e forte. (2015, p. 74).

A que ponto chegamos: a riqueza humana e ecológica em crise porque,
na visão de muitos xamãs, os céus estão caindo. Isso nos propõe uma nova forma
de estarmos neste planeta terra, conservando a Amazônia. Em Puerto Maldonado
o Papa Francisco nos trouxe a oportunidade de estar neste discernimento do que
fazer para o bem viver com os rios, florestas, animais e seres humanos. Apesar de
tão diferentes temos que viver juntos e ir a Roma para o Sínodo ter repercussão
mundial. (Continua no próximo número da Studium)
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