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40º aniversário do Concílio Ecumênico Vaticano II
Ciberteologia acaba de levar ao ar seu novo número. Continuamos decididos a prestar nossa
colaboração a fim de que o pensamento teológico encontre seu lugar na era da informação e não
fique a reboque das novas técnicas cibernéticas.
Esta edição destaca a celebração do quadragésimo aniversário de conclusão do Concílio
Ecumênico Vaticano II. Traz alguns estudos que procuram destacar o impacto, a recepção e os
frutos que continuam a brotar na Igreja universal desde que o papa João XXIII teve a feliz intuição de convocar a Igreja para o “aggiornamento”.
Na seção de Artigos trazemos uma revisão primorosa daqueles acontecimentos, oferecida
pelo prof. Ney de Souza, que ajuda-nos a retomar o Contexto e desenvolvimento histórico do
Concílio Vaticano II.
Igualmente oportuno é o trabalho de José Oscar Beozzo, que analisa o Vaticano II e as transformações culturais na América Latina e no Caribe. O texto é fruto de um amplo projeto de estudo do Vaticano II proposto pela Universidade de Tübingen, na Alemanha e que aconteceu em
Stuttgart no final da década de 90. Permanecia ainda inédito. O autor oferece-nos aqui a versão
integral do estudo (uma versão mais sucinta acaba de sair pela revista “Religião & Cultura”, da
PUC/SP), que estará disponível para os ciberleitores a partir da 1ª semana de novembro.
Também merece destaque o artigo do teólogo e atual presidente da ASETT (Associação de
Teólogas e Teólogos do Terceiro Mundo) Diego Irarrazával, que nos oferece o texto Evangelio
inculturado y universal, especialmente escrito para Ciberteologia. O autor salienta a delicadíssima proposta de evangelizar a partir de nossas culturas e sem exclusão de nenhuma ordem.
Completando o bloco de Artigos inéditos, Julio Fontana escreve um atualizado comentário
bíblico acerca dos milagres de Jesus.
Na seção de Comunicações, trazemos dois estudos: O que a tentação de Adão significa para
nós hoje?, também redigido por J. Fontana, e Atitude cristã frente aos conflitos humanos, do
biblista João Luiz Correia Jr. Compõem também a seção uma reflexão sobre O Cristianismo
Pentecostal, de João Décio Passos, e a crônica Criados para trabalhar?, de Afonso M. L. Soares,
sobre a concepção de trabalho nas religiões.
Recordamos ao leitor que a revista está modelada de forma a aproveitar ao máximo os recursos desta mídia; assim, o número atual será paulatinamente entregue ao público, à medida
que os textos vão sendo selecionados e editados. Novos textos e resenhas irão ao ar nas próximas
semanas. Fique atento.

Aproveite também para rever ou fazer download dos textos dos números anteriores, além
de manter-se atualizado sobre todo tipo de informação referente ao dia-a-dia da Editora: lançamentos, obras no prelo, etc.
Enfim, usufrua à vontade de nossa Biblioteca Teológica Digital, boas pesquisas e uma ótima
ciberleitura!
Afonso Maria Ligorio Soares (Redator)

Edição nº 02 – Out/ Nov/ Dez 2005

Evangelio inculturado y universal

Diego Irarrazaval

Es complicadísima la propuesta de evangelizar desde nuestras culturas y sin exclusiones (vale decir,
universalmente). Dicha propuesta rompe pautas discriminatorias implantadas durante siglos. Los actuales
procesos de globalización la hacen aún más complicada. Existen muchos obstáculos. Por otra parte brotan
energías creativas. Además, surgen hondos interrogantes sobre contenidos y metodologías en la
evangelización. A fin de cuentas, dicha propuesta nos fascina, y nos convoca a una mayor sintonía con el
Espíritu.
Los enmarañados desafíos in-culturales e inter-culturales sobresalen en las ciudades, pero también aparecen
en cada rincón de América Latina, debido a los flujos migratorios, al impacto de los medios de comunicación, a
líneas posmodernas, y a otros factores. Son desafíos que sólo lentamente son tomadas en cuenta por instancias
oficiales de las iglesias, por las teologías y las estrategias de misión. Tendrían que estar en el primer lugar de
las agendas eclesiales; lamentablemente carecemos de coraje y de sabiduría.
Desde mi ubicación en el sur-andino del continente, me uno a muchos que se preguntan por el incierto
porvenir de la evangelización inculturada y universal, hecha por los pueblos latinoamericanos. Ella tiene bellas
raíces y ha florecido en la vivencia Guadalupana en México, los rituales afro-americanos, los catolicismos
mestizos y sincréticos, y tanto más. Son raíces y troncos sólidos, pero marginales con respecto a las pastorales
oficiales. Sin embargo, desde hace dos décadas, sectores de la Iglesia Católica, y luego la Conferencia
Episcopal en Santo Domingo, han abrazado la causa de la inculturación. Es algo esperanzador. Pero avanza en
medio de grandes obstáculos, aporías, confusiones.
¿Cómo enfocar esta temática? La inculturación está en las manos de las comunidades locales, gracias a la
obra del Espíritu. Cada pueblo es convocado a in-culturar la fe cristiana, a fin de celebrar la vida. Además, la
comunidad eclesial confronta la deshumanización y los ídolos de hoy (y así la vivencia cristiana es exculturada de factores negativos). En términos generales, se trata de un pluridimensional proceso de “liberación
inculturada”1 que no tiene barreras. La obra del Espíritu es realmente universal, sin barreras. Al celebrar la
vida, ninguna cultura y ninguna religión es descalificada.
1

Recalco (dado tanto malentendido) que liberación no esta reducida a lo social, ni inculturación reducida a objetos y programas
culturales. Con respecto al paradigma: liberación inculturada, a partir de 1980 Paulo Suess postulaba la “visión teológica de conjunto
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En segundo lugar, la acción pastoral es inseparable de la meditación y el debate teológico. Admiramos la
Buena Nueva que proviene del corazón de Dios y es ofrecida a la humanidad a través del Espíritu de Jesucristo.
Estas verdades son interpretadas de varias maneras. Hay varias corrientes teológicas, y algunos sanos debates.
Una corriente de opinión es que el Evangelio impugna los seudo-bienestares e ídolos modernos, y que no
concuerda con el marketing de lo cristiano; ya que la Buena Nueva ofrece una genuina salvación.
En tercer lugar, un buen enfoque es reconocer la misión de la Iglesia en las “acciones del pueblo de Dios a
favor de la humanidad”.2 Así actúa Dios y asimismo es la responsabilidad eclesial a favor de la justicia y
felicidad humana. De este modo es confrontada la recurrente enfermedad iglesiocéntrica. La Buena Nueva no
trae beneficios a una institución religiosa; más bien libera de todo mal. Damos pues un gozoso testimonio de la
salvífica presencia de Dios en la humanidad y la creación, y de la Iglesia como sacramento de la salvación
universal.
En nuestro continente, antes y después de la IV Conferencia de los Episcopados de América Latina y el
Caribe (Santo Domingo, 1992), se están implementando diversos programas. Así como en Europa se han
trazadas líneas de reinstaurar “culturas cristianas”, o bien de evangelizar la modernidad.3 Por otra parte
tenemos el paradigma de la fe cristiana inculturada en cada contexto humano y esto forma parte de un proyecto
liberador. Entre estos diversos programas existen tensiones. Existen diferentes rutas, que se entrecruzan, al
interior de las iglesias en América Latina.
Nuestro enfoque (un cuarto rasgo) tiene como marco los impasses y potencialidades en la modernidad
globalizada. Ésta no sólo uniformiza a los pueblos de hoy, sino que también conlleva resistencia y reafirmación
de culturas. A la modernidad le reclamamos su promesa de valorar el pluralismo. También la impugnamos. Al
respecto, José Comblin señala: la “modernidad es anticultura”, en la ciencia pragmática, el desempleo

entre inculturación y liberación”; ver su ensayo en Iglesia, Pueblos y Culturas 3 (1986), 31 (Quito, Ecuador), y su Evangelizar a
partir dos projetos históricos dos outros, Sao Paulo: Paulus, 1995; también mi “Misión latinoamericana: liberación inculturada” en
Medellín, XVIII/69 (l992), 108-125 (Bogotá, Colombia).
2

Geoval J. da Silva, “O processo de globalizaçâo e a missâo” en VV.AA., Cultura e cristianismo, Sao Paulo: UMESP y Loyola,
1999, 174; y ver Simposio Missiológico Internacional, Os confins do mundo no meio de nós, Sao Paulo: Paulinas, 2000, y David
Bosch, Transforming mission, paradigm shifts in theology of mission, Maryknoll, New York: Orbis, 1996 (éste autor subraya el
cambio de enfoque debido a que la Misión es obra de Dios y abarca toda la vida de la Iglesia).

3

Por ejemplo, un evento organizado por el CELAM en 1990 postulaba la evangelización de la modernidad. J. Velez decía que el
Evangelio se propaga con expresiones de la cultura moderna (CELAM, Evangelizar la modernidad cultural, Bogotá: SEPAC, 1991,
p. 133). Por otra parte, Walter Kasper anota que el Vaticano II abrió el camino “para la inculturación del cristianismo en el orden
democrático liberal-moderno” y esto fue inaceptable para sectores tradicionalistas (“Ser cristiano en la Europa de los años 90”, en
VV.AA., Cristianismo y cultura en la Europa de los años 90, Madrid: PPC, 1993, 25). Éste gran teólogo asume la “opción
preferencial por los pobres y desvalidos, como también por los jóvenes que son el futuro del Europa...” (p. 26).
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generalizado, la política arrasada por la economía, la reducción de símbolos a objetos de consumo; y reconoce
como desafío humano reconstruír una nueva cultura.4 Por eso, sin ingenuidad es encarada la modernidad, y el
inmenso desafío de recrear culturas.
Daré tres aportes. La acción cristiana se desenvuelve en medio de asimetrías (mi primera sección). Estamos
tensionados por factores globales (mi segunda sección). Estamos reexaminando la evangelización inculturada,
con sus aporías y sus energías (la última sección).
1) Resolución de asimetrías.
La buena nueva de Jesús fue asimétrica con respecto al pecado en sus expresiones institucionales y
personales; también con respecto a ciertas tradiciones del judaísmo que deshumanizaban al pueblo y lo
alejaban de su Yahvé. El Maestro confronta estas y otras asimetrías desde la perspectiva del reinado del amable
Dios.
La solución es pues romper con el pecado, convertirse al Reino, y caminar con el Señor
encarnado/inculturado en medio de los pobres que claman la llegada de la Salvación. En base a todo esto, la
evangelización a lo largo de la historia es asimétrica con respecto a la maldad, y positivamente favorece
relaciones de equidad y amor. Pues bien, la cristianización en América Latina ¿ha seguido esa pauta del
Evangelio?, o ¿ha sido asimétrica por ser llevada a cabo desde los poderes, y no desde el sufrido pueblo de
Dios?
Ahora bien, hoy se desenvuelven fuerzas globalizadas; y se han instaurado nuevos factores asimétricos. Al
decir eso no me inscribo en un diagnóstico catastrofista. Por ejemplo: suponer que la globalización aniquilará
las culturas latinoamericanas; o bien, las lecturas pesimistas del modo de ser de pueblos pobres. Es cierto que
éstos son manipulados por caudillos, y que a menudo les complace estar subordinados a los grupos de poder.
También se sienten reflejados (y son alienados) por telenovelas melodramáticas.5 Sin embargo, existen factores
globales contrapuestos; algunos son hegemónicos y otros brotan desde los márgenes (como lo expresa el Foro
Social de Porto Alegre: otro mundo es posible). En cuanto a la población pobre, existen muchos signos de

4

Jose Comblin, “Evangelizaçâo e inculturaçâo: implicaçôes pastorais”, en Marcio F. dos Anjos (org.), Teologia da inculturaçâo e
inculturaçâo da teologia, Petrópolis: Vozes/Soter, 1995, 68ss, 76ss.
5

Josefina Fernández comenta los programas con mayor rating en América Latina (según encuestas de Time Ibope): “el
entretenimiento gusta mucho más si es melodramático, si llena el día a día con la historia rosa, la tragedia ajena y sufridos personajes
que desnudan sus problemas...” (ver su “Latinoamérica quiere circo”, Revista Qué Pasa 1593, 2001:82-84).
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valoración de sus culturas, de visión crítica de la realidad, de iniciativas y redes propias, de creatividad
simbólica y festiva desde la marginalidad.
Por lo tanto, creo que hay que estar atentos tanto a las grandes estructuras del mal como a las energías
alternativas. Cuando las mayorías sobrellevan pesadísimas injusticias, entonces sobresalen más sus capacidades
y espacios de libertad. Existen admirables potencialidades en los pequeños de la tierra, a pesar de la
discriminación y opresión sistemática.
Una disparidad concreta.
Mi labor profesional en medio de la población indígena del Peru me ha mostrado tanto la auto-negación del
pobre como su capacidad e inteligencia colectiva. Cuando doy charlas sobre la realidad andina mis
interlocutores a menudo dicen que yo puedo explicar lo que ellos no saben; así reproducen su auto-negación.
Por otro lado, gente pobre y sabia a menudo me explica lo que ellos saben muchísimo mejor que yo (“el
maestro”). Por mi parte, veo mi facilidad para sistematizar, y la gente me halaga por eso. Pero estoy conciente
que -de acuerdo con mis categorías- sistematizo la cultura/religión diferente a la mía; así la reinterpreto, y hasta
la desfiguro, aunque también aporto al dialogo entre universos simbólicos.
Existe pues un desequilibrio institucionalizado, que debe ser encarada tanto por el profesional cristiano
(agente pastoral, teologo/a, dirigente social, etc.) como por los sectores populares. A quienes nos consideran
líderes y sabios nos cabe renunciar a la superioridad, ser autocríticos de la interacción con otra cultura, y
colaborar con las iniciativas de la comunidad. A su vez, a la comunidad pobre le corresponde fortalecer sus
capacidades, renunciar a imitar al de arriba, afianzar sus caminos inéditos, y supervisar a los agentes externos.
Problemática universal y alternativas.
De aquella problemática local damos un salto hacia la cristianización noratlántica. Su misión cristiana se ha
desplegado al interior de asimetrías históricas. Ante tal error, algunos pastoralistas y teólogos propician un
cambio radical. Por ejemplo, Giancarlo Collet examina la misión moderna proveniente de Europa; ha estado
atada a su imperial empresa colonizadora; y, desde el punto de vista de los receptores de la cristianización, “el
colonialismo y la misión aparecían formando una unidad en cuanto al tiempo y al contenido”.6 Collet postula
6

Giancarlo Collet, “Le christianisme, produit derive ou contre-courant de la globalisation?”, Lumen Vitae LVIII/1 (2003), 80-81.
Escribe Collet: “le mouvement missionaire moderne parti d´Europe était intimement lié au mouvement expansionniste européen… du
point de vue des peuples colonisés et soumis par les Occidentaux, colonialisme et mission apparaissaient comme formant une unité
de temps et de contenu”.
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que la Iglesia de Occidente no continúe imponiendo sus formas de fe, sus liturgias, sus teologías y sus
estructuras como si fuera la norma para otras partes del mundo; y Juan Martín Velasco indica la ruptura con la
“forma occidental europea, exportada al resto de los lugares del mundo... y la necesidad de inculturarse en esas
otras culturas”.7 Cuando la teología europea hace una opción tercermundista, se plantea “nuestra disposición
para escucharlos como coresponsables en la comunicación, que es libre de presión, engaño y manipulación...
Y, después de siglos de dominación por parte de la teología occidental, un desplazamiento del punto principal
del cristianismo universal hacia el Tercer Mundo”.8 Así no sólo habría simetría, también se afianzarían las
preferencias por los marginados.
Tal cuestionamiento, hecho desde Europa, es también significativo en América Latina, ya que nuestras
iglesias reproducen asimetrías noratlánticas y contribuímos a ser neo-colonizados hoy. En mucha pastoral la
racionalidad de origen europeo destruye la sabiduría propia de estas tierras, la pauta urbana es sobrepuesta a la
población rural, lo mestizo anula a lo indígena, el machismo latinoamericano destruye la reciprocidad
comunitaria.
Éstas asimetrías ¿cómo pueden ser resueltas? ¿Existen alternativas? Sí. De partida nos cabe honestamente
reconocer atropellos del pasado y del presente. A continuación replanteamos la vivencia cotidiana, de manera
que haya equidad entre grupos culturales diversos. En este contexto es posible el dialogo evangelizador entre
personas; nadie descalifica al otro, a la otra; más bien se interactua y crece al compartir diferentes culturas; y la
norma para dialogar es fidelidad al Evangelio de la Vida. La Buena Nueva da preferencia a gente marginada y
supuestamente ignorante (1 Cor 1:26-28). Así ocurrió en la época de San Pablo; y asimismo ocurre en nuestro
aquí y ahora.
En términos teológicos, Luiz Carlos Susin argumenta que frente a la tendencia “universalista, centralizadora”
es necesaria la teología de la inculturación; por su parte, Marcelo Azevedo exalta la inculturación como “novo
paradigma no processo de evangelizaçâo... em um mundo de pluralidade cultural e religiosa”, y en otro lugar
ha escrito: ya “nâo ha mais como concebir e justificar um cristianismo monocultural; pelo contrario, o
resultado universal de uma adequada evangelizaçâo inculturada será um cristianismo multicultural”.9 Esta
7

Ver Collet, idem, p. 80; y Juan Martín Velasco, Ser cristiano en una cultura posmoderna, Madrid: PPC, 1996, 123.

8

Giancarlo Collet, “Observaçôes para a necessidade de uma Teologia Intercultural”, en R. Fornet (ed.), A teologia na historia social
e cultural da America Latina, Sao Leopoldo: UNISINOS, 1995, 33.

9

Cito a Luiz Carlos Susin, “Inculturaçâo: implicaçôes teológicas” en Marcio F. dos Anjos (org.), Teologia da inculturaçâo e
inculturaçâo da teologia, Petrópolis: Vozes, SOTER, 1995, p. 35, y a Marcello de C. Azevedo, “Contexto geral do desafio da
inculturaçâo”, idem, 26; y M.C. Azevedo, “Cristianismo, uma experiencia multicultural”, en la Revista Eclesiástica Brasilera 220
(1995), 779.
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perspectiva obedece a la naturaleza del Evangelio que siempre se incultura, y que interpela todas las formas de
vivir; y también esta motivado por el actual escenario pluri-cultural-religioso.
En cuanto a directrices pastorales, un buen ejemplo son las de Obispos del sur-andino del continente. Han
puesto acento en el pueblo de Dios (y no en élites ni en unos expertos) que llevan a cabo la inculturación. Han
promovido “el protagonismo del laicado andino para optimizar la tarea de la evangelización inculturada en la
vida de la Iglesia local y universal”.10 De este modo se van resolviendo las asimetrías que se arrastran por
siglos.
Voy terminando esta sección. He consignado unas convicciones, en el sur andino, y luego en la realidad
europea (en relación con otras partes del mundo). Del dominio de una cultura sobre otra, hay que pasar a la
equidad y al dialogo entre diferentes. Tiene que haber corresponsabilidad entre líderes y participantes en los
procesos de inculturación. En términos evangélicos, cada uno/una tiene su contribución; no son iguales los
dones; ningún don descalifica al otro, sino que se correlacionan entre sí y hay equidad. La teología es nutrida
por estos lineamientos evangélicos.
2) Tensiones globales.
Durante las últimas décadas se ha discutido el carácter inculturado y universal del mensaje cristiano. Al
presenciar polémicas entre portavoces conservadores y progresistas me preguntaba si el pleito de fondo es entre
dichos sectores de la Iglesia. Parece que no. Más bien, veo que unos factores globalizados son la mayor
amenaza al Evangelio. En efecto, gigantescos obstáculos amenazan una genuina inculturación. Recalcaré los
siguientes factores: el mercado totalitario, la ambigüedad carismática, el androcentrismo. Creo que si estos
obstáculos (y otros) son encarados se hace más posible la misión inculturada y universal.
Un mercado omnipotente.
Numerosos estudios muestran que el mercado totalitario es complementado por el comportamiento yo-ista
y por la comercialización de símbolos religiosos.11 Realidades positivas –como son el intercambio económico,
10

Obispos de Zonas Andinas (Boliva, Perú, Chile), Reflexiones sobre una pastoral andina inculturada, Iquique, 1997, p. 10.

11

El sociólogo Cristián Parker describe las “mercancías-símbolos que posibilitan una suerte de reinvención del mundo... y la
industria cultural que va llenando de nuevas fantasías una sociedad cuyos sueños utópicos parecen estar dormidos” (Religión y
postmodernidad, Lima: CEPS, 1997, 72-73; por su parte la filósofa Pepi Patrón anota “los peruanos se ven empujados en direcciones
distintas a la vez: por un lado, hacia la acción individual que es percibida como la base del éxito en el mercado, y, por otro lado, hacia
la acción coordinada y solidaria...” (“Mercados abiertos e identidad cultural”, mimeo, Lima, p. 139).
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el ser sujeto moderno, la espiritualidad- son enviciadas por el mercado. En todo el mundo, la civilización del
mercado ha penetrado y pervierte las culturas/religiones de los pueblos. Esto ocurre a nivel estructural como a
nivel del comportamiento de las personas.
Las grandes religiones pasan a funcionar y a ser tratadas en términos mercantiles. Esto es explicado por
Rodney Stark y Roger Fink: se establece un mercado de adherentes actuales y potenciales, las organizaciones
religiosas buscan atraer o conservar sus adherentes, y la cultura religiosa asume características comerciales.12
En cuanto al comportamiento, las personas encaran costos y beneficios de la religión, escogen una religión o
ninguna, y como en cualquier mercado, la demanda de consumidores se correlaciona con la oferta de bienes
religiosos.13 Estas realidades son cuestionadas por la teología. José Comblin y Alberto Moreira son enfáticos;
el primero anota que la “economia occidental invade el mundo... y transforma todos los símbolos de todas las
culturas en objetos de consumo”; y el segundo comenta: “la cultura del mercado se aprovecha del símbolo y de
la dimensión utópica presente en el cristianismo y en otras religiones”.14 El discurso teológico no puede ser
indiferente ante tal amalgama de un tipo de economía con lo religioso.
Ciertamente es alarmante como el capitalismo logra utilizar para sus fines las estructuras religiosas y
eclesiásticas. Pero aún más grave es que sea idolatrado un mercado desigual y un yo insolidario. A fin de
cuentas, impugnamos la idolatría del mercado que atenta contra la vida de pueblos pobres.15 Ese es el gran
obstáculo para la fe y su genuina inculturación. Se trata de ídolos generados por minorías pudientes, que
también son venerados por las multitudes. Con respecto a esta problemática, las proféticas reflexiones de F.

12

Ver R. Stark, R. Fink, Acts of Faith, exploring the human side of religion, Berkeley: University of California Press, 2000, 193: “a
religious economy consists of all the religious activity going on in a society: a ´market´ of current and potential adherents, a set of
one or more religious organizations seeking to attract or maintain adherents, and the religious culture offered by the organization”.
Ver también Christian Smith and Joshua Prokopy (eds.), Latin American Religion in Motion, New York: Routledge, 1999.
13

Ver Lawrence Iannaccone, “Religious markets and the economics of religion”, Social Compass, 39/1 (1992), 124. En este terreno,
la mayor contribución ha sido de Pierre Bourdieu, A economia das trocas simbólicas, Sao Paulo: Perspectiva, 1987.

14

Jose Comblin, “Evangelizaçâo e inculturaçâo: implicaçôes pastorais”, en MF dos Anjos (org.), Teologia da inculturaçâo..., 73; y
Alberto da Silva Moreira “A civilizaçâo do mercado: um desafio radical as igrejas”, en VV.AA., Sociedade global, cultura e religiâo,
Petrópolis: Vozes, 1998, 144. El otro lado de la moneda había fue anotado por Michael Novak, un hábil teólogo del capitalismo:
“important doctrines of Christianity... helped to supply the ideas through which democratic capitalism has emerged in history”, The
spirit of democratic capitalism, New York: Simon and Schuster, 1982, 334. Un lado de la moneda es como la economía mundial
aprovecha de la religión y como es sacralizado el mercado, y el otro lado de la moneda es como la religión cristiana ha contribuido al
orden económico-político vigente en el mundo de hoy.
15

Vease Franz Hinkelammert, Teologia del mercado total, La Paz: HISBOL, 1989; Jung Mo Sung, A idolatria do capital e a morte
dos pobres, Sao Paulo: Paulinas, 1989; Jung Mo Sung, Deus numa economia sem coraçâo, Sao Paulo: Paulinas, 1992; Ulrich
Duchrow, Alternatives to global capitalism, Utrecht: International Books, 1998.

Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture

Edição nº 02 – Out/ Nov/ Dez 2005

Hinkelammert, Jung Mo Sung, Ulrich Duchrow, José Comblin, tienen que ser tomadas en cuenta por quienes
se dedican a la relación Evangelio-culturas. Cualquier actividad inculturadora esta afectada por la macro
cultura del mercado y el yo, con sus absolutos. Cuando esto no es tomado en cuenta, andamos en las nubes.
Una ambigüedad carismática.
El implacable mercado, que instrumentaliza la ciencia y la tecnología, favorece toda clase de calmantes
espirituales. A nivel mundial crecen y se consolidan formas carismáticas de ser cristiano, con sus múltiples
corrientes y variantes. Son fenómenos polivalentes, debatidos e interpretados con los ojos de las ciencias
humanas, y también con los ojos de la fe. Los estudios muestran las atrayentes y cambiantes facetas de lo
carismático y lo pentecostal.16
Desde un punto de vista creyente, uno comienza con aspectos positivos y preguntas abiertas. Existe un
consenso que la inculturación proviene del Espíritu y se lleva a cabo de muchas maneras. La gama de
comunidades pentecostales (protestantes) y carismáticas (católicas) tienen sus modos de sentir la salvación.
Nos cuesta reconocer allí la inculturación y presencia del Espíritu. Así opinamos ¿debido a las ambivalencias
en estos fenómenos, o debido a limitadas pautas teológicas? Además, constatamos que muchos sectores pobres
acuden y son protagonistas de los movimientos pentecostales. La vitalidad pentecostal y carismática en
ambientes marginados ¿es asumida por teologías que optan por el pobre? Me parece que éstas religiosidades
manifiestan aspectos inculturados del Evangelio. Son asuntos a trabajar.
A continuación comento puntos fenomenológicos. Uno: sintonías entre catolicismo y pentecostalismo. Dos:
engañar a los pobres con un tipo de prosperidad. Tres: el dualismo de carácter fundamentalista.
Mi primera anotación es sobre confluencias positivas (aunque a veces confusas). Varios estudios en Brasil17
muestran la afinidad y amalgama entre catolicismo popular, pentecostalismo, y otros sistemas simbólicos.
16

Recomiendo algunos de los muchos estudios. En el plano social y antropológico: Francisco Cartaxo Rolim, Pentecostais no Brasil,
uma interpretaçâo socio-religiosa, Petrópolis: Vozes, 1985; Renato Poblete y Carmen Galilea, Movimiento pentecostal e Iglesia
católica en medios populares, Santiago: Centro Bellarmino, 1984; Barbara Boudewijnse et alii, Algo más que opio, una lectura
antropológica del pentecostalismo latinoamericano y caribeño, San José: DEI, 1991; Wilfredo Kapsoli, Guerreros de la oración, las
nuevas iglesias en el Peru, Lima: SEPEC, 1994; André Corten, Os pobres e o Espíritu Santo, Petrópolis: Vozes, 1996. Unas miradas
críticas hacia el neo-pentecostalismo de la prosperidad: Leonildo Silveira, Teatro, templo e mercado, organizaçâo e marketing de um
empreendimento neopentecostal, Sao Paulo: UMESP, Vozes, 1997; Martín Ocaña, Los banqueros de Dios, una aproximación
evangélica a la teología de la prosperidad, Lima: Puma, 2002. Unas interpretaciones teológicas: Bernardo Campos, De la reforma
protestante a la Pentecostalidad de la Iglesia, Quito: CLAI, 1997; Daniel Chiquete, Luis Orellana (eds.), Voces del pentecostalismo
latinoamericano, Concepción: RELEP, 2003; Renovaçâo Carismática Católica, As comunidades de Renovaçâo rumo ao Terceiro
Milenio, Aparecida: Santuario, 1998.
17

Cito a Decio Passos, “O pentecostalismo brasileiro: residuos e afinidades”, en Religiâo e Cultura I/1, 2002, 59; y a Alberto
Antoniazzi en VV.AA., Desafios do catolicismo na cidade, Sao Paulo: Paulus, 2002, 254-255.
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Decio Passos comenta la “afinidade, dialeticamente construída” entre catolicismos del pueblo y los emergentes
pentecostalismos. Alberto Antoniazzi aprecia datos: más de 20% de personas participan en celebraciones de
otra religión, y entre católicos un 35% cree en la reencarnación (difundida por el espiritismo) y un 15% creen
en los orixás (de la religión afro-brasilera). A mi parecer son positivas las formas inter-religiosas; pero no es
bueno confundir universos simbólicos distintos, que tienen derecho a sus propias trayectorias.
Mi segundo punto. A la religión se la hace caer en trampas económicas.18 La predicación neo pentecostal
anuncia la prosperidad material mediante -según el estudio hecho por Martín Ocaña- la “liberación de
demonios, confesión positiva, victoria en la guerra espiritual..., fe en Dios”. Una estrategia de católicos
carismáticos es interpretar a Jesucristo y a San Pablo (y también es planteado para la Iglesia de hoy) en
términos de “acciones concretas de marketing en la promoción de un producto”. La salvación sería un producto
para consumidores. Tal interpretación es sacrílega. La inculturación sería reducida a estrechos beneficios
económicos.
Mi tercer punto. Los fundamentalismos (y en especial unas corrientes neo pentecostales) no toleran a gente
diferente a ellos; le clasifican como enemiga, y hasta le asocian al demonio.19 Esta intolerancia ingresa en el
imaginario de pueblos sumidos en la pobreza. Se inculcan y reproducen dualismos de bien y mal, Dios y
diablo, salvados y condenados.
Termino con sugerencias hechas de Oneide Bobsin, teólogo evangélico. Cabe esforzarnos para que el pueblo
pobre -agobiado por enfermedades- tenga una salud integral en armonía con la creación; además una “prática
exorcista que desmascare o caráter idolátrico do mercado...; e uma teologia da prosperidade solidaria, no
horizonte de um mundo onde caibam todas as pessoas”.20 Es decir, unos ejes de lo pentecostal (sanación de
enfermedad, exorcismo, prosperidad) son reformulados en la perspectiva de la solidaridad y de una visión
crítica y transformadora del orden vigente.
Un esquema androcéntrico.

18

Cito a M. Ocaña, Los banqueros de Dios, 98; y a Antonio M. Kater Filho (portavoz de la ´Associaçâo do Señor Jesús´), O
marketing aplicado à Igreja Católica, Sao Paulo: Loyola, 1994, 41-43.
19

Ver Ivo Pedro Oro, O outro é o demônio, uma análise sociológica do fundamentalismo, Sao Paulo: Paulus, 1996. La modernidad
globalizada conlleva (paradojalmente) mayores corrientes fundamentalistas (p. 141 ss).

20

Oneide Bobsin, Correntes religiosas e globalizaçâo, Sao Leopoldo: CEBI, 2002, 89.
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La experiencia nos indica que un potentísimo obstáculo a la felicidad humana es el androcentrismo. Éste se
contrapone a la insurgencia de la mujer, al paradigma feminista, a la acción/visión de género, a una sana
masculinidad.21 Además, vamos comprendiendo que lo masculino sacralizado se entreteje con la idolatría del
mercado, con la injusticia racial, con la manipulación política. Por eso, de la vida cristiana hay que exculturar
elementos androcéntricos, económicos, raciales, políticos, etc. Toda esta problemática no suele ser tomada en
cuenta por quienes proponen la inculturación.
En América Latina solemos lamentar el comportamiento machista (entendido como actitud y acción puntual).
La problemática es, no sólo tal o cual acción discriminatoria, sino el conjunto de las relaciones humanas, las
dinámicas de poder, y el imaginario simbólico. Todo está centrado en un tipo de masculinidad, que perjudica a
la mujer y que también deshumaniza al varón, y que además reduce a “dios” a sus mecanismos hegemónicos.
Insisto en este abanico de problemas. El machismo es no sólo atropello a la dignidad humana. Las fuerzas
androcéntricas afectan relaciones, poderes, imágenes de Dios. Por eso las alternativas tienen que ser holísticas.
Por lo tanto, existen dos dinámicas: exculturar, e inculturar. De la vivencia cristiana hay que exculturar
relaciones y creencias configuradas de modo androcéntrico. La cristianización ha reforzado un varón
todopoderoso (y así también ha masculinizado a Dios) y una mujer subordinada y sacrificada (y así se ha
desfigurado a María). También hay que cuestionar la inequidad en el hogar, en los vínculos sexuales, y en el
maltrato del cuerpo y de la afectividad.
Por otra parte hay que exculturar poderes asociados a organismos y creencias religiosas.22 La población
latinoamericana es marginada y violentada por estructuras del trabajo y del orden político y militar, que se
legitiman con herencias del Occidente cristiano. Además, en nuestras naciones sobresalen el caudillismo y las
artimañas populistas, que suelen legitimarse con la religión. En cuanto a la existencia de otras culturas y
religiones, la cristianización androcéntrica es intolerante y agresiva hacia ellas.

21

Vease Luz Arango et alii, Género e identidad, ensayos sobre lo femenino y lo masculino, Bogotá: Uniandes, 1996; Marta Lamas et
alii, Para entender el concepto de género, Quito: Aya Yala, 1998; Barbara Marshall, Configuring gender, Peterborough: Broadview
Press, 2000; Rose Marie Muraro, Leonardo Boff, Feminino e Masculino, Rio de Janeiro: Sextante, 2002; y unos estudios de caso:
Denise Arnold (comp.), Más allá del silencio, la frontera de género en los Andes, La Paz: CIASE, 1997; María Heise et alii,
Relaciones de género en la Amazonía Peruana, Lima: CAAP, 1999. En cuanto a lo masculino: Teresa Valdés, José Olavaria (eds.),
Masculinidad/es, poder y crisis, Santiago: ISIS, 1997; Walter Boechat (org.), O masculino em questao, Petrópolis: Vozes, 1997;
Theodore Cohen (ed.), Men and masculinity, California: Wadsworth, 2001; y mi ensayo Felicidad Masculina, una propuesta ética,
Chucuito, 2002.
22

Con respecto a poder-religión, recomiendo la obra de Ursula King (ed.), Religion and Gender, Oxford: Blackwell, 1995; y de John
Raines, The justice men owe women, positive resources from world religions, Minneapolis: Fortress, 2001 (que examina las
dinámicas generadoras de vida, en las diversas religiones del mundo).
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Con respecto a mediaciones culturales, en la fe cristiana, hay que exculturar símbolos patriarcales que ponen
obstáculos a nuestro acercamiento al Dios de la Vida. Lamentablemente un “dios” es construído a imagen y
semejanza del poder androcéntrico. Lo sagrado es representado como omnipotente y excluyente. Tanto la
sacralidad como la bendición divina son aprisionadas por esquemas patriarcales. Todo esto merece ser
exculturado.
El otro lado de la moneda es la capacidad de inculturar el Misterio de la Salvación; a esto contribuye la
creciente elaboración teológica con perspectiva de género.23 Es saludable inculturar el Evangelio en las
relaciones simétricas entre mujer y varón, en estructuras de poder con participación y con equidad, en el
anuncio y celebración de Dios-Amor. De este modo es superado el deshumanizante androcentrismo. Esto lo
constatamos en mucha vivencia creyente de la gente común: aman a un Dios misericordioso, y tienen una ética
de reciprocidad. En cuanto a organismos oficiales, suelen hablar mucho de amor y justicia, pero maltratan las
energías de vida que existen tanto en lo femenino como lo masculino. Gracias a la visión/acción de genero es
posible transformar todas las dimensiones de la evangelización.
Termino esta sección con lo medular del Evangelio: la liberadora relación entre Dios y el pobre. Esto
conlleva que la condición femenina y masculina sean replanteadas en términos correlacionales, a fin de que el
pobre viva plenamente. De este modo el androcentrismo es superado, y se va forjando una nueva humanidad.
3) Cuestiones en la evangelización.
Nos envuelven hondos interrogantes con respecto al escenario global/local con sus señales de un cambio de
época, y con respecto al acontecer eclesial. Se revisa y replantea la “evangelización inculturada”. Esta
propuesta, difundida en América Latina a partir de los años 80, ¿cómo se desenvuelve en estos inicios del siglo
21? ¿Es una consigna, puesta en los márgenes de la pastoral? ¿Es un eje en el movimiento renovador? ¿Se han
ampliado nuestras preocupaciones?
Hace unos años, predominaba el interés en la inserción del Mensaje de Cristo en cada situación cultural.
Esta preocupación continúa vigente. Pero hoy estamos atentos tanto a la obra del Espíritu al interior de cada
pueblo/cultura/religión, como también estamos atentos a intercambios y vínculos y distinciones entre modos de
ser y creer. Hoy sobresale lo inter-cultural que va de la mano con lo inter-religioso.

23

Vease Rosemary Ruether, Sexism and God-talk, Boston: Beacon Press, 1983; Carmen Bernabé (dir.), Cambio de paradigma,
género y eclesiología, Estella: Verbo Divino, 1998; Ivone Gebara et alii, Teología con rostro de mujer (Revista Alternativas, 16/17,
2000, Managua); SOTER (org.), Gênero e Teologia, Sao Paulo: SOTER, Paulinas, Loyola, 2003.
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Es decir, se modifican y ensanchan las propuestas. De A: “evangelizar la(s) cultura(s)” se ha ido pasando a
B: la “evangelización inculturada”; y ahora es añadida una propuesta C: “evangelización inter-cultural e interreligiosa”. Los paradigmas A y B son totalmente distintos. Como lo explica Agenor Brighenti: “o primeiro
parte da Igreja e de seu trábalho missionário, para anunciar a Boa Nova aos povos e culturas; o segundo, parte
dos povos e de suas culturas e do trábalho interno de Deus e de seu Espíritu aí realizado ao longo da historia”.24
No se trata pues de pequeñas diferencias; más bien son muy distintas. La propuesta C (evangelizar entre
culturas y religiones) se encuentra en gestación, y podrá afianzarse en las próximas décadas.
Este proceso de gestación va trazando unas líneas teológicas. Marcello Azevedo anotaba hace unos años: la
evangelización inculturada es hecha en un contexto de pluralidad cultural y religiosa, ya sea en sociedades
tradicionales o bien en las culturas moldeadas por la modernidad o la postmodernidad.25 Desde el campo
filosófico, Raul Fornet aprecia la “transformación intercultural que se opera al interior mismo de la teología
latinoamericana como resultado de la irrupción de la diversidad cultural-religiosa americana en ella”.26 En
concreto sobresalen las teologias indias y afroamericanas, con su densidad intercultural. Desde una perspectiva
teológica, Giancarlo Collet subraya que el Evangelio exige aprender de las experiencias de los culturalmente
“otros”, y esto implica el esfuerzo de “deslocar para dentro do outro e nâo querer percebe-lo com nossos olhos,
mas com os dele... a teologia intercultural exige empatia e simpatia... e o reconhecimento do outro”.27 Es decir,
se requiere una disciplina de empatía cultural y teológica (y no simple buena voluntad).
También es necesaria la apertura intelectual ante la pluralidad teológica. Es significativo lo ocurrido a nivel
del CELAM.28 A comienzos de la década del 90, en un encuentro sobre el método teológico, el obispo Lucas
Moreira Neves hablaba del eclipse de la teologia de liberación, que se estaría reencarnando en teologías
raciales (¡!), de la mujer, la ecología; otro participante descalificaba la teologia india, que sería contrarrestada
24

Agenor Brighenti, Por uma evangelizaçâo inculturada, p. 35. Este autor lúcidamente hace ver que el primer modelo, de modo
inconsciente, postula una “cultura cristiana” (en continuidad con nuestro pasado de cristiandad). Por su parte, Marcello Azevedo
critica el primer modelo por la “ingerência externa e o movimento de fora para dentro no universo cultural que se evangeliza” (en su
“Contexto geral do desafio da inculturaçâo”, p. 23).
25

26

27

Ver idem, 26.
Raul Fornet Betancourt, Filosofía Intercultural, Mexico: Universidad Pontificia de Mexico, 1994, 95.
Giancarlo Collet, “Observaçôes para a necessidade...”, 33, 35.

28

Ver CELAM, El método teológico en América Latina, Bogotá: CELAM, 1994, 18, 141; y CELAM, El futuro de la reflexión
teológica en América Latina, Bogotá: CELAM, 1996, capítulo de conclusiones, p. 367.
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por la inculturación del Mensaje. Unos años mas tarde, en las conclusiones de un evento del CELAM se
incluye: “la inculturación del Evangelio y de la Iglesia en nuestros pueblos, tanto de raíces indígenas,
afroamericanas y mestizas... ante los desafíos de la modernidad postmoderna... y la inculturación de la
reflexión teológica”. Tenemos pues, a nivel oficial, señales de cambio.
Pasaremos ahora a revisar tres asuntos: relación entre culturas, misión por parte del pobre, debates en la
inculturación. Ciertamente la labor pastoral y teológica encara otras grandes cuestiones; en este ensayo me
limito a estas tres. Y, a modo de conclusión, subrayaré la evangelización concreta y universal.
La interculturación.
Desde sus orígenes (en Palestina y en el Mediterráneo) la evangelización ha sido llevada a cabo en medio de
diversas culturas. Ella ni ha sido monocultural ni ha excluido a los secularmente marginados. Esto puede
decirse tanto de la difusión del Evangelio en los primeros siglos, como de su fiel desenvolvimiento a lo largo
de la historia. Sin embargo, otra constante a lo largo de los siglos ha sido cristianizar desde y con el poder
material y político. Esto ha conllevado colonizar y alienar al pobre, y también mucha asimetría y agresión. En
parte se debía a la pretensión de poseer “la religión verdadera”; cuando de hecho se trataba de hegemonías
sociales.
En medio de muchas contradicciones, la evangelización concreta y universal tiene que siempre retornar al
paradigma de Pentecostés. “Llenos del Espíritu Santo, se pusieron a hablar en otras lenguas... y cada uno de
nosotros les oímos hablar en nuestra lengua nativa” (Hechos 2:4,8). Es decir, entre lenguajes y culturas
diversas, es posible la intercomunicación simbólica. Ésta, a los ojos de la fe, es una de las admirables obras del
Espíritu,
Reconocemos la acción del Espíritu en la tortuosa trayectoria cristiana. De una “inculturación pluriforme” se
pasó a un modelo de “cristianismo marcadamente monocultural”, como lo denomina Agenor Brighenti.29 La
modernidad, con rasgos colonialistas, implanta un desarrollo económico desigual, y homogeneiza las culturas;
además, exporta un tipo de religión europea; y en estos contextos las iglesias de Occidente y sus teologías se
preguntan hoy cómo comportarse con los “otros”; según lo anotado por Giancarlo Collet.30 Con una similar
29

A. Brighenti, Por uma evangelizaçâo inculturada, 14.

30

G. Collet, “Le christianisme – produit derive ou contre-courant de la globalisation”, Lumen Vitae, LVIII/1 (2003), 78,82; “se pose
aux Églises occidentals et a leurs theologies la question de savoir comment elles veulent á l`avenir se comporter envers les autres” (p.
83).
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inquietud, J.B. Metz auguraba el tránsito: “de una Iglesia europea y norteamericana culturalmente más o menos
homogénea -o monocéntrica- hacia una Iglesia universal de raíces culturales muy variadas, es decir,
culturalmente policéntrica”.31 Este tránsito a veces nos parece lentísimo; pero así son los largos y complicados
procesos culturales. Ciertamente es deseable avanzar hacia un policentrismo que conlleva relaciones simétricas
entre culturas. Aquí constatamos señales del Espíritu.
Al encarar estas problemáticas vemos mejor la cuestión de fondo: ser fieles al misterio del amor de Dios. Un
cristianismo monocultural no sólo violenta la identidad pluriforme de nuestros pueblos, y no sólo imposibilita
la misión universal; también obstaculiza la apertura al Misterio. En cualquier evangelización lo más importante
es que la comunidad viva bien con el prójimo-pobre y con Dios. Nos apartamos de Dios al constituír una
Iglesia monocéntrica (según la terminología de Metz) o monocultural (al decir de teólogos de la inculturación).
“Quanto mais monocultural o Cristianismo se apresenta, mais longe dos misterios de Deus está...”, y la
“verificaçâo pluricultural representa a mayor aproximaçâo possivel aos misterios divinos” ha dicho Paulo
Suess con su acostumbrada lucidez.32 Entonces, no sólo se trata de respetar culturas, o de que la Iglesia
dialogue con ellas. La cuestión de fondo es si ante la revelación de Dios estamos, o bien abiertos (mediante lo
inter-cultural), o bien estamos sordos y ciegos (mediante lo mono-cultural).
En términos sociales, conviene distinguir la multi-culturalidad (que va de la mano con el pluralismo moderno
y que es funcional al status quo) de la inter-culturación; ésta puede ser asimétrica, o bien puede formar parte de
un proyecto de vida.33 Además, teniendo como trasfondo la opción por la vida del pobre con sus
espiritualidades, la relación entre culturas comienza a tomar en cuenta la interacción entre religiones (de los
pobres). Una “inter-religionación”. Esta es una nueva pista abierta en la teología latinoamericana.
En un escenario globalizado, los pueblos originarios (como anoto en mi ensayo sobre la cuestión
intercultural) han ido generando alternativas. Así lo demuestra su biodiversidad, su selección y negociación
con respecto a otras culturas, la estrategia de desarrollo desde abajo, la educación intercultural que es
impulsada desde la familia y comunidad indígena, los tiempos y espacios cualitativos, el mestizaje articulador
y diferenciador. En términos generales, entre sectores de la polifacética población latinoamericana existen
31

Johann Baptist Metz, “Hacia una Iglesia universal culturalmente policéntrica”, Páginas (Lima, Perú), 92 (1988), 41.

32

Paulo Suess, “Apontamentos para a Evangelizaçâo Inculturada”, en VV.AA., Novo Milenio, perspectivas, debates, sugestôes, Sao
Paulo: Paulinas, 1997, 36.

33

Ver mi “La cuestión intercultural”, Páginas (Lima, Perú) 177 (2002), 74-83. Recomiendo, en el ámbito andino, los trabajos de
Xavier Albó, Iguales aunque diferentes, hacia unas políticas interculturales y lingüísticas para Bolivia, La Paz: CIPCA, 1999, y Pedro
Mamani Choque, Encuentro y Desencuentros, La construcción de la Interculturalidad, Cochabamba, 2003.
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potenciales de interculturación. En torno a todas estas realidades, la labor pastoral y teológica hoy esta más
preocupada por los potenciales en cada cultura y entre culturas; y ya no se limita a conectar el Mensaje con tal
o cual cultura.
También estamos más atentos a lo que ocurre al interior de la evangelización: los encuentros y desencuentros
culturales entre quien ofrece y quien recibe el Mensaje. Como anota Mario de F. Miranda: el dialogo
diacrónico con formas culturales que fueron insertadas en la fe cristiana, y en sentido sincrónico, el dialogo
entre diferentes sectores humanos en una Iglesia particular.34 El mejor procedimiento –señalado por Marcello
Azevedo- es que la persona evangelizadora tome conciencia de sus limitaciones y permita que los miembros de
cada cultura sean “sujeitos efetivos de sua própria evangelizaçâo inculturada”.35
Estas reflexiones constatan que es más compleja y holgada la tarea in-cultural e inter-cultural. Es
muchísimo más fascinante. Los protagonistas pasan a ser la gente menospreciada, en la sociedad y en la iglesia.
En la medida que se opta por el pobre, se opta por su modo de in-culturar e inter-culturar la fe cristiana.
La misión del pobre.
La acción y mística misionera tiene como modelo la proclamación y praxis bíblica. Es un modelo claro
como el agua. “Jesús los envió a anunciar el Reino de Dios y a hacer curaciones... no lleven nada... ni pan, ni
plata...” (Lc 9:2-3, 10:4,9). La proclamación de la Salvación y la atención a la población sufriente son hechas,
no desde las cumbres del poder, sino que desde abajo, y con el corazón dirigido hacia el gozoso Reinado de
Dios.
No cabe idealizar lo popular, ya que esta fragmentado, es contradictorio, es portador de alineaciones. Pero sí
nos corresponde revisar la misión a cargo de la comunidad de personas pobres, porque así es la mayor parte de
la iglesia latinoamericana. En nuestro continente, gente con escasos recursos y poderes, aunque con inmensas
habilidades humanas y energías espirituales, son quienes realizan la catequesis, cultivan ritos, organizan la
solidaridad ante las carencias de cada día, estudian y comparten el Mensaje de vida. Por eso, la misión
evangelizadora es un movimiento de pobres hacia pobres. También participan profesionales y líderes
pastorales, que se mueven desde su cultura hacia una diferente, y atentos a la interpelación del Evangelio a
todas las culturas.
34

Mario de França Miranda, Inculturaçâo da fé, uma abordagem teológico, Sao Paulo: Loyola, 2001. 39. Ésta es una primera y muy
lúcida visión de conjunto del inculturar la fe (que no incluye lo bíblico, ni lo ético).
35

Marcello de C. Azevedo, “Contexto geral do desafio...”, 20.
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Al respecto, revisemos enfoques concretos sobre la misión inculturada en Bolivia.36 Un enfoque es la
inculturación de la fe mediante la producción ritual y festiva (y no mediante una pauta doctrinal/sacramental);
Guzmán Beltrán relata la cosecha del maíz, una invocación cósmica, las hojas de coca en la labor diaria,
cuidado de elementos vegetales, rito del Domingo de Ramos, agua bendita. Por otra parte, Francisco Donnat
acota: el “desafío de la inculturación es hablar de Jesús y del Dios de Jesucristo desde una cultura... en que los
mismos aymaras expresen su manera de relacionarse con Dios...; la Iglesia tendrá que encontrar a Jesús ya
presente en lo que vive el pueblo”. Un tercer enfoque. Calixto Quispe anota: “la experiencia de fe en Jesús de
Nazaret se puede vivir en miles de formas religiosas indígenas... el sujeto de la inculturación es el indígena
junto a su comunidad originaria, sin descuidar al diferente que viene para acompañarnos en este caminar de fe
por la justicia”. La meta de este proceso inculturador es el proyecto de vida frente al sistema globalizante.
Quispe termina diciendo: que el fruto de la inculturación sea algo nuevo que sirva para la transformación de las
iglesias y la sociedad. Tenemos pues un proceso centrado, no en lo conceptual ni en lo eclesiástico, sino en el
Evangelio que alimenta el proyecto de vida de pueblos pobres.
En términos amplios, en América Latina y otras partes del mundo, hay pequeños y significativos logros de la
misión con talante inculturado. Así es reformada la Iglesia. Así lo explicitan los Congresos Misioneros. El
COMLA 6 en su texto base decía: no se trata de hacer transplantes; más bien “cada Iglesia local asume la
historia y las experiencias vitales del pueblo donde ella esta situada”; y luego su Mensaje Final propone:
“prolongar la encarnación de Jesús en la cultura de cada pueblo, entrando en dialogo con ella, enriqueciéndola
con la levadura del Evangelio”.37 La propuesta inculturadora va avanzando mediante mucha reflexión y acción
concreta.38 Sin embargo, como muchos lo han constatado, existen buenas intenciones y lúcidos documentos,
pero son pequeños y frágiles los logros, en medio de inmensos obstáculos y temores.

36

Cito los trabajos de Guzmán Beltrán, “Experiencia de inculturación” (pgs. 7-16), Francisco Donnat, “Un camino de inculturación”
(pgs. 17-32), Calixto Quispe, “¿Inculturación del Evangelio en los Andes?” (p. 41-54), todos en la Revista Fe y Pueblo (La Paz,
Bolivia), 1 (1966), Centro de Teología Popular. Una obra maciza: Luis Jolicoeur, El cristianismo aymara, ¿inculturación o
culturización?, Quito: Abya Yala, 1996.

37

CONGRESO MISIONERO LATINOAMERICANO, Nº 6, Paraná, 1999. Texto base, p. 73-74 (versión en portugués); y Mensaje
Final, p. 1.
38

Recomiendo: Eduardo de la Serna, Con los pies en el barro, Teología de la misión popular, Montevideo: Gráficos, 1993 (en
especial: la fuerza evangelizadora de los pobres, p. 55 ss); Romeo Ballán, El valor de salir, la apertura de América Latina a la misión
universal, Lima: Paulinas, 1990; Augusto Castro, Ensancha el espacio de tu tienda, itinerario de la espiritualidad misionera, Bogotá:
Paulinas, 1998; VV.AA., Desafios da Missâo, Sao Paulo: Mundo e Missâo, 1995; Paulo Suess (org.), Os confins do mundo no meio
de nós, Sao Paulo: Paulinas, 2000; Simposio Latinoamericano, La misión en el umbral del tercer milenio, Cochabamba: Verbo
Divino, 2002; Robert Schreiter (ed.), Mission in the Third Millenium, Maryknoll: Orbis, 2001.
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A lo largo del continente aparecen obstáculos, puestos por personas y estructuras eclesiales. Esto a veces nos
desanima. Pero, a fin de cuentas, lo importante es que la misión crece desde el pobre y gracias a la acción del
Espíritu. Hace un tiempo escribía: “la gente ordinaria, el pueblo de Dios con su `sensus fidei`, es quien lleva a
cabo la misión... (y añadía) empezamos a reconocer la obra del Espíritu en la historia concreta, las culturas, las
formas religiosas, y esto redimensiona toda la misión”.39 No son simples deseos; se trata de pequeñas, sólidas,
y crecientes realidades.
El debate sobre la inculturación.
Nos impactan las controversias, en los inicios de la Iglesia, con respecto a su presencia en medio de diversos
pueblos/culturas. Así lo consigna el “concilio de Jerusalén” y los pleitos entre Pedro, Santiago, Pablo, y demás
(Hechos 11:1ss, 15:2ss, 15:6ss; 1 Cor 8 a 10, etc.). La enmarañada historia eclesial puede ser entendida con la
clave de las controversias sobre diversos modos de vivir el Mensaje. Mario de F. Miranda anota que el
Concilio Vaticano II constituye un “umbral para una Iglesia verdaderamente mundial y multicultural”, y que el
Magisterio es claro en cuanto a la inculturación pero surgen dificultades en la práctica.40 Juan Pablo II
promueve la inculturación a partir de Catechesi Tradendae (1979); y recientemente ha dicho: “el cristianismo
del tercer milenio debe responder cada vez mejor a esta exigencia de inculturación... (y añade) ...la belleza del
rostro pluriforme de la Iglesia” (Novo Millenio Ineunte, 2001, párrafo 40). Éstos lineamientos son
implementados por algunos sectores, pero son ignoradas por otros sectores.
Las aguas también están bien agitadas en la América Latina de hoy. Son signos de modos de entender la fe,
y de tendencias nuevas. Hay varios niveles en las controversias: en el plano pastoral, en cuanto a procesos
culturales, y en la fundamentación desde la fe.
Con respecto a la acción pastoral, existen diversas posturas.41 A mi parecer hay tres vías: forjar culturas
cristianas, evangelizar las culturas, inculturación. Al parecer de Paulo Suess la primera y tercera son proyectos
diferentes, y el segundo se inclina a uno u otro lado. Por su parte Agenor Brighenti reivindica la tercera -en que
39

Mi Teologia en la fe del pueblo, San José: DEI, 1999, 274, 278.

40

Mario de França Miranda, Inculturaçâo da fé, 34-35. Miranda añade: las autoridades eclesiásticas subrayan la unidad de la fe y el
patrimonio del cristianismo occidental (p. 35). Con estos argumentos se suele obstaculizar o frenar la pastoral inculturada.

41

Vease Diego Irarrazaval, Inculturación, amanecer eclesial en América Latina, Lima: CEP, 1998, 37-43; Paulo Suess, Evangelizar
desde los proyectos históricos de los otros, Quito: Abya Yala, 1995, 112-127; “la evangelización de las culturas puede ser leída en
clave de inculturación o en clave de cultura cristiana” (p. 126), y todo su último capítulo: “La disputa por la inculturación”, 187-207;
y Agenor Brighenti, Por uma evangelizaçâo..., 34-39.
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los pueblos llevan a cabo la inculturación- y descalifica la segunda (por ser extra o a-cultural). Los distintos
enfoques tienen que ver con el carácter del Evangelio y con los agentes concretos. Muchos compartimos el
punto de vista que la Buena Nueva esta siempre inculturada, y que los sujetos son la comunidad eclesial desde
sus culturas (y no un agente externo que implanta su Mensaje).
Deseo retomar las lúcidas y controvertidas anotaciones hechas por José Comblin.42 Según este gran
maestro, en la práctica existen aporías: quienes promueven la inculturación vienen de fuera de las culturas;
cualquier cultura pone límites al Evangelio (por ejemplo la sumisión cultural del pobre, que Comblin compara
con una cárcel); hay que transformar el sistema cultural de la Iglesia (que consciente o inconscientemente se
rige por esquemas de cristiandad); la inculturación se suele hacer según parámetros de las élites. Estas
anotaciones incentivan la siempre necesaria visión crítica.
En torno a los Documentos Episcopales de Puebla (párrafos 385-443) y luego de Santo Domingo (párrafos
228-286, 298-301) se agudizaron las controversias. Por ejemplo, en la IV Conferencia de Santo Domingo, su
Comisión 26 aprobó en forma unánime este texto: la “inculturación es un proceso conducido desde el interior
de cada pueblo y comunidad”; pero la comisión de redacción a último minuto lo cambió a: “es un proceso
conducido desde el Evangelio hasta el interior de cada pueblo y comunidad con la mediación del lenguaje y de
los símbolos comprensibles y apropiados a juicio de la Iglesia”.43 Es obvio el cambio de lo que brota de
adentro (como lo plantea el texto de la comisión 26) a algo introducido desde afuera (como lo expresó la
comisión de redacción). En este y otros puntos no hay consenso al interior de nuestra Iglesia. Es pues necesario
mayor discernimiento.
Otro nivel de las controversias se refiere a procesos culturales en nuestro continente. El debate refleja la
disimilitud entre una gama de situaciones; y la sinuosidad de lo moderno y posmoderno en América Latina. Se
van desarrollando unos ensayos sobre la inculturación en medios urbanos, en ambientes juveniles, en la
política, en las comunicaciones, en la mujer, en lo indígena, en lo afro-americano.44 Es decir, la temática no
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José Comblin, “As aporias da inculturaçâo”, Revista Eclesiástica Brasilera, 223 (1996), 664-684, 224 (1996), 903-929. El
trasfondo de esta crítica es que los pobres estan sometidos culturalmente. Lo están, pero tambien cultivan sus líneas solidarias y
festivas que les emancipan.
43

Paulo Suess, que asesoró a algunos Obispos en Santo Domingo, ha hecho notar estos cambios de enfoque (ver su “Comparaçâo
das conclusöes de Santo Domingo com a quarta e última redaçâo da comissâo 26”, 1993, p. 3, manuscrito). Otro cambio sustancial
fue eliminar: los pueblos harán “que el Evangelio, germinado en sus culturas, florezca en Iglesias genuinamente indígenas, afroamericanas y mestizas que, en plena comunión con la Iglesia universal, sean capaces de transmitir el mensaje salvador de Jesucristo”;
esta frase profética fue inaceptable para unas personas miopes!

44

Vease los ensayos de J.P. Amado (ciudad), E.A. Rezende (mujer), J.L. Jansen (juventud), en S.S. Tavares (org.), Inculturaçâo da
fé, Petrópolis: Vozes, 2001, 107-117, 211-238, 258-287; ensayos de Jung Mo Sung (la política), P.A. Guareschi (la comunicación),
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sólo abarca la enseñanza de la fe y la liturgia (espacios en los que se suele hablar de inculturación) sino
también las vivencias urbanas y los diversos sujetos humanos; vale decir, en cada uno y todos los ámbitos de la
fe, con sus protagonistas y procesos culturales.
Un terreno lleno de prejuicios y discusiones es el del sincretismo.45 Al respecto se comienza a despejar el
terreno con análisis mesurados. Se debate si la inculturación (desde la vivencia cristiana) y el sincretismo
(desde las religiosidades de la gente) tiene cada uno su validez; o si lo primero y lo segundo se enriquecen uno
al otro; o bien la significación de lo sincrético en vivencias de la Revelación y Salvación por parte de muchos
cristianos. Esto último me parece una ruta fecunda.
Concluyo esta parte mencionando la rica aunque incipiente discusión sobre los fundamentos de la
inculturación. En términos teológicos, existe un consenso que el modelo es la Encarnación del Verbo en Jesús.
De aquí –como explica P. Suess- brota la norma de la evangelización inculturada; y también los paradigmas y
convenciones de carácter cultural que son y pueden ser modificados; además, cabe reconocer que cada
inculturación es una “aproximaçâo precaria aos misterios de Deus... vivido no imperfeito histórico”.46 No
podemos pues absolutizar formas históricas. Lo absoluto es sólo Dios.
En otras palabras, ninguna forma inculturada de la fe representa toda la Revelación; pero, cada
buena inculturación nos conduce hacia el inagotable Misterio Divino. A la Encarnación como modelo básico
hay que sumar la obra del Espíritu (fuente dinámica de inculturaciones a lo largo de la historia) y ciertamente la
presencia Trinitaria, la Creación, la Pascua Cristiana, la Escatología.47 Entonces, la correlación Evangelioculturas tiene su base en el conjunto de la historia de Salvación. Tomando en cuenta la pluralidad de culturas,
el misterio de Pentecostés puede ser considerado el modelo fundante de la inculturación. Por mi parte, veo que

Antonio A. da Silva (afro-americanos), en M.F. dos Anjos (org.), Inculturaçâo: desafios de hoje, Petrópolis: Vozes, 1994, 157-174,
175-196, 95-120; y a Eleazar Lopez, Teologia India, Cochabamba: Verbo Divino, 2000, 29-59, 154-184.
45

Para lo fenomenológico, veáse Manuel Marzal, El sincretismo iberoamericano, Lima: PUC, 1985; y para el debate teológico en
ambientes afro-brasileros: Mario de França Miranda, “Inculturaçâo da fe e sincretismo religioso” en su Inculturaçâo da fé, 107-128;
y Afonso Maria Ligorio Soares, Interfaces da revelação, pressupostos para uma teologia do sincretismo religioso no Brasil, São
Paulo: Paulinas, 2003, en especial pp. 45-70, 109-121, 199-237.
46

Así se expresa Paulo Suess, “Apontamentos...”, 37-38.
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Vease mi capítulo “Fuentes: encarnación, pascua, pentecostés”, en Inculturación, 61-98, que tiene que ser incrementado con el
misterio trinitario, la creación, y la escatología (ya que todo esto fundamenta la inculturación). Un aporte más denso y completo:
Mario de França Miranda, Inculturaçâo..., capítulo: “A fundamentaçâo teológica da inculturaçâo da fé”, 87-104, cuyos últimos
párrafos se refieren al dialogo inter-cultural e inter-religioso. Ésto podría ocupar gran parte de nuestra reflexión en los años venideros.
Vease tambien G. Collet, “Theologische Begründungsmodelle von Inkulturation” en su ...Bis an die grenzen der erde, Grundfragen
heutiger Missionswissenschaft, Freiburg: Herder, 2002, 184-196.
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el modelo encarnacional se inscribe en el más amplio modelo de la acción del Espíritu en todas las épocas y
culturas humanas. Sobre este punto también hay diversos pareceres.
En cuanto a los sujetos, la teología latinoamericana postula al pueblo de Dios como generador de la
inculturación, y al pobre como su protagonista porque Dios le ama de modo preferencial. En un sentido
eclesial, el sujeto inculturador es la Iglesia particular, en el seno de la Iglesia Universal.
Conclusiones
En el actual contexto mundial, la evangelización inculturada tiene significados concretos y universales. A lo
largo de este ensayo he examinado asimetrías; luego unos factores globales; y a continuación cuestiones
candentes: lo inter-cultural, la misión del pobre, las aporías, energías y bases de la inculturación. En estas
temáticas se ha explicitado lo concreto y universal del Evangelio.
Algunas personas se frustran por la lenta y controvertida implementación de la propuesta inculturadora. Al
respecto hay que sopesar el factor tiempo, y esto se acentúa cuando hay un cambio civilizacional. También
cabe sopesar que la fe tiene sus tiempos (bien distintos a la planificación pastoral). Me uno al deseo de un
numero creciente de creyentes: que la comunidad eclesial, en medio de contradicciones, siga afianzando la
propuesta inculturadora.
Termino con cuatro líneas abiertas. Éstas líneas ya han sido vividas, y también se van trazando hoy y mañana.
Por esto constituyen líneas abiertas. Provienen de la práctica concreta, y estan siendo elaboradas por ustedes,
amables lectores, y por numerosas comunidades en el continente.
Primera línea abierta. La Iglesia es diaconisa de la Basileia de Dios que hace feliz a la humanidad. Éste es el
marco para cada acción y espiritualidad inculturada. No se busca pues algún éxito pragmático ni una autogratificación eclesial. Más bien se trata que todas las personas y culturas sean felices, dada la Buena Nueva de
salvación.
Entonces, nadie puede ser excluido (mediante la pobreza y desempleo, los juegos del mercado, la
discriminación racial y sexual, etc.). Este universalidad de la no-exclusión, según la lúcida anotación de Paulo
Suess48, descarta la ilusión de meter a todo el mundo en un totalitario esquema cristiano. En positivo, según

48

Paulo Suess, “Apontamentos para a evangelizaçâo inculturada”, en Novo Milenio, p. 46: “universalismo salvífico nâo significa
incorporaçâo de todo mundo numa mâo única do Cristianismo... significa ninguém é excluido”.
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Pedro Casaldaliga49, lo aportado por las iglesias cristianas es creer en la voluntad salvífica universal de Dios a
fin de que la humanidad crea en la vida y “se ame en paz”. Así es la diakonía a favor de la fiesta del Reino a la
cual ingresan todos los pueblos.
Segunda línea abierta. La inculturación es hecha en nuestra historia por gente marginada, con la energía de
sus espiritualidades. Esto se debe al amor preferencial de Dios por el pobre; y, consecuentemente, la
evangelización es hecha por comunidades pobres. Al ser reconocidos estos sujetos, también se reconocen sus
espiritualidades. En cuanto a América Latina y el Caribe, en la religiosidad popular hay claras señales de
inculturación de la fe cristiana; así lo establece Mario de França Miranda; y así también he interpretado las
creencias populares en Dios, Cristo y el Espíritu50. En contextos donde abunda el sincretismo, y en regiones del
mundo con una variedad de religiones, hay que reconocer como es inculturada la fe en el Dios de la Vida.
Tercera línea abierta. El dialogo entre culturas/religiones esta en sintonía con la liberadora presencia de Dios;
presencia invocada con muchos nombres. Esto lo afirmamos desde nuestra perspectiva bíblica del Dios
liberador, invocado ayer y hoy de muchas maneras. De manera distinta a nuestras vivencias cristianas, otros
pueblos -con sus espiritualidades- admiran e invocan la bondad de Vivir. Pues bien, personas/grupos de
diferentes religiones dialogamos y actuamos en conjunto para que poblaciones pobres tengan vida en
abundancia.
En esta línea, excelentes orientaciones provienen de las iglesias y teologias de Asia.

51

Amalorpavadass (a

partir de los años 70) propugna la inculturación en la misión social y espiritual de la Iglesia y en relación con
otras religiones, y subraya que ella desafía toda la existencia personal e histórica. Pieris articula la liberación
con la inculturación en Asia (aclarando malentendidos surgidos en los años 80) y lo hace en términos de
comunidades en el seno de las multitudes pobres con sus religiones. En cuanto al pluralismo religioso,
Amaladoss confronta a quienes lo ven como amenaza a la unidad, y más bien lo agradece a Dios “creador de la
infinita variedad de dones”, y expresión creativa de los pueblos. El reciente Sínodo de Asia y su documento
49

Pedro Casaldaliga afirma la “diakonia mayor do Reino, no serviço ao Projeto de Deus... ese Reinar de Deus para que o mundo
creia e para que toda a familia humana de Deus... se ame em paz”, en “O macroecumenismo e a proclamaçâo do Deus da Vida”, en
Faustino Teixeira (org.), O diálogo inter-religioso como afirmaçâo da vida, Sao Paulo: Paulinas, 1997, 35.
50

Ver el capítulo “Uma inculturaçâo privilegiada da fé” (a religiosidade popular), en M. De F. Miranda, Inculturaçâo da fe, 129147; y el capítulo “Dios, Cristo, Espíritu” en mi Teologia en la fe del pueblo, San José: DEI, 1999, 47-91.
51

En mi texto cito a D.S. Amalorpavadass, Gospel and Culture, evangelization and inculturation, Bangalore: NBCLC, 1978, en
especial pgs. 66-67; Aloysius Pieris, “A theology of liberation in Asian Churches?”, en VV.AA., Liberation in Asia, theological
perspectives, Delhi: Vidyajyoti, 1987, 17-38, y su ensayo: “The problem of universality and inculturation with regard to patterns of
theological thinking”, Concilium, 1994/6, 70-79; Michael Amaladoss, Pela estrada da vida, prática do diálogo inter-religioso, Sao
Paulo: Paulinas, 1996, en especial 235-238.
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final ha planteado: “identificar los caminos en los cuales las culturas asiáticas pueden captar el sentido
universal de la salvación del misterio de Jesús y de su Iglesia” (Juan Pablo II, Ecclesia in Asia, 1999, 14, 20).
Algo similar puede decirse de nuestras situaciones latinoamericanas: que reconozcamos en nuestras
culturas/religiones concretas el sentido universal de la salvación.
Cuarta línea abierta. La inculturación desde lo concreto de Jesús tiene calidad universal y católica. Tenemos
pues como base la cristología desde Jesús de Nazaret. Por consiguiente, la inculturación no baja de lo universal
a lo particular. Muy por el contrario. Desde lo concreto de Jesucristo anunciamos y gozamos la salvación
universal. Por eso, no hay que aplicar algo de una religión mundial hacia la pastoral concreta. También por eso
reconocemos en la inculturación concreta la manifestación de la iglesia universal. Marcello Azevedo lo pone
así: “o cristianismo não singulariza ou concretiza um universal a priori... pelo contrario, ele universaliza o
concreto da encarnação de Deus em Jesus Cristo”.52 Por lo tanto, las inculturaciones concretas realizadas en
America Latina, o en cualquier lugar del mundo, son expresiones de una genuina catolicidad.53
Una última anotación. Es bello forjar identidades y proyectos de vida, en respuesta al Evangelio. Lo hacemos
como criaturas del universo, con diversas culturas y trayectorias humanas, con formas de religión y de
increencia. Todo esto se entrelaza y articula para alabar a Dios. En cada rincón de América Latina, alabamos la
belleza de la Salvación en medio de las penumbras globales y de los clamores de los pobres.
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Marcello de C. Azevedo, “Contexto geral do desafio da inculturaçâo”, loc.cit., p. 20.
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Vease Peter Schineller, “Por la inculturación hacia la catolicidad”, Concilium 224 (1989), 113-122; y Robert Schreiter
“Inculturación de la fe o identificación con la cultura”, Concilium, 251 (1994), 31-42, y su The new catholicity, Theology between the
global and the local, Maryknoll: Orbis, 1997.
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JESUS FEZ MILAGRES?

Did Jesus does miracles?

Julio Fontana∗

1. As condições necessárias para a realização de um milagre

Um milagre, segundo Renan, supõe três condições:

1º) A credulidade de todos.
2º) Um pouco de condescendência por parte de alguns.
3º) A aquiescência tácita do autor principal.

1.1. A credulidade de todos – a religiosidade popular

A lenda não nasce sozinha, ajuda-se que ela nasça. É a imaginação popular que faz a bola de neve.
Subentende-se, então, para o sucesso de uma lenda era necessário uma contribuição da crendice
popular.
Para verificar se essa condição foi atendida devemos examinar como o homem do século I d.C.
encarava algo que para ele era inexplicável. Eduard Lohse nos informa que:

O autor está graduando em teologia, reside no Rio de Janeiro. Esse estudo faz parte do livro de sua autoria Os relatos orais e sua
transmissão até a confecção dos Evangelhos, obra não publicada. Todas as citações bíblicas foram extraídas da Bíblia de Estudos NVI,
publica pela Editora Vida.
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No mundo antigo, acreditava-se muito na possibilidade de obtenção de ajuda através de
acontecimentos milagrosos. Os acontecimentos milagrosos ocorriam através de pessoas dotadas de
poderes especiais, que irradiavam força divina. Por onde elas passavam, os prados verdejavam, os
doentes ficavam curados e aconteciam coisas extraordinárias. Como a vida e o destino do homem
depediam de forças sobrenaturais, era importante conhecer seu significado. Por isso, observam-se os
astros para, a partir de seu curso, compreender as leis do macrocosmo, extraindo-se daí conclusões
para o entendimento do destino do microcosmo. Pois o que acontecia com o homem particular estava
escrito nas estrelas. Tentava-se influenciar o percurso do destino por meio de feitiçaria e magia.
Atribuía-se grande importância aos sonhos. As pessoas deviam precaver-se contra os espíritos e os
poderes do mal, para não se tornarem vítimas deles. Regras e amuletos defendiam as pessoas contra os
malefícios dos demônios e impediam sua aproximação. Palavras mágicas secretas, que se revestiam
ainda de maior poder pelo exotismo da fala e da reiteração, tinham o condão tanto de afugentar os
espíritos maus e seus efeitos como de atrair a felicidade. De um amontoado de sílabas formavam-se
palavras escabrosas. Atribuía-se um efeito extraordinário a palavras estrangeiras.i

A faculdade de fazer milagres era considerada como uma licença regularmente distribuída por Deus
para os homens. O primeiro século, como vimos, foi uma época em que se manifestaram em maior
número os carismáticos e os curadores miraculosos. Gnilka nota que isto significa o reviver de
experiências e capacidades que haviam caído no esquecimento ou que haviam passado para segundo
plano por cerca de três séculos. Observa ainda que quase que não nos são conhecidas as razões para o
crescente redespertar do interesse por curadores milagrosos. Um papel importante talvez seja
desempenhado aqui por uma situação geral de crescente miséria.ii
Gerd Theissen nos concede uma explicação para a intensidade da crença em milagres que ocorreu
nesse período histórico. Ele mostrou que a crença em milagres é historicamente condicionada no
sentido de aumentar nitidamente em algumas épocas e recuar em outras. O cristianismo primitivo
pertence ao ápice de uma crença crescente em milagres na Antigüidade. Em nenhuma outra parte são
relatados tantos milagres de uma só pessoa como nos Evangelhos de Jesus. Um fator para o aumento da
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crença em milagres e a aparição de taumaturgos são as tensões entre a cultura do campo e a da cidade,
entre judeus e pagãos, entre formas culturais de vida tradicionais e novas (que só podem ser explicadas
em termos carismáticos). Entre outras coisas, o carisma de fazer milagres e a "magia" podem-se
repetidamente legitimados por milagres carismáticos. Independentemente disso, pessoas simples criam
coragem em face de calamidades concretas ao contar histórias de milagres. Por conseguinte, elas devem
ser lidas não apenas querigmaticamente de "cima para baixo", mas também como expressão de um
protesto humano "de baixo para cima".iii
Portanto, toda a Antiguidade, com exceção das grandes escolas científicas da Grécia e de seus
adeptos romanos, admitia o milagre.
O importante nesse item é sabermos como os ouvintes contemporâneos a Jesus reagiam quando
ouviam um relato de milagre, ou quando presenciavam algo para eles "sobrenatural" (inexplicável).
Martin Dibelius nos mostra a diferença entre a atitude dos galileus e a nossa frente aos milagres:

Os ouvintes de Jesus, dos quais certamente nenhum fora seriamente afetado pela filosofia crítica dos
gregos, julgavam que deviam ver o agir de Deus exatamente nas coisas que não podiam ser explicadas.
Se hoje, em nosso mundo e diante de nossos olhos, acontecesse alguma coisa inexplicável, se um morto
colocado no caixão de repente se levantasse são e salvo... os mais destemidos procurariam eles
próprios pesquisar o ocorrido, os temerosos haveriam de retrair-se, os relutantes chamaria a polícia,
os entusiastas chamariam a imprensa – mas ninguém pensaria em cair de joelhos em adoração! Mas
com os ouvintes de Jesus era exatamente isto o que haveria de ocorrer em face do maravilhoso.
Maravilhoso é aquilo que no momento para eles é inexplicável. Eles não raciocinam em termos das leis
da natureza, não estão interessados em tentativas de explicação; pois é o sobrenatural que eles
percebem naquilo que não tem explicação; pois é o sobrenatural que eles percebem naquilo que não
tem explicação. Adorar ou condenar, ver Deus ou o diabo em ação – para eles quase não existe outra
alternativa. Nós, pelo contrário, queremos ter uma explicação do extraordinário, antes de emitirmos
nosso julgamento.iv
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1.2. Um pouco de condescendência por parte de alguns – o papel dos seguidores de Jesus em sua
reputação como taumaturgo.

Iremos analisar nesse momento o papel exercido pelos primeiros seguidores de Jesus na imputação
do papel de taumaturgo a sua pessoa.
Renan disse: "Para que nasça um milagre, é preciso que alguém seja responsável pelo primeiro
rumor que se espalha; mas, normalmente, não é o ator principal".
Os primeiros seguidores de Jesus tiveram um papel fundamental na disseminação entre o povo de
que Jesus teria sido o maior taumaturgo da história da civilização. Ele superou Moisés, Elias, Eliseu,
Hanina ben Dosa, Simão, Apolônio de Tiana, Dionísio, Vespasiano, entre outros.
Além disso, os milagres eram tidos, à época de Jesus, como a marca indispensável do divino e como
sinal das vocações proféticas. As lendas de Elias e Eliseu estavam cheias desses sinais. Havia sido dito
que o Messias os faria em grande quantidade (é o que se nota a cada página do Talmude). Notamos essa
característica do Messias na resposta supostamente dada por Jesus aos discípulos de João, os quais, a
mando de João, questionaram Jesus se ele era "aquele que haveria de vir". Jesus ordenou que os
discípulos de João Batista retornassem e anunciassem a João o que eles estavam ouvindo e vendo:

"Os cegos vêem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são
ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres; e feliz é aquele que não se escandaliza por
minha causa" (Mt 11.5//Lc 7.22).

A passagem acima, com certeza, é material oriundo da própria comunidade de Q. Talvez tivesse
havido um empreendimento missionário por parte da comunidade dentre os seguidores de João Batista.v
Estes, como nos informa Oscar Cullmann, consideravam a João como Messias. Informa também, o
biblista, que para eles o Messias se confundia com o profeta dos últimos tempos. Segundo os discípulos
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do Batista, João seria, portanto, o profeta escatológico; mas sua função bastava-se a si mesmo e não
tinha a necessidade de ser confirmada pela vinda de um Messias, já que ele mesmo preparava a Deus os
caminhos para o estabelecimento do seu reino.vi
Como bem observa Renan: "unicamente dois meios de prova, os milagres e o cumprimento das
profecias, segundo a opinião dos contemporâneos de Jesus, podiam estabelecer uma missão
sobrenatural".vii Jesus deveria ter feito milagres, porque isso era o esperado para acontecer nos dias que
antecederiam o reino.viii Isaías 35.5-6, por exemplo, diz: “Então se abrirão os olhos do cego e se
destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de
alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto”. Portanto, Jesus fez o coxo andar e os cegos
verem. Do Messias, até mesmo levantar os mortos era esperado. Devido a essa crença Honi, Hanina,
entre outros foram considerados o "Messias".
Os detalhes de muitas das histórias milagrosas são modeladas nos milagres feitos por Elias e Eliseu
em 1 e 2 Reis. Nas narrativas neotestamentárias sobre Jesus, há muita coisa de procedência folclórica.
Como é o caso da narrativa dos porcos em Gerasa. Dois mil porcos se lançaram pela costa do morro no
mar, empurrados pelo demônio enraivecido, e toda manada se afogou (Mc 5. 1-19).
As narrativas de milagres foram todas visando suprir uma narrativa já existente e atribuída a um
outro personagem da história humana. Todos os milagres imputados a Jesus já haviam supostamente
ocorrido. As fontes utilizadas pelos primeiros seguidores foram o Antigo Testamento (no caso
específico de Moisés a obra de Fílon, Vita Mósis o qual descreveu Moisés segundo o modelo de
"homem divino" com certeza serviu como fonte de inspiração para muitas narrativas da vida de Jesus) e
os taumaturgos da época .
Vejamos alguns taumaturgos que podem ter servido de fonte de inspiração para os primeiros
seguidores de Jesus.
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Não muito longe da Galiléia, em Samaria, um mago chamado Simão era aclamado pelo povo como
portador "de poder divino conhecido como Grande Poder" (At 8.10). Notamos também que a crença em
milagres abrangia todas as classes, "do mais simples ao mais rico" (At 8.10). Não possuímos nenhuma
narrativa de milagre de Simão, o mago, contudo, sua inserção no livro de Atos apenas serve para
demonstrar que os "poderes" dos seguidores de Jesus são maiores do que dos taumaturgos da epóca.
Vespasiano e as narrativas de milagres que atribuíram a sua pessoa também serviram como fonte de
inspiração para os seguidores de Jesus. Um relato interessante é aquele que conta que Vespasiano ao
chegar a Alexandria, pouco depois de tomar posse do governo, um cego pediu-lhe que molhasse seus
olhos com saliva, e um paralítico, que lhe tocasse a perna com seu calcanhar. Relata-se que o imperador
atendeu a esse pedido, transmitindo força curativa aos doentes, que recuperavam a saúde (Suetônio,
Vespasiano 7). Compare a estória de cura de Vespasiano com a estória da cura de um cego em Betsaida
(Mc 8.22-26).
Interessante também é o exemplo de Apolônio. O filósofo Apolônio de Tiana, que no primeiro
século andava e ensinava pela Ásia Menor, era enaltecido como homem milagroso, capaz de ajudar os
sofredores e curar enfermos. Portanto, quando se quis fundar a era de Apolônio de Tiana e provar que
sua vida tinha sido a viagem de um deus sobre a Terra, acreditou-se que isso só seria possível
inventando um vasto ciclo de milagres para ele. Uma estória de milagre muito interessante de Apolônio
nos conta que uma moça morreu no dia de suas bodas [...]. Mas Roma inteira estava de luto com ele,
pois a moça provinha de uma distinta família consular. No entanto, quando Apolônio deparou-se com o
séquito fúnebre, ele disse: "Abaixai o ataúde! Quero pôr um fim a vossas lágrimas derramadas pela
moça". A multidão achou que ele ia fazer um discurso fúnebre [...]. Ele, porém, apenas tocou a morta,
disse algumas palavras inintelegíveis e despertou a moça da morte aparente (Filostrato, Vida de
Apolônio, IV, 45). Compare essa ressurreição com 1 Rs 17.17-24 e Lc 7.11-17.
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Outro estória de exorcismo, só que agora realizada por Eleazar, contada por Josefo se assemelha
bastante com o exorcismo contado em Mc 5.1-20. Esse estória diz que Eleazar libertou na presença de
inúmeras testemunhas um homem de um mau espírito. Josefo conta que Eleazar colocou sob o nariz do
possuído um anel que continha uma das raízes prscritas por Salomão, fez o doente cheirá-la e então
arrancou o mau espírito através do nariz. O possesso veio abaixo imediatamente, e Eleazar adjurou o
espírito a nunca mais retornar ao homem, enquanto proferia o nome de Salomão e os encantamentos
compostos por ele. No entanto, para provar às pessoas presentes que ele realmente possuía tal poder,
Eleazar depositou não longe dali uma taça ou uma bacia cheia de água e ordenou ao mau espírito que a
derrubasse ao sair do homem, para convencer os espectadores que ele o abandonara (Josefo,
Antigüidade Judaicas, 8.46-48). Compare também com a estória contada em Filostrato, Vida de
Apolônio IV, 20).
Os casos de taumaturgos que mais se aproximam de Jesus são os de Honi que era conhecido por
causa de sua mágica para chover (realizada traçando um círculo mágico). A tradição rabínica tinha uma
visão crítica dele (Taan III, 8), mas Josefo o avlia de forma positiva (Ant 14.22-24). O mais interessante
de todos é Hanina ben Dosa do século I d.C., que como Jesus também atuou na Galiléia. Sem dúvida, a
tradição sobre ele foi escrita bem depois de sua aparição, o que torna quase impossível comparar o
Hanina histórico com o Jesus histórico. Mas em todo caso é instrutiva uma comparação das tradições de
milagres de ambos. A tradição sobre Hanina relata:

a) Uma miraculosa imunidade contra mordidas de cobra (bBer 112b; ver Mc 16.17; At 28.5-7).
b) Duas curas a distância por meio de oração (bBer 34b; ver Mt 7.5-13//Lc 7.1-10).
c) Poder sobre demônios (bPes 112b).
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Existem outras semelhanças entre Hanina e Jesus. Hanina como Jesus viveu numa deliberada
renúncia de posses (bTaan 24b, 25a) e era indiferente em relação as questões rituais. Os
contemporâneos e a tradição aproximaram-no de Elias, como fizeram com Honi e Jesus. Como também
no caso de Jesus, a seu respeito não se relata nenhuma interpretação da Lei (uma halaká). Três de seus
ditos de sabedoria foram preservados no tratado Pirqe Abot (Ab III, 9-10). Theissen diz que Hanina
poderia ter vindo do mesmo ambiente de Jesus. Diz ainda que é digno de nota que se atribua aos
carismáticos taumaturgos na tradição rabínica um status de filho de Deus: Hanina ben Dosa é designado
pelo próprio Deus como "meu filho" (bTaan 24b; cf. Mc 1.11; 9.7 par). A forma de se dirigir a Deus
como "Abbá" aparece apenas duas vezes na literuatura rabínica: na boca de Honi (bTaan 23a) e de seu
neto Hanan ha-Nehba (que também era mago e fazia chover, bTaan 23b. Finalmente, Theissen declara
que os paralelos com Jesus, que particularmente no contexto dos milagres é visto como "Filho de Deus"
e é conhecido por dirigir-se a Deus como "Abbá", são óbvios.ix
Além dos seguidores de Jesus que tentaram o transformar no taumatugo por excelência, devemos
considerar que muitos judeus, devido a crescente miséria, se fingiam de deficientes físicos a fim de
ficarem mendingando nas estradas, nas cidades e no Templo. Joachim Jeremias nos informa melhor
sobre o assunto:
Jerusalém, já no tempo de Jesus apresentava-se como um centro de mendicância. A distribuição das
esmolas era considerada particularmente meritória se feita na cidade santa, que mantinha essa
mendicância. Não é de admirar que já não houvesse pessoas que simulavam cegueira, fingiam-se de
surdas, estropiadas, hidrópicas, coxas, etc. A semelhança entre hoje e antigamente é tão grande que,
ainda há uma dezenas de anos, encontravam-se leprosos, pedindo esmolas nos seus lugares habituais,
no caminho do Getsêmani. A entrada na cidade santa era-lhes proibida; para protegerem-se das
intempéries, sentavam-se sob as portas, consideradas como ainda não fazendo parte da cidade
propriamente dita.x
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Mas qual o papel prático de uma atribuição de taumaturgo a Jesus para os primeiros seguidores de
Jesus?
No discurso de envio (Mc 3.13-16; Mt 10.1//Lc 9.1), a comunidade que elaborou as estórias de
milagres (Congregação de Israel) cria o artifício o qual Jesus teria delegado o poder de cura e exorcismo
para os doze, que no final desembocaria neles próprios.

Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu
doze, designando-os apóstolos, para que estivessem com

ele, os enviasse a pregar e tivessem

autoridade para expulsar demônios (Mc 3.13-16 – grifo meu) .

Dificilmente no decurso do ministério de Jesus, que foi um ministério ininterrupto, tenha ocorrido tal
espécie de envio, certamente, isso retratava a situação cotidiana da própria comunidade, a qual estava
enviando missionários para todo Israel.

Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os doze para junto de si, enviou-os
de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as instruções: "Não
levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em
seus cintos [...]". Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e
unigiam muitos doentes com óleo, e os curavam (Mc 6.6b-13; Mt 10.1,5-14; Lc 9.1-6).

A comunidade (chamaremos daqui por diante de Congregação de Israel) que elaborou as estórias de
milagres era altamente voltada para o campo missionário. Portanto, utilizaram o artíficio dos
taumaturgos da época para obterem um maior sucesso missionário.
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Assim sendo, ao estudarmos os milagres de Jesus devemos estar cientes que os relatos pertencem
mais ao folclore popular e as crenças das primeiras comunidades do que do próprio Jesus.
Diante do que foi exposto nesse item, notamos que possivelmente os primeiros seguidores e as
comunidades as quais as tradições "viveram" transformaram Jesus em um taumaturgo nos moldes da
época, como contemplamos em Hanina ben Dosa. Isso mostra que num primeiro momento, a pregação
cristã era altamente carismática e dependente do resultado das obras de poder. Esse estilo de pregação
parece não ter obtido sucesso nos pequenos lugarejos vizinhos a Carfanaum. Eles não viam Jesus como
o taumaturgo por excelência.
Finalizando, mostro que Günther Bornkamm pensa da mesma forma, entretanto, ainda crê que haja
algum núcleo histórico nos relatos. Ele declara que:

Ningúem negará que Jesus teve poderes que o capacitavam a curar os que estavam acabrunhados por
espíritos maus. Seus contemporâneos não tinham a mínima dúvida de que tais poderes eram
miraculosos. Mas é igualmente óbvio que, no cristianismo das origens, muitos milagres, detalhes
particulares e mesmo cenas inteiras das narrativas de outros taumaturgos fazedores de milagres, foram
tranferidos a Jesus, para proclamá-lo como verdadeira fonte de ajuda. Nas narrativas do Novo
Testamento sobre Jesus, existe muita coisa que procede do folclore contemporâneo e que foi deixada no
estado cru em que originalmente se encontrou.xi

1.3. A aquiescência tácita do autor principal

Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade,
impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples
ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: "Este homem é o poder divino conhecido como Grande
Poder". Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo (At 8.9-11 –
grifo meu).
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Dos taumaturgos os quais citamos no primeiro item, todos eles se esforçaram para difundir a fama de
taumaturgo, como o fez Simão, o Mago. A única exceção, talvez seja Vespasiano (70 d.C.) que tornouse involuntariamente um taumaturgo devido à crença popular.
O papel do autor, segundo Renan, se limita a não reclamar contra a reputação que lhe atribuem.
Mesmo que ele reclame, será inútil; a opinião popular será mais forte que ele.xii
Renan cita um caso que ilustra bem isso:

Um homem que se envolveu com os recentes movimentos sectários da Pérsia me contou que, tendo
fundado em torno dele uma espécie de franco-maçonaria, cujos princípios foram bem aceitos, logo se
viu eleito profeta, e a cada dia ele se surpreendia ao saber dos prodígios que ele havia feito. Uma
multidão de pessoas queria morrer por ele. Sua lenda, de alguma forma, corria na frente dele, e o teria
arrebatado, se o governo persa não o tivesse tirado da influência de seus discípulos.xiii

Pelo que parece nos relatos dos Evangelhos, Jesus só foi taumaturgo tardiamente, e a contragosto.
Caso contrário, dificilmente seriam explicados os seguintes ditos do Jesus histórico.

Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: "Mestre, queremos ver um sinal miraculoso
feito por ti". Ele respondeu: "Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso! Mas nenhum
sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas" (Mt 12.38, 39//Lc 11.29; Mt 16.4; Mc 8.11).

O papel de taumaturgo imputado a ele, em certos momentos lhe era desagradável (Mt 17.16; Mc
9.18, Lc 9.41). Destarte, poderíamos crer que lhe impuseram essa reputação de taumaturgo, enquanto
ainda estava vivo e que após sua morte aumentou ainda mais, inclusive com o relato da ressurreição. As
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primeiras comunidades tiveram um papel essencial no aumento da crença entre os seguidores de Jesus
que ele tinha sido e ainda era (agora por meio dos missionários) um curandeiro.
Será que Jesus se esforçou para ser conhecido como taumaturgo?

"Mestre", disse João, "vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo,
porque ele não era um dos nossos". "Não o impeçam", disse Jesus. "Ninguém que faça um milagre em
meu nome, pode falar mal de mim logo em seguida. (Mc 9.38, 39; Lc 9.49, 50).

Luís Alonso Schökel nos informa que os homens dessa passagem são exorcistas profissionais, talvez
itinerantes, que, conhecida fama de Jesus, invocam seu nome nos exorcismos.xiv Notamos na atitude de
Jesus que mesmo contrapondo-se a um papel de taumaturgo, não lutou contra a fama que crescia dentre
o povo a qual ele era um realizador de milagres.

2. Implicações sociais dos relatos de milagres

Todos os desprezados do judaísmo ortodoxo eram seus preferidos (Ernest Renan, Vida de Jesus, p. 217)

A implicação social dos milagres, a qual a maior parte dos estudiosos deixam de lado, para nós
possui um grande valor. No decorrer do ministério de Jesus notamos que uma das características da sua
proposta para o reino era o igualitarismoxv e a inclusão social. Os publicanos, prostitutas, cegos, coxos,
mulheres e etc, todos eram "marginais", ou seja, eram excluídos da sociedade judaica (os gentios não
tiveram nenhum papel, nota-se que não há gentios dentre os principais seguidores de Jesus). Portanto, as
pessoas que recebem os milagres estão na margem da sociedade judaica. Tratavam-se de casos de
doentes desenganados, incluindo possessão demoníaca e morte. Uma verificação acurada mostra que os
personagens desses relatos são candidatos com pouca chance de serem resgatados pela sociedade de
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Israel. Nenhum deles seria levado ao ostracismo pelas atitudes judaicas de então, mas todos eles
estariam fora das classificações quando os sacerdotes priorizassem os papéis sociais de importância
para a sociedade de trabalho judaica. Destarte, os milagres significavam inclusão social, uma proposta
de uma sociedade (reino) igualitária e sem discriminação de sexo, idade, status social, classe
econômica, e etc. Todos os judeus estariam unidos no reino de Deus.
Para os da Congregação de Israel, Jesus era o fundador de um movimento novo, seria como Moisés,
os líder da saída dos filhos de Israel do Egito, e como Elias, o profeta cuja aparição resgataria o legítimo
papel dos filhos de Israel como povo de Deus. Esse fato demonstra que a proposta de Jesus era
conduzida e orientada para as pessoas socialmente marginais que não se encaixava nos padrões do povo
judeu. Para que uma incongruente mistura de pessoas fosse legitimada, de acordo com os padrões
judaicos, seria necessária uma boa quantidade de "milagres" de algum tipo.
Isso é retratado, por exemplo, nas refeições de Jesus e seus discípulos com publicanos e pecadores.
Como bem é explicado na Bíblia de Estudo NVI, comer junto com alguém era sinal de amizade.xvi

!

Joachim Jeremias nos informa que nas três festas principais do judaísmo, todos estão obrigados a

comparecer no Templo, exceto o surdo, o débil mental, o menor, o homem com órgãos obstruídos
[=sexo duvidoso], o andrógino, as mulheres, os escravos não libertos, o coxo, o cego, o enfermo, o
ancião e aquele que tiver impedido de subir a pé [à montanha do Templo]. Joachim Jeremias,
Jerusalém nos Tempos de Jesus, São Paulo: Paulus, 4ª edição, 2005, p. 109.

Esse filosofia de inclusivismo social permaneceu em algumas comunidades, como esta que produziu
as estórias (ou relatos) de milagres. Nessa comunidade o povo etnicamente misto era congregado para
as refeições em comum, tinha líderes que se preocupavam com a associação e suas necessidades, talvez
possuíssem alguma metodologia de distribuir alimentos entre os seguidores e poderiam estar num
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processo de criar ritualismos e simbolismos para suas refeições comuns. Eis aqui um movimento de
Jesus, que prestou atenção em seus membros, verificou a formação social em andamento, deliciou-se
com sua inovação, teve consciência de quão estranho deveriam parecer para os outros, surpreendeu-se
ao imaginarem-se em comparação com outros povos, considerou fascinante a comparação com "Israel",
e divertiram-se tentando vários cenários antes de estabelecer o conjunto de milagres que personificava
Jesus nos papéis de um Moisés e de um Elias.
Veja-se que não existe polêmica nestas estórias, como se outras maneiras de pertencer a Israel
fossem erradas, nem nenhuma reivindicação de quanto ao movimento de Jesus ser a única forma correta
de ser judeu. Observe-se que não existe referência de qualquer conflito que Jesus tenha tido com as
autoridades judaicas e nenhuma necessidade de pensar que este povo tenha sido transformado pela
mensagem de uma dramática crucificação ou milagrosa ressurreição. Foi uma audaciosa combinação de
idéias que produziu este conjunto de estórias, mas uma combinação que pode ser imaginada para um
movimento no norte da Palestina à busca por um mito de origem. Moisés era o legendário profeta-rei de
especial significância para o épico Samaritano, e o ciclo de estórias Elias-Eliseu era uma tradição do
reino norte de Israel. Moisés e Elias não eram propriedade privada dos judeus. Uma vez, que a idéia de
usar as estórias de milagre para remodelar o movimento de Jesus como uma nova "Congregação de
Israel" estava em andamento, outros conjuntos de milagres poderiam ser criadas para ilustrar outras
características dessa congregação.

3. A origem dos relatos de milagres

Jesus efetuou atos poderosos nas cidade judaicas de Corazim, Betsaida (Mt 11.21) e Carfanaum
(11.23). Mas, como notamos nos Evangelhos, os habitantes dessas cidades não sentiram nenhuma
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motivação em tirar conseqüências dos atos de Jesus, ao que ele afirma que as gentes gentias de Tiro e
Sidom teriam reagido diferentemente, caso nelas se tivessem operado tais atos.
Em Nazaré Jesus não praticou milagres em razão da incredulidade deles (Mt 13.58). Destarte, essas
quatro cidades podem ser descartadas quanto à possivel coleção de milagres. Se notarmos bem podemos
estender um perímetro da região incrédula (aos atos de Jesus), a qual cobre toda a região que Jesus
percorreu no decorrer do seu ministério.

"Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra"
(Mc 6.4).

Possivelmente, os missionários da Congregação de Israel estavam sofrendo resistência dos ouvintes
de Nazaré, assim como receberam em Carfanaum, Betsaida e Corazim. Podemos supor que eles
obtiveram grande receptividade na região da Síria.
Destarte, tudo nos leva a crer que as maiores coleções de milagres tenham sido reunidas na região
limítrofe galilaico-síriaca, e que o empreendimento missionário dessa comunidade obteve muito sucesso
nas cidades de Tiro e Sidon. Os próprios Evangelhos nos mostram isso. Jesus atesta que essas duas
cidades seriam fortes pólos positivos de transmissão dos relatos de milagres de Jesus (Mt 11.21//Lc
10.13).

"Ai de vocês, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom,
há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo cinzas".

Tiro e Sidom eram cidades no litoral da Fenícia, ao norte da Palestina (48 Km de Carfanaum). Jesus,
segundo o Evangelho de Marcos, se retirava aos redores dessas cidades (Mc 7.24-26).
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"Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria
que ninguém o soubesse; contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que
ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou aos seus pés. A
mulher era grega, siro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio".

Porém, não creio que o próprio Jesus tenha alguma vez ido a essas cidades. Mais provável que
missionários cristãos tenham se voltado para essas cidade bem precocemente. Portanto, Tiro ou Sidom
receberam a fé cristã muito cedo, como resultado dos primeiros empreendimentos missionários da
Congregação de Israel. Essa comunidade conheceu o Jesus taumaturgo, pois se apresentou muito
receptiva aos relatos de milagres, e que, posteriormente uma coleção deles pode ter chegado até nós
hoje, por meio do Evangelho de Marcos. Quem não creu nos milagres não iria ficar colecionando
relatos de milagres de Jesus, iria? Verificamos, portanto, que nessa região existiu um pólo de
transmissão de cunho positivo para os milagres.
Mostro para vocês que algumas coleções podem ter suas origens, aproximadamente, localizadas.
Marcos, com certeza utilizou a coleção de milagres de alguma dessas cidades, como notamos, apenas
em suas fontes é apresentado o relato do exorcismo da filha da mulher siro-fenícia (Mc 7.24-30) e que
depois Mateus adotou (Mt 15.21-28).

!

Onde se cria nos milagres de Jesus, conseqüentemente, era um local propício para uma fonte

positiva dessa espécie de tradição. Portanto, não é sem razão que Marcos apresenta 156 versículos de
narrativas de milagres contra 119 da história da paixão.

4. Será que o Jesus histórico fez milagres?

4.1. O que é um milagre?
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Os que cercavam Jesus, provavelmente, se impressionavam mais com seus milagres do que com suas
pregações. Kümmel observa que o primeiro fato a chamar a atenção é que a respeito de Jesus não só se
relata que ele pregou, mas que também efetuou determinadas ações que provocaram admiração. Tanto o
próprio Jesus, como manifestações de seus contemporâneos, não ligados a ele, atestam com toda a
fidedignidade que Jesus praticou atos que por parte do povo devem ter sido considerados algo
extraordinário. Os Evangelhos registraram um grande número de relatos sobre curas, ressurreições de
mortos e milagres que alteraram as leis da natureza, todos os praticados por Jesus.xvii
Mas mesmo assim resta a pergunta se o Jesus histórico realizou milagres. Como já disse
anteriormente, creio que sim. Jesus pode ter orado pessoas enfermas, perdoado pecados e expulsado
demônios. Se ele obteve êxito alguma vez não podemos dizer, pois, a questão do sobrenatural para nós
somente é decidida com inteira certeza, pela única razão de que não há como acreditar em algo ao qual
o mundo não oferece nenhum traço experimental. Como diz Renan, os milagres são dessas coisas que
nunca acontecem; somente as pessoas crédulas acreditam vê-los; não se pode citar um único que se
tenha passado diante de testemunhas capazes de constatá-los; nenhuma intervenção particular da
divindade em qualquer acontecimento que seja foi provada. Como não foram criadas as condições
ideais de verificação da ocorrência de um milagres, ou seja, observadores qualificados, instrumentos de
aferição, isolamento dos personagens participantes do evento, etc, não podemos afirmar com absoluta
certeza se Jesus realizou atos sobrenaturais ou não. A princípio podemos observar que nenhum evento
sobrenatural descrito nos Evangelhos pode ser considerado como real sem sombra de dúvidas. Aí que
entra a questão da fé: "Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos"
(Hb 11.1).
Diante do que foi exposto, a melhor definição para milagre até hoje mais coerente com a Bíblia foi
dada por Bultmann, que ensina:
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1)

O milagre é ação de Deus, diferentemente de um acontecimento natural que se origina a partir de
suas causas naturais ou da vontade e atuação humana;

2)

O milagre é um acontecimento milagroso contra naturam, sendo que o termo “natureza” é
concebido como o processo natural que transcorre numa ordem regular.

Para Bultmann “a idéia de milagre como acontecimento miraculoso tornou-se impossível para nós
hoje, porque entendemos o processo natural como processo que segue leis, concebendo, portanto, o
milagre como ruptura do nexo baseado em leis do processo natural; e esta idéia não é mais concebível
para nós hoje”. Mesmo não admitindo a segunda forma de milagre não nega a primeira, contudo, ensina
que a ação de Deus sempre será inconstatável aos olhos humanos. Deus age em secreto. Deus não é
constátável, portanto, o milagre também não. Bultmann explica que “o milagre enquanto milagre é
abscôndito, abscôndito para a pessoa que não vê a Deus nele. Está claro, portanto: 1) que o milagre do
qual fala a fé de fato não é um evento miraculoso; pois este é justamente um acontecimento constatável;
2) que o milagre não fundamenta a fé no sentido de que ele, como acontecimento constatável,
permitisse que se venha a inferir dele a existência do Deus invisível”. Continua Bultmann “a
abscondidade de Deus não significa sua invisibilidade de modo geral; ela não significa primordialmente
que ele é inacessível para os sentidos, para o experimento, mas ele é abscôndito para mim”.xviii

4.2. Que espécies de milagres Jesus praticou?

Podemos dizer que quase todos os milagres que Jesus julgou ter praticado parecem ter sido milagres
de cura. Um dos tipos de cura que Jesus operou mais freqüentemente foi o exorcismo, ou a expulsão dos
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demônios (dos 31 milagres que constam nos Evangelhos, segundo inventário usado por John Dominic
Crossan, 17 deles são de cura e seis de exorcismos. Só que exorcismos também podem ser arrolados
como cura).
Uma facilidade estranha em acreditar nos demônios reinava em todos os espíritos. Era uma opinião
universal, não só na Judéia, mas no mundo inteiro, que os demônios se apoderam do corpo de certas
pessoas e as fazem agir contra sua vontade. Geza Vermes, observa que, ao longo de toda a tradição
judaica do Antigo Testamento, a cura era um monopólio divino. Ele diz: "O recurso a um médico, em
vez do recurso à oração, é considerado como prova de falta de fé, um ato de irreligiosidade, que merece
castigo". Isso é importante por que nos mostra que para os judeus os homens ficavam doentes porque
pecavam, e apenas quem podia remir pecados era Deus. Creio que essa questão juntamente com a
implicação social da cura (assunto que já abordamos, item 2) é o ponto-chave que pode nos mostrar a
verdadeira relação de Jesus com o exorcismo e os milagres de cura. A estória de milagre contada no
Evangelho de Marcos 1.40-45 (Mt 8.1-4//Lc 5.12-16) que muito certamente remonta ao Jesus histórico,
nos mostra que Jesus não era um taumaturgo, no sentido estrito do termo. Vejamos o texto bíblico:

Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe os joelhos: "Se quiseres, podes purificar-me!" Cheio de
compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero. Seja purificado!" (Mc 1.40,41 – grifo
meu)

Jesus nessa estória não declara o leproso curado e sim purificado. Luís Alonso Schökel afirma que
não é certo que se tratasse de lepra em sentido clínico estrito. Em todo caso era uma enfermidade grave
de pele, que provocava impureza legal e excluía a pessoa da comunidade. Observa também Schökel que
a cura tinha que ser testemunhada oficialmente (Lv 14.2-32); os sacerdotes diagnosticavam, não
curavam.xix Talvez por isso Jesus tenha mandado o leproso purificado ao Templo.
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Vejamos outra estória de cura que também pertence ao Jesus histórico (Mc 2.1-12; Mt 9.1-8//Lc
5.17-26).

Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo
até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela
abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham,
Jesus disse ao paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados" (Mc 2.3-5 – grifo meu).

Um paralítico é um doente grave, morto em vida. Segundo a concepção antiga, a doença está
intimamente vinculada ao pecado: talvez como efeito da sua causa, ou como sintonia de um mal
inferior. Em sua instrução sobre a doênça Ben Sirac recomenda: "reza a Deus e ele te fará sarar... limpa
teu coração de todo o pecado" (Eclo 38.9-10). Portanto, Jesus não declara o doente curado e sim perdoa
os pecados dele.
Outro estória de milagre a qual possui uma grande probabilidade de pertencer ao Jesus histórico é a
cura do cego Bartimeu (Mc 10.46-52; Mt 20.29-34//Lc 18.35-43).

Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão,
estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sendo à beira do caminho
pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: "Jesus, Filho de Davi, tem
misericórdia de mim!". Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais:
"Filho de Davi, tem misericórdia de mim!" Jesus parou e disse: "Chamem-no". E chamaram o cego:
"Ânimo! Levante-se! Ele o está chamando". Laçando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e
dirigiu-se a Jesus. "O que você quer que eu lhe faça?", perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu:
"Mestre, eu quero ver!" "Vá" disse Jesus, "a sua fé o curou". Imediatamente ele recuperou a visão e
seguiu Jesus pelo caminho.

Esse episódio certamente aconteceu, só que na verdade Bartimeu não era cego, mas um mendigo que
se passava por cego para receber esmolas. Irei citar novamente Joachim Jeremias:
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Jerusalém, já no tempo de Jesus apresentava-se como um centro de mendicância. A distribuição das
esmolas era considerada particularmente meritória se feita na cidade santa, que mantinha essa
mendicância. Não é de admirar que já não houvesse pessoas que simulavam cegueira, fingiam-se de
surdas, estropiadas, hidrópicas, coxas, etc.

As próprias atitudes de Bartimeu nos leva a acreditar nessa hipótese. Note a velocidade e agilidade
que esse "cego" apresenta no relato do Evangelho. Pessoas cegas, por mais agéis que sejam não são tão
agéis como as pessoas normais. Eles se demoram mais para fazer um certo percurso. Jesus também não
diz que ele curou o cego e sim que a fé demonstrada pelo cego que houve de curá-lo. Os títulos os quais
o cego utiliza para chamar Jesus são próprios das crenças populares da época: Filho de Davi e Mestre.
Essas são as obras de poder as quais creio que remontem ao Jesus histórico. Na verdade devem ter
existido muitos outros exorcismos e curas além desses, contudo, sempre apresentando o mesmo padrão.
Ora Jesus perdoa os pecados, ora ele faz uma oração pelo enfermo, ora a fé do próprio enfermo o cura.
Pelo que vimos, Jesus cria em demônios, afinal, ele como filho de sua época, era devedor, como
tantos outros, da compreensão dos fenômenos na medida em que sua cultura e os avanços da medicina
da época o permitiam. Isto significa que o seu nível de conhecimento humano era limitado como o de
qualquer outra pessoa. Por isso, é muito provável que também ele cresse em “demônios” como sendo
“espíritos maléficos e contrários a Deus” e que praticasse exorcismos por ser esta a maneira pela qual,
para seus conterrâneos e para ele próprio, uma libertação dos demônios era esperada e suscetível de ter
eficácia. Vejamos com mais profundidade essa relação entre doênça física e espíritos demoníacos.
O que é enfermo e endemoniado?
Agora devemos diferenciar enfermos de endemoninhados, pois no Novo Testamento os que sofrem
de alguma doênca interna, imperceptível aos olhos dos homens da época, são logo chamados de
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endemoninhados e atribui-se a causa da enfermidade aos demônios (jamais ao diabo). Oscar G.
Quevedo nos esclarece quanto a quem se chamava de endemoninhado:

Chamavam-se "endemoninhados" os que estavam doentes por causas não-aparentes, internas, e como
tais inobserváveis e portanto misteriosas para os conhecimentos médicos da época. Falo de doenças
internas, não só psicológicas [...]. Quando a causa é preceptível, visível, talvez até palpavel, nunca nos
Evangelhos o doente é considerado como endemoninhado.xx

Esta regra explica perfeitamente por que doenças como a cegueira, lepra, uma mão atrofiada, um
fluxo sanguíneo, entre outras, não são remetidas à ação de demônios – todas elas apresentam causas
exteriormente detectáveis. Já outras doenças cujas causas eram desconhecidas ou não plenamente
identificáveis pela medicina eram tidas como demoníacas. Este é o caso da epilepsia, por exemplo. A
que atribuí-la, considerando-se os sintomas repentinos e destrutivos, senão à ação de poderes nocivos,
fora do controle humano? O mesmo vale em relação a surdez e mudez. Ora, que explicações poderiam
ser dadas aos contenrrâneos de Jesus o fato de existirem pessoas com língua, mas sem poder de voz, e
com ouvidos, mas sem poder de audição? E, por último, pensemos no caso do demente de Mc 5.1-20.
Hoje sabemos que a loucura pode ter causas psíquicas, funcionais, hormonais ou cerebrais. Mas todas
elas são internas e não detectáveis no confronto exterior com a pessoa. Logo, creditava-se no passado a
insanidade à ação demoníaca.xxi
Nos dias de Jesus e dos Evangelhos era muito comum a crença que demônios causam doenças físicas
nos homens. Theissen crê que os exorcismos e terapias podem em essência remeter ao Jesus histórico
(após "remover" um deslocamento popular e um enriquecimento por temas gerais de milagres). Outros
milagres, para Theissen, têm apenas uma conexão indireta com ele: são criaçoes poéticas do
cristianismo primitivo formadas pela fé pascal. Mas absolutamente não se pode duvidar de que Jesus
realizou exorcismos e terapias.
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Para os judeus as doenças estavam estritamente relacionadas com o pecado e o único que podia remir
pecados era Deus, logo só ele podia curar. Mas Deus só podia operar, para a paz e harmonia da
sociedade, através dos canais constituídos. Ou seja, por meio da religião oficial, instituída no Templo de
Jerusalém. Daí começamos a perceber que Jesus incomodava quando se tem uma idéia de que se tratava
de alguém que operava curas "por fora". Ele se arrogava o direito de remir os pecados, e nada exigia dos
curados. Crossan diz que quem opera o sobrenatural fora do enquadramento da religião oficial desafia
os poderes constituídos.
Contudo, não é correto pensar que, na Antiguidade, a crença em demônios era generalizada. Existia a
medicina “científica” apresentada por Hipócrates (século V a.C.) em seu escrito De morbo sacro (Da
doença sagrada) que, ao invés de recorrer à crença em demônios, procura pelas causas naturais das
doenças. Um outro escritor do século II d.C., o sofista Luciano de Samosata, sabe ser extremamente
cético em relação a demônios, fantasmas e espíritos de mortos em seu escrito Philopseudes (O falso
amigo), em que debocha dessas crenças em ascenção junto à classe alta da época. Um outro
testemunho, diretamente ligado ao século I de nossa era, nos fornece At 23.8: [...] pois os saduceus
declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito [...]”. Ou seja: a crença em demônios não era
simplesmente uma obrigação cultural da época. Creio que um dos mais influentes fatores para a
disseminação dessa crença seja em virtude as precária qualidade de vida do homem do século I d.C.
Entretanto, ao meu ver, as estórias de milagres de Jesus somente remontam ao Jesus histórico se
estiverem de acordo com as características a seguir:

a) Na opinião de Jesus, as suas ações nunca pretenderam ser um poder que demonstrasse sua
incumbência divina e servisse para um melhor juízo de sua pessoa, ou seja, as ações de Jesus não têm
poder demonstrativo.
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b) Jesus recusa conceder um sinal demonstrativo que sirva de legitimação para as suas palavras.

c) Jesus não reivindicou fé em sua pessoa, mas sempre em Deus.

d) O propósito de ressocialização dos excluídos tem que estar implícito nas estórias de curas e
exorcismos.

e) Jesus ia de encontro ao monopólio religioso do Templo.

5. A forma dos relatos de milagres de Jesus

As curas, exorcismos e outros milagres, transmitidos em abundância, sobretudo em Marcos,
constituem um tipo de tradição sobre Jesus totalmente diversa, completamente independente dos ditos.
Alguns especialistas acham muita semelhança entre as obras de poder de Jesus e histórias helenistas
pagãs sobre grandes taumaturgos. Outros afirmam que os relatos de curas, exorcismos e milagres de
Jesus são inspirados na tradição veterotestamentária, principalmente nos personagens de Elias e Eliseu.
É incontestável que os relatos possuem paralelos no que se contava na época de Jesus a respeito de
feitos miraculosos efetuados por deuses redentores, por imperadores, por vultos redentores pagãos.
Numa outra forma também existe semelhança entre os relatos evangélicos e o que se narrava sobre
feitos de mestres judeus. Existem, portanto, inúmeras analogias entre as histórias de milagres não cristãs
e os relatos evangélicos, sobretudo no que diz respeito a detalhes. Porém, é igualmente óbvio que
determinados tipos de milagres são inconcebíveis ou raramente encontráveis no contexto dos
evangelhos sinóticos. Dentre esses podem-se enumerar os seguintes: milagres efetuados com a
finalidade de punir, de auto-auxiliar-se, de recompensar, e os que pretendem demonstrar aptidões de
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efetuar mágicas (exceções que devem ser analisadas criticamente são Mt 17.24ss.; Mc 11.12ss par.). Há
que se dizer especialmente que certos relatos evangélicos correspondem surpreendetemente às histórias
de milagres do mundo contemporâneo, com suas práticas mágicas e a ausência de uma relação pessoal
entre o que efetuou o milagre e o que por ele foi curado (Mc 8.22-26). Existem ainda outros relatos que
quase não possuem tais aspectos (Mc 3.1-5). Essa constatação de caráter histórico-religioso coincide
com a pesquisa da história da forma, que concluiu que os relatos que apresentam numerosos aspectos
"miraculosos" via de regra nada ensinam sobre Jesus e sua mensagem. Existem, contudo, outros relatos
nos quais a ação de Jesus fornecem elementos para um estudo de sua pessoa e doutrina. Estas
constatações nos levam a concluir que, nos Evangelhos, os relatos a respeito de atos extraordinários de
Jesus, nem todos têm sempre o mesmo caráter. Igualmente concluímos que, por essa razão, uma parte
dos relatos está fortemente fundamentada nas tradições antigas, porque caracterizam Jesus em sua
peculiaridade e apresentam sua pregação no contexto da narração de um feito de Jesus. Concluímos,
pois, que nesses relatos é colocado diretamente diante dos ouvintes Jesus, e não simplesmente um feito
miraculoso. Não se podedendo duvidar da proibidade histórica dos relatos, consequentemente fica
aberta a questão, se os relatos que estão primariamente interessados no acontecimento miraculoso,
originariamente tiveram algo a ver com Jesus ou se, pelo menos, constituem mutações de relatos
originais.xxii

6. A tradição dos milagres em diferentes camadas da tradição

No Evangelho de Marcos os milagres ocupam um espaço relativamente amplo. Nesse Evangelho os
milagres estão sob o signo de uma luta travada por Jesus, o Messias e Filho de Deus, contra Satanás e as
forças do mal. Dentro deste quadro histórico de cunho mitológico não é de se admirar que os
exorcismos alcancem um destaque mais amplo. No Evangelho de Mateus domina a palavra de Jesus,

Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture

Edição nº 02 – Out/ Nov/ Dez 2005

predominam as composições de discursos, a começar pelo Sermão da Montanha. Os milagres ocorrem
acompanhando a palavra e subordinados a ela (Mt 4.23, cf. 9.35). No Evangelho de Lucas, Jesus se dá a
conhecer como o grande benfeitor e profeta escatológico de seu povo, como é resumido em At 10.38.
Para o Evangelho de João supõe-se muitas vezes que o evangelista tenha recorrido a uma fonte antiga
contendo preferencialmente milagres e que é chamada a fonte sêmeia. Para esse Evangelho o que
importa é entender os milagres de Jesus como sinais e aceitá-los na fé, como sinalizadores à beira da
estrada, apontando para Cristo como revelação de Deus.xxiii
Esse tipo de tradição sobre Jesus constitui uma forma independente da proclamação de Cristo.
Focaliza a autoridade de Jesus exercida nestas ações. Nada sugere que esse tipo de proclamação,
tomada por si mesma, tenha sido orientado para a paixão e morte de Jesus. Nada podemos também
supor que houve uma conexão estreita entre as narrativas de milagres em sua forma original e o material
de ensinamento. Com certeza, é significativo que no processo de transmissão ambos foram com
frequência conjugados.
Interessante notar que o material especial de Lucas e Mateus também contém milagres, entretanto,
não há mais exorcismos nem em Lucas e nem em Mateus, pois essas comunidades criam que a batalha
já estava vencida por meio da cruz de Cristo e a ressurreição. Isso coaduna com a situação de João.
Outra fato interessante é observado por Theissen. Ele observa que a tradição de milagres nã foi
cultivada em todas as esferas do cristianismo primitivo.xxiv O Evangelho de Tomé não contém nem uma
narração de algum milagre nem uma referência a milagres de Jesus (início do segundo século). Paulo
também não faz nenhuma referência aos milagres de Jesus, mas ele não defendia, propriamente, um
cristianismo "livre de milagres".

7. Os relatos de milagres do Evangelho de Marcos
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No caso específico do Evangelho de Marcos, notamos que a vida de Jesus contada pelo evangelista é
pautada pelas estórias de milagres que Jesus realizou e das coisas miraculosas que aconteceram a Jesus.
Estas estórias pretendem fornecer a impressão do poder divino influindo na história humana, na pessoa
de Jesus. Segundo Burton L. Mack, da mesma forma que os pronunciamentos, Marcos usou os milagres
baseado-se em coleções de estórias antigas que possuíam uma interpretação diferente. Gnilka observa
que o que faz com que se torne extraordinariamente difícil para nós fazermos uma idéia exata dos
milagres de Jesus é o fato de eles haverem sido transmitidos de acordo com as regras populares da arte
narrativa. A narrativa, inclusive a narrativa das estórias de milagres eram adaptadas a esquemas
preestabelecidos e preenchidas com motivos que podiam variar, mas sempre de novo retornavam
(Theissen encontrou 33 motivos diferentes que ocorrem nas estórias de milagres dos Evangelhos).xxv
Dois estudos, efetuados por Paul Achtemeier em 1970 [Toward the Isolation of Pre-Markan Miracle
Catenae, JBL 89 (1970) 265-291; id., Origin and Function of Pre-Markan Miracle Catenae, JBL 91
(1972) 198-221], mostraram que Marcos usou dois conjuntos de cinco estórias milagrosas, tendo cada
um deles sido, originariamente, pretendido ser independente. Isto, não explica porque Marcos usou dois
conjuntos ao invés de um, mas sugere que deveria existir um sentido ou razão na existência e uso dos
conjuntos de estórias independentemente da maneira que Marcos as usou para ajudar a compor o seu
evangelho. Isto, porque os dois conjuntos seguem um mesmo padrão; primeiro um milagre sobre
travessia no mar, depois uma combinação de um exorcismo e duas curas e finalmente um relato de
alimentação de uma multidão. Os dois conjuntos estão listado na tabela abaixo:

Acalmando a Tempestade (4.35-41)

Andando sobre o Mar (6.45-51)

O Possesso de Gérasa (5.1-20)

O Cego de Betsaida (8.22-26)

A Filha de Jairo (5.21-23, 35-43)

A Mulher Siro-Fenícia (7.24-30)
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A Mulher com Hemorragia 5.25-34)

O Surdo Mudo (7.32-37)

Alimentando 5000 (6.34-44, 53)

Alimentando 4000 (8.1-10)

Numa primeira avaliação estas estórias assemelham-se aos relatos de milagres, especialmente as
curas, típicos da era greco-romana. Centenas desse relatos foram coletados para comparação e o gênero
é sempre exatamente o mesmo, sejam os milagres contados sobre o santuário de Epidaurus, aqueles
reportados pelo Deus grego da cura, Asclépio, sejam aqueles contados sobre Jesus. Mas dai, algumas
diferenças começam a ser notadas. Achtemeier e outros foram capazes de mostrar, que embora as
características formais das estórias individuais correspondem à maneira como os milagres foram
contados durante o império grego-romano, o conteúdo das estórias de Jesus traziam uma mudança
especial. Os temas e alguns detalhes pareciam ser reminiscências dos épicos de Israel. Uma travessia
milagrosa e uma alimentação milagrosa da multidão eram itens clássicos na estória do Êxodo do Egito e
os milagres do meio do conjunto trazem a visão dos milagres de Elias e Eliseu, profetas do povo
durante as confusões originadas com a queda dos reinos de Davi e Salomão.
Uma pesquisa na literatura judaica do período mostra que eram usadas com freqüência referências à
milagrosa travessia do mar e a alimentação do povo judeu, com o Maná, para lembrar a estória inteira
do Êxodo. Para os milagres de Elias e Eliseu existe alguma evidência da tradição popular sobre Elias
retornando para recuperar Israel nos tempos de convulsão social. Portanto, começa a nascer a suspeita
de que alguns grupos de Jesus queriam retratá-lo com contornos de um fundador parecendo-se de
alguma maneira com Moisés e um pouco como Elias.

8. Conclusão
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Dificilmente Jesus tenha realizado algum milagre no sentido estrito do termo. Ele possivelmente fez
orações para enfermos e endemoninhados, mas isso era algo considerado normal no primeiro século.
Podemos dizer também que perdoou pecados.
Ressaltei o aspecto social ilustrado pelas curas e exorcismo que supostamente Jesus realizou, pois
acho que esse deve ter sido o real significado existente por de trás das obras de poder as quais realizou.
Esse conceito social é o que melhor se enquadra no conceito de reino de Deus pregado por Jesus, o qual
convidava todos sem exceção, extinguindo quaisquer formas de discriminação. Isso, conseqüentemente,
foi um dos maiores motivos que o levaram a ser crucificado. A nossa análise verificou também que
critérios baseados somente nas formas não nos levam, algumas vezes ao Jesus histórico, mas sim ao que
pensavam as primeiras comunidades. O aspecto social dos milagres, explica a crucificação de Jesus, o
por quê do surgimento de sua fama de curandeiro, concorda com o conceito do reino de Deus, o qual
ocupa a posição principal do ministério de Jesus e está de acordo com a relação de causa e efeito
imputado pela ciência moderna.

Excurso:

a) Comunhão à mesa

Vou falar das cenas de mesa, não por estarem relacionadas as curas e exorcismos, mas por
apresentarem o mesmo sentido que os "milagres" possuíram. Há muitas cenas de mesa nos Evangelhos.
Jesus divide a mesa com os apóstolos mas também com oa fariseus, com quem na maior parte do tempo
brigava, com as mulheres e com os detestáveis cobradores de impostos, aliás duplamente detestáveis,
porque agentes do Império Romano e porque oficiais de uma extorsão. Divide a mesa, embora sem uma
mesa física, neste caso, mesmo com as multidões, como no milagre da multiplicação dos pães. Jesus e
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seus amigos perambulavam pela Galiléia oferecendo milagres e exigindo em troca sentar-se à mesma
mesa com seus interlocutores. Essa implicação social não possui paralelos e nem precedentes no mundo
antigo, e é justamente isso que os milagres retratam. Jesus quebrando as barreiras étnicas, sociais,
religiosas, nacionais, sexuais e etc. Tudo visando a inclusão social daqueles que eram até então
marginalizados. John Dominic Crossan concorda conosco que diz:

Penso que aqui está o coração da mensagem do movimento original de Jesus, um igualitarismo
composto da partilha dos recursos materiais e espirituais. Eu enfatizo isso o mais fortemente possível, e
insisto em que sua materialidade e sua espiritualidade, sua realidade e seu simbolismo não podem ser
separados.xxvi

Não se deve imaginar que Jesus e seus discípulos saíssem pedindo comida apenas para sustentar-se.
Se fosse assim pediriam esmolas, como em outros movimentos religiosos, e nada mais distante da
comensalidade do que a esmola. Crossan explica que "comensalidade não é esmola; esmola não é
comensalidade. A esmola generosa pode ser o último refúgio da consciência contra o terror da aberta
comensalidade". A comnsalidade seria forçar a porta contra a rigidez das hierarquias, dos privilégios e
dos exclusivismos. Crossan diz que "a comensalidade era uma estratégia para construir, ou reconstruir,
a comunidade camponesa com base em princípios radicalmente diferentes daqueles de honra e
vergonha, de patronato e clientelismo".xxvii
Muitos séculos depois assistimos aquilo que era pretensão de Jesus sendo concretizado na sociedade,
como o reconhecimento da isonomia dos sexos, das raças, a política da não-resistência como forma de
luta contra o colonialismo, imperialismo e etc. Por isso, podemos afirmar que Jesus era um homem à
frente do seu tempo, ou como Renan declarou no dia 11 de janeiro de 1862 na sua aula inaugural no
Colégio de França, na qual ele tratava "Da participação dos povos semíticos na história da civilização":
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"Jesus este homem incomparável, tão grande que eu não gostaria de contradizer os que chamam de
Deus"

Quero informar que creio na divindade de Jesus, mas acho que a sua humanidade é muito mais
valorosa do que até hoje tem sido mostrada.

b) empreendimento missionário da Congregação de Israel

Essa comunidade, como podemos perceber, estava buscando a reunificação das doze tribos de Israel
e por isso empreendeu um organizado projeto missionário.
Como já falei, dificilmente Jesus ordenou tal envio, pois sua missão era urgente e ele teve que passar
todas as instruções aos discípulos o mais rápido possível. Seu ministério foi ininterrupto, os seus
discípulos mais próximos mantiveram uma relação constante com ele e de forma integral a ponto de
abandonar a família, o lar, e o trabalho.
Quando no Evangelho de Marcos nos deparamos com o discurso do envio, estamos lidando com as
precrições da comunidade da Congregação de Israel aos seus missionários. Vejamos o discurso:

Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os Doze para junto de si, enviouos de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções:
"Não levem nada pelo caminho [...]. Eles saíram

e pregaram ao povo que se arrependesse.

Expulsavam muitos demônios e unigiam muitos doentes com óleo, e os curavam" (Mc 6b-13).

A partir de agora iremos reconstituir qual espécie de evangelismo era praticado pelos missionários da
Congregação de Israel.
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1º) "enviou-os de dois em dois". Eles eram enviados em duplas. "Melhor dois juntos que alguém sozinho:
sua fadiga terá boa paga" (cf. Ecl 4.9). Portanto, essa é uma estratégia missionária.

2º) "deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos". Para fundamentar a pregação baseada em milagres a
qual se apoiaram, os missionários da Congregação da Israel, transformaram Jesus no taumaturgo por
excelência e transferindo depois esses poderes para eles mesmos. Destarte, podemos concluir que a
pregação destes missionários foi altamente carismática.

3º) "Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem
dinheiro em seus cintos; calcem sandálias, mas não levem túnica extra; sempre que entrarem numa
casa, fiquem ali até partirem". Naquele momento inicial, as comunidades não possuíam recursos para
financiarem as missões (isso só foi possível em território helenista), por isso deveriam se satisfazer com
o mínimo possível para a sobrevivência. Eles contavam apenas com a benevolência de alguns possíveis
simpatizantes fruto de suas pregações. Essa passagem mostra a falta de recursos que os missionários
teriam de enfrentar e o apoio que as comunidades recebedoras do evangelho deveriam prestar a eles.

4º) "e se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de
lá, como testemunho contra eles". Trata-se de uma ação simbólica que toma o pó como sinal (2 Rs
5.17): nada do território culpado de apeque aos pregadores. A boa notícia se converte em juízo e
condenação de quantos a recusam (At 13.51). Provavelmente, alguns missionários já deveriam ter
passado por algumas experiências de rejeição.
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5º) " Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e unigiam muitos
doentes com óleo, e os curavam". Podemos ver aqui o conteúdo da pregação dos missionários da
Congregação de Israel. Eles pregavam o arrependimento e praticavam exorcismo e curas.

Esse foi o caráter da primeira forma de pregação dos seguidores de Jesus. O carismatismo estava
impregnado, baseado na pregação do arrependimento (ao estilo de João Batista) e nas curas e
exorcismo. A missão não dispunha de recursos e possivelmente eram poucos os missionários. Mas esse
foi o primeiro empreendimento missionário voltado tanto para gentios quanto para judeus. Essa
comunidade sonhava em unifar em Israel todos os povos. Como sabemos foi essa comunidade a
primeira a se dirigir as cidades síricas de Tiro e Sidon. Por isso notamos a influência que o Evangelho
de Marcos sofreu dessa comunidade, que não foi a que escreveu o Evangelho mais contribuiu com as
estórias de milagres e as instruções para a missão.

Recentemente foi disponibilizado pela Revista das Religiões (Editora Abril) em DVD
o documentário produzido pela BBC de Londres/ Discovery Channel em co-produção
com o The Jerusalem Trust e France 3, Jesus o Filho de Deus. Esse documentário é
com certeza o melhor documentário já produzido sobre Jesus. Utiliza os efeitos
especiais, a ciência da computação gráfica e os resultados das pesquisas dos mais renomados
especialistas do assunto para reconstruir a história de Jesus. Mostra muito bem a conotação social que
os milagres de cura realizados por Jesus tiveram. Ele concedia àqueles excluídos da sociedade judaica
(ou do templo) oportunidade de se inserirem novamente na sociedade. O documentário conta com a
participação de pesquisadores de excelente qualidade, como James Charlesworth, Eric Myers, Jerome
Murphy O'Connor, Tom Wright, Joe Zias, entre outros.
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O Vaticano II e as transformações culturais na América Latina e no Caribe
José Oscar Beozzo
INTRODUÇÃO
Para cumprir o propósito de estabelecer a relação entre o Concílio Vaticano II e as transformações
culturais na América Latina e no Caribe, vamos nos deter de um lado, no Concílio e nos processos
por ele desencadeados e, de outro, na América Latina e nas transformações ali ocorridas.
No continente americano, as práticas eclesiais entrelaçadas com mudanças sociais e políticas e
culturais, encontraram uma tradução e uma visibilidade

privilegiadas nas três grandes

conferências do episcopado que marcaram os últimos trinta anos: Medellin (1968), Puebla (1979)
e Santo Domingo (1992). Nos anos que precederam Santo Domingo, o debate acerca dos 500
anos da chegada dos europeus e dos missionários ao continente, produziu uma aceleração
histórica na tomada de consciência da relação entre culturas e evangelização.
I. O CONCÍLIO E A QUESTÃO CULTURAL
Ainda na fase preparatória do Concílio Vaticano II, já se abriram algumas portas de entrada para a
questão das culturas e de sua diversidade. A ampla consulta a todos os bispos, nos cinco
continentes, encaminhada em junho de 1959, fez emergir, ainda que timidamente, a diversidade
de situações e culturas em que estavam imersas as igrejas locais.
Num relance, pode-se verificar que uma era a situação das velhas cristandades da Europa, outra
as das, ainda mais veneráveis, cristandades orientais da Síria, Armênia, Egito, rodeadas porém por
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populações islamizadas; uma a de igreja minoritárias em meio às grandes religiões do Oriente na
Índia, Japão ou China e outra a de uma igreja localizada também na Ásia, mas majoritária, como a
das Filipinas; uma, a situação das jovens igrejas da África em meio às lutas pela independência
das potências coloniais católicas, outra, a de uma cristandade longamente estabelecida, como a da
Etiópia; .
Dentre as portas de entrada para o tema das culturas, a nível das comissões conciliares
preparatórias, podemos citar a da liturgia, a da missão, a do ecumenismo e a do diálogo com as
grandes religiões:
I.1. LITURGIA: IGREJAS E CULTURAS LOCAIS
A liturgia, ao colocar na agenda do Concílio o debate sobre o uso da língua vulgar nas
celebrações, rompia um quase tabu no seio da Igreja Católica Latina. Essa era uma das questões já
levantada pelos hussitas1 no século XV e por Lutero e demais reformadores no século XVI. O
Concílio Tridentino, ao mesmo tempo que fechou a porta para o uso da língua vulgar na liturgia e
manteve a Vulgata Latina como a versão oficial da Bíblia, por razões pastorais, acolheu, em parte,
a premente necessidade popular por u'a maior compreensão do catecismo, da missa e das
celebrações dos sacramentos. No cânon VII da sessão XXIV, Trento recomenda aos Bispos e,
através destes, aos párocos que expliquem aos fiéis a utilidade e a eficácia dos sacramentos,
"também em língua vulgar, se é necessário e possível".2 A catequese dos sacramentos deverá

1
Seguidores de Jan Hus (1370-1415), teólogo da Boêmia e reitor da Universidade de Praga, condenado no Concílio de Constança (cfr.
WOHLMUTH, “Os Concílios de Constança [1414-1418] e Basiléia [1431-1449]” in ALBERIGO, Giuseppe (org.), História dos Concílios
Ecumênicos, Paulus, São Paulo, 1995, pp. 221-236), e executado na fogueira (07-07-1415). Sobre Jan Hus e os Hussitas, cfr. LThK,
Herder, Freiburg, 1996, vol. 5, pp. 340-343.
2
Concilium Tridentinum, Decretum de Reformatione, Sectio XXIV, canon VII: "Ut fidelis populus ad suscipienda sacramenta maiore
com reverentia atque animi devotione accedat: praecipit sancta synodus episcopis omnibus, ut non solum, cum haec per se ipsos erunt
populo administranda, prius illorum vim et usum pro suscipientium captu explicent, sed etiam idem a singulis parochis pie prudenterque,
etiam lingua vernacula, si opus sit et commode fieri poterit, servari studeant, justa formam a sancta synodo in catechesi singulis
sacramentis praescribendam, quan episcopi in vulgarem linguam fideliter verti atque a parochis omnibus populo exponi curabunt; necnon
ut inter missarum solemnia aut divinorum celebrationem sacra, eloquia et salutis monita eadem vernacula lingua singulis diebus festis vel
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também ser traduzida cuidadosamente pelos bispos para a língua vulgar e durante a missa,
deverão expor "em vulgar" a palavra de Deus e exortações salutares. Esta flexibilidade pastoral
encontrava porém uma rigidez disciplinar na manutenção do latim como a língua litúrgica, para
todos os ritos sacramentais e para a celebração eucarística.
Komonchak comenta a introdução do tema das línguas na agenda conciliar: "Special attention is
usefully given to this question for a number of reasons. First, it illustrates well the tensions that
often arose between the preparatory bodies and some circles within the Roman Curia. Second, in
its various aspects, at least as it was argued, it raised the issue of the relationship between the
doctrina and the pastoral. Third, it represented a more than simbolic issue over which to discuss
what is involved in a genuinely pastoral renewal of the Church and in an apostolic engagement
with the modern world: at stake in the question, in other words, were basic notions of the Church
and ist role in the world."3
Ao iniciar o debate conciliar pela liturgia, estava colocada, de imediato, a questão dos ritos. Mais
do que os debates, a celebração diária da eucaristia, presidida muitas vezes por patriarcas e bispos
orientais, maronitas, melquitas, malabares, coptas, rutenos, sírios, ucraínos e outros mais, colocou
a maioria dos padres conciliares, pela primeira vez, em contato com a rica diversidade cultural no
campo litúrgico católico. Tomou-se consciência prática de que a liturgia da igreja não estava, de
modo algum, reduzida à uniformidade do rito latino e que a diversidade dos ritos não colocava em
risco a sua unidade. Fez também ruir a imagem que reduzia a igreja católica à igreja latina romana
e ruir também a arraigada convicção que por toda parte se celebrava num único e mesmo rito, o
romano, e numa única e mesma língua, o latim.
Ao aprovar o Concílio, o direito de o bispo local e das conferências episcopais dos diversos países
disporem sobre assuntos litúrgicos, dentro de determinados limites, abria-se a porta para um lento
solemnibus explanent, eademque in omnium cordibus (post positis inutilibus questionibus) inserere, atque eos in lege Domini erudire
studeant".
3
J.A. Komonchak, The Struggle for the Council during the Preparation of Vatican II (1960-1962), in Giuseppe Alberigo, Joseph
Komonchak (Hg), History of Vatican II - Volume I: Announcing and Preparing Vatican Council II -Towards a new Era in Catholicism,
Orbis, Maryknoll/ Peeters, Leuven, 1995, 211
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processo de diversificação lingüística e cultural da liturgia romana. (SC 22 # 2). Ao tratar
diretamente da língua litúrgica, depois de reafirmar o uso da língua latina nos Ritos latinos (SC 36
# 1), o Concílio, deixando-se convencer pelas necessidades pastorais, admite que "não raro, o
emprego da língua vernácula (pode) ser muito útil ao povo" e por isso "[...] permite-se dar-lhe um
lugar mais amplo, principalmente nas leituras e admoestações, em algumas orações e cânticos".
De novo, submete-se "à competente autoridade eclesiástica territorial [...] consultada a opinião
dos bispos das regiões vizinhas da mesma língua, estabelecer as leis sobre o uso e o modo da
língua vernácula, aprovadas ou confirmadas as decisões pela Santa Sé". (SC 36 # 3). Estava
aberto o caminho para profundas mudanças litúrgicas e eclesiais e para a lenta des-latinização e
des-ocidentalização das formas de culto.
Estas medidas foram reforçadas pelo fecundo princípio que abre o capítulo das "Normas para
conseguir a adaptação à mentalidade e a tradição dos povos": "A Igreja não deseja impor na
Liturgia uma forma rígida e única para aquelas coisas que não dizem respeito à fé ou ao bem de
toda a comunidade. Antes, cultiva e desenvolve os valores e os dotes de espírito das várias nações
e povos. [...]" (SC 37) De fato, a aplicação destes princípios, tanto na África como na América
Latina, não foram nada pacíficos nos anos pós-conciliares, sobretudo quando se passou do ânimo
inicial de se impulsar as reformas aprovadas no Concílio, para o intento de freá-las, de colocar
limites estreitos tanto à autoridade das igrejas locais e suas conferências, quanto de considerar
encerrado o período dos experimentos e reformas.
Após anos de maturação, discussão e emendas, a Igreja do Brasil viveu prolongado conflito, a
propósito do seu Diretório para a Missa com os Grupos Populares, aprovado na XV Assembléia
Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), de 8 a 17 de fevereiro de 1977, por
183 votos favoráveis e 3 contrários. A finalidade do Diretório era "[...] facilitar uma penetração
mais plena da liturgia no coração desta gente simples, através de uma forma de celebração que
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seja mais adequada à cultura e às circunstâncias que lhe são próprias".4 O Diretório visava
responder a uma situação de fato revelada em toda sua extensão, por pesquisa da CNBB: menos
de 30% das celebrações dominicais das paróquias e comunidades eram presididas por sacerdotes,
enquanto mais de 70% eram organizadas por equipes de celebração formadas por agentes de
pastoral, religiosas ou por dirigentes leigos e, sobretudo leigas, da própria comunidade. Esta
proporção, subiu, na década de 90, a 20% e 80%, respectivamente. O Diretório constatava que o
povo simples das comunidades constituía a maioria da população e era "[...] atendido
insuficientemente (alguns só tem uma única missa por ano), ou de modo inadequado - seja por
causa das grandes distâncias, seja pela escassez ou má distribuição dos ministros, seja pelo tipo de
pastoral e de liturgia adotadas nestes contatos."5
Prosseguia o Diretório: "É inegável que os textos e ritos da missa atualmente em vigor, não
correspondem ao modo de expressão e à vivência religiosa próprios do povo assim
caracterizado".6
Quase três anos depois de o Diretório ter sido acolhido favoravelmente e ter entrado em vigor em
todo o país, foi suspensa sua aplicação, por decisão da Sagrada Congregação do Culto Divino,7
alegando que "[...] do Brasil chegaram a esta Congregação observações sobre o novo texto e
críticas à excessiva liberdade concedida às Igrejas particulares, favorecendo assim o aparecimento
de novos abusos ou permitindo a difusão de uma teologia de tipo "popular", perigosa para a fé". 8
Na esteira do crescente compromisso da Igreja do Brasil com os povos indígenas e a defesa
intransigente de suas vidas, terras, identidade cultural e autodeterminação, D. Pedro Casaldáliga,
bispo missionário da Prelazia de São Felix do Araguaia (MT), com vários povos indígenas em sua
4
CNBB, Diretório para missas com grupos populares - Documento aprovado pela XV Assembléia da CNBB - 8 a 17 de fevereiro de
1977, in Documentos CNBB 11, Paulinas, São Paulo, 1977, 3
5
CNBB, Diretório, 1977, ponto 1.2, 6
6
CNBB, Diretório, 1977, ponto 1.5, 6
7
Carta de 4 dezembro de 1979 do Cardeal Knox a Dom Ivo Lorscheiter, presidente da CNBB (Prot. n. CD 1050/79), apud Dom Romeu
Alberti, Orientações Litúrgico-Pastorais sobre a Celebração da Missa - XIX Assembléia da CNBB (17-26 de fevereiro de 1981), in
Comunicado Mensal da CNBB, n. 341, fev. 1981, Brasilia, 242
8
D. Romeu Alberti, Orientações Litúrgico-Pastorais, 238. Para maiores informações sobre o conflito, cfr. José Oscar Beozzo, A Igreja do
Brasil de João XXIII a João Paulo II, de Medellin a Santo Domingo, Vozes, Petrópolis, 1996, 2a ed., 219-224
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diocese e uma longa pastoral de inserção em suas aldeias, criou a "Missa da Terra sem Males".
Ela retoma o horizonte mítico dos Povos Guarani, que empreendiam grandes marchas messiânicas
em busca da terra onde não haveria mais nem doenças, nem sofrimentos, nem opressão, nem
morte. A poesia de Pedro Tierra e de Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Felix do Araguaia, foi
toda ela musicada por uma jovem indígena, Marluí Miranda, que ali colocou a melodia e os
ritmos musicais do seu povo. A “Missa da Terra Sem Males” foi concelebrada, pela primeira vez,
na Catedral de São Paulo (SP), por cerca de cinqüenta bispos, numa ação litúrgica de rara beleza e
emoção, em profunda comunhão e solidariedade com os sofrimentos e a paixão, as lutas e as
esperanças dos povos indígenas.
Logo depois, foi composta a "Missa dos Quilombos", com textos de Dom Helder Câmara, Dom
Pedro Casaldáliga, Pedro Tierra, musicada e cantada por Milton do Nascimento um dos maiores
compositores negros do Brasil. A missa que evoca a saga dos escravos fugidos, transformando os
quilombos (aldeias de negros foragidos da escravidão) em terra de liberdade, foi celebrada, pela
primeira vez, em Recife (PE), no dia 20 de novembro de 1981, Dia Nacional da Consciência
Negra, pelo arcebispo negro da Paraíba, Dom José Maria Pires. Dava-se aí o reencontro, através
da arte, dança, música e celebração, da liturgia com a cultura negra e suas profundas raízes
espirituais presentes na vida das classes populares do Brasil, mas ausente da liturgia oficial,
branca e ocidental.
A Congregação para os Sacramentos e o Culto Divino proibiu a celebração de ambas as missas,
alegando que "[...] a celebração eucarística deve ser somente memorial da morte e ressurreição do
Senhor e não (trazer) reivindicação de qualquer grupo humano e racial"9 Alegava também que
estas celebrações colocavam em risco (sic) a unidade do rito romano!
I. 2. MISSÃO E OS DESTINATÁRIOS DO EVANGELHO
9
Carta da Sagrada Congregação para os Sacramentos e o Culto Divino a D. Ivo Lorscheiter - Roma, 2 de março de 1982, n. 1649/81, in
Comunicado Mensal da CNBB, 354, março 1982, Brasília, 258
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Não existiu no Concílio de Trento um capítulo sobre a Missão. Todo ele voltado, para a fratura
advinda da Reforma Protestante e para a urgência da reforma, tantas vezes adiada, da própria
Igreja Católica, o Concílio não teve olhos para o acontecimento maior que marcaria toda a
modernidade: o deslocamento do eixo do Mediterrâneo para o Atlântico, por obra dos
navegadores portugueses e espanhóis e a imensa tarefa missionária que se abria na África, na Ásia
e, de modo particular, nas Américas. Embora ao final do Concílio, em 1563, a América já
houvesse recebido centenas e centenas de missionários, tivesse assistido à grande controvérsia
lascasiana sobre os métodos de conversão10, contasse com três dezenas de dioceses11 e houvesse
celebrado vários concílios locais e provinciais, centrados no tema da missão12, Trento não chegou
a aflorar o tema. Por isso, quando no século seguinte, surgiu a questão dos ritos chineses, não se
podia recorrer às orientações doutrinais e pastorais de Trento para solver a questão.
A missão colocou na agenda do Vaticano II a necessidade de adaptar o evangelho àqueles que o
recebiam. A questão voltaria à berlinda nas primeiras décadas do século e o Pe. Vincent Lebbe
CM13, na China, havia sido um pioneiro deste retorno à temática, já levantada por Ricci na China
e De Nobili na Índia, no final do século XVI e início do XVII. 14

10

Bartolomé de las Casas, Del Unico Modo de Atraer a todos los Pueblos a la Verdadera Religion, Fondo de Cultura Economica, Mexico,
1975, 2a ed., 478. Para o debate sobre o tema, cfr. Gustavo Gutierrez, En Busca de los Pobres de Jesucristo - El Pensamiento de
Bartolome de las Casas, Instituto Bartolomé de las Casas/CEP, Lima, 1992, 139-270. Para o Brasil, cfr. José Oscar Beozzo, O Diálogo da
Conversão do Gentio - A Evangelização entre a Persuasão e a Força, in Universidade Católica Portuguesa et alii, Congresso Internacional
de História, Missionação Portuguesa e Encontro de Culturas, Actas, volume II, Africa Oriental, Oriente e Brasil, Braga, 1993, 551-587
11
Johannes Meier, “A organização da Igreja”, in Enrique Dussel (org.), Historia Liberationis: 500 Anos de História da Igreja na América
Latina, CEHILA-Paulinas, São Paulo, 1992, 89-106
12
cfr. Enrique Dussel, “Los Concilios Provinciales de América Latina en los siglos XVI y XVII”, in El Episcopado Latinoamericano y la
Liberación de los Pobres, 1504-1620, CRT, Mexico, 1979, p.193-280
13
L. Levaux, Le Père Lebbe, Apôtre de la Chine moderne, Bruxelles, 1948; J. Leclercq, Vie du Pe. Lebbe, Tournai, 1955; Lettres du Père
Lebbe, ed. P. Goffart - A. Sohier, Tournai, 1960.
14
Matthieu Ricci - Nicolas Trigault, Histoire de l'Expedition Chrétienne au Royaume de la Chine - 1582-1610, Desclée de Brouwer, Paris,
1978, 740; Etienne Ducornet, Matteo Ricci, Cerf, Paris, 1992, 179.
Concluíndo seu livro sobre Ricci, Ducornet escreve: "Le Père Ricci prévoyait cependant "beaucoup de périls et de travaux". Un des
grands drames qu'allait connaître l'Église de Chine et dont les conséquences se prolongeraient jusqu'à nos jours serait la querelle des rites.
Cette douloureuse affaire aura pour cause essentielle l'abandon, par centains missionaires occidentaux, de l'attitude respectueuse de
Matteo Ricci à l'egard du confucionisme." Ducornet, Matteo, 166. Em 1692, o emperador Kangxi autorizou o livre exercício da religião
crista na China: "La moisson aurait pu être immense, mais les vicissitudes de l'histoire - et les maladresses humaines - en décidèrent
autrement. L'oeuvre commencée par Ricci trouvera-t-elle un jour son accomplissement? Ducornet, Matteo, 167
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I.3. DO ECUMENISMO AO DIALOGO COM AS RELIGIÕES
A terceira porta de entrada foi, paradoxalmente, o ecumenismo. Ao aceitar que a tarefa da
reconstrução da unidade passava não pela condenação ou pela exigência do retorno pura e
simplesmente, mas pelo diálogo, no respeito à diversidade dentro do cristianismo, João XXIII
iniciava uma revolução para a Igreja Católica, com repercussões que ultrapassaram largamente o
campo cristão.
Os primeiros, a forçarem a porta entreaberta, foram os judeus. No dia 13 de junho de 1960,
apenas uma semana após a criação do Secretariado pela Unidade dos Cristãos, João XXIII
recebeu Jules Isaac (1877-1963), historiador francês de origem hebréia, cuja mulher e filhos
haviam sido sacrificados nos campos de extermínio nazistas, levando-o a retornar à fé de seus pais
e a consagrar sua vida ao diálogo entre judeus e cristãos, buscando as raízes do anti-semitismo
cristão e os meios para superá-las. João XXIII, após a audiência, enviou-o ao Cardeal Bea, cujo
Secretariado viu-se, assim, investido não apenas do diálogo ecumênico, mas de um novo diálogo
que de si desbordava o campo cristão. Ao se discutir a elaboração do esquema "De judaeis" para
o Concílio, um bispo do Japão, levantou imediatamente na Comissão, a questão: Por que não
iniciar um diálogo semelhante com as grandes religiões do Oriente, o Budismo, o Xintoísmo, o
Hinduísmo? Do Médio Oriente, surgiu a voz de outro bispo, para dizer que o mundo muçulmano
representava um desafio muito mais amplo e complexo do que o judaísmo. Começava assim o
penoso tateamento por onde abordar o tema no Concílio. O esquema "De Judaeis", já pronto, foi
abruptamente retirado da pauta conciliar na última reunião da Comissão Central Preparatória, em
junho de 1962, por pressão política dos países árabes.15
15
O Cardeal Bea rememora o episódio: "A primeira das dificuldades acima mencionadas apresentou-se em junho de 1962, o primeiro
esquema que tinha sido preparado pelo Secretariado em longas reuniões e tratava só dos judeus, foi colocado na ordem do dia pela
Comissão Central Preparatória do Concílio. A notícia publicada infelizmente justo naqueles dias de que um representante de certas
organizações judaícas ia se estabelecer em Roma em conexão com o Concílio Ecumênico, provocou veementes protestos da parte árabe,
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Ressurgiu, em novembro de 1963, durante a segunda sessão, como o quarto capítulo do Decreto
sobre o Ecumenismo, já então abrangendo também as religiões não-cristãs: "A atitude dos
católicos perante os não-cristãos, em particular perante os judeus". Não chegou a ser debatido, por
falta de tempo e, em 1964, reapareceu o documento em forma independente, como Declaração
"De Iudaeis et de non-Christianis", notavelmente modificado. Esse esquema foi debatido em fins
de setembro de 1964. Foi então remodelado e reapresentado no dia 18-11-1964, com o título, "De
Ecclesiae habitudine ad religiones non -christianas" (sem mencionar os judeus no título). Depois
de emendado outra vez na IV Sessão e novamente votado, foi promulgado com o nome de
"Nostra Aetate", como declaração autônoma, desvinculada do decreto sobre o Ecumenismo e
englobando todo o amplo espectro das grandes religiões: "Declaração Nostra Aetate sobre as
Relações da Igreja com as Religiões Não-Cristãs".
Um pequeno parágrafo do texto conciliar dá a medida da revolução copernicana operada no
Concílio e toda a tarefa que se abria com a nova perspectiva:
"Exorta por isso seus filhos a que, com prudência e amor, através do diálogo e da colaboração
com os seguidores de outras religiões, testemunhando sempre a fé e a vida cristãs, reconheçam,
mantenham e desenvolvam os bens espirituais e morais, como também os valores sócio-culturais
que entre eles se encontram". (NE 2)
O diálogo, iniciado com os outros cristãos, foi alargado para os judeus e, em seguida, para as
outras religiões não-cristãs e, finalmente para os não-crentes. Assim, Paulo VI agregou ao
Secretariado para a União dos Cristãos, um Secretariado para o Diálogo Inter-religioso e outro
Secretariado para o Diálogo com os Não-Crentes.
tanto que se acreditou mais prudente acalmar os ânimos, tirando esquema sobre os judeus da agenda do Concílio." Agostino Bea, La
Chiesa e il popolo ebraico, Brescia, 1966, 22, apud José Oscar Beozzo, O clima externo, in História do Concílio Vaticano II, volume I,
Vozes, Petrópolis/Peeters, Leuven, nota 116, 391-392 [Segue o mesmo texto do Cardeal Bea no original italiano, para facilitar o tradutor:
"La prima delle summenzionate difficoltà si presentò quando nel giugno 1962, il primo schema che era stato preparato dl Segretariato in
lungue riunioni e trattava dei soli Ebrei, fu messo all'ordine del giorno dalla commissione centrale preparatoria del Concilio. La notizia
apparsa sfortunatamente proprio in quei giorni, che un rappresentante di alcune organizzazione ebraiche doveva stabilirsi a Roma in
conessione col concilio ecumenico, provocò gravi proteste della parte araba, tanto che si credette più prudente calmare gli animi togliendo
lo schema sugli Ebrei dall'agenda del concilio" Agostino Bea, La Chiesa e il popolo ebraico, Brescia, 1966, 22.]
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Durante o desenrolar do Concílio, dois outros lugares revelaram-se cruciais para o tema que nos
interessa: a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes, com o capítulo consagrada à cultura. A Lumen
Gentium, ao insistir sobre a igreja particular, como a plena realização da igreja universal, abriu
caminho para o reconhecimento das igrejas locais, com dinâmica e rosto próprios e a Gaudium et
Spes levantou todo o desafio da cultura moderna, da sua secularização e autonomia.
II. PRATICA ECLESIAL E CULTURAS NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE
Enquanto na África, a questão cultural esteve no primeiro plano da recepção do Concílio e da
posterior prática eclesial, pastoral e teológica, na América Latina e no Caribe, o tema que
polarizou as atenções foi o da pobreza e subdesenvolvimento, num primeiro momento, e o da
opressão e libertação, num segundo. Só posteriormente, fez-se luz em torno ao tema das culturas.
A temática foi emergindo ao longo dos anos. Esteve praticamente ausente em Medellin (1968),
entrou na agenda de Puebla (1978-1979) e tornou-se central com o debate dos quinhentos anos
(1492-1992) e a realização de Santo Domingo (1992).
Vamos adotar como método o levantamento da prática eclesial e da reflexão teológica que a
acompanha, seguido dos pronunciamentos do magistério local ou continental.

II.1. DO CONCILIO A MEDELLIN: A BUSCA DE IDENTIDADE LATINO-AMERICANA
Em meio ao entusiasmo da primeira sessão conciliar e muitos dos impasses vividos na segunda e
na terceira (a semana negra), começou a brotar entre os bispos mais lúcidos do continente latinoamericano, o sentimento de que o Concílio estava fortemente marcado pela agenda pastoral e
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teológica dos países centro-europeus ou dos Estados Unidos, na questão da liberdade religiosa.
Questões como as da fome e pobreza de grandes maiorias da humanidade, do subdesenvolvimento
de inteiros continentes, em que pese o empenho pessoal de João XXIII, na sua prática e na
alocução de 11 de setembro de 1962,16 em que pese a repercussão da intervenção do Cardeal
Lercaro, ao final da primeira sessão, propondo que o Concílio reordenasse sua pauta em torno ao
eixo da pobreza17; em que pesem os esforços do grupo "Igreja dos Pobres"18, estes grandes temas,
cruciais para o terceiro mundo, permaneceram marginais no Concílio. Muitas das esperanças
voltaram-se para o famoso esquema XVII, transformado em esquema XIII, destinado a trabalhar
as relações entre a igreja e o mundo de hoje. Mas mesmo o esquema XIII mostrou bem depressa
sua insuficiência, levando Paulo VI, a prometer a publicação, no imediato pós-concílio, de uma
encíclica sobre o tema do subdesenvolvimento. Esta veio a ser a Populorum Progressio, dedicada
ao desenvolvimento dos povos, vinda à lume a 26 de março de 1967.
Helder Câmara do Brasil e Manuel Larrain do Chile, vice-presidentes do CELAM,
passaram a sonhar, numa espécie de Concílio para a América Latina, onde a agenda contemplasse
os principais problemas e desafios vividos pela Igreja no continente. Na etapa final do Concílio,
Larrain dizia: “Lo que hemos vivido es impresionante, pero si en América Latina no somos
atentos a nuestros propios signos de los tiempos, el Concilio pasará al lado de nuestra Iglesia, y
quién sabe lo que vendrá después”.19 A eleição de Larrain para a presidência do CELAM20 e o
16

“Outro ponto luminoso. Em face dos países subdesenvolvidos, a Igreja apresenta-se tal qual é e quer ser - como a Igreja de todos e
particularmente a Igreja dos pobres”. João XXIII, Radio Mensagem (11-09-1962), in KLOPPENBURG, Concílio Vaticano II, vol. II,
Primeira Sessão (set.-dez. 1962), Vozes, Petrópolis, 1963, p. 301
17
LERCARO, Giacomo, Intervenção na XXXV Congregação Geral: “Eo autem tendunt haec mea verba, ut intentiores nos faciant in
adspectum hujus mysterii Christi in Ecclesia, adspectum non tantum perennem et essentialem, sed etiam maximae historicae actualitatis.
Hoc dicero volo: mysterium Christi in Ecclesia semper fuit et est, sed hodie praecipue est mysterium Christi in pauperibus; quatenaus
Ecclesia, prout ait Sanctus Pater Iohannes XXIII, Ecclesia quidem et omnium at praesertim est “Ecclesia pauperum”. apud Acta
Synodalia SS. Concilii Oecumenici Vaticani Secundi, vol. I, Pars IV, p. 327-329
18
PELLETIER, Denis, “Une marginalité engagée: le groupe ‘Jesus, l’Église et les pauvres’”, in LAMBERIGTS-SOETENSGROOTAERS (ed.), Les Commissions Conciliaires à Vatican II, Bibliotheek van de Faculteit Godgleerdheid, Leuven, 1996, pp. 63-89
19
Cfr. GUTIERREZ, Gustavo, “Significado y alcance de Medellin”, in DAMMERT, Mons. José et alii, Irrupción y caminar de la Iglesia
de los Pobres - Presencia de Medellin, Instituto Bartolomé de las Casas - CEP, Lima, 1989, p. 38, nota 17
20
“Paulo VI le pidió a don Manuel [Larrain], por quien tenía un especial aprecio, un memorándum de ideas para preparar su discurso al
CELAM. El Obispo de Talca llamará a este mensaje, meses después y poco antes de su muerte, “encíclica pastoral”para América Latina;
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beneplácito de Paulo VI deram novo impulso ao projeto e permitiu que, no imediato pós-concílio,
começasse a igreja latino-americana e caribenha a preparar a II Assembléia Geral do Episcopado
Latino-Americano.
O CELAM, como entidade, foi recebido por Paulo VI, ao final da IV sessão, com
importante discurso (23-11-1965), em comemoração ao décimo aniversário de sua fundação. O
papa elogiou os Episcopados que já se haviam dotado de um plano de pastoral de conjunto,
exortando para que o exemplo fosse seguido pelas outras conferências episcopais21. Deixou
entrever, então, a possibilidade de que a América Latina toda se lançasse na elaboração de um
plano de trabalho continental:
“Diremo anzi di più: sotto certi aspectti e per certe materie potrà anche essere utile ed
opportuno studiare um piano a livello continentale attraverso il vostro Consiglio Episcopale,
nella sua funzione di organo di contatto e di collaborazione tra le Conferenze Episcopali
dell’America Latina”22
Foi o desdobramento desse projeto de um plano para a atuação da igreja a nível continental que
desaguou finalmente na II Conferência do Episcopado em Medellin.

II.2.. OS POBRES NAS CEBs: CAMINHO PARA AS CULTURAS
dirá de él: ‘Es un grito profético que tiende a despertar los espíritus aún pasivos, al soplo innovador de los tiempos. Es, en uma palabra, la
respuesta de la Iglesia a las angustias y esperanzas de un continente, que busca una solución definitiva y absoluta a sus problemas. El
Discurso de Paulo VI a la América Latina tiene el valor de un signo de los tiempos que es necesario comprender’”. Respuesta de América
Latina” (discurso en CICOP, junio de 1965), en M. Larrain, Escritos Completos t. 1 (Santiago, Ediciones Paulinas, 1976), 453, citado por
GUTIERREZ, ibidem, p. 38, nota 18.
21
A meu conhecimento, apenas o Brasil havia respondido de imediato ao apelo de João XXIII, em seu discurso ao CELAM de novembro
de 1958, urgido pela posterior carta de 8 de novembro de 1961, e chegara ao Concílio com um plano de pastoral de conjunto, o Plano de
Emergência, de abril de 1962. Também apenas o Brasil, estava concluindo o Concílio e retornando para casa com um plano de aplicação,
o Plano de Pastoral de Conjunto, aprovado pela Assembléia Geral da CNBB de 15 de novembro de 1965, poucos dias antes do encontro
de Paulo VI, com o CELAM, a 23 de novembro.
22
Paulo VI, “Nel X anniversario del C.E.L.A.M., Esortazione Pastorale Per Il Lavoro Apostolico Nell’America Latina”, in Insegnamenti
di Paolo VI, III/1965, Tip. Poliglotta Vaticana, 1966, p. 661
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Na realidade, porém, o mais importante estava acontecendo na base da Igreja, com o surgimento,
por todo o continente, de novas formas de eclesialidade, congregando os pobres em torno de sua
vida quotidiana e da palavra de Deus, em comunidades que uniam fortemente fé e vida, oração e
compromisso social e político. Estes pobres concretamente eram os remanescentes das mais de
2600 povos nativos, com suas línguas, culturas e religiões que ocupavam o continente à chegada
dos europeus e que sobreviveram precariamente aos massacres e aos processos de espoliação de
suas terras e às muitas formas de trabalhos forçados. Os pobres eram também os milhões de
africanos trazidos como escravos para as plantações e minas do continente e arrastados, indígenas
e africanos, no torvelinho da mestiçagem biológica e cultural. Este cadinho de raças e culturas
produziu nos meios populares formas de catolicismo que vão do hispano-ameríndio ao afrobrasileiro ou afro-cubano. Mergulhadas neste mundo cultural as CEBs formaram o chão propício
para uma igreja consciente e orgulhosa do seu rosto latino-americano e caribenho, acolhendo nas
liturgias os cantos, rítmos e expressões rituais vindas deste grande mosaico cultural.
Paralelamente, um grande movimento arrastou milhares de religiosos e principalmente religiosas
para viverem em meio à população pobre, nos bairros de periferia das grandes cidades, ou meterse entre as populações indígenas e camponesas na zona rural, partilhando seu estilo de vida e
quase sempre seu desamparo e extrema penúria. Foram fechados centenas de colégios que
serviam às classes altas dos países latino-americanos, desde a segunda metade do século XIX, e
operado um deslocamento do lugar social das congregações e ordens religiosas, não sem conflitos
e por vezes irremediáveis divisões internas. Ao mesmo tempo, dentre os pobres e suas
comunidades, foram nascendo novos ministérios, que, em muitos lugares, receberam confirmação
oficial da parte dos bispos: delegados da palavra, dirigentes de comunidades, catequistas,
ministros e ministras da eucaristia e das celebrações litúrgicas sem padres, dirigentes de círculos
bíblicos, ministros e ministras dos enfermos, do batismo. Uma nova figura ganhou corpo: o do
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agente de pastoral, muitas vezes leigos e leigas que passaram a encontrar na pastoral um sentido
para a vida e seu compromisso, outras vezes, seminaristas, religiosas, padres não mais investidos
das funções tradicionais de vigário, assistente eclesiástico dos movimentos de ação católica,
capelão ou professor. Surgiram também mais e mais equipes mistas de animação das
comunidades integrada por sacerdotes, religiosas, leigos e leigas.
Este movimento amplo e profundo, e que mexeu com as bases da Igreja, com a vida religiosa,
com o clero, os bispos e as igrejas particulares, mexeu também com toda a pastoral e teologia.
O mais notável foi o aparecimento, pouco a pouco, de um rosto próprio das distintas igrejas
particulares, com seu carisma e seu jeito pastoral. No momento em se aprofundava a identidade
própria de cada igreja, cresceram também os laços de corresponsabilidade no interior das igrejas e
com as outras igrejas.23
Ao acontecer Medellin, todo este novo mundo eclesial estava em efervescência e buscando seu
caminho. Dom Pedro Paulo Koop, bispo de Lins no interior do Estado de São Paulo, despachou o
seu coordenador da pastoral (outra nova figura), Pe. Victor Assuiti, para a Colômbia, levando 300
exemplares mimeografados de um texto sobre as Comunidades Eclesiais de Base, para serem
entregues aos bispos e peritos da II Conferência, com a súplica de que as CEBs fossem
consagradas como a melhor maneira de organizar-se a nova igreja que nascia do Vaticano II e a
que a elas fossem dados os ministérios a que tinham direito inclusive o eucarístico, através da
ordenação de seus dirigentes, ainda que fossem homens casados. 24
III. MEDELLIN: O CONCÍLIO LATINO-AMERICANO

23
cfr. WEBER, Franz, Gewagte Inkulturation. Basisgemeinden in Brasilien: eine pastoral-geschichtliche Zwischenbilanz, Grünewald,
1995
24
O texto foi posteriormente publicado: KOOP, Dom Pedro Paulo, “Comunidade de Base e Novo Ministério Sacerdotal”, in VOZES,
Petrópolis, Ano LXI/10, out. 1968, p. 867-876
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Prevaleceu em muitos ambientes eclesiais a opinião de que Medellin aplicou simplesmente as
conclusões do Vaticano II, para a realidade latino-americana e caribenha, sem perceberem que em
aspectos essenciais, havia-se operado um deslocamento, prenhe de conseqüências para o futuro.
Das três grandes metas sonhadas por João XXIII para o Concílio: “aggiornamento” da Igreja
frente ao mundo moderno, ecumenismo como busca de restauração da unidade cristã e a igreja
como igreja dos pobres, o terceiro será o menos desenvolvido pelo Concílio. Tornar-se-á porém
central em Medellin.
Do mesmo modo, o diálogo com o mundo que se concretizou na Gaudium et Spes, tomará uma
conotação muito mais radical. Medellin introduz a visão de um mundo profundamente dividido
entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, entre países da abundância e países da miséria;
divididos igualmente ao seu interior em classes sociais e por um abismo entre ricos e pobres. A
proposta de Medellin não é apenas que a igreja entre em diálogo com o mundo moderno, mas que,
neste mundo dividido, tome partido pelos oprimidos e se associe à sua luta pela libertação.
Se Lumen Gentium junto com Gaudium et Spes são os dois documentos eclesiológicos centrais
do Vaticano II, em Medellin, privilegia-se a contribuição da GS, citada 42 vezes, enquanto LG
recebe 36 referências.25. Vaticano II é de longe a referência mais importante de Medellin,

25

Segue abaixo a lista dos documentos do Vaticano II, na ordem da frequencia de suas citações nos documentos de Medellin:
GS (Gaudium et Spes)
42
SC (Sacrosanctum Concilium) 42
LG (Lumen Gentium)
36
PO (Presbyterorum Ordinis)
34
OT (Optatam Totius)
22
CD (Christus Dominus)
12
PC (Perfectae Caritatis)
11
AA (Apostolicam Actuositatem) 9
IM (Inter Mirifica)
9
AG (Ad Gentes)
8
GE (Gravissimum Educationis) 6
NA (Nostra Aetate)
1
DV (Dei Verbum)
1
OE (Orientalium Ecclesiarum) DH (Dignitatis Humanae)
UR (Unitatis Redintegratio)
TOTAL GERAL 233
Repare-se que 154 das 233 citações (66,09%), provém de apenas quatro documentos: GS (42), SC (42), LG (36), PO (34).
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somando 233 citações, mas de maneira altamente seletiva: três dos seus documentos não são
citados nem uma única vez nas notas de rodapé (UR; OE e DH), enquanto dois recebem apenas
uma referência (DV e NA). É notável a ausência de documentos da relevância da Dignitatis
Humanae sobre a liberdade religiosa e da Unitatis Redintegratio sobre o Ecumenismo e a escassa
atenção dada à Dei Verbum, visto que a Bíblia será a principal responsável pelo florescimento das
CEBs. A bem da verdade, deve-se assinalar que o número 8 da UR é lembrado no documento
sobre a Liturgia, quando se recomenda a promoção de celebrações ecumênicas da Palavra (CM26
9/14). A segunda referência em importância como fonte para os documentos de Medellin é o
magistério de Paulo VI, que recebe 88 citações, destacando-se, pela ordem, a Encíclica
Populorum Progressio (26), o Discurso de Abertura da II Conferência em Bogotá, a 24-08-1968
(10) e o Discurso ao Episcopado Latino-Americano ao final do Concílio, a 23-11-1965 (10).
III.1. UM NOVO MÉTODO: DA REALIDADE À PASTORAL,
PASSANDO PELA REFLEXÃO BÍBLICO-TEOLÓGICA

Como o Vaticano II, Medellin também produziu dezesseis diferentes documentos, agrupados em
torno a três eixos:
1. Promoção Humana.
2. Evangelização e Crescimento na Fé.
3. Igreja Visível e Suas Estruturas.
São perceptíveis correspondências de fundo: o primeiro bloco, o da Promoção Humana tem a ver
com Gaudium et Spes, o último com a Lumen Gentium e o do meio com a Pastoralidade querida
por João XXIII para o Concílio e onde se destaca a influência da Constituição sobre a Liturgia,
26
Utilizaremos a abreviação “CM”, para as “Conclusões de Medellin”, com o primeiro número indicando cada um dos dezesseis
documentos e o número após a barra, indicando a subdivisão interna a cada documento.

CIBERTEOLOGIA - Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture

Edição nº 02 – Out/ Nov/ Dez 2005

Sacrosanctum Concilium. Há uma nítida reorganização da matéria conciliar, mas também
desenvolvimento de temas pouco abordados pelo Concílio: todo um documento é consagrado à
Juventude (5), outros dois, à Pastoral Popular (6) e à Pastoral de Elites (7), um outro à Catequese
(8), outro à Pobreza na Igreja (14) e ainda outro à Pastoral de Conjunto (15).
A pastoralidade, tão enfatizada por Vaticano II está no coração de Medellin. Três dos
documentos, tomam, explicitamente, a pastoral como título (6, 7, 15). Cada um dos documentos
divididos em três partes, termina sempre com a aplicação pastoral da temática desenvolvida,
como pode ser verificado, para cada documento: "Projeções de Pastoral Social" (1), "Conclusões
Pastorais (2), "Recomendações para uma Pastoral Familiar" (3); "Orientações Pastorais" (4),
"Recomendações Pastorais" (5); "Recomendações Pastorais (6), "Princípios Pastorais e
Recomendações"(9); "Recomendações Pastorais e Moções" (10); "Elementos de Reflexão
Pastoral" (11); "Pastoral de Conjunto"(12); "Orientações Pastorais" (13); "Orientações
Pastorais"(14); "Orientações Pastorais" (15) e "Recomendações Pastorais" (16) . O documento
consagrado explicitamente à Igreja, toma por título o que foi tão difícil passar no Concílio:
"Pobreza na Igreja" (14).
A ênfase primeira, a partir da qual se dão os demais desdobramentos, está, porém, na primeira
parte, a dos “fatos”, que acaba, do mesmo modo que a dimensão pastoral, perpassando todos os
documentos, por conta do próprio método adotado. Medellin procede através de um tríplice
movimento: levantamento da realidade, fundamentação doutrinal e conclusões ou recomendações
pastorais, retomando o método desenvolvido pela Juventude Operária Católica, a JOC de Cardijn,
a partir dos anos 20. Este método foi adotado como ferramenta de trabalho, tanto para a pastoral,
como posteriormente para a teologia. Esta é uma das forças de Medellin presente em cada
documento: o esforço por aderir à realidade, por penetrá-la e interpretá-la, para, só então, tentar
responder pastoralmente aos desafios. Esta opção não é apenas metodológica, mas trai uma nova
visão de teologia: Deus nos fala no hoje da realidade e é preciso estar atento aos sinais dos
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tempos, para encontrá-lo. O lugar privilegiado deste encontro são os pobres nas suas necessidades
de fome, sede, nudez ou em sua situação de desamparo, prisão, enfermidade.
A realidade, como ponto de partida, para os passos seguintes, é o que se observa em cada um dos
documentos: no de Justiça (1), "Fatos"; no de Paz (2), "A situação Latino-Americana e a Paz"; no
de Família e Demografia (3), "A Família em Mudança na América Latina"; no de Educação (4),
"Características da Educação na América Latina"; no de Juventude (5), "Situação da Juventude";
no de Pastoral Popular (5), "Situação"; no de Pastoral de Elites (6), "Fatos"; no de Liturgia (9),
"Linhas Gerais da Situação atual na América Latina"; no de Movimentos dos Leigos (10),
"Fatos"; no dos Sacerdotes (11), "Observações sobre a Situação Atual"; no da Formação do Clero
(13), "Realidade"; no da Pobreza da Igreja (14), "Realidade Latino-Americanca"; no da Pastoral
de Conjunto (15), "Fatos" e, no dos Meios de Comunicação Social (16), "Situação". Dois dos
documentos escapam à cadência, o dos Religiosos (12), que começa com a "Missão do Religioso"
e o de Catequese (8) que inicia já com a "Necessidade de Renovação".
A Mensagem aos Povos da América Latina está bastante inspirada nos documentos de Paz e
Justiça: "A América Latina parece viver ainda sob o signo trágico do subdesenvolvimento que
não apenas afasta nossos irmãos do gozo dos bens materiais, mas de sua própria realização
humana. Apesar dos esforços realizados, conjugam-se a fome e a miséria, as enfermidades
generalizadas e a mortalidade infantil, o analfabetismo e marginalidade, profunda desigualdade
das rendas e tensões entre as classes sociais, surtos de violência e escassa participação do povo.
Como cristãos cremos que esta etapa histórica da América latina está intimamente ligada à
história da salvação".27
No apelo final traça-se um propósito para o futuro:

27

CELAM, Conclusões de Medellin: A Igreja na atual Transformação da América Latina, à Luz do Concílio, Vozes, Petrópolis, 1969, 37
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"Por vocação própria, a América Latina tentará obter sua libertação a custo de qualquer sacrifício,
não para fechar-se sobre si mesma, mas para abrir-se à união com o resto do mundo, dando e
recebendo em espírito de solidariedade.
De forma especial, julgamos decisivo nesta tarefa o diálogo com os povos irmãos de outros
continentes que se encontram em situações semelhantes às nossas. Unidos nos caminhos das
dificuldades e esperanças, podemos conseguir que nossa presença no mundo seja definitiva para a
paz.
Recordamos aos povos que já superaram os obstáculos que enfrentamos hoje que a paz se
fundamenta no respeito da justiça internacional. Justiça que por sua vez tem seu fundamento e
expressão no reconhecimento da autonomia política, econômica e cultural de nossos povos". 28
O documento conclui, com o compromisso eclesial:
"Esperamos assim ser fiéis aos compromissos que contraímos nesses dias de reflexão e coração
comunitária, para dar a plena e efetiva colaboração da Igreja no processo de transformação que
está vivendo nossa América". 29

III.2. POR UM NOVO JEITO DE A IGREJA SER, ECLESIAL E CULTURALMENTE
Como dissemos acima, o tema evangelho e cultura estava pouco presente no imediato pósconcílio e Medellin o aflora apenas de leve nas palavras introdutórias ou em algumas das
recomendações do documento sobre a Liturgia, como quando propõe uma investigação “[...]
visando a adaptação mais profunda da liturgia às necessidades e culturas da América Latina” (
CM 9/11b) ou que se dê conteúdo litúrgico às devoções populares. (DM 9/15)

28
29

CELAM, Conclusões de Medellin, 40
CELAM, Conclusões de Medellin, 40

CIBERTEOLOGIA - Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture

Edição nº 02 – Out/ Nov/ Dez 2005

Ao indicar, porém, os pobres como o lugar privilegiado da presença e da Igreja e ao propor a sua
organização eclesial, sob a forma de comunidades de base, Medellin resgatava um fenômeno já
em curso ao final dos anos cinqüenta e início dos sessenta: o surgimento das comunidades
eclesiais de base e o compromisso da igreja com os pobres e suas lutas de libertação. Querendo ou
não, a ida aos pobres, foi igualmente uma ida à diversidade cultural destes mesmos pobres. No
imediato pós-concílio, houve muitos choques e conflitos na aplicação da reforma litúrgica. Não
se tratou apenas de passar do latim para a celebração em língua vulgar, espanhol ou português,
mas de uma substituição bastante radical dos cantos e, em muitos lugares, supressão das formas
tradicionais de devoção popular: tríduos, novenas, procissões, quermesses, em louvor dos santos e
da Virgem, sob suas muitas invocações. Na maior parte das igrejas, as reformas para adaptar o
templo à eucaristia "versus populo", vieram acompanhadas de uma limpeza geral do altar mor,
quando não de sua supressão, arrastando consigo as imagens dos santos que os povoavam. Em
algumas outras, com a introdução da missa concelebrada, foram retirados todos os altares laterais,
dedicados aos santos e cuidados por diferentes irmandades e associações. As imagens foram
recolhidas às sacristias, torres de igrejas, doadas a paroquianos ou simplesmente "desaparecidas".
Essas mudanças, por vezes precipitadas e levadas a efeito com violência e sem escuta do povo,
abriram intermináveis pleitos, provocando, em alguns lugares, conflitos abertos e até mesmo
levantes populares, com a expulsão de alguns vigários. Mesmo nas CEBs não faltaram
desencontros entre uma postura, que rompia com uma visão religiosa tradicional, acomodada e
resignada no campo social e política, e outra visão mais combativa e, sob determinados aspectos,
mais secularizada.
As CEBs foram porém a matriz de um lento reencontro entre um postura apoiada mais
diretamente na íntima relação entre fé e vida, entre leitura da Bíblia e leitura da realidade, entre
celebração e militância social e política e a rica e diversificada herança cultural da religião
popular. Não faltaram, e não faltam, rupturas e conflitos neste reencontro e no crescimento de um

CIBERTEOLOGIA - Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture

Edição nº 02 – Out/ Nov/ Dez 2005

modelo que busca integrar "nova et vetera". Um interessante laboratório dessa integração vêm
sendo as romarias da terra. As lutas pela terra no Brasil, ganharam uma intensidade e
dramaticidade que as colocaram no primeiro lugar da agenda política da sociedade e do Estado.
Pouco a pouco, a partir da Encruzilhada Natalino no Rio Grande do Sul e da prática dos
acampamentos à beira das estradas e nas ocupações de camponeses sem terra, foram nascendo
novas expressões celebrativas que juntavam luta e tradição, formas antigas e novas de celebrar, fé
católica e ecumenismo. Para os locais de ocupação de terra, de morte de algum companheiro ou
companheira, e depois a santuários tradicionais, começaram a ser organizadas romarias. Elemento
extremamente tradicional da devoção popular, a romaria para pagar promessas num santuário
conhecido, ganhou um elemento novo, o da luta pela terra. Assim, romarias da terra a Bom Jesus
da Lapa na Bahia, ao Divino Pai Eterno em Goiás, a N.S. do Caravaggio no Rio Grande do Sul, a
Pirapora ou Aparecida do Norte, em São Paulo, têm reunido a cada ano, dezenas de milhares de
trabalhadores sem terra, normalmente em longas caminhadas ecumênicas, onde antigos cantos de
romeiros se mesclam a novas canções das CEBs, onde gestos tradicionais de subir a ladeira dos
santuários de joelhos em sinal de penitência, se juntam a gestos e faixas de protestos, de forte
conteúdo político.30

IV. PUEBLA: EMERGÊNCIA DAS CULTURAS
A inserção da igreja em setores populares e, em meio aos pobres, gerou em alguns lugares, uma
radicalização da questão cultural. Em amplas regiões, ao longo de todo o continente, não se tratou
apenas de passar a liturgia do latim para o castelhano ou para o português, mas sim de percorrer
um longo caminho de reencontro com as culturas indígenas autóctones e com as culturas afro-

30

Confira a interessante tese de doutorado de Ferro, As romarias da Terra no Brasil. PUC de São Paulo, 1992, mimeo.
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americanas. No Haiti, a liturgia celebrada em francês correspondia apenas à cultura dos grupos
letrados, mas não à grande massa popular que se exprimia em créole. Ao norte do México, a
cultura tarahumara continuava viva nas aldeias indígenas das montanhas e Mons. José Llaguno e
seu clero empreenderam um paciente esforço de traduzir os livros litúrgicos e repensar a herança
cristã, a partir tradição cultural tarahumara, integrando nas celebrações suas danças e costumes.31
Imensa tarefa de traduzir a Bíblia, recriar o catecismo e preparar os delegados da palavra e
catequistas tirados da própria população local. O mesmo aconteceu em Oaxaca, com os mixes e
os zapotecos, promovidos a agentes de pastoral de seu próprio povo e, de maneira mais profunda
ainda, com os tsetales, tzotziles ou chamulas de Chiapas e da selva Lacandona, na diocese de San
Cristobal de Las Casas, com o bispo Mons. Samuel Ruiz.
O bispo Leonidas Proaño, em Riobamba, no Equador, levou adiante uma revolução semelhante,
embora só depois de sua morte tivesse sido concluída e publicada a tradução completa da Bíblia
em quíchua, pela qual tanto lutou em vida. Milhares de catequistas e responsáveis de
comunidades indígenas transformaram o rosto da igreja de Riobamba que renasceu não apenas
como uma igreja popular mas como uma igreja indígena quíchua.32
Assim, quando na III Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em Puebla, tocou-se o
tema da religiosidade popular, este não estava mais confinado apenas ao longo processo de
simbiose entre a fé cristã e as culturas do continente que resultaram num catolicismo mestiço, mas
estava diante de um novo processo de renascimento de culturas indígenas e afro-americanos e de
sua rica tradição cultural e espiritual. Estava também diante de um catolicismo que buscava
exprimir-se em novos padrões culturais e religiosos.
IV.1. RELIGIOSIDADE POPULAR: CONFLITO E RESGATE
31

Pedro de Velasco Rivero, Danzar o morir: religión y resistencia a la dominación en la cultura tarahumar, Ediciones CRT, México, 1987
Luis María Gavilanes del Castillo, Monseñor Leonidas Proaño y su Misión Profetico-Liberadora en la Iglesia de America Latina, Fondo
Ecuatoriano Populorum Progressio, Quito, 1992; Mons. Leónidas Proaño, el Profeta del Pueblo - Selección de sus textos, Fundación
Pueblo Indio del Ecuador, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Centro de Educcion Popular, Centro de Investigaciones Ciudad,
Quito, 1992; Leónidas e. Proaño, Concientización, evangelización, política, Sigueme, Salamanca, 1987.
32
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Em Puebla, foi difícil e conflitiva esta discussão cultural e a revisão histórica das relações entre a
igreja católica e as culturas nativas do continente e as que foram trazidas da África no bojo do
tráfico negreiro. O documento de consulta de Puebla (1978). conhecido como o "livro verde"33,
pela cor de sua capa, nem sequer menciona, no capítulo inicial, dedicado à história da
evangelização na América Latina, a escravidão negra, realidade multitudinária e majoritária em
muitos países, ao longo de quase quatro séculos.
O documento final encontrou dificuldades em abordar a questão, sob o ângulo histórico. Dedica
aos quase quatro séculos de escravidão, apenas uma frase que após a Conferência, na revisão pelo
CELAM do texto aprovado pelos bispos, acabou sendo retirada do texto principal, para quase
desaparecer numa nota de rodapé. Conseguiu-se assim, eliminar do texto corrido de toda a
primeira parte do documento, "Visão história da Realidade Latino-Americana", qualquer
referência à escravidão.
A nota de rodapé é ela mesma eloqüente sobre o tema e sobre seu próprio destino como discurso,
expulso para fora do texto e confinado a uma nota:
"O problema dos escravos africanos não mereceu, infelizmente, a devida atenção evangelizadora
e libertadora da Igreja".34
Puebla, do ponto de vista da temática cultural, acolhe o grande tema da religiosidade popular,
dando-lhe porém um tratamento ambíguo e tendo sempre como pano de fundo o que denominou o
"radical substrato católico" do continente. Mais adiante veremos a crítica de Santo Domingo a
este pressuposto.
Pensamos que, a nível latino-americano e caribenho, a temática da inculturação pode ser colhida
em quatro momentos mais significativos:
33
CELAM, III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla - México - 1978, Preparación: Documento de Consulta a
las Conferencias Episcopais, Bogotá, 1977.
34
CELAM, Conclusões da Conferência de Puebla - Evangelizaçào no presente e no futuro da América Latina, Paulinas, São Paulo, 1979,
no 8 , nota 40.
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- os debates em torno dos quinhentos anos e os compromissos eclesiais então assumidos;
- a emergência de uma teologia índia e de uma teologia afro-americana;
- a caminhada das CEBs, expressa nos encontros intereclesiais do Brasil;
- a realização da IV Conferência do Episcopado Latino-Americano, em Santo Domingo.

V. 500 ANOS (1492-1992): REDESCOBERTA DAS CULTURAS
Houve uma aceleração histórica do tema das culturas, com a aproximação do quinto centenário da
chegada de Colombo e dos espanhóis às ilhas do Caribe, em 1492.
Um poema maia, do Quiché guatemalteco, logo após sua derrota frente a Alvarado, em 1528,
exprime muito bem o que esteve em jogo na Conquista e como esta foi percebida pelos povos
indígenas: não apenas como derrota militar, subjugação política, exploração econômica, mas
também como desastre cultural. No Quiché, ao contrário de Tenochtitlán, os espanhóis já não são
mais vistos como encarnação dos deuses e sim como "dzules", estrangeiros e invasores e há uma
clara percepção e condenação da brutalidade e do etnocentrismo da colonização e do modelo de
evangelização que a acompanhou. O poema vale-se do simbolismo das flores que, no mundo
maia, são o simbolismo mais alto da cultura e de suas expressões:
Vieram fazer as flores murcharem.
Para que sua flor vivesse,
danificaram e engoliram nossa flor". 35

35

Miguel León-Portilla, A conquista da América vista pelos índios, Vozes, Petrópolis, 1984, 60
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A significação, frontalmente oposta dos acontecimentos da conquista, está dramaticamente
expressa na sentença do juiz, que condenou à morte Tupac Amaru e sua companheira Micaela
Bastidas, quando do grande levante indígena do altiplano andino, em fins do século XVIII.
Juntamente com a sentença de morte, o juiz impôs para a população indígena, medidas
detalhadas, para impedi-la de continuar usando a língua quechua, obrigando-a a recorrer ao
castelhano, como língua veicular. Proíbe-a de envergar as vestimentas tradicionais indígenas,
forçando-a a vestir-se à maneira ocidental. São proibidos teatros e comédias que pudessem
recordar a memória dos antigos incas e até mesmo que "[...] usen y traigan vestidos negros en
señal de luto que arrastran en algunas provincias como recuerdo de sus difuntos monarcas, y del
dia o tiempo de la conquista, que ellos tienen por fatal y nosotros por feliz (grifo nosso), pues se
unieron al gremio de la Iglesia Católica y a la amabilisima y dulcísima dominación de nuestros
reyes". 36
A conquista, fatal para uns e feliz para outros, à aproximação das comemorações dos 500 anos,
levantou novamente um intenso debate e suscitou emoções e conflitos de interpretação.37
Assim, o tema da inculturação está na América Latina, intimamente ligado à complexa questão do
sentido da conquista e da primeira evangelização e à exigência de um sincero pedido de perdão e
propósito de conversão por parte da igreja, frente aos povos indígenas, suas terras, culturas e
religiões e frente aos povos afro-americanos e as questões do racismo e do respeito às suas
religiões. .
Segundo o sacerdote e professor de missiologia, Paulo Suess, "o paradigma da inculturação visa
uma nova presença e prática das Igrejas junto aos povos em sua diversidade histórica e cultural.
Historicamente, aos habitantes das Américas, a história da salvação foi apresentada muito
36

Boleslão Lewin, Tupac Amaru, su época, su lucha, su hado, Ediciones Siglo XX, Buenos Aires, 1973, 166-167.
Leonardo Boff/Virgil Elizondo, 1492-1992, As Vozes das Vítimas, CONCILIUM 6/1990, Vozes, Petrópolis; Josë Oscar Beozzo,
Evangelização e Vo Centenario: Passado e futuro na Igreja da América Latina, Vozes, Petrópolis, 1991; J.O.Beozzo, “500 Anos: História e
Evangelização”, in PERSPECTIVA TEOLÓGICA XXIV, no 64, set/dez. 1992, p. 291-312; Emílio Fermín Mignone et alii, 500 Años de
Evangelización en América Latina, Ideas-Redla, Ediciones Letra Buena, Buenos Aires, 1992; Enrique Dussel, 1492 - El Encubrimiento
del Otro - Hacia el Origen del Mito de la Modernidad, Nueva Utopia, Madrid, 1992.
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próxima à história do colonizador. Através do batismo, os "naturais" foram incorporados na
cristandade, sem poder ativamente participar dos ministérios ou contribuir com sua herança
milenar a um rosto específico do cristianismo. De um modo geral, sua tradição era considerada
irrelevante e sua história, paralela frente à história da salvação.
Como agora desvincular a evangelização de práticas de colonização?"38
Prossegue Suess: "A realidade dos povos latino-americanos tem duas faces: a monotonia da
miséria social e a riqueza pluricultural e multiétnica. A fome dos pobres e a agressão aos Outros
ameaçam a vida de povos, civilizações e indivíduos. A questão social dos pobres é, ao mesmo
tempo, a causa cultural dos Outros. Ambas - a realidade social e a realidade
pluricultural/multiétnica - não podem ser confundidas, nem desvinculadas. Os Outros não são
simples extensão dos pobres. A causa dos Outros é mais ampla que a causa dos pobres. A
pobreza, como resultado da assimetria estrutural no plano sócio-econômico, é uma patologia
social a ser combatida. Já a alteridade representa uma riqueza a ser defendida, uma arma de
resistência contra as forças reducionistas da racionalidade tecnocrática e utilitarista de sistemas e
instituições.
A prática da inculturação radicaliza a questão da libertação39. A perspectiva evangélica do pobre
não é a riqueza, mas a alegria de viver com dignidade na diferença do múltiplo articulado. A
igualdade participativa e a solidariedade universal visam, ao mesmo tempo, a superação da
assimetria sócio-econômica que gera pobreza e miséria, e o reconhecimento da alteridade
irredutível dos outros".40
O reconhecimento dessa alteridade cultural do outro desabrochou na teologia índia41 que vem
florescendo, de modo especial, no México, na Guatemala, Panamá, Peru, Equador, Bolívia e na
38
Paulo Suess, Evangelização e Inculturação: conceitos, questionamentos, perspectivas, in Márcio Fabri dos Anjos (org.), Inculturação,
desafios de hoje, Vozes, Petrópolis, 1994, 19.
39
cfr. CNBB/CIMI, Inculturação e Libertação, Paulinas, São Paulo, 1986
40
Paulo Suess, Evangelização [...], 19-20
41
cfr. Teologia India - Primer Encuentro Taller Latinoamericano, CENAMI, Mexico - Abya Yala, Quito, 1991; H. Victoria Carrasco A.
(coordinadora), Espiritualidad y Fe de los Pueblos Indigenas - Ensayos - INPI, Riobamba, 1996 (data e local presumidos);
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teologia negra42 cujas referências mais fortes encontram-se no Brasil, no Caribe e na costa
caribenha dos países da América Central e do Sul: Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e
Guiana Francesa..
V.I. A VOZ DOS VENCIDOS, NOVAMENTE RESSUSCITADOS
Apresentamos, de maneira breve e sintética, algumas reações dos povos indígenas à questão dos
quinhentos anos.
1. Consulta ecumênica do Equador - 1986
Lideranças indígenas de quinze diferentes nações, reunidas numa consulta ecumênica em Quito,
Equador, afirmaram seu total repúdio a celebrações triunfalistas dos 500 anos, pelos seguintes
motivos:
"1. Não houve o tal descobrimento e evangelização autêntica como se tem querido apresentar,
mas sim uma invasão, com as seguintes implicações:
a) Genocídio pela guerra de ocupação, pelo contágio com enfermidades européias, morte, por
superexploração e pela separação entre pais e filhos, provocando a extinção de mais de 75
milhões de irmãos nossos.
b) Usurpação violenta de nossos domínios territoriais.
c) Desintegração de nossas organizações sócio-políticas e culturais.
c) Sujeição ideológica e religiosa em detrimento da lógica interna de nossas crenças religiosas".43
42

ASETT-CESEP, Identidade Negra e Religião - I Consulta Ecumênica sobre Cultura Negra e Teologia na América Latina, ASETTCEDI, São Paulo, 1986 (tradução castelhana: Quince Duncan et alii, Cultura Negra y Teologia, DEI, San José, 1986); ATABAQUEASETT, Teologia Afro-Americanca - II Consulta Ecumênica de Teoloia e Culturas Afro-Americana e Caribenha, Paulus, São Paulo,
1997.
43
II Consulta Ecuménica de Pastoral Indígena - Aportes de los Pueblos Indígenas de América Latina a la Teologia Cristiana, Ediciones
Abya Yala, Quito, 1986, 85.
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2. Consulta aos povos indígenas do México - 1987
No México, a Conferência Episcopal convocou uma consulta, de 21 a 24 de abril de 1987, sobre
os "500 anos de Evangelização do México". Os 46 indígenas, de 20 diferentes povos,
apresentaram aos bispos as seguintes conclusões:
" - Que no se celebren los 500 años con una fiesta.
- Que la celebración sea más bien pidiendo perdón a los indígenas por lo que pasó.
- Que la Iglesia luche con más fuerza para rescatar todo lo robado a los indígenas: tierra,
organización civil, libertad, cultura...
- Protestar a nivel internacional por los atropellos.
- Que se reconozca que los indígenas exigimos ser libres.
- Compartir con nuestras comunidades estas reflexiones.
- En nuestras fiestas, especialmente en las de Todos los Santos, recordar a nuestros difuntos
caídos desde la conquista.
- Lo de los 500 años recordarlo con un Viacrucis o un Viernes Santo.
- Ayudar a nuestros pueblos a recuperar la conciencia historica.
- Fortalecer nuestra resistencia que se apoya en la fe que nos heredaron nuestros antepasados
indigenas". 44
Juanita Vásquez, uma indígena zapoteca-mixe de Yalalág, falou em plenário, perante os bispos
presentes, os agentes de pastoral e os outros representantes dos povos indígenas:

44
CENAMI, 500 años de evangelización [consulta indigena], Cuadernos Estudios Indigenas, no 3, octubre 1987, CENAMI, Mexico, 203204.
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"Nosotros, los indígenas, resistimos antes y ahora, gracias a esa fe indigena. Por qué la Iglesia
no quiere reconocer que Dios estaba presente en Quetzalcóatl, en el rey Condoy y en la lucha de
los indigenas? [...] Celebrar los 500 años es celebrar una masacre. Yo propongo que la Iglesia
pida perdón (en lo que le toca) por la destrucción de los hermanos. También, que con esto
motivo, recobre los antepasados que murieron por nosotros, y pedirles (a nuestros mártires) que
nos fortalezcan para seguir adelante". 45
3. Testemunho de quechuas, aymaras e tupi-guarani da Bolívia
Num encontro ecumênico, em outubro de 1989, com lideranças dos três grandes povos indígenas
na Bolívia, com o fim de refletir sobre o dia 12 de outubro, foram apresentadas as seguintes
conclusões:
" - El 12 de octubre, para nosotros es día de la desgracia continental, y de luto para los naturales
de este continente. Haciéndonos negar nuestra identidad nos bautizaron como INDIOS sin serlo;
es día de la opresión, explotación y del asalto. Nuestra respuesta debe ser la descolonización...
- No estamos aquí para celebrar porque una fecha de invasión, domínio y explotación no puede
ser digna de una celebración...
- A estas alturas del tiempo, desde aquella tragedia histórica se nos hace difícil rescatar lo
esencial que aún queda de los grupos originarios en las comunidades...
- Estamos hoy no para celebrar, sino, para proponer que este día se declare en día de dolor y
muerte para todos los habitantes naturales de este continente. Sabemos que un 20% de minoría
nos sigue manejando a los aymaras, quechuas y tupi-guaraníes que conforman la gran mayoría
nacional. Tampoco podemos aceptar de que ya cesó la invasión y la explotación. La explotación

45

CENAMI, 500 años, 198
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y la matanza a los indígenas adquieren hoy formas más sofisticadas como desocupación,
desnutrición, alienación cultural, etc."46

V.2. COMPROMISSOS ECLESIAIS COM UMA NOVA EVANGELIZAÇÃO
INCULTURADA E LIBERTADORA

Ao lado da mobilização indígena houve igualmente tomadas de posição de muitas igrejas a nível
diocesano, nacional e mesmo continental. Selecionamos três dentre elas, uma do CELAM,
outra dos bispos do México e outra do CIMI (Conselho Indigenista Missionário) do Brasil.
1. Encontro de pastoral indígena - CELAM (1985)
Deste encontro, realizado de 9 a 13 de setembro de 1985, listamos alguns dos compromissos,
recolhidos pelo bispos de Osorno (Chile), Mons. Miguel Caviedes Medina:
"- Trabajar infatigablemente por el rescate de las culturas indigenas, pues consideramos que la
cultura de cada pueblo es algo esencial, fundamental y, a la vez, englobante de todos os valores
propios.
- Defender la tierra de los pueblos indígenas y recuperarlas, sabiendo que la posesión pacífica de
ellas es condición indispensable para su liberación integral.
- Apoyar la lucha por la legítima autodeterminación, por la identidad étnica tan intimimamente
ligada a la posesión de sus tierras.
46
Z. Yanapa, Encuentro Ecumenico frente a los 500 años de evangelización, in Winaycáncha = Luz Eterna, dez. 1989, ano 2, n.o 2, La
Paz, 8
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- Asumir las culturas indígenas en un esfuerzo renovado de inculturación.
- Promover la formación de la Iglesia particular, con rasgos culturales específicos en sus
servicios, en sus ministeriors y en su liturgia.
- [...] Apoyar con todos los medios a nuestro alcance la inculturación de la liturgia, tarea de los
ministros autóctonos en sus Iglesias y en unión con el Obispo". 47
2. Declaração Pastoral dos Bispos do México e da América Central (1989)
Este encontro centro-americano realizou-se, no México (DF), de 1 a 7 de setembro de 1989. Nele,
reconhecem os bispos que os indígenas são sujeitos e não meramente objeto de evangelização,
que devem ser autores e construtores de uma igreja autóctona. Dispõem-se a entrar em diálogo
com as religiões indígenas declarando:
"7. Asumimos los planteamientos:
- El derecho que tienen a vivir como indígenas.
- Optar por el indígena como pueblo, como sujeto dialogante e histórico, con toda su estructura,
vida, história, autodeterminación, comosvosión y religión.
9. También nosotros queremos que esta opción esté sustentada:
. en el derecho que ellos tienen a la tierra.
. en el drecho a su estructura orgánica.
. en el derecho a a la celebración festiva de sua religión.

47

Rolf Foester, Vida Religiosa de los Huilliches de San Juan de la Costa, Ediciones Rehue, Santiago, 1985, 12-14
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. en el derecho a la educación indígena bilingüe y bicultural que asegura el respecto a su
identidad, que promueve su conciencia, su organización y la defensa de sus derechos, que los
lleva a vivir libremente y dinamiza su protagonismo histórico".
Os bispos concluem propondo um solene compromisso e pistas pastorais para concretizá-los:
"11. Continuar firmes en el empeño por pasar de una pastoral indigenista a una pastoral
indígena, que nos lleve al surgimiento de iglesias autóctonas en nuestra región, reconociendo que
el indígena es y debe ser sujeto histórico de su caminar y que debemos estar asociados con él
desde su óptica y sus legítimas aspiraciones sin suplantarlo en su papel protagónico.
12. Para llevarlo a cabo necesitamos una seria autocrítica de nuestra acción pastoral y de su
enfoque, con el objeto de hacer surgir o consolidar estructuras pastorales a nivel diocesano,
nacional y regional, en las que el indígena tenga espacios de decisión y pueda realizar
experiencias de inculturación.
13. Una condición necesaria para caminar en este largo proceso es el amor verdadero a nuestras
comunidades indígenas, variadas imágenes de Cristo, el Señor, como numerosas ramas y hojas
del tronco de una sola historia salvífica de la humanidad.
14. Este amor en Cristo nos apremia a reconocer, valorar y apreciar las culturas. No se trata, en
efecto, únicamente de admirar sus diferentes y variadas manifestaciones, sino de descubrir la
manera como Dios mismo se ha ido manifestando a quienes lo han buscado por milenios,
realizando así la historia de salvación de estos pueblos.
15. Concientes de las agresiones múltiplas que han deteriorado la identidad de los pueblos
indígenas y han ocasionado la pérdida de sus valores culturales o impedido sus manifestaciones,
estamos dispuestos a propiciar la recuperación de su identidad cultural en la medida que se nos
solicite, dentro de nuestras capacidades.
16. La recuperación de la memoria histórica - en algunos casi cortada abruptamente - forma
parte importane de este proceso de búsqueda de identidad, pues desde ahí, desde la historia, Dios
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ha hablado, ha sido buscado y ha sido escuchado en cada cultura, con aquellas respuestas o
resistencias históricas que están ligadas a las limitaciones de nuestra condición humana.
18. Estamos convencidos de que la tierra es vital para la autonomia y la fidelidad de los pueblos
indígenas a sus tradiciones y para su propia identidad y supervivencia. Por lo mismo, aceptamos
el compromiso de acompañar a sus legítimas organizaciones en la defensa de su tierra y
comarcas, de acuerdo con la realidad de cada lugar, con asesoramiento técnico y jurídico.
Igualmente impulsaremos una pastoral de la tierra que tenga en cuenta el valor teológico y
cultural de la misma, como señal de la tierra prometida, y reconozca el carácter de profanación y
destrucción que tiene el despojo de ella a las comunidades indígenas.
19. Apoyaremos los legítmos esfuerzos que se hacen para que se renonozca la autonomia y
autodeterminación de los grupos indígenas.
20. Ante el monólogo impuesto en el pasado, asumimos nuestra responsabilidad. Y en este
privilegiado momento histórico de diálogo con las etnias existentes, descubrimos en sus creencias
ancestrales - explícitas o implícitas - el proceso histórico-salvífico en el que Dios se reveló a esos
pueblos. Así los prepararó para una mayor manifestación de su Hijo.
21.Todos los pasos anteriores clarificarán el camino y las implicaciones concretas de una Nueva
Evangelizción, raíz y condición necesaria para una encarnación de la Iglesia en las culturas.
22. Asumimos el compromiso de encaminar nuestros esfuerzos evangelizadores en orden a que
los cristianos indígenas llegen a tener madurez en la Iglesia. Así surgirán iglesias autóctonas,
con jerarquía, organización, teología - según su propia reflexión y categorías - liturgia,
ministeríos y expresiones eclesiales adecuadas a su propia vivencia cultural y de fe, en comunión
con otras iglesias particulares, sobre todo y fundamentalmente con Pedro.
23. Buscaremos los espacios necesarios para una formación del clero nativo que no sea
enajenante y que involucre a la comunicad en tan delicada tarea".
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Concluem os bispos com as consequências práticas destes compromissos e com as novas atitudes
que precisam ser assumidas:
"25. Reconociendo los errores y los aciertos del pasado, queremos, en un proceso de constante
conversión al Dios de la vida, adquirir capacidad de escucha y apertura de corazón. Así seremos
capaces de mantener el esfuerzo por la Nueva Evangelización, en actitutd dialogante con las
creencias religiosas indígenas.
Tendremos también que renunciar, en la medida de lo posible, a nuestra concepción de vida
occidentalizada cada vez más compleja e individudalista en lo personal, en lo social y aún en lo
eclesial, frente a la vida sencilla, austera y comunitaria de los indigenas". 48
3. Resoluções do CIMI do Brasil (1989)
Em sua VIII Assembléia Geral, em agosto de 1989, o CIMI assumiu os seguintes compromissos
em relação ao aprofundamento da dimensão continental da causa indígena:
"Asumir la perspectiva profetica ante la celebración de los 500 años, a partir de la visión de los
Pueblos Indígenas y a la luz de una evangelización autocrítica, inculturada, liberadora:
- Incentivar y fortalecer toda articulación y alianza que ofrezca propuestas alternativas de
profundización de esa dimensión continental de acuerdo con la visión crítica y liberadora de la
causa indígena".49

V.3. A EMERGÊNCIA DE UMA TEOLOGIA ÍNDIA

48
49

DEMIS-CELAM, Primer Encuentro Episcopal de Pastoral Indígena - México, Centroamérica, Panamá -, CENAMI, México, 1989
CIMI, Relatório da Reunião da Diretoria do CIMI, Brasília, 26 a 29 de agosto de 1989, mimeo, 17-18
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Toda a movimentação continental e a intensa tomada de consciência que envolveu o debate dos
500 anos, propiciou a realização do primeiro encontro-seminário de teologia índia, com o apoio
de cerca de 25 organizações e organismos vinculados à causa indígena.
O encontro aconteceu no Centro Indígena de Santa Cruz, no México, de 16 a 23 de setembro de
1990, com quase cem participantes de diferentes povos indígenas, mas também bispos e pastores
da igreja católica e de diferentes igrejas evangélicas.
No balanço final, estavam presentes muitas das questões levantadas:
- Por que uma Teologia Índia, num mundo que está globalizando a economia, a cultura, a
religião?
- O que é uma Teologia Índia? Quais as suas características?
- É já uma realidade ou tarefa a ser empreendida?
- Haveria tantas teologias índias, quantos povos, etnias e culturas distintas?
- Teologia Índia-índia ou Teologia Índia-cristã?
A esta última questão, crucial e por vezes angustiante, para indígenas cristãos, mormente quando
treinados na teologia cristã, tentou responder um dos coordenadores do encontro, o sacerdote
zapoteca, Eleazar Lopes:
"Otra cuestión que nos atañe directamente a quienes somos indígenas y somos al mismo tiempo
parte integrante de nuestras iglesias, es si hay que hablar de Teología India-india en el sentido
de producción propia y auténtica de los pueblos indios, o más bién hay que hablar de Teologia
India-cristiana, en el sentido de un producto indio bautizado y bendecido por la Iglesia? En otras
palabras, de qué teología estamos hablando aquí: de la que hacen los pueblos índios o de la que
intentamos hacer los indios en la Iglesia? En consecuencia, el interés que nos mueve por la
recuperación del pensamiento religioso de nuestros pueblos nace de una sincera convicción de
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que este pensamiento vale por sí mismo o recibe su valor en cuanto que cabe o puede caber en el
marco teológico de nuestras iglesias?
El asunto no deja de ser conmocionante. Porque nosotros estamos escindidos interiormente por
un doble amor que no nos deja vivir tranquilos: amamos a nuestro pueblo y creemos en su
proyecto de vida. Pero también amamos a la Iglesia y creemos en su proyecto de salvación. Dos
amores que han convivido en nosotros, pero que han convertido nuestros corazones y nuestras
conciencias en campo de batalla, donde el último, con mejores armas, bombardea
constantemente el primero. Nosotros somos hijos de pueblos que, para sobrevivir, han tenido que
cavar cepas muy profundas donde guardan sus tesoros o han tenido que usar máscaras que
esconden su identidad primera. Somo hijos también de iglesias cuya práctica misionera ha sido
sumamente intolerante frente a las creencias de nuestros pueblos, tildándolas de diabólicas,
bestiales o simplemente pueriles. Esta es la tragedia existencial de los indios cristianizados.
Tragedia que nos empuja constantemente a la tentación de superar el problema con una
polarización extrema: o estamos con la Iglesia o estamos con nuestro pueblo.
Sin embargo no dejamos de ser optimistas. A pesar de todo, estamos convencidos de que es
posbile, - y vale la pena intentarlo -, reconciliar los dos amores; porque sabemos que no hay
contradicción insuperable entre los planteamientos fundamentales de la Iglesia, que son los
mismos de Cristo, y los planteamientos teológicos de nuestros pueblos. Los anhelos más
profundos de nuestra gente son también los anhelos más profundos de Cristo. Las diferencias son
superficiales, no de contenido. Más aún, muchos de esos contenidos están, mejor conservados en
nuestros pueblos, por la limpieza de corazón de los pobres, que en muchos recipientes
contaminados de la Iglesia.
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En esto sentido, creemos que el diálogo teológico será no sólo benéfico para los pueblos indios,
sino enriquecedor para la Iglesia que a través de los indios se reencontrará con lo más puro de la
tradición cristiana".50
A convição, expressa por Eleazar Lopez e muitos outros teólogos indígenas cristãos, vem se
mostrando laboriosa, tanto no diálogo interno da grande Igreja que custa a viver um maior
pluralismo e a abrir-se ao florescimento de liturgias e teologias indígenas, quanto no diálogo com
os sacerdotes de seus próprios povos, que lutam por uma teologia índia-índia e por um retorno às
tradições do seus antepassados, deixando de lado a herança cristã, a eles imposta no processo de
colonização.
O bispo da Tarahumara, José Llaguno, presente ao encontro, insiste em manter a esperança,
mesmo não desconhecendo os obstáculos bem concretos:
"Las celebraciones litúrgicas, las ponencias de los asesores, las presentaciones de experiencias,
las discusiones de grupo, fueron recogidas con fidelidad extrema y sistematizadas con
acuciosidad en la memoria del Encuentro, y dan fe del enorme esfuerzo eclesial y ecumenico que
se está poniendo para hacer emerger la Teología India, con todas sus capacidades y ayudarla a
entrar en diálogo fecundo con las otra teologías de la Iglesia y del mundo.
Aún cuando la Teologia India plantea severos cuestionamientos a nuestras formas tradicionales
de entender la fe cristiana, yo considero que no es momento de dejarnos aprisionar por el miedo.
Tenemos que actuar con la prudencia pastoral requerida, pero también con la necesaria audacia
del Espíritu, que guía indefectiblemente al pueblo de Dios, dentro y fuera de las estructuras
establecidas. La Teologia India que siempre ha estado presente pero nunca suficientemente
valorada, es una vena de vida que, al irrigar en condiciones mejores no sólo a los pueblos
50
Eleazar López Hernández, Teologia India hoy, in CENAMI/ABYA YALA, Teologia India - Primer Encuentro Taller Latinoamericano
- Mexico, , Abya Yala, Cayambe-Ecuador, 1991, 5-17
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indígenas, sino a las iglesias, será una fuente nueva de rejuvenecimiento y de vitalidad para
todos."51
V.4. TEOLOGIA AFRO-AMERICANA
À diferença da "Black Theology" dos Estados Unidos, ela vem se construindo de maneira muito
mais lenta na América Latina e no Caribe, onde porém a realidade dos cultos afro-americanos é
muito mais profunda e arraigada, seja sob a forma do vodu haitiano, da santeria cubana, do
shangô de Trinidad Tobago, do candomblé, macumba, xangô, batuque, saravá, no Brasil e tantas
outras expressões nas regiões da afro-americana continental.
A questão negra suscitou um momento de intenso debate no Brasil, por ocasião dos cem anos da
abolição da escravatura e da Campanha da Fraternidade de 1988: "A Fraternidade e o Negro".
Através dos Grupos de União e Consciência Negra e dos encontros dos Agentes de Pastoral
Negros, vem sendo elaborada uma reflexão, cada vez mais consistente, acerca do rosto negro de
Deus, da necessidade de uma profunda conversão do cristianismo no continente que acompanhou
e legitimou o processo escravista e fez-se cúmplice do racismo na sua pregação e na sua prática
quotidiana. Com dificuldades, as iniciativas, em torno aos quinhentos anos, restritas inicialmente
aos povos indígenas, alargaram-se para os grupos americanos, na busca da solidariedade entre
todos os oprimidos. O CLAI (Conselho Latino-Americano de Igrejas) que havia criado um
programa especial para os quinhentos anos, transformou-o em seguida na Pastoral aborígene,
negra e contra toda discriminação, que prossegue, num esforço ecumênico para aprofundar esta
questão, entre todas espinhosa para a trajetória histórica do cristianismo na América Latina e no
Caribe e para sua pastoral no presente. 52

51

José Llaguno Farías, obispo de la Tarahumara, Presentación, in Teologia India, 3-4
cfr. CLAI, Etnias, Culturas, Teologias, Ediciones CLAI, Quito, 1996; ATABAQUE-ASETT, Teologia Afro-Americna - II Consulta
Ecmênica de Teologia e Culturas Afro-Americana e Caribenha, Paulus, 1997
52

CIBERTEOLOGIA - Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture

Edição nº 02 – Out/ Nov/ Dez 2005

V.5. OS INTERECLESIAIS DAS CEBs E AS CULTURAS OPRIMIDAS
Podemos seguir na sucessão dos grandes encontros intereclesiais das CEBs do Brasil, o
afloramento do tema das culturas. Na década de 70, os três intereclesiais estiveram mais centrados
em torno da novidade eclesial das CEBs, na década de 80 em torno ao compromisso social e
político das comunidades e, na década de 90, em torno à questão da cultura.
No I Encontro Intereclesial das CEBs, em Vitória - ES, (6 a 8 de janeiro de 1975), o tema foi
"Uma Igreja que nasce do Povo pelo Espírito de Deus".53 No segundo, ainda em Vitória - ES (29
de julho a 1o de agosto de 1976), "CEBs, Igreja, povo que caminha"54 e, no terceiro, em João
Pessoa (19 a 23 de julho de 1978), "Igreja, povo que se liberta"55.
Na década de 80, prevaleceu a temática social na relação das CEBs com a sociedade. Em Itaici SP
(20 a 24 de abril de 1981), no IV Intereclesial, o tema foi "Igreja, povo oprimido que se organiza
para a libertação"56 e em Canindé - CE (4 a 8 de julho de 1983): "CEBs, Povo unido, semente de
uma nova sociedade".57 No VI Intereclesial de Trindade - GO (21-25-07-1986), uma grande
romaria da terra juntou-se às CEBs de todo o país, para a celebração final do encontro cuja
temática foi "CEBs, Povo de Deus em busca da Terra Prometida".58 Em Duque de Caxias - RJ, no
VII Encontro (10 a 14 de julho de 1989), a problemática latino-americana cruzou-se com a
realidade local, a da sofrida baixada fluminense, uma área densamente urbana e habitada por uma
população negra muito empobrecida: "CEBs, Povo de Deus na América Latina, a caminho da

53
Os relatos de comunidades de base sobre sua vida quotidiana, seus conflitos e reflexões encontram-se publicados juntamente com
comentários de teólogos e cientistas sociais em Vários, Uma Igreja que nasce do Povo - I Encontro Intereclesial das CEBs - Vitória (ES),
Vozes, Petrópolis, 1975
54
Os 17 relatórios das comunidades foram publicados na revista SEDOC, 9 (96), 1976: 453-576. Os textos de análise e reflexão da parte
dos peritos foram publicados no SEDOC, 9 (95), 1976: 264-438.
55
Os relatórios e comentários foram publicados nos números 115, SEDOC 11, 1978 e 118, SEDOC 11, 1979.
56
Parte dos relatórios foi publicada no SEDOC 14 (144), 1981 e as reflexões no número especial da REB 41 (164), Petrópolis, 1981.
57
Reflexões sobre o Encontro encontram-se na REB 43 (171), 1983 e no SEDOC, 16 (165), 1983.
58
O material sobre o encontro foi publicado na Revista da Arquidiocese (7, 8, 9), Goiânia, 1986, assim como no SEDOC, 19 (196), 1986
e na REB 49 (183), 1986.
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libertação".59 De um certo modo, Duque de Caxias começa a antecipar a questão das culturas,
temática central nos anos 90.
Em Santa Maria - RG (8 a 12 de setembro de 1992) o lema foi "CEBs, Povo de Deus, renascendo
das Culturas Oprimidas".60
Sobre o encontro de Santa Maria, comenta o teólogo João Batista Libânio: "A emergência da
temática da inculturação nas CEBs produziu um efeito de profunda repercussão na vida das
comunidades e na sua relação com a grande igreja. Se antes, nas décadas de 70 e inícios de 80, a
temática fé e política já havia causado tensão e desconforto a entrada desta nova questão exerceu
um impacto ainda mais explosivo. A emergência de uma reflexão que privilegia a questão da
cultura, particularmente quando se trata da cultura religiosa, aciona energias inauditas ou
abafadas. É um tema que atravessa as pessoas por dentro, acionando emoções vigorosas; permite
a emergência mais nítida da questão do autoritarismo na dinâmica eclesial. "Na questão da
cultura, a Igreja aparece diretamente como a força opressora. É ela que se mostra marcada por
uma cultura branca, machista, ocidental e que, sobretudo nos seus centros de poder, sente
dificuldade com a inculturação profunda da fé, da liturgia, da canonística no mundo negro,
ameríndio e feminino. Daí o caráter explosivo do tema". 61
Novamente, o tema da cultura foi escolhido para o IX Intereclesial a realizar-se de 15 a 19 de
julho de 1997, em São Luís do Maranhão - MA, com o tema "CEBs e Massa" e o lema: "CEBs,
Vida e Esperança nas Massas". De fato o tema enfrenta a questão da cultura de massas e da
modernidade, dominante nas grandes cidades e omnipresente nos meios de comunicação social,
em especial na televisão, perguntando-se sobre a maneira de estar presente e evangelizar neste
novo contexto cultural. São Luís retoma, de certo modo, as questões suscitadas em Santa Maria,
ao tratar do catolicismo popular como um fenômeno de massa, onde predominam elementos das
59

Comentários sobre o VII Intereclesial encontram-se na REB 49 (195), 1989, na Revista da Arquidiocese (7, 8, 9), 285, Goiânia, 1989.
Cfr. o Texto Base, Culturas Oprimidas e a Evangelização na América Latina - 8o Encontro Intereclesial das CEBs, Santa Maria - RS, 8
a 12-09-1992, Grafica Palotti, Santa Maria, 1991 e os comentários ão encontro em REB 52 (208), 1992, SEDOC 25 (235), 1992.
61
João Batista Libânio, VIII Encontro Intereclesial das CEBs (eventos no evento), in REB, 52 (208), 1992, 792, citado por Faustino Luiz
Couto Teixeira, Os Encontros Intereclesiais das CEBs no Brasil, Paulinas, Sào Paulo, 1996, 114.
60
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culturas populares com raízes indígenas e afro-brasileiras e ao enfrentar os desafios que vêm do
pentecostalismo, de fato, a nova religião das massas empobrecidas nas grandes cidades
brasileiras.62

VI. SANTO DOMINGO: INCULTURAÇÃO, EVANGELIZAÇÃO E LIBERTAÇÃO

Essa questão esteve no coração do debate da IV Conferência do Episcopado Latino-americano,
em Santo Domingo (12-28/10/92). Foi uma das principais responsáveis pelas dificuldades e
impasses da comissão encarregada de traçar o percurso histórico da evangelização nos últimos
500 anos e pelo belo trabalho realizado pela comissão encarregada do tema: "Unidade e
Pluralidade das Culturas Indígenas, Afro-americanas e Mestiças".
Esta é uma temática de "longa duração" na história religiosa da América Latina e do Caribe. A
"conquista", ainda que continue como memória traumática, na consciência dos povos indígenas,
que a ela sobreviveram, resta um "acontecimento" dos século XV e XVI. O encontro entre o
cristianismo e a as religiões indígenas e afro-americanas, ao contrário, faz parte do quotidiano.
Assistiu-se, em Santo Domingo, a uma importante mudança na "leitura" ou "releitura" da
realidade cultural e religiosa do continente.

62
Cfr. Texto Base - CEBs: Vida e Esperança nas Massas - 9o Encontro Intereclesial - São Luís - MA, 15 a 19 de julho de 1997,
Secretariado de CEBs/Editora Salesiana Dom Bosco, São Paulo, 1996; FRISOTTI, Heitor et alii, CEBs e Religiosidade Afro-Brasileira;
SUESS, Paulo, Memória Indígena - IX Intereclesial de CEBs, São Luís, 1997; LESBAUPIN, Ivo (org.), Igreja: Comunidade e Massa,
Paulinas, São Paulo, 1996; Clodovis Boff et alii, As Comunidades de Base em Questão, Paulinas, São Paulo, 1997
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Pode-se resumir a anterior leitura, que prevaleceu em vários lugares do documento de Puebla (DP
1; 7; 412; 2.996), na formula: "radical substrato católico do continente", repetida com insistência,
desde o Documento de Consulta (DCP 59) de 1977 e do Documento de Trabalho (DTP 30) de
1978.63

Queria-se dizer que, em que pesem eventuais diferenças por países e regiões, a

característica do continente, era sua tradição católica, que formava como que o chão e o substrato
de todas as outras realidades.
A descrição que abre o excurso sobre a realidade das culturas em Santo Domingo, vai noutra
direção:
"A América Latina e o Caribe configuram um continente multi-étnico e pluricultural. Nele convivem, em geral, povos aborígenes, afro-americanos, mestiços e descendentes de europeus e
asiáticos, cada qual com sua própria cultura que os situa em sua respectiva identidade social
e religiosa." (226)64
Na visão de Puebla, o desafio da evangelização era como manter vivo este "radical substrato
católico", fortalecendo-o e enriquecendo-o para os embates da cultura moderna, urbana e

63
CELAM, Conclusões da Conferência de Puebla - Evangelização no Presente e no Futuro da América Latina, São Paulo, Paulinas, 1979
(DP); CELAM, Documento de Consulta a Puebla (DCP), Bogota, 1977; CELAM, La Evangelización en el Presente y en el Futuro de
América Latina, Documento de Trabajo, (DTP), Bogotá, 1978
64
Deve-se notar que esta passagem da comissão 26, onde se afirma claramente o caráter multi-étnico e pluricultural da realidade latinoamericana e caribenha, gerando a partir das culturas, a respectiva identidade social e religiosa (226), foi alterada no documento final, de
modo a negar que à pluralidade cultural e social, corresponda igualmente uma pluralidade religiosa. Retomou-se a perspectiva de Puebla
do "radical substrato católico", através de duas alterações:
1. Não se fala mais de “identidade religiosa”, mas de “cosmovisão de cada povo”;
2. Acrescenta-se uma frase que é praticamente a negação da anterior descrição da realidade: “Eles buscam, porém, uma unidade a partir da
identidade católica”.(SD 244)
Neste e noutros pontos, que indicaremos no trabalho, fica clara a tensão entre a perspectiva da comissão 26, "Unidade e pluralidade das
culturas indígenas, afro-americanas, mestiças", formada por bispos provenientes em sua maioria de áreas indígenas ou afro-americanas e a
que reinava nos setores próximos à orientação da Pontifícia Comissão para a América Latina (CAL) na comissão de redação. Os
integrantes da comissão 26 foram: D. Carlos Maria Ariz Bolea (Panamá), D. Gerardo Flores Reyes (Guatemala), D. Zacarias Ortiz Rolón
(Paraguai), D. Luis Sainz-Hinojosa (Bolívia), D. Erwin Kräutler (Brasil), D. José Dammert Bellido (Peru), D. Victor Hugo Martinez
Contreras (Guatemala), D. Pedro Meurice Estiu (Cuba), D. José Maria Pires (Brasil), Pe. Gabriel Rodriguez Hernandéz (Guatemala), Pe.
Adolfo Damian Josepa (Curação).
Na comissão de redação, a terceira parte relativa à cultura foi assumida por D. Javier Lozano Barragan, bispo de Zacatecas no México, por
muitos anos teólogo do então secretário e depois presidente do CELAM, hoje cardeal Alfonso Lopez Trujillo.
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industrial com seu corte secularizante e para o assalto das seitas. Era, igualmente, como torná-lo
mais impregnado da "doutrina" católica e "purificado" de superstições e desvios.
Santo Domingo parte da diversidade, étnica e cultural, que plasma diferentes identidades não só
sociais mas também religiosas.
Qual seria, nestas circunstâncias, a questão crucial para a nova evangelização?
- A do confronto para preservar a "identidade católica", ou a do diálogo ecumênico e do diálogo
inter-religioso;
- a de livrar o catolicismo, das "superstições" que se lhe colaram à pele, nesta larga convivência
histórica, com populações indígenas e africanas?
- A de continuar combatendo incansavelmente o "sincretismo" que entrelaçou, no "novo mundo",
crenças e ritos de matriz européia, com os de matriz africana e americana ou o de abrir-se à
riqueza cultural, espiritual e religiosa destas outras tradições, a fim de reconhecer e acolher, de
forma consciente e positiva, o longo processo de trocas mútuas, que apontam na direção de um
cristianismo inculturado?
- Alcançar uma evangelização inculturada, não seria o desafio e a tarefa principais dos cristãos e
de suas Igrejas na América Latina e no Caribe, para os anos vindouros?
Isto implica, certamente, uma revisão histórica, certamente difícil e penosa, da assim chamada
"primeira evangelização" e dos seus métodos e de posteriores intentos de "europeização",
"romanização", "purificação" na vida do catolicismo latino-americano. O mesmo desafio se
coloca para o rosto norte-americano de boa parte do protestantismo de missão ou do rosto
germânico do luteranismo de imigração.
Como se desenvolveu esse debate em Santo Domingo e mais precisamente, como foi tratada a
questão da "inculturação"?
VI.1. O TEMA DA INCULTURAÇÃO
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O debate atravessou transversalmente, como uma espécie de questão de fundo, quase todas as 30
comissões de trabalho em que se subdividiu a assembléia de Santo Domingo. Escolhemos apenas
duas dentre elas, ambas com os pés bem fincados no debate atual. A primeira, com os olhos
postos mais no futuro: a comissão 26 -"Unidade e Pluralidade das culturas indígenas, afroamericanas e mestiças"; a segunda encarregada de perscrutar o passado: a comissão 2, a de
História, dedicada a situar a profissão de fé inicial, "nos 500 anos da primeira evangelização".
Na Comissão de História, a questão do perdão polarizou a diferença de visões e perspectivas; na
outra, travou-se o debate entre duas perspectivas distintas: a da "inculturação do evangelho" e a
da "evangelização da cultura".
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VI.2. HISTÓRIA: PERDÃO, TESTEMUNHO E MARTÍRIO

A conferência de Santo Domingo, esteve irremediavelmente entrelaçada na sua preparação e
realização aos debates em torno do significado dos 500 anos e, de modo especial a comissão n.2
responsável pela história.65
Uma questão, a do "pedido de perdão", por parte da Igreja, frente aos povos indígenas e afroamericanos, cristalizou, de modo particular, os conflitos e os impasses,
Várias conferências episcopais haviam expressamente solicitado que se fizesse um gesto, neste
sentido e, até mesmo, que a IV Conferencia se abrisse com uma solene liturgia penitencial e um
sincero pedido de perdão aos povos indígenas e afro-americanos do continente.
A conferência episcopal do Brasil em documento aprovado para ser levado pelos seus delegados
eleitos para representá-la Santo Domingo, assim se exprimia:

"1. A Igreja confessa ter cometido erros na primeira evangelização da América Latina. Muitos
erros, no passado, surgiram de um contexto em que havia escassa consciência do pluralismo
cultural. Em atitude penitencial, como pastores:

65

Sobre o debate em torno à significação dos 500 anos, produziu-se extensíssima literatura. Indicamos alguns dos textos na nota 37. Pode-se
acrescentar: Rodolfo de Roux, Dos mundos enfrentados, CINEP, Bogota, 1990; Mons. Ricardo Ramirez, "The question do "Columbus".
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- pedimos perdão aos povos indígenas e aos negros americanos pelas vezes que não soubemos
reconhecer a presença de Deus em suas culturas;
- pedimos perdão pelas vezes que confundimos evangelização com a imposição da cultura
ocidental;
- pedimos perdão pela tolerância ou participação na destruição das culturas indígenas e africanas;
- pedimos perdão aos negros americanos pelas vezes que nos servimos do evangelho para
justificar sua escravidão,
- pedimos perdão pelas vezes que nos beneficiamos desta escravidão nos conventos, paróquias ou
cúrias.
2. Ao pedir perdão aos povos indígenas e aos negros pela omissão ou cumplicidade aberta ou
velada com seus conquistadores e opressores, confessamos que os erros do passado persistem em
muitas circunstâncias até os dias de hoje. Os povos indígenas e os negros da América Latina
continuam ameaçados pelo sistema de dominação e pelo racismo vigentes e continuam vivendo à
margem da Igreja institucional e da sociedade.
Sabemos que o perdão é um longo processo. Consideramos a nossa solidariedade incondicional e
nosso compromisso com a causa dos povos indígenas e dos negros nas Américas, parte integrante
da Nova Evangelização". 66
Muitas das conferências episcopais, notadamente as da Bolívia67, Equador68 insistiram nesta
mesma direção.
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O Documento de Trabalho, espelhando este comum sentir, abria o texto, dizendo: [...] queremos
unir ao reconhecimento admirado e agradecido por tanta bondade do Senhor, o pedido de perdão
por nossas faltas e o chamado à reconciliação". (DT 1)
O bispo Julio Cabrera Ovalle, de Chichicastenango no Quiché guatemalteco, diante das
resistências que o tema vinha encontrando em determinados setores influentes e poderosos, em
Santo Domingo, confessava aflito: "Como vou voltar para meu país, se esta é a primeira pergunta
que me farão as comunidades indígenas: 'A Igreja, em Santo Domingo, pediu ou não perdão aos
povos indígenas?'".
Na lógica dos pobres, era muito simples: para começar uma nova evangelização inculturada e
comprometida com sua libertação, era preciso dessolidarizar-se dos erros passados e pedir perdão
pelo que foi, da parte da Igreja, na primeira evangelização, soberba e desprezo de suas culturas;
conivência e participação nos processos de conquista e colonização; legitimação ou silêncio frente
à servidão de indígenas e escravização dos africanos.
O pedido de perdão da parte da sua Igreja, ao qual indígenas e afro-americanos queriam
responder, com generosa reconciliação, seria o sinal pascal do compromisso de novo rumo a ser
palmilhado juntos, num aprendizado fraterno e num enriquecimento mútuo.
A comissão de história, onde se encontrava o cardeal Angel Suquia Goicoechea de Madri,
opunha-se, formalmente, a um pedido de perdão, pois traria implícita uma crítica à obra dos
67
“Pero desde el momento en que no se tomaron en cuenta las semillas del Verbo existentes en las culturas, se puede afirmar que no hubo
una verdadera evangelización de las culturas, que la Palabra de Dios no penetró en las raíces de las mismas. Reconocer que nos queda
pendiente esta deuda frente a las diferentes culturas que conforman nuestro país es basico de cara al proyecto de Nueva Evangelización”.
in Nueva Evangelización, Promoción Humana, Cultura Cristiana - Aporte de la Conferencia Episcopal de Bolivia a la IV Conferencia del
Episcopado Latinoamericano, S. Domingo, 1992, La Paz, p. 6/13
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Entre as sugestões da Conferência Episcopal do Equador para a celebração dos 500 anos, estava incluído o pedido de perdão: “Con
humildad, pidiendo perdón por la complicidad con los erroes cometidos, y dando gracias a Dios por sus inmensos beneficios en los 500
años de evangelización”. in Una Nueva Evangelización para una Nueva Cultura - Aporte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para la
IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo, Quito 1991, p. 22

CIBERTEOLOGIA - Revista de Teologia e Cultura / Journal of Theology & Culture

missionários. Fez-se, entretanto, menção a que o Papa, na sua visita à Ilha de Gorea, na África,
pedira perdão pelo crime da escravidão. Esse mesmo texto foi retomado pelo próprio Papa na sua
mensagem a uma representação de Afro-americanos (13/10/92). Ali João Paulo II qualificou de
"crime enorme ", "pecado do homem contra o homem", a escravização dos africanos e o tráfico
escravista para a América.69
Não quis porém a comissão incluir a parte do discurso do Papa, que relembrava a "denúncia das
injustiças e atropelos de colonizadores sem escrúpulos", "por obra de Montesinos, Las Casas,
Córdoba, Juan del Valle"70, por força certamente do renovado sentimento anti-lascasiano dos que,
na Espanha e na América, atribuem-lhe a paternidade da "leyenda negra" do colonialismo
espanhol.
A presidência da Conferência alinhou-se à posição da comissão, sem que nenhuma das duas
correspondesse ao comum sentir da assembléia.
Uma moção pedindo uma liturgia penitencial, com um solene pedido de perdão, liturgia a ser
concelebrada por todas os participantes da Conferência, no domingo dia 25, na Catedral de São
Domingos, foi apresentada por 33 bispos do Brasil. Um dos três presidentes, o Cardeal Nicolas
López Rodriguez, arcebispo de Santo Domingo, reagiu imediatamente: "Na minha Catedral, não".
A moção não foi submetida pela presidência à apreciação do plenário, mas na manhã seguinte, foi
dada a palavra ao bispo Italo Distefano da Argentina que esmerou-se em explicar porque a Igreja
não devia pedir perdão aos indígenas, enquanto o Cardeal Nicolás Lopez Rodriguez fazia o
mesmo em relação aos afro-americanos.
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presidência em impedir o pedido de perdão, em Roma, o Papa apenas retornado de Santo
Domingo, declarava na audiência de 21 de outubro:
"Depois de 500 anos, nos apresentamos diante do Cristo que é Senhor da história de toda a
humanidade, para pronunciar as palavras da oração do Pai, que ele mesmo nos ensinou: "Perdoainos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam..." (cfr. Mt. 6, 12). A
oração do Redentor se dirige ao Pai e ao mesmo tempo aos homens, em relação aos quais se
cometeram muitas injustiças. A estes homens não cessamos de pedir-lhes "perdão". Este pedido
de perdão se dirige sobretudo aos primeiros habitantes da nova terra, aos "índios", e também
àqueles que como escravos foram deportados da África para os trabalhos pesados." 72
Tocou assim, em Roma, ao Papa e, em Santo Domingo, às comunidades pobres da periferia da
cidade e arredores, realizarem o passo do pedido de perdão. As comunidades, com efeito,
organizaram, na noite do dia 27 de outubro, véspera do encerramento da IV Conferência, uma
celebração do perdão. Foi realizada em praça pública e não numa igreja, para não se correr o risco
de uma proibição, por parte do Cardeal de São Domingos. A praça, escolhida, de propósito pelo
seu simbolismo, foi a de Bartolomeu de Las Casas OP, ao lado do convento dos dominicanos. Ali
iniciou-se a oração com um belo rito indígena de consagração daquele espaço, convertido na
catedral de todos os pobres, dos ofendidos, humilhados e martirizados da América Latina e do
Caribe. Numa comovente liturgia penitencial, indígenas, negros, mestiços, "criollos", europeus e
norte-americanos, pediram perdão a Deus e uns os outros, como igreja e como pessoas, como
povos e etnias, pelos seus pecados, no passado, e principalmente no presente, no terreno da
justiça e das relações entre povos e culturas. O abraço da paz abriu caminho para a eucaristia de
reparação e reconciliação, de compromisso e de esperança. Os bispos todos foram convidados,
mas foram alertados pelo Cardeal Nicolás Lopez, para não comparecerem. A votação daquele
noite, que se estendeu além do previsto não impediu porém que dois bispos, membros da
comissão 26 viessem, concelebrar a eucaristia: o arcebispo negro da Paraíba, Dom José Maria
72
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Pires e o bispo do Xingu, D. Erwin Kräutler, por muitos anos encarregados da pastoral indigenista
do Brasil, à frente do CIMI (Conselho Indigenista Missionário).
Não tendo a Comissão de História incluído o pedido de perdão aos povos indígenas, coube, de
novo, à Comissão 26 exprimir esse profundo clamor por justiça, na releitura da história e ao
mesmo tempo, vincular o pedido de perdão ao tema da inculturação:
"Depois de ter pedido perdão com o Papa aos nossos irmãos indígenas e afro-americanos,
"perante a infinita santidade de Deus, pelos fatos marcados pela injustiça e pela violência"
(Audiência geral, quarta-feira, 21 de outubro de 1992), queremos desenvolver uma evangelização
inculturada." (SD 248)
VI.3. INCULTURAÇÃO DO EVANGELHO
Para colher o quanto é crucial este debate na América Latina e no Caribe, vale recordar o que está
em jogo, para cerca de 50 milhões de indígenas e 100 milhões de afro-americanos.73
Há pelo menos três questões conexas e complementares:
1. O direito das religiões indígenas e afro-americanas à sua existência, à liberdade de culto em pé
de igualdade e de direitos com as igrejas cristas dos antigos colonizadores, fossem eles católicos
ou protestantes. Essa igualdade assegurada hoje, em quase todas as constituições, nem sempre o é
nos costumes e na prática. É também embrionário o reconhecimento destas religiões como
interlocutoras do diálogo inter-religioso. Por isso, na Assembléia do Povo de Deus - América
73
Para uma visão de conjunto sobre o atual debate, -evangelização, culturas indígenas, inculturação - confira as seguintes contribuições no
volume Vida, Clamor..., acima citado: Paulo Suess, "Evangelização a partir das culturas", págs. 205-220; Eleazar Lopez Hernández,
"Evangelização dos povos indígenas", págs.355-362; Ricardo José Robles, "Opção pastoral pelos indígenas", págs. 363-370; Diego
Irarrázaval, "Processos culturais e novas identidades", págs. 67-76; para inculturação e culturas afro-americanas, cfr. Dennis King, "Pastoral
afro-americana", págs. 371-378; Antonio Aparecido da Silva, "Evangelização libertadora a partir dos negros", págs. 379-386; para
inculturação e liturgia, cfr. Marcelo Barros, "Liturgia, Nova Evangelização e novas culturas", págs. 299-308. Cfr. também: Paulo Suess,
Cultura Indígena e Evangelização, Vozes, Petrópolis; Cultura e Evangelização, Loyola, São Paulo, 1991; Márcio Fabri dos Anjos (org.),
Inculturação: Desafios hoje, SOTER-Vozes, Petrópolis, 1994; Teologia da Inculturação e Inculturação da Teologia, SOTER-Vozes,
Petrópolis, 1995
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Latina e Caribe, celebrada em Quito, pouco antes de Santo Domingo (14-18 de setembro de 1992)
levantou-se com força a questão de um "macro-ecumenismo", que saísse dos marcos estreitos de
um diálogo apenas católico-protestante:
"O VERDADEIRO ECUMENISMO É MAIOR DO QUE O ECUMENISMO, porque a
Oikoumene é toda a terra habitada.
Nesse primeiro encontro da Assembléia do Povo de Deus, experimentamos que, além de
fortalecer, cada dia mais, o ecumenismo entre as Igrejas cristas, devemos abrir-nos ao Macroecumenismo. Uma palavra nova para expressar uma realidade e uma consciência novas. Fio
condutor de todo o encontro, no tema central dos debates, confluências, tensões, buscas e
esperanças. É um ecumenismo que recobre as mesmas dimensões universais do povo de Deus.
Nesta descoberta, começamos a despojar-nos de nossos preconceitos e abraçamos, com muito
mais braços e muito mais corações, o Deus único e maior. Muitas linguagens, cantos, símbolos,
gestos - com as almas e os corpos em dança e em oração - o testemunham e celebram."74
2. O direito dos povos indígenas e da população afro-americana, já batizada, de viverem seu
cristianismo, segundo sua cultura e seus costumes. Sobre esta questão da construção de igrejas
com um rosto próprio, debruçou-se o Papa, em Santo Domingo, dirigindo-se à representação de
indígenas com quem se encontrou na Nunciatura: “[...] Terá que ser feito um renovado esforço no
que se refere à inculturação do evangelho, pois 'uma fé que não se faz cultura é uma fé não
plenamente acolhida, nem totalmente pensada, nem fielmente vivida' (Discurso ao mundo da
cultura, Lima, 15.V.1988). Trata-se, em definitivo, de conseguir que os católicos indígenas se
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(tradução do autor)
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convertam nos protagonistas de sua própria promoção e evangelização. E isto, em todos os
terrenos, incluídos os dos diversos ministérios".75
Neste mesma linha, exprimiu-se o Papa em relação aos afro-americanos: "Por isso, nesta
comemoração do V Centenário, encorajo-vos a defender a vossa identidade, a ser consciente dos
vossos valores e a fazê-los frutificar [...]"76. “[...] Sem esquecer que muitos valores evangélicos
têm penetrado e enriquecido a cultura, a mentalidade e a vida dos afro-americanos, deseja-se
incrementar a ação pastoral e favorecer os elementos específicos das comunidades eclesiais com
fisionomia própria”. 77
A comissão 26 situa-se claramente dentro destes objetivos, ao apresentar suas conclusões.
"Estes compromissos nos ajudarão a realizar o ideal de igrejas autóctones com rosto, coração,
pensamento e com agentes de pastoral e organismos próprios.
Comunidades que expressem seu culto a Deus, utilizando as línguas indígenas, as expressões
afro-americanas ou os costumes mestiços e os respectivos recursos culturais próprios.
Constituídos estes povos em protagonistas de sua própria história salvífica, farão com que o
Evangelho, germinado em suas culturas, floresça em igrejas genuinamente indígenas, afroamericanas e mestiças que, em plena comunhão com a Igreja universal, sejam capazes de
transmitir a mensagem salvadora de Jesus.
[...] A Igreja evangelizando a partir destas culturas, pode mostrar e oferecer, através delas, ao
mundo, de maneira profética, uma grande luz e uma grande força de vida e de esperança, um
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providente sinal do Reino de Deus que ressuscita e salva todo o universo, a partir dos crucificados
da história." (230)
3. A questão de caráter mais pastoral de uma dupla pertença e de uma dupla prática: a do
catolicismo e a da religião tradicional, extremamente difusas por todo o continente.
O espaço não é suficiente para se abordar as três questões e limitar-nos-emos à segunda, a da
inculturação, e ao modo como foi debatida em Santo Domingo.
Para a análise que se segue, valemo-nos do texto preparado pela comissão 26, na sua quarta
redação (Primeira Redação Global), antes de ter sido profundamente alterado pela Comissão de
Redação. A comparação deste texto com o documento final, permite colher os pontos de
divergência entre os e indicar a versão que prevaleceu.
A comissão assumiu a perspectiva de que "se dá uma ininterrupta ação de Deus, através do seu
Espírito, em todas as culturas" (225-1); a de que "a inculturação é um processo conduzido a partir
do interior de cada povo e comunidade" (225-2). Concluía numa perspectiva cristológica,
articulando a tarefa da evangelização com a dimensão das culturas e da libertação da opressão e
marginalização dos povos do continente: "adotar a perspectiva de Jesus Cristo encarnado, que
salvou a vida universal, a partir da debilidade, da pobreza e da cruz redentora, obriga a Igreja
Latino-americana, ao enfrentar o desafio da evangelização dos povos, a partir de suas culturas, a
privilegiar as culturas de todos os povos oprimidos, indefesos e marginalizados diante da força
avassaladora das estruturas de pecado manifestas na civilização moderna". (226)
O que interpela a Igreja e a forma como é anunciado evangelho, são os povos, em particular os
povos oprimidos com as suas culturas.
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A outra perspectiva que prevalece no documento final, coloca no centro a própria igreja, fazendo
dos povos e das culturas objeto de sua ação e do evangelho uma mensagem que lhes é exterior. A
Igreja universal apresenta-se como juiz das adaptações possíveis:
"Esta inculturação é um processo que vai do Evangelho ao coração de cada povo e comunidade
com a mediação e linguagem de símbolos compreensíveis e apropriados, segundo o juízo da
Igreja". (SD 243)
Deve-se notar que o Documento final de Santo Domingo, aprovado pelos Bispos, colocava a
tarefa da inculturação nas mãos da Igreja local, "com a participação de todo o povo de Deus".
Roma, na revisão a que submeteu o texto, depois de terminada a Conferência, acrescentou um
parágrafo destinado a relembrar seu próprio papel:
"A tarefa da inculturação é própria das Igrejas particulares, sob a direção dos seus pastores, com a
participação de todo o povo de Deus. Os critérios fundamentais neste processo são a sintonia com
as exigências objetivas da fé e a abertura à comunhão com a Igreja universal (cf. Redemptoris
Missio, 54) (vai em sublinhado o acréscimo romano) (SD 230)
Esses pontos de vista teóricos divergentes conduzem, igualmente, a uma distinta avaliação dos
caminhos a serem percorridos na prática. Valha como exemplo a questão litúrgica. A comissão 26
propunha como compromisso:
"Promover uma real inculturação da liturgia, acolhendo com apreço seus símbolos, ritos,
expressões religiosas assim como suas estruturas sociais e comunitárias, renunciando a todo
etnocentrismo, colonialismo pastoral e todo tipo de discriminação racial".(227. d)
O documento final, por sua vez, propunha um conhecimento critico das culturas, concluindo:
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"Promover uma inculturação da liturgia, acolhendo com apreço seus símbolos, ritos e expressões
religiosas compatíveis com o claro sentido da fé, mantendo o valor dos símbolos universais e em
harmonia com a disciplina geral da Igreja".(SD 248)
Enquanto a comissão propunha no trato da inculturação litúrgica, o fim de todo etnocentrismo,
colonialismo e racismo, o documento final adiantava três outros critérios: compatibilidade das
eventuais mudanças exigidas pela inculturação, com "o claro sentido da fé", "a manutenção do
valor dos símbolos universais" e "a harmonia com a disciplina geral da Igreja."
Santo Domingo oscila assim entre duas propostas igualmente presentes no documento final: a de
uma EVANGELIZAÇÃO INCULTURADA e a da EVANGELIZAÇÃO DAS CULTURAS. A
primeira foi colocada entre as linhas pastorais prioritárias: "Uma evangelização inculturada [...]
que se encarne nas CULTURAS INDíGENAS E AFRO-AMERICANAS." (SD 302). Ela supõe
profundas mudanças na Igreja e a entrada num processo de ampla diversificação cultural,
desembocando num pluralismo em termos de liturgia, teologia, organização pastoral, disciplina
dos sacramentos. A segunda retoma a proposta de uma EVANGELIZAÇÃO DAS CULTURAS,
de modo a implantar uma cultura cristã, com o provável renascimento de antigas intolerâncias e
integrismos:
"A fé, ao se encarnar nestas culturas, deve corrigir seus erros e evitar sincretismos". (SD 230)
Supõe-se a existência de símbolos "universais", acima e fora de qualquer cultura, o que apenas
revela o profundo etnocentrismo da proposta e coloca-se a disciplina geral da Igreja e não a
dinâmica da igreja local, como critério normativo para a aceitação da inculturação.
Digno de nota é que também na questão tão crucial da cultura moderna e dos seus desafios, não
embarcaram os bispos na ambígua e discutível proposta de se responder com uma "cultura cristã".
Reafirmam, novamente, a opção por uma evangelização inculturada face a dois dos maiores
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desafios desta cultura, gestada nas grandes cidades e difundida, quando não produzida, através
dos modernos meios de comunicação de massa.
A proposta pois, de uma evangelização inculturada está orientada para os desafios que nos vêm da
história e igualmente para os que nos chegam no presente. Reproduzimos a passagem das opções
finais de Santo Domingo relativas à evangelização no seu tríplice desdobramento:

"UMA EVANGELIZAÇÃO INCULTURADA
- que penetre os ambientes marcados pela CULTURA URBANA
- que se encarne nas CULTURAS INDíGENAS E AFRO-AMERICANAS
- com uma eficaz Ação EDUCATIVA e uma MODERNA COMUNICAÇÃO" (SD 302)
VI.4. LIBERTAÇÃO E INCULTURAÇÃO

Uma das contribuições, e não das menores, do trabalho realizado pela comissão 26, em Santo Domingo, foi a de associar, e não separar ou contrapor, estas duas dimensões da evangelização:
libertação e inculturação.
Quando João Paulo II convocou a IV Conferência Geral do Episcopado, propôs-lhe como tema:
"Uma nova evangelização para uma nova cultura". A formulação deixava subentendida duas
opções de fundo:
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1. Deslocava-se o debate da esfera econômica, social e política para aquela cultural, secundando
os que pregavam que a esfera própria do "religioso", era a cultural e que, neste rumo, deviam centrar-se os esforços da nova evangelização.
2. Ao se falar de "nova cultura", propunha-se, como desafio, a assim chamada "cultura
adveniente": urbana, industrial, técnica, científica, veiculada massivamente pelos meios de
comunicação social e cada vez mais homogênea em todos os quadrantes do mundo: uma cultura
"universalizante", destinada a suplantar as culturas locais. Esta cultura era ao mesmo tempo,
universal, secular e secularizante. O grande problema para a nova evangelização era pois o da
"secularização" trazida pela nova cultura. Os que podiam responder a este novo desafio cultural
em escala planetária, não seriam mais as comunidades de base, nem mesmo as igrejas locais, mas
os sujeitos desta nova cultura, as classes médias urbanas, formadas nas universidades e em
centros técnico-científicos e organizadas, para além das fronteiras locais, em movimentos de
caráter internacional.
Problema pois de fundo, não mais o pobre e sua libertação e sim a cultura moderna e o seu
secularismo; não a diversidade cultural das sociedades locais e a inculturação do evangelho e sim
a universalizante cultura adveniente e sua prescindência de Deus, necessitada de um renovado
esforço de evangelização.
O protesto de muitos setores eclesiais da América Latina, apontando para o escândalo de uma
Igreja que, nesta hora grave, desviasse seu rosto do desespero dos pobres, levou à uma mudança
parcial do tema. Argumentou-se que o empobrecimento agravara-se e o número de novos pobres
multiplicara-se com a crise da dívida externa e interna, com a falência do Estado e o conseqüente
desmantelamento dos serviços públicos no campo da saúde, educação, previdência social, com o
desemprego massivo, fruto de persistente recessão, ao longo da "década perdida".
Na nova formulação do tema, foi incluído o empenho pela justiça, em favor dos pobres e de sua
libertação, ainda que sob a etiqueta discreta de "promoção" humana. Assim, pois, o tema de São
Domingos, a escassos dez meses da abertura da Conferência, a 12 de dezembro de 1991, foi
reformulado, em carta do Papa ao Cardeal Gantin para:
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"Nova Evangelização, Promoção Humana e Cultura Cristã" - "Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre"
(Hb. 13, 8)
Se houve sensibilidade para a inclusão da temática dos pobres e de sua sobrevivência, a da inculturação continuou ausente, enquanto se acentuava com maior clareza que a resposta ao caráter
"secularizante" da cultura moderna, era a recuperação do sagrado pela implantação de uma cultura
"cristã", através de uma nova evangelização do continente.
A Comissão 26 longe de contrapor, na situação latino-americana e caribenha, os dois desafios, o
da pobreza e o das culturas, uniu-os intimamente, fazendo da inculturação no que ela representa
de recuperação da dignidade dos pobres e de suas culturas, aliada ao empenho pelos seus direitos
mais fundamentais no campo econômico, social e político, uma das dimensões fundantes da
libertação:
"Para propiciar uma autêntica promoção humana, a Igreja quer apoiar os esforços que fazem estes
povos para serem reconhecidos como tais pelas leis nacionais e internacionais, com pleno direito
à terra, a suas próprias organizações e vivências culturais, a fim de garantir o direito que têm de
viver de acordo com sua identidade, com sua própria língua e seus costumes ancestrais e de
relacionar-se, em plena igualdade, com todos os povos da terra." (230)
Essa é talvez a novidade da contribuição latino-americana ao debate da "inculturação": ela é parte
integrante do combate pela libertação, outra face da opção preferencial pelos pobres que se
enriquece, qualitativamente, pela inclusão da dimensão das culturas, em particular das culturas
oprimidas.
No documento, as duas dimensões contracenam uma com a outra. Depois de uma breve
iluminação teológica (SD 243) e do levantamento dos desafios pastorais (SD 244-247), este se
desdobra em dois momentos complementares: o das linhas pastorais para uma evangelização
inculturada em relação aos indígenas (SD 248), afro-americanos (SD 249) e mestiços (SD 250) e
o dos compromissos para a promoção humana das etnias (SD 251).
Assim, ao mesmo tempo em que os bispos propõem a inculturação da liturgia (SD 248), saem em
defesa das terras indígenas e se comprometem a impulsar a plena vigência dos direitos humanos
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dos indígenas e afro-americanos (SD 251). Ao mesmo tempo em que se dizem dispostos a
"acompanhar sua

reflexão teológica, respeitando suas formulações culturais..." (SD 248),

comprometem-se a "fazer o possível para que se garanta aos indígenas e afro-americanos uma
educação adequada a suas respectivas culturas, começando inclusive com a alfabetização
bilingüe." (SD 251). Ao mesmo tempo em que se comprometem a "dedicar especial atenção à
causa das comunidades afro-americanas no campo pastoral, favorecendo a manifestação das
expressões religiosas próprias de suas culturas" (SD 249), "conscientes do problema da
marginalização e do racismo que pesa sobre a população negra"(SD 249), assumem o
compromisso de "rever completamente nossos sistemas educacionais, para eliminar
definitivamente todo aspecto discriminatório no que diz respeito a métodos educativos, volume e
investimento de recursos". (SD 251)
VI.5. MULHER E INCULTURAÇÃO NO TEMA DA MESTIÇAGEM
A temática das culturas oprimidas e das mulheres, entrelaça-se de modo particular na América
Latina e no Caribe, através dos caminhos que tomou a mestiçagem latino-americana. Ela
aconteceu, e acontece, no interior de um campo de força onde se correlacionam dois grandes
eixos culturais: "O eixo hegemônico é constituído por padrões transnacionais de progresso
individual e concomitante superioridade do branco sobre o não branco, do varão sobre a
mulher..."78
As culturas indígenas, afro-americanas afirmam-se como espaços de resistência à cultura
transnacional,79 ocidental, branca, veiculada pelas classes dominantes, mas também pela escola,
pelos meios de comunicação social.
Tradicionalmente, a mestiçagem foi instrumento para romper as resistências, diluir as diferenças,
facilitar a assimilação e a integração de indígenas e africanos no espaço econômico e cultural da
dominação colonial ou, mais tarde, dos Estados nacionais controlados por minorias brancas,
78

Diego Irarrázaval, "Processos culturais e novas identidades", in Vida, Clamor..., o. cit. p. 70
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frente a maiorias indígenas ou afro-americanas. Num país como o Brasil, a imigração européia foi
impulsada pelo Estado, como instrumento para "branquear" a população, diluindo a herança
africana. Mas, ao mesmo tempo, o "branqueamento", através da mestiçagem foi percebido por
setores populares negros, como o único caminho para a ascensão social. A mestiçagem, pelos seus
significados e por sua trajetória histórica, é pois um tema de difícil tratamento sobretudo da parte
de movimentos indígenas e afro-americanos, em luta hoje pela recuperação da própria identidade.
Por outro lado, esta é uma realidade massiva e que tudo perpassa, gerando novas identidades que
juntam em sínteses de todos os matizes o cruzamento de etnias, línguas e culturas ocorrido ao
longo dos últimos 500 anos.
A comissão 26 debruçou-se igualmente sobre esta realidade, embora com mais dificuldade e com
a perplexidade que ela suscita por seus aspectos, muitas vezes contraditórios:
"Os povos mestiços deixaram impressa uma profunda marca e desenvolveram uma religiosidade
popular ‘devocional’ de adoração a Deus e de grande veneração pelas imagens do Crucificado, da
Virgem Maria e dos Santos; tudo isto acompanhado de uma grande confiança na bondade de
Deus. Coexistem entretanto, o não cumprimento dos deveres cristãos ao lado de admiráveis
exemplos de vida crista e um desconhecimento da doutrina junto com vivências católicas,
enraizadas nos princípios do evangelho". (226.7)
Do ponto de vista dos compromissos, em relação aos mestiços a comissão se empenhava:
"[...] em ajudar os irmãos mestiços a situar-se criticamente frente à realidade, com base no
evangelho e a aproveitar todo o autenticamente cristão que aparece em sua religiosidade
compartilhada com indígenas e afro-americanos, batizados há séculos." (229)
O texto final, mais identificado com o projeto mestiço, suprime o convite ao discernimento crítico
e propõe:
"Desenvolver a consciência da mestiçagem, não só em nível racial, mas também cultural, que
caracteriza as grandes maiorias em muitos de nossos povos, pois está vinculada à inculturação do
Evangelho" (SD 250).
Aqui a mestiçagem aparece sob uma luz exclusivamente positiva e como projeto a ser impulsado
e como caminho de inculturação.
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Há, evidentemente uma profunda divergência entre esta compreensão de inculturação e a
anteriormente desenvolvida a partir das culturas indígenas ou afro-americanas.
De modo particular, pelo fato de que a mestiçagem processou-se tendo, de um lado, europeus,
brancos, cristãos, no papel de conquistadores, soldados, encomendeiros, missionários,
degredados, funcionários, militar, política, cultural e religiosamente vencedores, e de outro,
indígenas e mais tarde africanos, vencidos, submetidos, escravizados.
A marca mais profunda é que na nossa mestiçagem, brancos e europeus, entraram como homens,
enquanto do lado indígena e africano entraram exclusivamente mulheres, cujos povos foram
vencidos e cuja língua, religião e cultura foram obrigadas a ceder o passo à língua, religião e
cultura dos que as violentavam ou as tomavam para o seu serviço doméstico e sexual, como
escravas, servas, concubinas, mas nunca, ou muito raramente, como esposas.
Os mestiços, filhos de pais ausentes e quase sempre desconhecidos, criados exclusivamente pela
mãe, para serem alguém e sobreviverem, na nova sociedade, não podiam tomar o partido, nem da
raça e cultura, nem da língua e religião, oprimidas e negadas da própria mãe. A figura feminina,
amada e idolatrada pelo filho mestiço, pois a ela tudo devia, era, ao mesmo tempo, obscuramente
rejeitada, pois relembrava tudo o que o mestiço não podia e não queria ser, se quizesse "integrarse" ou subir na sociedade do pai, na sociedade dos brancos. Até hoje, lá onde a situação continua
se repetindo nos setores populares, com milhões de mães solteiras indígenas e negras, que criam
sozinhas os próprios filhos, o dilema é o mesmo.
Por isso, passou pelas entranhas das mulheres a experiência mais dolorosa e profunda das
contradições da mestiçagem e também a busca persistente de resistência, de construção de um
sentido humano e espiritual. Como sobreviver, pessoalmente, como mulher, como mãe mas
igualmente como cultura e como povo, preservando raízes e continuidade, em situações de
ruptura?
A força de figuras marianas como Guadalupe80 no México, Copacabana na Bolívia, Caacupé no
Paraguai, Tirana no Chile reside na sua capacidade de acolher e reafirmar a identidade indígena,
80

Para o significado de Guadalupe, no México, cfr. Clodomiro Siller, La Evangelización Guadalupana, Cenami, Cuadernos de Estudios
Indigenas, no 1, Mexico, diciembre, 1984; J. Lafaye, Quetzalcóatl y Gaudalupe - La formación de la conciencia nacional en México,
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dando-lhe um sentido positivo e libertador no novo contexto cristão. O mesmo pode-se dizer da
Aparecida, virgem negra no Brasil, diante da qual caem as algemas do escravo africano.
O que queremos afirmar é que, na América Latina e no Caribe, quando se trata de recuperar as
raízes culturais perdidas ou abafadas, precisa-se passar prioritariamente pela dimensão do
feminino.
A originalidade da reflexão latino-americana está em entrelaçar intimamente três questões
aparentemente distintas: a do pobreza/exclusão, a das culturas oprimidas e a da mulher, ou seja o
eixo econômico-político-social, sob o signo da libertação, o das culturas oprimidas, sob o signo da
inculturação do evangelho e o de gênero, sob os signo da dignidade e libertação da mulher.
Cunhou-se assim a expressão de libertação inculturada, se a insistência primeira recai sobre o
exploração econômica e social e a de inculturação libertadora, se a ênfase se desloca para a
dimensão cultural-feminina.
Assim, a problemática da inculturação cruza-se necessariamente com a do feminino e com as
lutas das mulheres contra o machismo, a exploração econômica e social, a sujeição sexual e a
dominação cultural. É pois igualmente a questão do resgate do lado feminino da cultura latinoamericana, negado e pisado ao longo dos últimos 500 anos que o processo de uma evangelização
inculturada levanta e propõe como tarefa a ser realizada.

Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1985 2a ed.; Arnulfo Aguilar et alii, Conmemoración Guadalupana (1531-1981)- Conmemoración
Arquidiocesana, México, 1984; Hermann Multhaupt e Elisabeth Prégardier (org.), Nican Mopohua - A Virgem de Guadalupe, Loyola, São
Paulo, 1989. Para sua complexa significação entre os mexico-americanos, nos Estados Unidos, cfr. Virgil Elizondo, Guadalupe, Mother
of the New Creation, Orbis Books, Maryknoll, New York, 1997
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A Teologia do Espírito: desafios atuais
O termo espiritualidade, como resumiu Bruno Secondin [1], aparece na literatura latina
cristã no decurso do século V, traduzindo, porém, o grego “pneumatiké”, ou seja, no seu significado pneumatológico, exprimindo uma vida no Espírito Santo em nós. Mais tarde, porém, dado
que essa vida no Espírito é um privilégio da humanidade, capaz de se abrir à transcendência
pela sua atividade de conhecimento e de amor, o termo espiritualidade vai adquirir um sentido
antropológico, designando a vida humana no seu sentido mais alto, como sabedoria, vida de
conhecimento e amor dos valores transcendentes.
A história do termo vai, pois, no sentido inverso das nossas tendências atuais. Vemos primeiro a natureza e depois a graça, quando, pela história, “espiritualidade” designava, em primeiro lugar, a graça, a vocação sobrenatural à comunhão com Deus, que fazia a dignidade do
ser humano criado por Deus, e somente depois, quando se passou a privilegiar a análise das
essências antes de se considerar os existentes concretos, espiritualidade passou a designar uma
qualidade específica do ser humano, dotado, como nenhuma outra criatura material, da capacidade de conhecer e amar a Deus, ou, do desejo de Deus, como diz a Tradição, retomada na base
do Catecismo da Igreja Católica [2].
Pode-se considerar que essa inversão histórica é responsável não só pela ambiguidade atual
do termo espírito, senão pelo obscurecimento, pelo menos no Ocidente, da natureza propriamente espiritual, pneumática, ou sobrenatural do cristianismo como dizemos, encarando a vida
da graça nos moldes das estruturas espirituais da própria natureza humana criada e reservando
o termo Espírito, pneuma, à Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, cuja ação no mundo dos
humanos é cada vez mais considerada como excepcional, acrescentada para finalidades particulares, ao dom essencial da vida divina que nos é comunicada pelo Filho de Deus.
A reversão desta situação deve-se, em grande parte, ao Vaticano II [3]. Acentuando a importância da teologia trinitária, documentos com a constituição Lumen Gentium [4] e o decreto
sobre as Missões, Ad Gentes [5], sublinham a presença imanente do Espírito na comunidade
cristã e em cada um dos fiéis, pondo, assim, em evidência, segundo a melhor tradição dos Padres
gregos [6], o caráter sobrenatural ou pneumático da espiritualidade cristã.
A vida humana é chamada a ser uma vida no Espírito, como insistiu fortemente o subsídio
de preparação ao novo milênio no ano de 1998 [7], não só porque somente no Espírito podemos
experimentar e conhecer Deus como Deus, mas porque, na economia da salvação, realizada pela
missão do Filho e do Espírito, o Verbo e o Espírito são inseparáveis, desde as origens do mundo
até a consumação final do desígnio do Pai [8]. Retoma-se, assim, o belíssimo tema de santo Ireneu, que via no Filho e no Espírito as duas mãos do Pai [9].
Pode-se dizer que o que caracteriza a atual Teologia do Espírito Santo, ou Pneumatologia,
é, na expressão de Congar, no seu discurso de abertura do 1º Congresso de Pneumatologia, em

1992, que “entendemos hoje por Pneumatologia não a teologia da terceira Pessoa em si mesma,
mas o impacto de uma consideração ativa do Espírito sobre a maneira de ver a Igreja, sua vida
e seus membros”.
Essa, aliás, é a linha adotada por João Paulo II na sua bela encíclica sobre o Espírito Santo
na vida da Igreja e do Mundo [10], abordando, pela raiz, uma problemática até hoje não inteiramente resolvida, de focalizar os diversos aspectos da ação do Espírito na história, tanto o desafio
da santificação encarnada nas realidades humanas como o das manifestações extraordinárias do
Espírito, em que tendem a se concentrar os movimentos carismáticos [11].
Há muito a se fazer na compreensão da ação do Espírito na Igreja, tendo em vista, em particular, a problemática brasileira dos choques, aparentemente inevitáveis, entre os objetivos das
pastorais libertadoras e a concepção de vida pessoal e comunitária que prevalece nos diversos
movimentos de tendência carismática. Todavia, pensamos que uma obra como a de Congar
[12], publicada no fim da década dos 70, em três volumes, possa contribuir para esclarecer as
mais importantes questões que estão em jogo.
No primeiro volume, O Espírito na Economia, depois de uma preciosa nota introdutória
sobre a Experiência, que figura entre os textos teológicos mais lúcidos sobre o tema, Congar
estuda a manifestação do Espírito tal como se deu e foi entendida nas Escrituras e na história do
cristianismo, com seus altos e baixos, até o Vaticano II.
O segundo volume, Ele é o Senhor e dá a vida, depois de analisar a ação do Espírito como
alma da Igreja e sopro divino que se faz sentir na vida em nossas vidas pessoais, Congar elabora
o primeiro estudo sistemático da Renovação Carismática e conclui o volume mostrando a presença atuante do Espírito em todo o mundo.
O terceiro volume, O rio que corre no Oriente e no Ocidente, contém uma importante análise das doutrinas oriental e ocidental sobre a Trindade, na base da maneira de entender a ação
do Espírito nos sacramentos.
O segredo da pneumatologia é a sua vinculação estreita com a realização do desígnio de
Deus no Cristo Jesus, salvaguardando sempre a santificação como participação antecipada na
vida de Deus, quer na intimidade da oração, quer na transformação da sociedade segundo o
Evangelho.
[1] “Espiritualidade”: a história de uma palavra. In: SECONDIN, Bruno. Espiritualidade em diálogo: novos cenários da experiência espiritual. São Paulo: Paulinas, 2005. pp. 27-40.
[2] Catecismo da Igreja Católica. São Paulo: Paulinas e associadas, 1993. nº 27.
[3] Vaticano II: mensagens, discursos e documentos. São Paulo: Paulinas, 1998, numa nova tradução dos originais feita por
Francisco Catão, enriquecida de vários índices, inclusive um índice analítico, que permite aceder aos principais textos que tratam
de determinados assuntos.
[4] VATICANO II. Lumen Gentium. São Paulo: Paulinas, 2001. Col. A voz do Papa, nº 31.
[5] VATICANO II. Ad gentes. São Paulo: Paulinas, 2002. Col. A voz do Papa, nº 42.
[6] Sobre as perspectivas renovadoras da tradição grega, cf. Volodomer Koubetch, Da criação à parusia, São Paulo: Paulinas,
2004 e, mais informativo, Enrico Morini, Os ortodoxos: o Oriente do Ocidente, São Paulo: Paulinas, 2005.
[7] “No Espírito”. In: COMISSÃO TEOLÓGICO-HISTÓRICA DO GRANDE JUBILEU: Senhor, a terra está repleta do teu
Espírito. São Paulo: Paulinas, 1997. pp. 17-24.

[8] A missão conjunta do Filho e do Espírito. In: Catecismo da Igreja Católica. São Paulo: Paulinas e associadas, 1993. Iª Parte,
2ª seção, nn. 689-690; 702-747.
[9] Cf. NOGUEIRA, Luiz Eustáquio dos Santos. O Espírito e o Verbo: as duas mãos do Pai. São Paulo: Paulinas, 1995.
[10] JOÃO PAULO II, Dominum et vivificantem. São Paulo: Paulinas, 1986.
[11] Veja-se a respeito o estudo polêmico de Victor Codina, Creio no Espírito Santo: pneumatologia narrativa, São Paulo:
Paulinas, 1997.
[12] CONGAR, Yves. Creio no Espírito Santo. São Paulo: Paulinas, 2005. 3 vv.
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Análise poética da sociedade, um estudo de Jó 24
Aproveito esta coluna para apresentar uma nova pesquisa minha, a qual abrirá, no início de
dezembro de 2006, a coleção “Exegese” de Paulinas Editora: Análise poética da sociedade. Um
estudo de Jó 24.
Entre as tradições bíblicas que se preocupam com a vida dos pobres, destaca-se sobremaneira
Jó 24. Marcada por sua experiência pessoal de sofrimento e injustiça, a figura central do livro de
Jó chega a promover, na segunda parte de seu oitavo discurso, a descrição provavelmente mais
abrangente da miséria dos pobres que se encontra em toda a Bíblia. De forma poética, apresenta,
por primeiro, as violências sofridas pelos pobres, para descrever, em seguida, o destino deles na
vida e na morte. Acrescenta-se ainda uma avaliação da gravidade dos delitos cometidos pelos
criminosos. Dessa forma, o texto causa a impressão de ser uma análise poética da sociedade que
olha, sobretudo, para a situação dos mais necessitados.
O estudo avança junto ao texto bíblico de Jó 24. Tenta descrever as técnicas poético-literárias usadas pelo autor, assim como os avanços na parte do conteúdo. [1] Em contrário a muitos
comentaristas que, por observarem certas tensões no texto, duvidam da original uniformidade
literária de Jó 24, vejo, nesse capítulo uma composição artisticamente construída, semelhante
a um edifício bem arquitetado, no qual cada tijolo ocupa seu lugar previsto. As tensões de fato
existentes parecem ter sido planejadas pelo poeta, pois assumem, dentro do processo de argumentação em Jó 24, uma função específica. [2]
Seja ainda expressa minha esperança de que, mesmo apresentando apenas o estudo exegético de um único capítulo das Sagradas Escrituras, se tenha, no final da leitura, uma impressão
mais abrangente sobre a questão dos pobres na sociedade e na cultura religiosa do Antigo Israel.
Na realidade, o estudo mais exato das tradições bíblicas sempre começa com a análise de um
primeiro texto, seja o tema que for.
[1] Esta pesquisa foi preparada para o congresso do grupo dos exegetas veterotestamentários
de língua alemã (“Arbeitsgemeinschaft Altes Testament”) que teve como tema o livro de Jó e
foi realizado em Olomouc, na República Checa, entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro de
2005. O texto será publicado, simultaneamente, em alemão, no volume do congresso, com o
título: Die Armenthematik in Ijob 24.
[2] Em vista desse tipo de aproximação ao livro de Jó, compare as reflexões metodológicas
de K. ENGLJÄHRINGER, Theologie im Streitgespäch, pp. 11-14. Um bom resumo da história
de pesquisa referente ao terceiro ciclo de discursos no debate entre Jó e seus amigos (Jó 21-28)
apresenta M. WITTE (Vom Leiden zur Lehre, pp. 7-55). Em 2002, houve ainda a publicação da
tese doutoral de um autor angolano: B. TCHIMBOTO, Os “privados” de Deus. Como exemplo
mais recente para a opinião predominante em relação a suposta incompreensibilidade de Jó 24,
veja o estudo de M. KÖHLMOOS (Das Auge Gottes, p. 59): “O texto desse capítulo encontra-se

num estado extremamente ruim. A estrutura mostra, de forma repetida, rupturas e incongruências (…). Apesar de todas as tentativas, não se pode ver mais um discurso coerente em Jó 24”.
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Atitude cristã frente aos conflitos humanos e sociais:
viver o amor-solidariedade
João Luiz Correia Júnior1
Introdução
Desde a origem do Cristianismo, comunidades e instituições cristãs são vocacionadas a dar continuidade
a ação evangelizadora iniciada por Jesus de Nazaré, o Messias (Crsito) de nossa fé, em meio aos conflitos
humanos e sociais do tempo presente.2
A missão que Jesus assume consiste em realizar (tornar real, histórico), o Reino de Deus, isto é, reino em
que a justiça e a paz caminham juntas pelas cidades e pelos campos, pois o Deus da Vida é o Senhor. Jesus, no
Evangelho de João, diz uma frase programática (que sintetiza muito bem o programa de sua missão): “Eu vim
para que tenham a vida e a tenham em abundância” (Jo 10,10).
Noutra passagem, em Lc 7,18-23, os discípulos de João Batista perguntaram diretamente a Jesus se é Ele
o Messias esperado... Ele, então, respondeu:
22

«Voltem, e contem a João o que vocês viram e ouviram: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados,
os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a Boa Notícia é anunciada aos pobres. 23 E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de
mim!»

Hoje, usando termos atuais, diríamos que dar continuidade à missão de Jesus é promover dentro de si
uma ética pessoal, na perspectiva da construção de uma ética social3, cujas raízes estão na prática do amor
gratuito da solidariedade, elemento essencial do Evangelho.
Vejamos, portanto esses dois aspectos profundamente interligados da ética pessoal e da ética social,
como forma de concretização do ideal de vida cristã.

1.“Ética pessoal”: o amor-gratuidade (solidariedade)
O amor e a gratuidade constroem um núcleo ético interior que ultrapassa normas e leis e
inserem o ser humano num tecido de relações movidas não apenas pela necessidade e pelos interesses,
mas pela gratuidade e pelo dom generoso e solidário de si.
Teologicamente, a solidariedade (fruto desse amor e gratuidade), como prática tanto de indivíduos
como de grupos, funda-se no agir de Jesus. A tradição bíblica dá testemunho desse agir solidário de Jesus
que se volta para os pobres e marginalizados sociais. Desse modo, Jesus manifesta a vontade salvífica de
Deus e a justiça do seu amor. Sua existência e seu destino valem para a fé cristã como expressão da
1

João Luiz tem doutorado em Teologia; é professor titular e pesquisador do Departamento de Teologia e Ciências da Religião
da UNICAP – Universidade Católica de Pernambuco. É assessor do CEBI – Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos e
Conselheiro da SOTER – Sociedade de Teologia e Ciências da Religião.
A palavra MESSIAS vem do hebraico, mashîªh , significa “ungido”; em grego o termo se traduz por χριστος
[christos], de onde vem a palavra “Cristo”.
3
A origem da palavra ética vem do grego “ethos”, que quer dizer o modo de ser, o caráter. Os romanos traduziram o “ethos”
grego, para o latim “mos” (ou no plural “mores”), que quer dizer costume, de onde vem a palavra moral.
Tanto “ethos” (caráter) como “mos” (costume) indicam um tipo de comportamento propriamente humano que não é natural,
isto é, não nasce com ele como se fosse um instinto, mas que é “adquirido ou conquistado por hábito” (VÁZQUEZ).
Portanto, ética e moral, pela própria etimologia, diz respeito a uma realidade humana que é construída histórica e
socialmente a partir das relações coletivas dos seres humanos nas sociedades onde nascem e vivem. Segundo o Dicionário
Aurélio Buarque de Holanda, ÉTICA é "o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana susceptível de
qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente à determinada sociedade, seja de modo absoluto”.
2
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amorosa e gratuita solidariedade de Deus, tão bem expressa no Primeiro Testamento (ou Antigo
Testamento) da Bíblia.
Em Ex 3,1-10, encontramos o perfil do Deus de Jesus Cristo (Iahweh ou Javé)
1

Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã. Levou as ovelhas além do deserto e chegou ao
Horeb, a montanha de Deus. 2 O anjo de Javé apareceu a Moisés numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés prestou
atenção: a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. 3 Então Moisés pensou: «Vou chegar mais perto e ver essa coisa estranha: por que
será que a sarça não se consome?» 4 Javé viu Moisés que se aproximava para olhar. E do meio da sarça Deus o chamou: «Moisés,
Moisés!» Ele respondeu: «Aqui estou». 5 Deus disse: «Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está
pisando é um lugar sagrado». 6 E continuou: «Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó».
Então Moisés cobriu o rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. 7 Javé disse: «Eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no
Egito. Ouvi o seu clamor contra seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. 8 Por isso, desci para libertá-lo do poder dos
egípcios e para fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel, o território dos cananeus,
heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. 9 O clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e eu estou vendo a opressão com que os
egípcios os atormentam. 10 Por isso, vá. Eu envio você ao Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel».

Iahweh Deus se apresenta como aliado de um povo oprimido, num determinado contexto histórico, o
povo de Abraão, Isaac e Jacó (3,6). Respondendo ao clamor desse povo engajando-se solidariamente no processo
de libertação. O objetivo último, ainda utópico, isto é, ainda não localizado, ainda não efetivado plenamente (utopia vem do grego u-topos, e significa não lugar) é proporcionar vida em plenitude (reentrada no jardim de
delícias: terra onde corre leite e mel); ao mesmo tempo, o objetivo próximo e concreto é a posse da terra de
Canaã (terra dos cananeus...).
O projeto desse Deus solidário (presente em sua ação libertadora) é um movimento para se atingir o
ideal, e este se concretiza num momento histórico bem determinado. A ação desse Deus se realiza sempre por
meio da mediação humana, que no texto do livro do Êxodo, se concretiza na resposta livre, consciente e positiva
de Moisés, que abraça esse projeto, deixando-se conduzir pelo Espírito do Deus Solidário da Libertação.

O conteúdo dessa solidariedade amorosa e gratuita é concebido nas figuras do amor do próximo,
da reconciliação ativa (Rm 5,10; 2Cor 5,18s; Cl 1,20-22), da representatividade (2Cor 5,21), da
libertação (Rm 8,2s), da renúncia (2Cor 8,9), do fazer-se igual no sofrimento e na tentação (Hb 2,17s;
4,15), da participação (1Cor 10,16; Gl 3,14).
A solidariedade de Deus para com o homem e a mulher, conforme convicção bíblico-cristã, muda
qualitativamente também as relações sociais: sendo assim, faz surgir uma nova pertença social, para a
qual o paradigma é o da relação entre irmãos e irmãs, e não mais a relação entre senhor e servo, e nem
sequer a relação entre pai e filho(a).
O ethos, que corresponde a essa intuição, descreve-se com auxílio das categorias do serviço
mútuo e do amor fraterno. Ao passo que no “serviço” se frisa o contraste com o tratamento de
dominação e disposição, na “fraternidade / sororidade” (irmandade) salienta-se proximidade (em lugar
de distância), participação pessoal (em lugar da indiferença), disponibilidade espontânea de ajuda (em
lugar de cumprimento do indispensável marcado na lei). Isso está muito bem expresso na “parábola do
bom samaritano” (Lc 10,30-35).
A parábola do samaritano é uma reposta de Jesus ao legalista, que estabelecia limites para a
solidariedade, ao perguntar: “Quem é o meu próximo?” (Lc 10,29).
25

Um especialista em leis se levantou, e, para tentar Jesus perguntou: «Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida
eterna?» 26 Jesus lhe disse: «O que é que está escrito na Lei? Como você lê?» 27 Ele então respondeu: «Ame o Senhor, seu Deus, com
todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente; e ao seu próximo como a si mesmo.» 28 Jesus lhe
disse: «Você respondeu certo. Faça isso, e viverá!» 29 Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: «E quem é o meu
próximo?»

Ao contar a parábola do samaritano (Lc 10,30-35), Jesus muda a pergunta: “Quem se fez próximo
do homem que caiu nas mãos dos assaltantes no relato?
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30

Jesus respondeu: «Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo, e o
espancaram. Depois foram embora, e o deixaram quase morto. 31 Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho; quando
viu o homem, passou adiante, pelo outro lado. 32 O mesmo aconteceu com um levita: chegou ao lugar, viu, e passou adiante, pelo outro
lado. 33 Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu, e teve compaixão. 34 Aproximou-se dele e fez curativos,
derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. 35 No
dia seguinte, pegou duas moedas de prata, e as entregou ao dono da pensão, recomendando: ‘Tome conta dele. Quando eu voltar, vou
pagar o que ele tiver gasto a mais’.» E Jesus perguntou: 36 «Na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos
dos assaltantes?» 37 O especialista em leis respondeu: «Aquele que praticou misericórdia para com ele.» Então Jesus lhe disse: «Vá, e
faça a mesma coisa.»

A parábola mostra que “o próximo” não é somente aquela pessoa com quem convivemos no
cotidiano. O “próximo” é, sobretudo, aquela pessoa da qual nos aproximamos para lhe dar uma resposta
às suas necessidades imediatas. Nessa tarefa prática, a solidariedade (fraternidade / sororidade) não leva
em conta barreiras de raça, religião, nação ou classe social.
Tal fraternidade/sororidade consiste em que todos se empenhem mutuamente por cada um e que
este empenho comprove-se especialmente em situações em que é o outro que porta o fardo, que sofre,
que passa necessidades, que precisa concretamente da ajuda de pessoas solidárias.
2.“Ética social”: a instauração do “Reino de Deus” no “reino dos homens”.
A solidariedade cristã tem como horizonte construir relações solidárias também no âmbito social
mais amplo, por meio de instituições que interfiram diretamente na sociedade e na vida das pessoas
(instituições governamentais e não governamentais). Nessa perspectiva, a solidariedade cristã empenhase na construção de novas formas comunitárias que dêem respostas criativas e eficientes aos grandes
desafios do tempo presente.
Assim, mais do que nunca, é fundamental estimular as instituições cristãs a que repensem seus
princípios na perspectiva da dimensão evangélica que está na sua origem, e o sentido ético que orienta o
seu rumo na história.
Por meio de tal interferência no âmbito social, a práxis cristã vai construindo um princípio ético
baseado na categoria teológica do “Reino de Deus”. Nesse Reino (uma das formas de organização
política conhecidas pela humanidade)4, o projeto de Deus tem lugar histórico. Tal projeto passa, portanto,
não só pelas relações inter-pessoais do cotidiano, como também – e sobretudo - por meio de instituições
concretas que visem o bem comum.
É, portanto, uma categoria síntese da fé cristã que aponta para a construção da ética social, com as
seguintes categorias básicas:
Deus é a fonte e o zelador da vida (Ele passeia no jardim de delícias em que colocou o homem e a mulher,
à brisa do dia; cf. Gn 3,8);
O homem e a mulher participam da vida de Deus; eles são à sua imagem e semelhança (Gn 1,27);
Deus, embora transcendente, é a experiência na sua manifestação materna e paterna; a maternidade e a
paternidade são prerrogativas divinas; (esse Deus tão íntimo é o Deus que Jesus chama de Abba: “papai”,
“paizinho”, ou “painho” (como diriam os nordestinos);
Os homens e as mulheres são irmãos, filhos e filhas do mesmo Pai / Mãe, como recorda Jesus (Mt 23,8);
Os atos morais estão vinculados diretamente ao princípio ético, portanto, só se justificam como relação
fraterna e sororidade;
A fraterna sororidade (irmandade) expressão da justiça divina, a alteridade, a partilha, a gratuidade,
aparecem como elementos fundantes das relações interpessoais e comunitárias;

-

4

Na cultura antiga do Oriente Médio, cultura semita, os reinos tinham mais ou menos características positivas ou negativas de
acordo com o jeito de ser e de governar do seu mandatário maior, o Rei. A metáfora “Reino de Deus” significa um reinado
em que boas notícias são dirigidas aos pobres, em que a graça de Deus impera.
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- A ética do Reino de Deus encerra uma parceria divino-humana onde Deus se humaniza para divinizar o
humano.
O Reino de Deus, como categoria ética, expressa a identidade do cristianismo. A fé cristã é essencialmente - comunitária, social. O seu ponto de referência é o Outro (Deus) e o outro (homemmulher).
O cristão (a cristã) é toda pessoa que, motivada pela fé (do grego pístis, absoluta confiança que
leva a um compromisso com a proposta de Jesus Cristo), procede eticamente em prol do bem estar do seu
semelhante (bem comum). Daí se entende a necessária prática social, política (inserção nas relações
sociais dentro da pólis, “cidade”, em grego) inerente à sua vocação.
Segundo o evangelista Mateus, seremos julgados por Deus a partir do nosso compromisso ético
da solidariedade.
Em Mt 25,31-46 é o único trecho dos Evangelhos que trata do juízo final:
31 «

Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. 32 Todos os
povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 33 E
colocará as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. 34 Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Venham vocês, que
são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o Reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. 35 Pois eu estava
com fome, e vocês me deram de comer; eu estava com sede, e me deram de beber; eu era estrangeiro, e me receberam em sua casa; 36 eu
estava sem roupa, e me vestiram; eu estava doente, e cuidaram de mim; eu estava na prisão, e vocês foram me visitar’. 37 Então os justos
lhe perguntarão: ‘Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? 38 Quando foi que te
vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? 39 Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te
visitar?’ 40 Então o Rei lhes responderá: ‘Eu garanto a vocês: todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos,
foi a mim que o fizeram.’ 41Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Afastem-se de mim, malditos. Vão para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. 42 Porque eu estava com fome, e vocês não me deram de comer; eu estava com sede, e não me
deram de beber; 43 eu era estrangeiro, e vocês não me receberam em casa; eu estava sem roupa, e não me vestiram; eu estava doente e na
prisão, e vocês não me foram visitar’. 44 Também estes responderão: ‘Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como
estrangeiro, ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos?’ 45 Então o Rei responderá a esses: ‘Eu garanto a vocês: todas as vezes
que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram’. 46 Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto
os justos irão para a vida eterna.»

Como vemos, as pessoas serão julgadas pela fé que tiverem em Jesus, isto é, pelo reconhecimento
e compromisso com a pessoa concreta de Jesus. Porém, onde está Jesus? Está identificado com os pobres
e oprimidos, marginalizados por uma sociedade baseada na acumulação da riqueza e na concentração do
poder nas mãos de poucos. Por isso, o julgamento será sobre a realização ou não de uma prática de
justiça em favor da libertação da grande maioria empobrecida e excluída da vida com dignidade. Este,
por sinal, é o conteúdo central da fé, desde o início, apresentado por Mateus como o cerne de toda a
atividade de Jesus: “cumprir toda a justiça” (Mt 3,15).

Conclusão
A ética judaico-cristã (amor solidariedade) que, como vimos, está contemplada nas suas Sagradas
Escrituras, a Bíblia, é a concretização no aqui (“lugar”, espaço concreto em que vivemos) e no agora da
história (“tempo” presente), daquilo que virá em plenitude no fim dos tempos (“plenitude”), quando
atingirmos a finalidade, a realização dos grandes objetivos.
O Apocalipse expressa bem isso, por meio da visão de João que afirma:
“Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a Cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como
esposa que se enfeitou para seu marido” (Ap 21,2).
Tal imagem indica que o que vem como futuro é proposto como uma “cidade” (palavra que em
grego é polis), construção humana. O inusitado é que aqui, tal cidade vem do céu, isto é, vem de Deus,
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beneficiada pela ação de Deus. A ação humana (na história) é, como que, completada pela ação divina
(no final dos tempos).
A Cidade Nova, Jerusalém Celeste, ação humana plenificada pela ação divina, desce do céu. Com
isso, Deus desce (tal como em Ex 3,8) e se instala definitivamente no meio das relações humanas,
restaurando o ideal do Jardim de Delícias, perdido com o pecado (Gn 2-3). Assim, Ele habitará com o seu
povo, “e enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e
nem dor haverá mais. Sim! As coisas antigas se foram!” (Ap 21,3-4).
Essa construção humano-divina é, portanto, uma bela imagem da ética judaico-cristã, amor
solidariedade que se expressa por meio de gestos gratuitos que visam tecer relações novas no cotidiano
da cidade, em meio aos conflitos humanos e sociais.
Am suma, refletir sobre a presença e atuação cristã frente aos conflitos humanos e sociais consiste
em (1) assumir os desafios do tempo que se chama hoje, (2) recolher as questões suscitadas pelo contexto
real em que vivemos (3) e, com o coração carregado de compaixão, agir solidariamente (fazer-se
próximo de quem está tão perto de nós), na perspectiva mais ampla de viabilizar transformações pontuais
e concretas na sociedade.
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CRIADOS PARA TRABALHAR: AS QUESTÕES
TRABALHISTAS ENTRE NÓS E OS DEUSES
Afonso Maria Ligorio Soares*

Parece que os seres humanos só tomaram consciência da idéia de trabalho depois da invenção da
agricultura, há cerca de oito ou dez mil anos. De lá para cá, que valor tem sido dado ao trabalho?
Aquele do dinheiro que nos proporciona? O do tempo que nele gastamos? O serviço que prestamos com
ele? O esforço que exige e o cansaço decorrente? A obra que produz? O amor com que o fazemos ou
sua capacidade de afastar aquela angústia existencial que sempre renasce no ócio?
Talvez tenha um pouco de tudo isso. Quem nunca sonhou poder continuar deitado em plena segundafeira de manhã? Mas, por outro lado, quantos aposentados não acabam definhando mais rápido pelo
puro tédio e pelo sentimento de inutilidade?
O fato é que o trabalho é uma necessidade vital. Quem não trabalha não come; se não come,
morre. O trabalho é uma luta cotidiana contra a morte. Nas palavras de André Steiger, "o homem que
tem consciência de estar condenado à morte e que ignora a hora de sua execução, enquanto a espera,
mantém-se vivo por seu trabalho. A finalidade de seu trabalho é ele. Sendo o trabalho, na origem, luta
pela vida contra a natureza mortal, e não contra o homem, é desse combate que ele tira sua vitória
cotidiana de vivente e, desse sentimento de vitória, sua grandeza e sua dignidade"1.
Não há dúvida de que estamos aqui diante de mais um daqueles mistérios que têm intrigado a raça
humana desde nossos mais remotos antepassados. Os primeiros hominídeos do tipo "sapiens sapiens",
*
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1

Compreender a história da vida, Paulus, 1998, p. 213-214.
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há 50 mil anos, são caçadores nômades e, mais tarde, pastores nômades. O "trabalho" entre eles é
basicamente caçar e pescar para sobreviver. Isto resolvido, o restante do tempo é dedicado à festa, ao
jogo, à dança, ao rito - ou seja, ao que realmente era importante. Entretanto, já estão ali presentes alguns
elementos religiosos preservados nos milênios seguintes, inclusive no cristianismo, tais como: a idéia de
provisoriedade e a confiança no que Deus dará (ou não) amanhã.
Com a invenção da agricultura e o surgimento da vida sedentária, a atenção aos ciclos da natureza é
redobrada e a espera da colheita (fase em que só resta torcer pelo favor dos deuses)repercute em certa
confiança na providência e certa resignação diante de eventuais desgraças. É só neste momento, parece,
que trabalhar começa a ser visto como algo ruim, sinal de imperfeição ou de castigo. Idéia, aliás, que
também perdurará na cristandade ocidental.
É interessante notar como antigos mitos religiosos refletem tais condições socioculturais. Para os
antigos sumérios, foi o deus Enlil quem separou o céu da terra. Na Terra, fez uma enxada para abrir o
solo. Do buraco aberto na terra pela enxada surgiu o ser humano, como se fosse uma planta. Em outras
palavras, nascemos com a sina escrita: o encontro da enxada com a terra.
Noutra versão se diz que Enki e a deusa-mãe criaram o ser humano. Os deuses estavam cansados
de todo o trabalho que tinham de fazer, lavrando o solo e abrindo canais para irrigarem as culturas
produtoras de comida. Enki teve a idéia de fazer uma figura de barro, a quem a deusa-mãe daria vida.
Assim fizeram, criando o homem, e desde então o homem tem de trabalhar a terra para cultivar
alimentos para ele e para os deuses.
Os babilônios ou caldeus têm um Templo dedicado a Marduk, feito por Hamurabi em torno de
1750 a.C.. Marduk, um deus, a princípio, sem grande importância, vence o poderoso Mar, que tanto
atemorizava os demais deuses, com um plano engenhoso e torna-se rei dos deuses. Ao assumir o trono,
sua oferenda aos deuses foi a criação do homem, com a ajuda de seu pai Enki-Ea, para a realização do
trabalho que aqueles tanto detestavam.
É sabido que os antigos gregos não tinham particular devoção pelo trabalho manual. Este era
competência dos não-cidadãos. Entretanto, Hesíodo conclui seu clássico poema Os Trabalhos e os Dias
dizendo: “Será feliz o homem que, conhecedor de todos estes assuntos, se limite ao seu trabalho, se
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comporte sem mácula ante os imortais, observando todos os sinais das aves e evitando cometer más
ações”2.
Já na Pérsia antiga, o profeta Zaratustra ou Zoroastro, que viveu 600 a.C.(alguns o recuam a
1500 a.C.) afirmava ser Ahura Mazda (mais tarde, Ohrmasd), o criador de todas as coisas. Ele é o
Senhor Sábio, o amigo de todos os seres humanos. O mal, em vez, provém do Espírito Destrutivo,
Angra Maynu. O mundo é um campo de batalha onde se enfrentam as forças do bem e do mal.
Segundo essa concepção, portanto, o mundo e o homem foram criados por Deus para o
auxiliarem nessa batalha. Feito para colaborar com Deus, o homem pode, no entanto, usar de seu livre
arbítrio. Assim, na ressurreição ele será recompensado ou corrigido - nunca destruído; pois, aconteça o
que acontecer, seu destino final deve ser com Deus.
O homem, diz Zaratustra, tem o dever religioso tanto de expandir a criação material de Deus
quanto de apoiar a sua criação espiritual. Deve casar-se e ter filhos; deve procurar aumentar os seus
rebanhos e o ambiente natural, através da agricultura. O mundo é a Boa Criação de Deus e o homem
deve cuidar e gozar dessa criação, pois “a miséria afasta para longe o divino”. O homem não é um ser
espiritual aprisionado num universo material estranho. É o diabo este ser espiritual preso, uma vez que
acha estranho um universo em princípio bom.
O mal, portanto, associa-se à morte, à decomposição do mundo material e à sujidade. A limpeza
da casa, os ritos associados ao nascimento, casamento e morte, os padrões de higiene pessoal, tudo isso
relaciona-se com a grande batalha cósmica entre o bem e o mal. Portanto, o labor humano ajuda
Ohrmasd a acabar com o mal e restaurar a perfeição com que dotara o mundo.
Embora já se tenha sido dito que o Hinduísmo não passa de “uma federação de cultos e
costumes, uma colagem de idéias e de aspirações espirituais”3, perpassa todas as suas variações o
conceito de samsara, isto é, o fluxo contínuo nascimento-morte-renascimento. Ligado a este está a
noção de karma, cuja tradução literal seria trabalho ou ação, mas acaba estendendo-se às conseqüências
das ações de uma dada existência e que influenciarão a seguinte, num ciclo ininterrupto até que se atinja
2

Cf. As religiões do mundo, Ed. Melhoramentos, 1996, p. 95.

3

Idem, p. 172.
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a moksha (libertação). Essa libertação, segundo os Upanishades, inicia com a descoberta da base do
universo e, portanto, da existência de atman (o eu individual): Brahman.4
O Ramayana e o Mahabharata têm por tese básica a divisão cíclica da história.5 No começo do
mundo havia a integridade e a ordem (dharma). Depois, seguem-na quatro eras de deterioração, até que
os deuses decidam destruir o mundo e recomeçá-lo. Entretanto, precisamos descobrir significado e
propósito mesmo nos períodos de desordem. Nada é por mero acaso.
O Bhagavad Gita (Canto do Senhor), ponto mais alto e mais popular do Mahabharata, mostra o
herói Arjuna hesitante em combater contra seus amigos e parentes. Dialoga com o condutor de seu carro
de guerra, que é na verdade Krishna, a oitava encarnação de Vishnu. Krishna o persuade a cumprir seu
dever e salienta que o conhecimento, o trabalho e a devoção são todos caminhos para o bem-estar final
e o fim das reencarnações. Essa "salvação" é acessível a todos, a despeito das distinções de classe.

O Ocidente, por sua vez, tem oscilado entre a tradicional visão pessimista do trabalho (platônica e,
mais tarde, cartesiana) e seu extremo oposto, que o exalta como elemento que dá especificidade ao ser
humano. Ambigüidade, aliás, já presente nas escrituras judaico-cristãs. Ali se usam duas palavras para
trabalho: mela'kâ, ligada à obra divina da criação; e sabodâ, que indica servidão.
Assim, a tradição sacerdotal (Gn 1) vê no trabalho o instrumento pelo qual o ser humano
desenvolve a imagem de Deus, enquanto a tradição chamada javista (Gn 2-3) enfatiza o lado penoso (e,
muitas vezes, estéril) do trabalho, interpretando-o como conseqüência de uma maldição da terra por
causa do pecado, que coloca o homem em combate contra o solo.
Para os profetas, o trabalho é um serviço em que o homem realiza sua dignidade; e areia
movediça, na qual se afunda sem cessar.6 Aliás, também os gregos distinguiam kopiáo, trabalho penoso,
e ergádzomai, obra que dá plenitude, felicidade e conduz à perfeição.
4

Por volta de 600 a.C., surgem os ensinamentos chamados Upanishades (upa = perto, ni = embaixo, shad = sentado), isto é,
recebidos na posição de discípulos (sentados ao pé dos pregadores).

5

O Ramayana (com 24 mil pares de versos) e o Mahabharata (noventa mil pares) são textos escritos no período do
“hinduísmo clássico” (300 a.C.- 300 d.C.).

6

Cf. G. Piana, "Trabalho humano: bênção e/ou maldição", em Concilium 180 (1982): 91-99.
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Todavia, sugere C. Westermann7, o AT contrapõe-se com originalidade às visões míticas vizinhas
quando entende a diversidade do trabalho e o crescimento da humanidade como resultado da bênção de
Deus e do engenho humano. Nos mitos extra-bíblicos, ao invés, os bens e instrumentos da cultura ou
são feitos e dados aos homens pelos deuses, ou são roubados pelos homens (como fez Prometeu com o
fogo do Olimpo).
Os autores bíblicos, entretanto, alertam: a bênção pode tornar-se maldição, graças ao excesso de
poder e grandeza humanos, conforme ilustra o relato da construção da cidade e da torre de Babel (Gn
11,1-9). Portanto, se dermos razão a essa opinião mais matizada, poderíamos concluir que, mais do que
ambígua, a posição bíblica garante a dimensão positiva do trabalho, enquanto cultivo e preservação do
jardim dado por Deus, embora advirta da ameaça que ronda o manuseio tresloucado dos instrumentos
culturais.
No curto espaço que resta, apenas situamos a visão cristã, notadamente aquela católica. Certamente
banhado na inspiração bíblica, e muito influenciado pela leitura helenista da realidade, o cristianismo
histórico tem alternado pelo menos três reflexões importantes acerca do trabalho humano.8
Para os medievais, os humanos ajustam-se à ordem do universo, assim como planejada por Deus, e
cooperam para levá-lo à consumação. Nas pegadas de Paulo (1Cor 12,4-31), entendem que a intenção
divina é fazer-nos depender uns dos outros, cada qual com o ofício que lhe foi dado pela divina
providência(vocação). Entretanto, a face ideológica de tal convicção é clara: se cada pessoa tem uma
posição social específica e uma tarefa vocacional definida, a ordem vigente na sociedade é inalterável,
posto que fiel aos ditames de Deus.
Nos séculos XVII e XVIII, um novo direcionamento é dado graças, sobretudo, a jansenistas e
jesuítas, que preparam, com suas concepções, as atitudes da futura classe média burguesa. Os primeiros
enfatizam o valor da ação humana; os segundos vinculam a virtude do trabalho à ordem social querida

7

Cf. seu art.: "Trabalho e atividade cultural na Bíblia", em Concilium 151 (1980): 85-97.

8

Seguiremos aqui a Francis Schüssler Fiorenza, “Crenças religiosas e práxis: reflexões sobre concepções do trabalho na
teologia católica”, em Concilium 151 (1980): 98-109.
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por Deus. Enquanto os jansenistas elogiam o trabalho pelo que tem de penoso e como penitência pelos
pecados, os jesuítas valorizam seu poder disciplinador.
A visão burguesa do trabalho, como esforço que traz sucesso, riquezas e respeito, acabou
influenciando e provocando a reflexão teológica a partir de 1950. Esta defende uma elaboração que
acentue os aspectos positivos do trabalho sem, é claro, deixar de denunciar o processo de alienação que
implica sua concepção moderno-industrial.
O trabalho é, enfim, nossa maneira de transformar e integrar a criação iniciada por Deus. Graças
a ele, o ser humano transcende o estádio de mero adaptador ou regulador dos caprichos da natureza,
para firmar-se como super-regulador. Ou seja, serve-se dos materiais colocados a sua disposição pelo
acaso e a evolução para criar um mundo com sentido.
Em suma, o trabalho concretiza nossa vocação de interlocutores divinos. Mais: ele nos
"diviniza" quando nos qualifica como co-criadores do projeto de Deus, capazes, quem sabe até, de
surpreendê-lo positivamente com algumas de nossas realizações.
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Dez anos sem Juan Luis Segundo
A 17 de janeiro de 1996, às 3h20min da madrugada, falecia padre Juan Luis Segundo. Perdíamos, aos 70 anos de idade, um dos fundadores da corrente teológica conhecida como Teologia da Libertação. O volume e a qualidade de suas obras escritas são um testemunho vivo de sua
entrega e de sua fé, até hoje reconhecidas e admiradas pelo mundo afora. Muitos de seus amigos
mais íntimos viam nele um pensador sério, rigoroso e atrevido.
Em homenagem a ele, Paulinas Editora acaba de lançar a obra coletiva Dialogando com
Juan Luis Segundo. Para desfrutá-la como uma verdadeira aula de introdução à teologia segundiana, os textos foram organizados em cinco seções: Gênese, Sistema, Missão, Éschaton e
Depoimentos. O que une os artigos é a tentativa de ajudar leitores e leitoras a ir penetrando, aos
poucos, no universo das preocupações do teólogo. Desse modo, funcionam como chaves-de-leitura da extensa obra do autor uruguaio, já que, embora fosse um pensador profundamente
inserido na caminhada de grupos de base, aliando sua admirável competência científica a uma
espiritualidade original e profundamente libertadora, sua obra não é de fácil acesso a um público
mais amplo.
Como explicar tal distância entre seu pensamento e as academias teológicas de nosso continente, particularmente do Brasil? Conforme destacam todos os convidados a redigir este livro-homenagem, a obra de Segundo é inestimável e cada vez tem se tornado mais clara a relevância
de sua contribuição no panorama teológico. Porém também é notória a liberdade com que ele
se desvencilhava dos lugares comuns de seu tempo e a coragem com que os combatia. Alie-se
a isso a complexidade que envolvia seus escritos (compreensível, uma vez que as sínteses fáceis
nem sempre são as mais enriquecedoras) e o círculo está fechado.
As seções, portanto, assim estão dispostas: em gênese, o teólogo presbiteriano Odair Pedroso
Mateus comenta uma etapa quase desconhecida da reflexão do teólogo uruguaio: os escritos
universitários, verdadeiros programas de sua produção ulterior. A seguir, a seção sistema traz
o trabalho de Ir. Afonso Murad. Reconhecendo em Segundo um visionário, cuja obra antecipa
questões e perspectivas que continuam atuais e provocativas, mesmo dez anos após sua morte,
Murad propõe-se a analisar seus escritos de forma global e crítica, com a tríplice chave do enfoque, do método e do paradigma. Faz, no entanto, uma leitura em corte sincrônico, que não
pressupõe diferenças na evolução do pensamento segundiano.
Missão contém o estudo de Degislando Nóbrega de Lima, que parte do pressuposto de que
haja uma criteriologia missiológica subjacente à eclesiologia de Segundo. A partir daí, o autor
concentra-se em esclarecer os parâmetros que possibilitam explicitar critérios para a missão da
Igreja à luz das criativas intuições do teólogo uruguaio.

Fechando o ciclo de diálogos com o pensamento segundiano, ofereço, na seção éschaton,
uma chave para a teodicéia e a escatologia de nosso autor. Retomo a última díade por ele concebida e que veio à luz em sua obra póstuma sobre o dogma do inferno: a tensão entre o absoluto-menos e o absoluto-mais ao longo e no término de nossa existência terrena. No final, alguns
depoimentos sobre a relevância do autor, além de trechos do próprio Segundo, encerram a obra.
Isto posto, resta o convite a quem queira saborear a originalidade deste pensador latino-americano: descubra na obra de Segundo sugestões e pistas para as respostas que realmente importam. Este foi o escopo de seu esforço teológico, bem como da melhor reflexão latino-americana:
produzir uma teologia que somente deixaria marcas se tivesse sabor de vida.
Afonso Maria Ligorio Soares
Editor da Revista Ciberteologia
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O CRISTIANISMO PENTECOSTAL
As religiões vão surgindo e mudando juntamente com a história, como um conjunto de
visões e práticas que situa as pessoas e grupos em seus referidos contextos. O específico das
religiões é dar um fundamento último, certo e estável para as coisas que passam. Elas fornecem
um sentido que permanece quando as coisas vão perdendo o sentido imediato na vida pessoal e
coletiva. Por isso mesmo, muitos já associaram as religiões à experiência do limite que todos os
seres humanos fazem na sua existência, assim como aos momentos de grandes crises da história.
Pela religião as coisas se encaixam numa totalidade que une começo meio e fim, superando a
fragmentação e a precariedade da existência. Os mitos fundantes das religiões e as teologias
narram e explicam esta totalidade e os ritos proporcionam a ligação dos sujeitos e grupos com o
sentido fundamental capaz de agregar a diversidade na unidade, eternizar o efêmero e antecipar o
futuro de plena felicidade.
A religião é um sistema de significados que fornece ao ser humano uma referência de vida,
interferindo no seu modo de pensar, sentir e agir no mundo. São significados que portam um
ethos. Confere, portanto, identidade às pessoas e sociedades, imprimindo nelas posturas mais
conservadoras ou transformadoras, influenciando nos seus modelos familiares, nos seus hábitos de
consumo e preferências estéticas. Deste modo, entender uma religião é entender a sociedade e a
cultura a que ela se liga, donde se pode afirmar que os significados particulares de uma cultura
estão diretamente ligados ao sentido último que ela formula no âmbito da religião. Na mesma
forma e proporção estabelece os princípios e as finalidades éticas que sustentam as vivências
morais particulares de grupos e indivíduos, mesmo dentro de uma sociedade secularizada como a
atual.
O cristianismo passou por mudanças que se confundem com as mudanças da história do
ocidente, de forma que é impossível entender um sem o outro. Nos últimos tempos, na dinâmica
das mudanças modernas, tem produzido, progressivamente, uma tendência marcada por novas
formas de lidar com as suas origens e com a própria história. Esta tendência rompe com as
expressões cristãs tradicionais, recompõe os territórios confessionais e mistura, em suas
representações e práticas, elementos antigos e novos. Estamos falando dos cristãos pentecostais
que compõem hoje um campo de forças dentro do cristianismo mundial e, de modo particular,
dentro do campo das religiões brasileiras.
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Mas, quem são os pentecostais? Segmento do cristianismo que adota uma interpretação e
uma prática marcada pelo que consideram ser experiência do Espírito Santo, iniciada pelo
Batismo no Espírito e confirmada pelos dons das línguas – glossolalia - e das curas. Têm como
características atuais a centralidade na experiência emocional, o culto de louvor efervescente, a
tendência à leitura literal dos textos bíblicos e a prática do exorcismo. A palavra pentecostalismo
é tomada de Pentecostes, fato fundante do cristianismo descrito no capítulo 2 do livro dos Atos
dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce sobre o grupo de Apóstolos de Jesus, dando início à
Igreja propriamente dita.
Este modelo de cristianismo, centrado na atualidade da experiência de pentecostes, foi
construído no início do século passado nos EUA e espalhou-se rapidamente pelo mundo,
chegando ao Brasil em 1910. Trata-se de um paradigma, ou seja, de um modelo de cristianismo
que gerou e gera grupos autônomos (Igrejas pentecostais) assim como movimentos carismáticos
dentro das Igrejas cristãs históricas (como as Igrejas Católica, Metodista e Presbiteriana). A
história mostra um processo de adaptação deste paradigma – pentecostalismo entendido no
singular -, formando grupos e subgrupos variadíssimos – pentecostalismos no plural - e, nas
últimas décadas, os neopentecostais que agregam ao paradigma original posturas e estratégias
modernas, tanto na teologia que oferece prosperidade – toda ordem de bem-estar pessoal e social
– quanto nas estratégias de comunicação utilizadas nos cultos e, de modo particular, na televisão.
De onde vêm os pentecostais? A resposta a esta pergunta varia em função do grupo que
responde. Os grupos pentecostais vão responder que eles vêm de Jesus e do Espírito Santo,
portanto sem uma relação direta com um tempo e um espaço específicos. Muitos estudiosos
costumam dizer, categoricamente, que vêm dos EUA, como um braço religioso do domínio
econômico, político e cultural norte-americano no planeta e, de modo particular, na América
Latina. Pode-se dizer ainda que eles vêm da Reforma protestante feita por Martinho Lutero no
século XVI, na medida em que centram a pregação na fé individual e se organizam de maneira
autônoma. Podem vir de maneira mais direta, da Reforma metodista, feita por John Wesley, a
partir do protestantismo inglês (anglicanismo) no século XVIII, enquanto uma adaptação radical e
prática do que Wesley formulou como teologia da santidade.
Os pentecostais da última geração (as várias correntes denominadas neopentecostais)
parecem dificultar ainda mais esta resposta e abrirem o leque de possibilidades em termos de
origem. Muitos são construções genuinamente brasileiras, guardando muito pouco do paradigma
protestante original dos EUA de onde saíram. De fato, alguns protestantes não enxergam neles os
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princípios clássicos da Reforma. Os neopentecostais, além de trazerem marcas nitidamente
católicas e afro-brasileiras, adotam modelos institucionais bastante diferentes até mesmo daqueles
das Igrejas pentecostais clássicas, marcados por uma organização fortemente carismática.
Datar e localizar com precisão o nascimento de um grupo religioso é uma tarefa que pode
ser simples para a historiografia dos grupos mais recentes e, neste caso, não fica difícil responder
à pergunta inicial. No entanto, esta resposta nunca será completa se não buscarmos um
conhecimento mais profundo do grupo a partir de suas raízes mais remotas, daquilo que o
constitui em suas bases fundamentais. Os grupos religiosos estão, todos eles, remetidos para
matrizes anteriores que, a rigor, se perdem na distância do tempo e na complexidade de
representações e práticas religiosas situadas, ou numa grande matriz que abarca pela sua extensão
inúmeras matrizes menores, como a judaica, por exemplo, ou em religiões arcaicas ligadas às
culturas tribais, donde brotam variadas expressões e que se perdem nas narrativas sagradas orais
de alguma cultura, como, por exemplo, as religiões ligadas à natureza.
É próprio das religiões conservar suas origens adaptando-se aos variados contextos
histórico-culturais. Podemos dizer que todo grupo religioso é conservador, porque guarda uma
tradição sagrada que, por ser sagrada, não pode ser alterada. O resultado deste congelamento das
origens sagradas é a estratégia que as religiões criam para justificar sua fidelidade ao carisma
original: atribuem a toda mudança feita na suas tradições um sentido original. As renovações só
podem ser feitas em nome das origens primeiras, não como algo novo, mas como algo antigo,
original. A regra é: “No começo era assim, estamos mudando para sermos fiéis”. Neste sentido, a
adaptação adquire um fundamento seguro, de forma que os grupos religiosos vão refazendo-se ao
longo da história.
O cristianismo, olhado em seu conjunto, configura esta dinâmica de adaptação de um
mesmo paradigma original. É uma origem permanente de muitos começos. A origem é a fonte
permanente de sentido para o grupo, de onde retira referências fundamentais e fundantes para si.
O começo é o início da agremiação do grupo determinado no tempo e no espaço. As origens
escritas do cristianismo favorecem enormemente esta dinâmica de “começar de novo” sempre em
nome da origem e, portanto, sempre em nome da verdade e da salvação. Cada grupo vai afirmarse como o original, embora tenha um começo demarcado no tempo e no espaço e carregue em
suas interpretações e práticas as marcas explícitas ou implícitas desta demarcação. Neste sentido,
os sincretismos - mistura com elementos de outros grupos religiosos - serão sempre escondidos
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pelos grupos cristãos, uma vez que desautorizam sua originalidade, embora sejam necessários as
suas sobrevivências nas múltiplas realidades históricas.
De onde vêm os pentecostais? Vêm de um longo processo de compreensão e adaptação
das origens cristãs na história do ocidente. Vêm de um grupo norte-americano denominado
holiness – santidade - do início do século passado. No caso dos grupos brasileiros, vêm de uma
adaptação do paradigma original ao nosso contexto religioso católico popular. E no caso do
neopentecostalismo, vêm de uma crescente afinidade com a realidade moderna das grandes
cidades.
Com isto queremos afirmar que o olhar sobre as religiões deve ser vertical e horizontal, ou
seja, diacrônico – buscar suas raízes e desdobramentos histórico – e sincrônico – buscar suas
afinidades contemporâneas com os valores e significados culturais predominantes. Neste sentido,
os pentecostais podem ser considerados brasileiros, porque se abrasileiraram. Aqui eles foram
refazendo-se em suas representações e práticas. Tecendo afinidades com nossas referências
culturais e religiosas e nossas demandas sociais, criaram sistemas de crenças e organizações
originais capazes de arrebanhar multidões de fiéis.
Os últimos dados censitários mostram o crescimento fenomenal dos grupos pentecostais
nos últimos anos no Brasil. Eles passaram de 8,1 milhões em 1990 para 17,6 milhões em 2000.
Para além destes números, permanece a pergunta pelo significado do crescimento pentecostal em
terras de tradição católica, o que desafia as análises do fenômeno a irem além das variáveis
clássicas do fator econômico e do social.
As páginas quê seguem buscam uma compreensão dos grupos pentecostais dentro da
dinâmica interna das religiões e do cristianismo em geral e na sua dinâmica histórica própria no
contexto brasileiro. A primeira dinâmica diz respeito às regras de constituição das religiões que se
fundam no tempo das origens, atualizando-o plenamente em suas práticas rituais. O tempo
contínuo da salvação eclode nos grupos pentecostais, superando qualquer distinção lógica de
temporalidade e espacialidade. Trata-se da dinâmica que compõe as narrativas originais, as
teologias e os ritos do pentecostalismo. Além desta origem permanente, o pentecostalismo tem
seus começos ao longo da história do cristianismo no ocidente. Aqui veremos a segunda
dinâmica: como o pentecostalismo vai renascendo em épocas e espaços culturalmente novos e
tecendo com estas realidades afinidades eletivas, para usar uma categoria formulada pelo cientista
social alemão Max Weber.
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O cristianismo parece bifurcar em duas grandes vertentes, sendo que cada uma agrega, sob
o mesmo paradigma, grupos antes distintos e antagônicos: os cristãos históricos que se
compreendem e se organizam numa referência hermenêutica racionalizada e os cristãos
pentecostais, fundados numa relação mítica com suas origens. Esta distinção possibilita formular
uma tipologia dual de cristianismo: um tipo de cristianismo-logos e outro de cristianismo-mithos.
Talvez seja uma acomodação tardia do cristianismo dentro da modernidade, separando os
racionais e os emocionais, os eruditos e os populares, os institucionais e os carismáticos. Esta
bifurcação parece transcender os velhos territórios historicamente antagônicos dos católicos e
protestantes. Estes foram pulverizados por inúmeros grupos que refizeram na forma e no fundo a
tradição reformada. Aqueles receberam e hospedaram os pentecostais através do movimento
carismático. O paradigma pentecostal configurou em pouco mais de um século um modo de ser
cristão que soma posturas antimodernas e modernas em um mesmo sistema religioso, na medida
em que retoma posturas mágicas e fundamentalistas, porém respondendo à lógica do sujeito
moderno como o centro da experiência religiosa e consumidor de bens simbólicos.

Trecho extraído de:
João Décio Passos. Pentecostais: origens e começo. SP: Paulinas, 2005.
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O QUE A TENTAÇÃO DE ADÃO SIGNIFICA PARA NÓS HOJE?

Julio Fontana*

A tentação do primeiro casal não foi essencialmente diferente da de qualquer outra pessoa (A. R.
Crabtree).

Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o SENHOR Deus tinha
feito. E Ela perguntou a mulher: “Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum
fruto da árvore do jardim’?” Respondeu a mulher à serpente: “Podemos comer do fruto das
árvores do jardim, mas Deus disse: ‘Não comam do fruto da árvore que está no meio do
jardim, nem toquem nele; do contrário vocês morrerão’”. Disse a serpente à mulher:
“Certamente não morrerão! Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se
abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal”. Quando a mulher viu que
a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para
dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido que comeu
também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus; então juntaram folhas
de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do SENHOR Deus que
*

O autor está graduando em teologia e reside no Rio de Janeiro.
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andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do SENHOR
Deus entre as árvores do jardim (Gn 3.1-8).

1- Análise histórico-crítica

A história da queda do homem, atribuída à tradição Javista do Pentateuco não pode ser traçada em
sua forma atual em nenhum material literário precedente chegado até nós. A análise,contudo, leva os
estudiosos a suspeitarem de que os episódios dos capítulos existiram originariamente de forma
independente na tradição oral ou escrita. Eles teriam sido organizados em sua forma atual pelo Javista.
Comparação com os antigos materiais literários do Oriente Médio mostra que o autor ou suas fontes
inspiraram-se bastante, ao compor a narrativa, nos antigos mitos do Oriente Médio, para a maior parte
da forma externa da narrativa; o simbolismo dessas formas externas é, em quase todos os casos,
bastante óbvio, especialmente onde se podem traçar as fontes do material apresentado. Essas
características externas são as seguintes: o homem criado do barro pela mão de um ser divino e a
infusão da vida são representações encontradas tanto na Mesopotâmia como no Egito. Somente o relato
hebraico descreve a infusão da vida como a inspiração do sopro divino. O conceito de um único casal
vivendo em isolada bem-aventurança, assemelha-se à descrição de Ut-napishtim e sua esposa, os
sobreviventes do dilúvio, no poema épico de Gilgamesh; eles vivem em "um paraíso de prazer na
embocadura de dois rios, que no mito mesopotâmico são o Tigre e o Eufrates. As características
externas do Éden, incluindo os rios, se parecem com a descrição mesopotâmica. O próprio poema épico
de Gilgamesh contém a descrição de Enkidu, o companheiro de Gilgamesh. Ele não é o primeiro
homem, mas é criado do barro pela deusa Aruru para combater Gilgamesh. Ele é meio homem e meio
animal e vive com os animais selvagens no campo. Gilgamesh instigou uma prostituta a seduzi-lo;
depois de sua experiência com a prostituta, Enkidu abandona seu modo selvagem de vida e torna-se um
habitante da cidade. Este episódio apresenta alguma semelhança externa com o progresso do homem
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descrito no Gn 2-3ss. A árvore da vida aparece tanto na literatura como na arte mesopotâmica. Aqui, a
vida é comunicada, contudo, não comendo o fruto da árvore, mas pelo contato com seus ramos. Não há
paralelo para a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não é difícil supor que o narrador hebreu
tenha criado a árvore do conhecimento como um complemento da árvore da vida.i Em Gn 3.22
contemplamos duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses dois
elementos como vimos são míticos. O "alimento da vida", a "água da vida", a "erva da vida" são
conhecidos pela virtude de concederem a vida e a eterna juventude, comparáveis à ambrosia dos gregos.
Segundo a epopéia de Gilgameshii, o herói partiu à procura da erva da vida. Depois de muitas
dificuldades conseguiu encontrá-la e quis levá-la consigo. Mas, na volta, enquanto se lavava em uma
fonte, uma serpente sentiu o perfume da planta e "furtivamente subiu e a levou" (tábua XI).iii Para
Gilgamesh a perda da erva da vida, há pouco obtida, é um acaso infeliz, devido talvez à inveja dos
deuses.
O simbolismo da serpente no antigo Oriente Médio é muito difuso. A serpente também parece ser
um símbolo de vida. Mais precisamente, contudo, a serpente é freqüentemente representada em relação
com uma deusa nua, de modo que dificilmente permite negar-se que a serpente seja um símbolo de
vida, já que ela procede de uma relação sexual, e por isso a serpente seja deve ser considerada como um
símbolo sexual, embora não exatamente como um símbolo fálico.
Há uma profusão de pontos de contato possíveis e prováveis com o Antigo Testamento. Onde quer
que esses contatos apareçam os poetas e narradores hebreus transformaram o material para torná-lo
instrumento de suas próprias crenças. Portanto, pode-se concluir que a história da queda devido a
presença dessas características externas descritivas e simbólicas torna difícil aceitar a hipótese antiga
segundo a qual os hebreus tiveram uma revelação divina sobre a queda do homem, já que é improvável
que tantas características em comum com as narrativas mitológicas estivessem contidas numa revelação
divina direta. Também é difícil aceitar a antiga opinião de que a história teria sido preservada pela
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tradição desde a primeira geração da humanidade, já que agora se sabe que a idade do homem é muito
maior do que o tempo durante o qual as tradições poderiam ser conservadas, mesmo apenas
substancialmente. Por isso, estudiosos modernos preferem considerar a narrativa como uma história
através da qual os hebreus enunciavam sua crença de que o homem decaiu de sua primitiva relação de
amizade com Deus.iv
E como podemos contemplar essa narrativa?
A história foi estruturada pelo uso de elementos tirados das crenças e tradições do mundo antigo do
Oriente Médio, mas foi guiada pela concepção de Deus peculiar aos hebreus, o que tornava impossível,
para eles, aceitar as crenças relativas à origem do homem contidas nos antigos mitos do Oriente Médio.
A condição do homem e suas relações com Deus não podiam ser explicadas pelo postulado de que o
homem fora criado mau, nem que o homem atual pudesse estar de acordo com Deus que impõe sua
vontade moral sobre o mundo. A condição atual do homem deve-se somente ao fato de que homem não
esteve ao nível que Deus quis para ele.
Por que iremos examinar essa narrativa nos seus pormenores?
Teólogos modernos do Antigo testamento dizem pouco, ou nada sobre a origem do pecado, ou a
queda do homem. Dizem que o Antigo Testamento não tem nenhuma doutrina da queda do homem.v
Crabtree explica que "a narrativa (da queda) mostra antes que o propósito do escritor é o de explicar a
natureza da tentação, do pecado e das suas conseqüências. O homem criado para seguir a orientação de
Deus tem a tendência inveterada de ceder à tentação de seguir o seu próprio caminho, e o resultado da
rebelião contra o propósito do Senhor é vergonha e sofrimento".vi Ressalta ainda que "seja qual for a
influência literária da mitologia antiga nesta história da queda do homem, o escritor revela profundo
conhecimento psicológico da natureza da tentação e do pecado".vii Portanto, estudaremos o capítulo 3
do livro de Gênesis para conhecermos mais sobre a dinâmica da tentação, do pecado e principalmente
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sobre a natureza do ser humano, afim de encontrar a aplicação do que consta na Bíblia para nós, seres
humanos de hoje.

2- Dinâmica do evento

Lendo o capítulo 3 do livro de Gênesis, talvez não percebamos quanta revelação sobre a natureza
humana, sobre Deus, sobre o pecado e sobre a tentação que nos é concedida nesses versos. Destarte,
examinaremos versículo a versículo buscando levar o leitor a compreender toda a riqueza teológica
contida nesse relato.
A primeira pergunta que deve surgir na mente do leitor é: O que Satanás estava fazendo no Éden?
Não poderia dar uma resposta satisfatória, pois cairíamos em especulações e esse não é o intuito desse
trabalho. O que carecemos saber é que:

1. O mal está sempre à espreita, aguardando o momento de sua fraqueza. Mesmo não utilizando uma
passagem do capítulo 3 de Gênesis para ilustrar essa informação, ela é corroborada pelo fato da serpente
estar presente em um momento crucial na vida de Eva. O momento que ela estava sozinha. Isso serve
para nos mostrar que nos nossos momentos de solidão podemos ter certeza que o mal está à espreita.

Após Caim se enfurecer em face de sua oferta ser rejeitada por Deus, o SENHOR disse a Caim: “Por
que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas
se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta; ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominálo” (Gen 4.6,7 – grifo meu).

2. Está presente também onde há inocência.viii Então, lembre-se: não é pelo fato de ser cristão que o diabo
não estará lá para tentá-lo.
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3. O tentador aparece repentinamente. Ele prepara armadilhas com o propósito de nos pegar
desprevenidos.

Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem:
"Quem as verá"? (Sl 64.5; 91.3; 119.110; 140.5; 141.9ix).

Bonhoeffer mostra como acontece a dinâmica da tentação: “de repente, a dúvida é semeada no coração;
de repente, tudo se torna incerto, o que faço parece sem sentido; de repente, pecados há muito passados
revivem em mim como se tivessem acontecido hoje e me torturam e me acusam, de repente todo o meu
coração fica repleto de profunda tristeza por cauda de mim mesmo, por cauda do mundo, por causa da
impotência de Deus em relação a mim; de repente, o fastio com a vida quer me induzir a cometer um
pecado terrível, de repente, desperta a concupiscência, e a cruz me sobrevém e me faz vacilar”.x

4. Satanás começa testando a receptividade do ouvinte.xi Ele quer a certeza da vitória, por isso primeiro
sonda a vítima e vê se está aberta ao diálogo, a argumentação e ao convencimento.

Foi isto mesmo que Deus disse: "Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim"?

Ele sabia a resposta para essa pergunta, contudo, o que ele queria era saber se Eva iria manter diálogo
com ele.

“Respondeu a mulher à serpente”.
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Crabtree observa que com astuta insinuação, o tentador põe ênfase na única limitação que Deus lhe
impusera. A resposta da mulher mostra que o artifício que o tentador usou foi eficaz, porque ela
desconfia logo da bondade do Senhor, um elemento presente em todas as tentações.

5.

O tentador desacredita a Palavra de Deus.

Deus disse: "Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele; do
contrário vocês morrerão". Disse a serpente à mulher: "Certamente não morrerão"!

O tentador não conseguiria êxito se a mulher cresse na Palavra do seu Criador. Ele tinha que levá-la a
duvidar da veracidade da exigência que Deus lhe havia feito. Wayne Grudem sintetiza: “Eva decidiu
duvidar da veracidade da palavra de Deus”. Karl Barth nos mostra quão grande foi a avaria causada pela
queda os primeiros pais. Ele diz que “a queda, o afastamento de Deus, toma logo proporções graves".xii
Foi isto mesmo que Deus disse: “Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim?” Essa pergunta que
Satanás fez a mulher é agora aquela a qual todo homem já nasce com ela: “Foi isto mesmo que Deus
disse?”. O homem trocou a certeza contida na palavra de Deus pela incerteza, pela dúvida, pelo
desconhecido. Bonhoeffer descreve muito bem a atmosfera psicológica a qual o primeiro homem deve
ter se envolvido naquela hora angustiante. Veja: “O tentador tem que se introduzir em nome de Deus.
Ele leva a palavra de Deus consigo e torna-se intérprete dessa palavra. ‘É assim que Deus disse?’ Será
que vocês entenderam bem a Deus, o Senhor, neste tocante? Será que atrás de suas palavras não está um
outro espírito? Não podemos imaginar omedo indizível que deve ter acometido o primeiro ser humano
diante de tal possibilidade. Diante de tal inocência abre-se o abismo da culpa ainda desconhecida, diante
da fé, abre-se o abismo da dúvida desconhecida, diante da vida abre-se o abismo da morte ainda
desconhecida”.xiii
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6.

A mulher (Eva) assume a responsabilidade.

Nesse momento, a mulher (Eva) além de não crê plenamente em Deus, ainda desconfia da serpente. Eva
estava sem referencial. Ela estava com dúvida e tinha de tomar uma decisão. Ela resolveu avaliar a
opção a qual iria fazer, entretanto, avaliação sem referência não é possível. Eva confiou em sua
avaliação do que era correto e do que seria bom para ela, ao invés de permitir que as palavras de Deus
definissem o que é certo e errado (Grudem). Lindolfo K. Anders, comentando Barth, diz que sem Deus
a conduta do homem e os seus costumes são morigerados, pois para o homem deixou de existir o padrão
de aferição, o ponto de referência que fica acima dele, imutável distante e, sendo o seu deus igual a ele,
o padrão é a sua imagem vista no espelho, porém ainda menos perfeita – ou melhor, inferior a ele
mesmo, pelas distorções que o espelho naturalmente produz, desencadeando uma degenerescência
progressiva entre a imagem e a inspiração.

7. Aspectos da tentação

“a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se
obter discernimento”.

Na passagem acima notamos três aspectos da tentação: agradável ao paladar, atraente aos olhos e
desejável para se obter discernimento.

a) cobiça da carne
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Primeiramente, cobiça é o afã de possuir, paixão interior proibida no decálogo (Êx 20.17), descrita em
Js 7.21.O primeiro aspecto da tentação desperta a cobiça da carne. Essa cobiça é referente àquelas
necessidades físicas às quais estamos limitados como seres viventes. O instinto de sobrevivência, de
perpetuação da espécie, de seleção natural e etc, podem insuflar nossa ambição. A tentação nos ataca
nesse campo de nossas necessidades. Ela ataca aquilo que desejamos, que almejamos, o que queremos,
destarte, como possuímos necessidades naturais, ela nos ataca diretamente nesse aspecto. Nesse caso
específico de Eva, Satanás atacou a sua necessidade por alimento.xiv

b) cobiça dos olhos

Nossos olhos são atraídos pelo que é estéticamente perfeito, bonito, "agradável aos olhos". Aquilo que é
bonito aos nossos olhos geralmente nos levam a ambição. No caso do pecado de Davi com Bate-Seba a
cobiça de Davi foi a cobiça dos olhos, ou seja, ela desejou pecar (violar o sétimo mandamento) em face
de ter achado Bate-Seba "uma mulher muito bonita" (2 Sm 11.2).

c) desejável para se obter discernimento

Será que Eva desejava apenas discernimento ou ela desejava que seus olhos fossem abertos com o
objetivo de ser conhecedora do bem e do mal assim como Deus? Claro que o desejo dela era ser igual a
Deus, desejava independência, poder, auto-suficiência, liberdade. Esse aspecto é referente à vontade a
qual o homem manifestou, após aquele momento, de ser igual a Deus. Podemos ver essas três cobiças
também no pecado de Acã (Js 7.20s.) onde ele confessa: "É verdade, pequei contra o Senhor Deus de
Israel. Fiz isto e isso: vi entre os despojos um manto babilônico muito bom, duzentas moedasde prata e
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uma barra de ouro de maio aquilo; cobicei e o peguei. Vê, está tudo escondido num buraco no meio de
mianh tenda, o dinheiro por baixo" (Bíblia do Peregrino). Portanto, Acã disse que viu, desejou e tomou.

8. Toma a decisão por conta própria

Após a analise dos aspectos da árvore e das vantagens oferecidas por ela decidiu sem se aconselhar com
Deus, ou até mesmo com a serpente. Sua autoconfiança era apenas o que lhe restava. No capítulo 2 do
livro do profeta Jeremias Deus aponta o sentimento de auto-suficiência do seu povo que diz: “Nós
assumimos o controle” (Jr 2.31). Jeremias diz adiante: “bendito é o homem cuja confiança está no
SENHOR” (Jr 17.7).

Notamos no texto acima algumas peculiaridades referentes à tentação, veja:

•

Sujeito ativo da tentação: o diabo.

•

Sujeito passivo: o ser humano.

•

Deus não interfere na tentação.

•

O diabo pretende descredibilizar a Palavra de Deus.

•

Nascemos com a pergunta: “Foi isso mesmo que Deus disse?”.

•

O tentador sempre está à espreita.

•

O tentador está também onde há inocência.

•

O tentador aparece repentinamente.

•

Sem Deus perdemos o nosso referencial.

•

Na ausência de referência a opção, qualquer que seja, sempre é incorreta.

•

A autoconfiança nos leva para um caminho oposto a Deus.
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Observa-se que não citamos nada sobre a depravação total do homem, no sentido de que a natureza
humana é tão corrompida que nenhuma pessoa pode fazer, ou pode desejar fazer o que é justo, sem o
socorro de Deus. Isso ocorre em razão do Antigo Testamento não ensinar a doutrina da depravação
total. Não diz nada também sobre a transmissão da culpa do pecado original à humanidade inteira, mas
os escritores falam claramente da natureza peversa do homem, e da sua inclinação para o mal. Mas,
apesar da sua natureza pecaminosa, o homem retém a liberdade e a responsabilidade de escolher o bem
ao invés do mal. Também o pecado não tinha destruído a imagem divina do homem, nem a
possibilidade da sua restauração.

3- Qual é o objetivo de Deus em ter colocado Adão à prova?

Adãoxv foi colocado em um lugar onde ele não necessitava de esforço algum para sobreviver, não
havia pecado, não havia maldade, não havia ameaça à sua existência, etc. A única obrigação que
possuía era não comer da árvore do conhecimento. Simples: era só ele obedecer a Deus. No entanto, ele
decidiu não ser submisso a Deus, almejava ser independente, ele queria ser igual a Deus. Adão comeu
do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a uma ordem direta do nosso
SENHOR. Karl Barth ensina que "ao homem criado à imagem e semelhança (espiritual) de Deus, por
força da própria semelhança, foi lhe dado, ainda no Éden, o privilégio da opção que haveria de
diferenciá-lo, por toda existência, das alimárias do campo; este privilégio Deus reiterou ao homem
proporcionando-lhe o direito de optar entre a aceitação e a rejeição do evangelho; entre crer e
escandalizar-se; entre o caminho da fé para a reunião com Deus ou o da lógica do mundo, quiçá mais
cômoda e agradável, porém para o definitivo afastamento de Deus".xvi
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Portanto, o objetivo de Deus foi conceder a Adão a opção de obedecê-lo ou não. Tanto esse era o
objetivo de Deus que a árvore foi posta no centro do jardim. Adão a qualquer deslocamento que fazia
com objetivo de cruzar o Éden o levava a árvore. Deus não “escondeu” a árvore. A árvore pode ser
comparada ao evangelho. Constantemente está nos provocando a uma tomada de decisão: obedecer ou
não.
O objetivo, absolutamente, era “criar uma alternativa” para Adão em adorar ou não ao seu Criador.
Deus extrai a essência do homem ao prová-lo. Adão seria fiel ao seu criador se opção tivesse? Esse
questionamento que o diabo fez a Deus? Creio que sim. Em caso semelhante fez esse tipo de indagação
a Deus.

Disse então o SENHOR a Satanás: “Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele,
irrepreensível, íntegro, homem que teme a D e evita o mal”. “Será que Jó não tem razões para temer a
Deus?”, respondeu Satanás. “Acaso não puseste uma cerca em volta dele e de tudo o que ele possui?
Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda
a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua
face”. O SENHOR disse a Satanás: “Pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não
toque nele” (Jó 1.8-12).

Satanás no caso de Adão deve ter utilizado termos muito próximos a esses referentes à Jó. Não há
obediência radical sem capacidade de escolha. O ser humano por natureza possui capacidade de
escolha. Isso não quer dizer que ele escolhe retornar a criatualidade. Quando ele deseja regressar à
condição de criatura, simultaneamente Deus lhe concede a graça para tal. Os atos ocorrem
concomitantemente: reconhecer-se como criatura e retorno à comunhão com o criador.

4- As implicações do pecado original
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O pecadoxvii original influenciou bastante a natureza humana e por isso devemos analisar
minuciosamente todas as implicações desse evento para nós, seres humanos de hoje. Quando se
menciona "pecado original"xviii se remonta ao pecado cometido pelos primeiros seres humanos: Adão e
Eva. O ato praticado por esses dois indivíduos, como vimos, em muito influenciou a espécie humana.
Descrevendo brevemente o relato da Queda (ou pecado original), observamos que Deus criou o
homem e a mulherxix e os colocou no Jardim do Éden, onde no centro deste jardim encontavam-se duas
árvores (Gen 2.9): a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Sua instrução foi que
dela, da árvore do conhecimento, não se alimentassem, pois se não morreriam. A opção de comer não
era nenhuma armadilha, nem mesmo um teste. A intenção de Deus era que o ser humano fosse à sua
imagem, a árvore era uma necessidade. Bruce Marino nos alerta que por não serem divinos e porque
eram capazes de pecar, era necessária uma contínua dependência de Deus. Semelhantemente,
precisavam comer regularmente da árvore da vida. Isto nos é sugerido pelo convite a comer de todas as
árvores, inclusive da árvore da vida, antes da Queda (2.16), e pela rigorosa proibição depois desta
(3.22,23). Se houvessem obedecido, teriam sido frutíferos e alegres para sempre (1.28-30). Lawrence
Richardsxx observa apropriadamente que “não há dimensão moral no robô, que só pode reagir ao
programa criado pelo fabricante. O robô não tem capacidade para criar sistemas de valores nem
habilidade para escolher o bem e o mal ou entre o bom e o melhor. O ser humano só seria semelhante a
Deus se tivesse liberdade para fazer escolhas morais oportunidade de escolher, não importando o
tamanho do risco que tal liberdade envolvesse. Adão e Eva por certo todo dia passavam pela árvorexxi,
obedecendo com alegria ao Deus que conheciam e em quem confiavam”. Assim sendo, Deus permitiu
que Satanás invadisse o Éden. Nada acontece sem a permissão de Deus.
Após a tentação e a consequente submissão a ela, o homem e a mulher começaram a sofrer as
consequências daquela rebelião contra Deus. Vejamos detalhadamente essas consequências:
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Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do SENHOR Deus que andava pelo jardim quando soprava
a brisa do dia, esconderam-se da presença do SENHOR Deus entre as árvores do jardim. Mas o
SENHOR Deus os chamou o homem, perguntando: "Onde está você"?

Não entrando em discussões teológicas profundas, podemos extrair do relato da queda as seguintes
consequências geradas para a humanidade:

•

O pecado original não é como um pecado pessoal do primeiro homem. É uma inclinação peversa
que está presente em qualquer ato humano individual. O pecado original esclarece a inevitabilidade do
mal, mas não retira a responsabilidade do homem, que possui liberdade interior, um plano de
transcendência sobre a sua ação, que se opõe à inevitabilidade do mal. O pecado original se revela no
momento em que aflora na consciência do homem o sentimento de culpa como conseqüência de uma
ação má.

Se todos pecaram e ainda pecam constantemente, ou seja, produzem os frutos da tentação, então
todos são tentados? Sim. Todos nós pecamos em Adão, portanto, também fomos tentados em Adão. Se
pecamos como Adão, também somos tentados como ele. Esse quadro apenas muda após a tentação de
Jesus, a qual estudaremos na segunda parte desse estudo.

• Todos somos constantemente tentados. A tentação é comum a toda espécie humana.

“Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo
com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado” (Gl 6.1).
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O apóstolo Paulo nos lembra que até os espirituais podem ser tentados, estão dispostos a serem
vítimas da tentação.

•

O poder do pecado domina o ser humano completamente. Wayne Grudem amplia nossa
informação: “cada parte de nosso ser é afetada pelo pecado – nosso intelecto, nossas emoções e desejos,
nosso coração (o centro de nossos desejos e dos processos de tomar decisões), nossos alvos e motivos, e
mesmo o nosso corpo físico”. Sem a capacitação de Deus, o homem não possui forças contra a tentação,
pois todas as suas forças se voltam contra ele próprio.

•

A consequência do pecado é a morte (Rm 5.12). Deus ao ordenar que o homem se retirasse do
jardim do Éden, restingiu seu acesso ao jardim, portanto, não seria mais possível alimentarem-se da
árvore da vida (Gen 3.22ss.). O homem que não retorna a sua condição de criatura e almeja obter a vida
por mérito próprio não só não a encontra como acha a morte.

•

Estamos destituídos da glória de Deus (Rm 3.23). Como consequência da queda criou-se um
abismo entre o homem e Deus. Adão conversava diretamente com o seu Criador, o que não é mais foi
possível até Cristo. Bruce Marino diz que o relacionamento entre Deus e os homens, de franca
comunhão, amor, confiança e segurança, foi trocado por isolamento, autodefesa, culpa e banimento.xxii
Brunner ensina que o homem é uma criatura. Por isso se quer dizer que não é Deus. Mas, criado por
Deus e totalmente dependente dele. O homem é criatura de um tipo particular e que está numa posição
excelente em que Deus o criou. A mais óbvia expressão de sua condição como criatura é seu corpo.
Fomos colocados em um certo ponto por nosso corpo neste mundo espaço-temporal. A segunda
indicação clara dessa condição de criatura é a nossa diversidade de ser. Não somos um, como Deus o é,
mas somos muitos. Cada um de nós é diferente de todos os outros. Somente o homem é criado de tal
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forma que ele pode e deve receber a palavra de Deus e viver em comunhão com ele. O que faz do
homem um homem? A humanidade do homem consiste não muito, ou não em primeiro plano, no fato
de que ele pode pensar, de que ele pode se erguer acima do mundo dos sentidos pelos conceitos e idéias,
que pelo seu espírito pode compreender a natureza e dominá-la. Tudo isto não está no humano em si,
mas é instrumental, isto é, o que é verdadeiramente humano é o homem ser uma criatura de tal espécie
que Deus pode falar com ele, e que pode falar com ele, e que pode e deve responder. Mais, que todo
tempo, não importa o que faça ou não, pense ou não pense, queira ou não queira, ele responde ao
chamado de Deus. O chamado de Deus então é sempre a primeira coisa que torna possível a
humanidade do homem, a habilidade do homem responder. O homem foi criado de tal forma que uma
resposta definitiva é esperada dele.

•

Por força ou mérito próprios não conseguimos chegar a Deus. Deus sabia a localização de Adão,
afinal, Ele é onipresente e onisciente, no entanto, chamou Adão aguardando sua resposta.

Adão se escondeu de Deus. Então Deus chamou: “Onde você está?” (Gen 3.9).

Isso é uma característica do nosso Criador – nos chamar, nos escolher. Ele chamou por Abrãao (gen
22.1); por Moisés (Ex. 3.4); escolheu Davi (1 Sm 16.12), e Jeremias (Jr 1.5), portanto, Deus nos chama
e nos escolhe a todo o momento através de Jesus.

É obrigatória a nossa resposta ao chamado de Deus para que Ele nos encontre. Logo após Adão
responder (3.10), Deus o encontrou. No momentoxxiii em que respondermos Deus irá nos encontrar.
Somente após o homem se autocompreender como criatura e que depende única e exclusivamente de
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Deus. Apenas após essa visão da realidade, Deus o encontrará. Somente Deus, através de sua graça, faz
com que o homem retorne a criaturalidade.xxiv

“O SENHOR chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito”
(Is 54.6).

5- Conclusão

O que podemos constatar da exposição acima? Vimos que não é necessário anatematizar o método
histórico-crítico para obter uma hermenêutica a altura da Palavra de Deus. Mesmo utilizando o método
histórico-crítico conseguimos extrair dos versos do terceiro capítulo de Gênesis a mensagem que Deus
enviou para nós. Esse capítulo é de suma importância para a compreensão da natureza humana. O
apóstolo Paulo, por exemplo, se baseia nesses versos para fundamentar toda a sua antropologia, que por
sinal, como bem destaca o Dr. Käsemann, além dos gnósticos, apenas o apóstolo possuía uma
antropologia desenvolvida no século I d.C.xxv E essa antropologia, mais tarde desenvolvida por Santo
Agostinho e São Tomás, é até hoje uma das que melhor explica a natureza humana. É, portanto,
relevante para nós hoje, conhecermos a fundo o que esses versos nos dizem. Assim, poderemos nos
autocompreender e saber qual a nossa posição no mundo, na história e frente a Deus. Quem somos, para
que existimos e qual deve ser a nossa para com Deus? H. Richard Niebuhr afirma que o cristão – e
qualquer homem – têm de responder à que sobre o que deve fazer, perguntando e respondendo a uma
questão prévia: qual é o meu propósito, a minha finalidade?xxvi O homem, portanto está sempre se
questionando quanto ao seu desígnio, para que ele existe, em outras palavras questiona a sua existência.
Esse artigo também nos esclarece quanto ao comportamento do tentador, destarte, nos concede algumas
armas para "dominar o pecado".
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Croatto, José Severino. As Linguagens da Experiência Religiosa: uma introdução à fenomenologia
da religião. São Paulo: Paulinas, 2001.
Rafael Rodrigues da Silva

A partir do entendimento de que todas as culturas e todos os povos tiveram e têm uma expressão
religiosa, Severino Croatto nos leva a um passeio pelas linguagens da experiência religiosa. Oferece-nos
um guia, proporciona chaves de aprofundamento e, com certeza, aguça o entusiasmo e interesse pelo
conhecimento da experiência religiosa do outro. Vale salientar que este guia é provocativo. Ele ajuda o
leitor a dar os passos conforme o seu entendimento e compreensão através das propostas de atividades e
avaliações no final de cada unidade e da bibliografia no final de cada capítulo. Nesta perspectiva, o
livro de Croatto é um “texto inacabado”, pois ele exige a contribuição e a conclusão do leitor. Eis uma
obra “aberta” sobre a fenomenologia da religião.
O caminho proposto por Severino Croatto é apresentado em cinco partes, poderíamos dizer que
são cinco vias de acesso à fenomenologia da religião. A primeira é o estudo comparado da
fenomenologia da religião entre as ciências da religião; a segunda é uma aproximação da experiência
religiosa, através da compreensão da simbologia do sagrado, do profano e do divino. A terceira via
aprofunda o que é o mito e as interpretações da realidade, enquanto a quarta nos apresenta o rito como
manifestação gestual da religião, e a última aborda a experiência religiosa subjacente na doutrina e nos
textos religiosos.
Fenomenologia da religião entre as ciências da religião
No capitulo 1 (p.17-35), o autor nos introduz na discussão da especificidade da fenomenologia
da religião e sua relação com as ciências da religião. De maneira resumida, ajuda o leitor/leitora a
perceber o objeto da fenomenologia da religião, através da aproximação com outras ciências:
começando pela História das religiões, no seu aspecto descritivo e analítico, passando pela sociologia,
psicologia, filosofia e teologia das religiões, até chegar à fenomenologia da religião que se ocupa do
entendimento e estudo tanto do sentido das expressões religiosas, em seu contexto vital ( estrutura e
coerência) quanto da sua dinâmica (desenvolvimento, afirmação, divisões, etc.).
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A experiência religiosa e sua expressão simbólica
No capítulo 2 (p.41-79), a experiência humana é relacional (relação com o mundo, com o outro
individuo e com o grupo humano) e, como tal, exerce uma forte influencia na socialização das
experiências religiosas. Uma das características fundamentais do ser humano é estar sempre em busca,
gerando consciência das necessidades (físicas, psíquicas, sócio-culturais) e das limitações
(fragmentação dos valores, a finitude e a falta de sentido em muitas experiências vitais). A partir dessas
constatações, Severino Croatto estabelece uma análise das experiências religiosas. Em primeiro lugar,
as experiências religiosas são relacionais e as necessidades são saciadas na esfera da transcendência: as
físicas por milagres, as psíquicas pela paz, o gozo da glória e as sócio-culturais por uma nova ordem
social e o surgimento de um mundo novo. Porém, outro aspecto que fora apontado é a capacidade de o
ser humano imaginar, passando do fragmentário ao totalizador (condensação de experiências), do finito
ao duradouro e sem limites. A falta de sentido é anulada por três aspectos: a esperança, a idéia de que a
providência divina dirige a história e a influência dos modelos divinos.
Ao abordar o sagrado, o divino e o profano, Croatto começa lançando algumas observações
acerca do vocabulário e dos estudos sobre o homo religiosus para delinear algumas características do
sagrado/divino: 1. o totalmente Outro em qualquer contexto histórico em que esteja situado o homo
religiosus constitui a essência da experiência religiosa e se manifesta em infinitas formas (símbolos,
mitos, ritos, figuras divinas, etc.); 2. Na hierofania, encontramos muitos elementos que demonstram que
o sagrado é, em si, parte do profano e que este ascende ao divino por meio de sua sacralização. Assim, a
diferenciação entre sagrado e profano se dá no âmbito operativo, pois o objeto sagrado que é mundano é
sacralizado pela hierofania; 3. o Mistério/Transcendente é a chave para compreender a linguagem do
sagrado; 4. o sagrado mostra-se heterogeneamente numa pluralidade de signos: objetos, fenômenos da
natureza, pessoas, acontecimentos, palavras sagradas.
Nesta perspectiva no terceiro capítulo (p.81-128), iremos encontrar os vários sentidos e
significados dos símbolos. É, a partir da compreensão clássica de que o ser humano é um animal
simbólico e que constrói continuamente símbolos, que podemos perceber a linguagem, as experiências
de amor e a transfiguração do real na arte. Etimologicamente o símbolo refere-se à união de duas coisas,
por isso, duas coisas separadas podem se complementar e se inter-relacionar. Ou seja, as coisas são
elevadas à dimensão simbólica. Para um entendimento do símbolo, Croatto leva o leitor, por um lado, a
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distinguir o símbolo de linguagens similares, tais como, metáfora (comparação de elementos
conhecidos), signo (assinala uma relação de causa e efeito) e alegoria (remete a um sentido) e, por outro
lado, a pensar e aprofundar os sentidos do símbolo. O símbolo é polissêmico. Basta tomarmos o fogo
como exemplo, pois ele destrói, purifica, transforma e ilumina. O fogo também está relacionado com a
potencialização do divino (muitas hierofanias estão relacionadas com o fogo), como podemos perceber
na escatologia iraniana, no antigo hinduismo e na tradição asteca e outras. Neste sentido, as águas, as
trevas, as árvores podem hierofanizar a Vida transcendente.
O símbolo é universal, pois pode aparecer com os mesmos significados em diferentes culturas. O
símbolo é pré-hermenêutico e permanece aberto e sugestivo. Assim, quando um símbolo é interpretado
faz emergir a sua reserva de sentido em forma de relato, que, por sua vez, tem a função de dizer a
experiência vivida. Croatto aponta para o leitor/leitora as três zonas, nas quais os símbolos surgem com
maior força: nas hierofanias, nos sonhos e na poesia. Olhando para a linguagem religiosa percebemos
que ela é poética e, analisando os sonhos, descobrimos que eles, em sua grande maioria, são relatos
presentes nos textos de origem religiosa. Em muitas culturas, principalmente a assírio-babilônica, a
prática de ler sonhos é uma atividade religiosa.
Croatto conclui, dizendo que o “símbolo é a representação de uma ausência... é a linguagem
básica da experiência religiosa... o símbolo faz pensar, o símbolo diz sempre mais do que diz. É a
linguagem do profundo, da intuição, do enigma. Por isso é a linguagem dos sonhos, da poesia, do amor,
da experiência religiosa”. (pp. 117-118)
A configuração simbólica do sagrado é o que tematiza o quarto capítulo (p.129-175). O ponto de
partida é a apresentação dos nomes dos Deuses, suas representações e funções. Os Deuses são
classificados em duas tipologias: a geográfica e a funcional. Na tipologia geográfica, encontramos: os
Deuses do céu (Varuna da Índia; Ahura Mazda da religião iraniana; Zeus grego; Júpiter entre os
romanos; Anu, Ilu ou El, Iahweh entre os semitas; e, nas culturas aborígines da América, destaca-se
Katá entre os tobas; Inti dos incas e Quetzalcóatl dos náhuatl), que são criadores, conservadores e
controladores do cosmo; os Deuses telúricos; as divindades oceânicas e os Deuses do submundo. Na
tipologia funcional, destacam-se os Deuses da força (Deuses que se manifestam na natureza e que
acontecem na experiência da tempestade com seus raios, trovões, vento e chuva, como o Baal cananeu,
Ishkur, Adad); os Deuses da vegetação, os Deuses iniciadores da cultura, os Deuses protetores e os
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Deuses sacrificados. Observando nas culturas antigas e, principalmente, na tradição indo-européia, os
Deuses têm três funções: soberania, a força e a produção/prosperidade.
O ponto de chegada da discussão reside na polaridade entre politeísmo e monoteísmo. Para o
autor, o politeísmo caracteriza-se pela heterogeneidade das figuras, nas quais os Deuses podem se
apresentar em par e em tríadas.

De modo geral, os Deuses aparecem em grande quantidade e

hierarquizados em um panteão. No entanto, “o transcendente mostra-se pela mediação das hierofanias;
ora elas não podem ser amorfas, indeterminadas e difusas, mas devem ter ligação com a realidade em
que o ser humano vive... se a modalidade das coisas as distingue uma das outras, também o sagrado está
diferenciado”. (p. ) Nesta direção, podemos pensar que cada Deus e a sua representação remetem a
experiências distintas do ser humano. A grande questão se dá quando os muitos Deuses aparecem como
atributos de um único Deus.
Mito e interpretação da realidade
Um dos temas de grande relevância para o entendimento das linguagens da experiência religiosa
é o mito. É o assunto da terceira parte do seu livro. Croatto apresenta a discussão sobre o mito em três
passos para o entendimento e aprofundamento do leitor.
Primeiro passo: o mito e sua interpretação. O quinto capítulo (p. 181-207) se ocupa em delinear
as várias correntes de interpretação do mito no ocidente. Uma interpretação muito forte é aquela que
define o mito como “aquilo que não se deixa integrar na realidade”. Assim, o mito seria um produto da
imaginação e, conseqüentemente, distante da realidade. É a visão que herdamos das influencias do
iluminismo e do poder da razão. Para se ter um conceito claro e que possa representar uma definição
plural, o autor, neste capítulo, tenta resumidamente apresentar as definições destas várias correntes.
Começa por W.Wundt, que diz que o mito reproduz representações do espírito popular, manifesta uma
cosmovisão primitiva e que não é relato de verdade, pois os mitos só expressam o subjetivo. Passa pela
interpretação animista de Tylor e Frazer e a contraposição em Rafael Pettazzoni, que distingue os mitos
entre “histórias verdadeiras” e “histórias falsas”, sendo as verdadeiras aquelas que narram as origens do
mundo e os atos do herói nacional, enquanto que as falsas, pelo contrário, relatam as aventuras do
Coiote, o lobo das pradarias, e têm um conteúdo profano. Nesta rede de conceitos e definições, o autor
chega nas interpretações de Mircea Eliade e Paul Tillich. Eliade sustenta que o mito revela a
experiência do objetivamente transcendente e explora plástica e dramaticamente o que a metafísica e a
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teologia definem dialeticamente. Para Eliade, os arquétipos míticos são “acontecimentos primordiais
que o homo religiosus vive como momentos instauradores de sua própria realidade. Já Tillich, que
valoriza o mito na perspectiva de Mircea Eliade, defende que os dados míticos continuam vivos também
nas religiões antimíticas. O mito é testemunha “simbólica” como meio e veículo do dinamismo
ontológico.
Segundo passo: descrição, implicações e tipologia do mito como interpretação da realidade. O
sexto capítulo (p. 209-269) tem como pano de fundo a dimensão vivencial do mito indicado por
Bronislaw K. Malinowski: “o mito, como existe em uma comunidade primitiva, não é só história, mas
uma realidade vivida”. Para uma descrição do mito, Croatto parte de uma definição essencial e
operativa: “O mito é o relato de um acontecimento originário, no qual os Deuses agem e cuja finalidade
é dar sentido a uma realidade significativa” (p.209). A primeira compreensão: o mito é um relato e deve
ser interpretado como discurso. Enquanto texto, o mito pretende “dizer algo para alguém a respeito de
alguma coisa”. Como literatura, o estudo do mito deve levar em conta a crítica literária e, como
discurso, o mito deve ser aberto para o ato hermenêutico da releitura. A segunda compreensão: o mito
relata um acontecimento originário, pois uma de suas características é situar o acontecimento narrado
num horizonte primordial. O tempo mítico não é cronológico. No tocante ao acontecimento originário,
podemos distinguir duas primordialidades: a pré-cósmica e a cosmogônica ou histórica. Por exemplo,
em Gn 2,4s, o “antes” e “depois” da criação é descrito na importância da chuva e do ser humano para a
fecundidade e o trabalho da terra. Com certeza, o mito foi escrito numa sociedade que pratica a
agricultura. A terceira compreensão: os Deuses agem. Eles são atores protagonistas. Por exemplo, no
mito babilônico é travada a luta entre Apsu (abismo de águas doces) e Tiamat (águas salgadas, caóticas
e destruidoras), o mesmo podemos encontrar na luta entre Baal e Yam. Neste mecanismo mítico, o que
importa é o que os Deuses fazem e não o que são. A quarta compreensão: dar sentido a uma realidade
significativa, pois tudo, que é significativo para um povo e para a vida da comunidade, precisa ser
originado pelos Deuses.
Quanto às implicações desta definição do mito, destacamos algumas: 1. O mito, ao narrar as
origens das coisas, não está preocupado com a sua gênese histórica, mas com o seu significado; 2. os
acontecimentos relatados no mito não é mera cópia do que acontece na realidade, pois a construção
mítica é imaginária e simbólica; 3. a contraposição com a ciência que julga o mito como falso, porque
ele não tem a pretensão de explicar a causa dos fenômenos da natureza. E se o mito é ciência, logo ele
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deixa de ser mito. O mito não quer descrever como se originam as coisas; 4. no processo de releitura, os
mitos podem ser recriados e 5. a distinção entre mito, fábula, lenda e conto (na página 234, Croatto nos
fornece um quadro que resume as características e diferenças entre estas formas de narração simbólica).
Antes de tratar das tipologias do mito o leitor/leitora precisa ter presente que o mito delimita a
polissemia do símbolo. O mito faz com que o símbolo fique delimitado na sua polissemia original e seja
“intencionado” ou “especializado” para uma determinada experiência. Ao representar vivências sociais,
os mitos cumprem um papel hermenêutico.
Quanto à tipologia do mito, o autor delimita dois grandes conjuntos: os mitos de criação e os
mitos de origem. Um relato mítico de criação é encontrado em quase todas as culturas que têm a crença
num Ser Supremo.

Nos mitos de criação, é preciso estabelecer diferenças entre os mitos

antropogônicos e os mitos cosmogônicos. A partir daí, o autor passa a enumerar as principais figuras de
mitos da criação: mitos de emersão, o ovo cósmico, a divisão da totalidade primordial, a criação por
desmembramento, a partir do ser/não-ser e a partir do nada. Os mitos de origem tratam da instauração e
criação da civilização e cultura (veja, por exemplo, a mitologia suméria), das instituições (encontramos
vários exemplos na tradição do Pentateuco) e dos acontecimentos significativos (por exemplo, o
acontecimento do êxodo e as origens de Israel).
Terceiro passo (sétimo capítulo – p.271-323) na definição e compreensão do mito está
relacionado com as conotações cosmovisionais. Todo mito é delimitador de uma cosmovisão, a partir, é
claro, da experiência que o grupo tem do sagrado em sua realidade. Isto faz com que o mito se torne
instaurador de realidades significativas. Tomemos um exemplo: em Gn 6-9, temos o mito bíblico do
dilúvio (inspirado na versão mesopotâmica: Atra-Hasis ou Guilgamesh) e sabemos que em Canaã não
encontramos a existência de experiências de inundação a ponto de provocar a criação do mito. O que
descobrimos nestes capítulos é uma reinterpretação do acontecimento mítico, a partir da visão do
mundo israelita. Podemos até dizer que este relato mítico é um contra-mito. Todo mito é totalizador,
pois ele é expressão de sentido de uma realidade concreta. O mito expressa, na opinião do autor,
arquetipicamente o desejo e a esperança teleológicas.
Neste último passo, o autor apresenta a função social do mito a partir da reflexão acerca da
relação do relato mítico com a experiência do grupo social e a força do mito que produz uma práxis.
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Outras funções e relações que o autor aponta: mito e cultura, mito e história, mito e repetição. E, por
fim, ajuda o leitor/leitora a refletir sobre dois pontos: é possível a extinção do mito? Quais as várias
formas secularizadas do mito? Uma interessante reflexão no final do capítulo sobre a configuração
mítica do mal (esta reflexão acompanha um outro excurso sobre a simbologia do mal).
A manifestação gestual da religião
A quarta parte e/ou oitavo capítulo (p.329-392) procura entender, explicitar, definir e classificar
a vivência do sagrado por meio do gesto por parte do homo religiosus.
Considerando o rito como símbolo em ação, o autor apresenta para o leitor/leitora a seguinte
definição: “a respeito do mito, o rito é seu equivalente. O mito recita (é um legómenon) o que o rito
converte em cena, teatraliza (é um drômenon, de drao “fazer”, que também origina a palavra drama)...
o rito é um conjunto de gestos; implica um desenvolvimento na ação...” (p. ). Enquanto o mito diz, no
rito se faz ! Esta dimensão do rito perpassa a sua compreensão, enquanto manifestação gestual da
religião.
Nesta perspectiva, o autor apresenta vários aspectos do rito. Com muita perspicácia, coloca o
leitor/leitora em contato com a função social do rito, pois é uma das expressões coletivas do sagrado,
tem características comunitárias e expressa a identidade do grupo. O grande debate e aprofundamento
proposto neste capítulo consiste na tipologia do rito e a sua marca na experiência religiosa dos
sacrifícios. Os ritos sacrificiais (quem são os atores e as vítimas?) e fúnebres recebem uma atenção
especial do autor.
A experiência religiosa na doutrina e nos textos
O nono capítulo coloca em discussão o conflito existente entre o processo de canonização e
doutrinação das linguagens da experiência religiosa (a doutrina impôs gradativamente esquemas de
revelação, inspiração e mediação) e a tradição que persiste, comunicando as várias manifestações e
experiências do fenômeno religioso.

O último capítulo apresenta uma boa antologia de textos

sagrados/religiosos de diversas tradições culturais, com a finalidade de ajudar o leitor a complementar e
exemplificar os temas propostos para o aprofundamento.
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Uma palavra final
É de suma importância esta obra de José Severino Croatto para um amplo estudo e
aprofundamento da fenomenologia da religião. Este é um livro “aberto”, como já disse, a sugestões,
complementos e variações do tema do sagrado e das mais variadas experiências religiosas. A sua
grande importância reside também na sua perspectiva de fundo: estabelecer diálogos.
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Gonçalves, Paulo Sérgio & Bombonatto, Vera Ivanise. Concílio Vaticano II; análise e prospectivas.
São Paulo: Paulinas, 2004.
O objetivo desta obra é comemorar os quarenta anos de início e término do Concílio Vaticano II
(11.10.1962 – 08.12.1965) nos âmbitos acadêmico e pastoral, por meio da reflexão acerca do contexto e
do desenvolvimento histórico desse evento, no levantamento de sua identidade teológica social,
antropológica, eclesiológica e moral.
A justificativa desse objetivo está fundamentada na relevância desse Concílio à renovação da
Igreja em suas dimensões ad intra e ad extra, buscando atender as exigências do contexto social,
cultural e religioso do século XX até então, por meio de uma atitude dialógica da Igreja com o mundo.
Isso implicou em dar à Igreja uma nova configuração conceitual, fundamentá-la na Palavra de Deus e
na celebração do mistério da fé e explicitar a necessária ação da Igreja em relação a si mesma e em
relação ao mundo. Ademais, esse Concílio não foi apenas um acontecimento celebrado e realizado em
sua formulação teológica, mas um evento que teve continuidade nas Igrejas locais dispersas pelo
planeta, mediante um processo clarividente de adaptação.
De fato, o contexto histórico – as mudanças sociais, culturais do pós-guerra, a presença ativa e
crescente do Terceiro Mundo, a industrialização dos países norte-atlânticos e as conseqüências de
emigração, turismo, urbanizações gigantescas, transformações no mundo rural, o nascimento da
sociedade de consumo, a emergência da televisão, com forte impacto na cultura e nos comportamentos
– e o contexto teológico-pastoral – emergência das teologias da história e transcendental,
desenvolvimento dos movimentos litúrgico e bíblico, retorno às fontes patrísticas, aparecimento da
Ação Católica – e a figura de João XXIII, tão sensível e preocupado com a pastoral da Igreja no mundo,
proporcionaram o anúncio, a preparação e o desenvolvimento do Concílio Vaticano II, levado a cabo
pelo papa Paulo VI.
O desejo de João XXIII de levar a cabo as atitudes de aggiornamento e de diálogo contagiou
todos os quatro períodos do Concílio, embora esse papa tivesse participado apenas do primeiro período.
As sessões conciliares foram marcadas pela vontade de realizar a perspectiva pastoral que identificou o
Concílio. O caráter pastoral do Concílio implicava pensar a melhor maneira de a Igreja renovar suas
estruturas internas e de servir ao mundo, promovendo a unidade cristã, das religiões e de todo o gênero
humano. Devido a esse clima que permeou os aproximadamente 2600 bispos presentes durante as
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sessões conciliares, formulou-se uma teologia em diálogo com as ciências, com a história, com as
religiões não cristãs, proporcionando à Igreja vislumbrar a dialética entre as necessidades de renovação
interna e de renovação de sua postura diante do mundo.
A importância do Concílio não deve ser valorada apenas no que se refere ao desenvolvimento
das sessões conciliares, mas também na recepção que lhe foi dada pela Igreja e por outros segmentos
presentes em todo o mundo. Não obstante as atitudes de rechaço, especialmente pelos fundamentalistas
cismáticos — por exemplo, Marcel Lefèbvre —, os quais não aceitaram o caráter pastoral do Concílio,
a recepção foi majoritariamente de aceitação do espírito conciliar, ainda que tenham aparecido aqueles
não cismáticos, mas reticentes às inovações conciliares. As implicações dessa recepção foram o
desenvolvimento das conferências episcopais e dos sínodos, a valorização das Igrejas locais, a
emergência das teologias contextuais — libertação latino-americana, negra africana, negra sul-africana,
negra norte-americana, asiática, indígena — e o surgimento de novas correntes teológicas que buscam
responder aos desafios atuais da humanidade — teologia feminista, teologia ecológica.
Para atender o objetivo formulado com sua devida justificativa, esta obra está dividida em quatro
partes que apresentam a identidade do Concílio e sua recepção na América Latina. Na primeira parte,
realiza-se uma leitura histórico-teológica do Concílio Vaticano II, desenvolvida em quatro artigos. O
primeiro, intitulado “Contexto e desenvolvimento histórico do Concílio Vaticano II”, escrito por Ney de
Souza, tem por objetivo apresentar os contextos social e eclesial em que nasceu o Concílio Vaticano II,
bem como o desenvolvimento do referido Concílio em suas comissões de trabalhos e sessões plenárias,
apontando ainda as perspectivas emergentes na atualidade. Visualizam-se então as tensões e os
elementos de consistência, presentes no contexto, no desenvolvimento e na recepção desse Concílio. O
segundo foi escrito por Paulo Sérgio Lopes Gonçalves, com o título “A teologia do Concílio Vaticano II
e suas conseqüências na emergência da Teologia da Libertação”, e objetiva apresentar a identidade
teológica do Concílio e sua influência na emergência da teologia da libertação na América Latina, uma
teologia contextual que tem na articulação entre fé positiva e pobres sua novidade epistemológica, por
se caracterizar como uma teologia útil e necessária, pertinente e relevante aos sinais dos tempos. No
terceiro, intitulado “O perfil distintivo do Vaticano II: e interpretação”, Francisco Augusto Carmil
Catão situa o Concílio na história dos Concílios, mostrando a sua originalidade, da qual resulta a
importância de sua recepção, especialmente relativa à sua interpretação. Elabora ainda uma proposta de
leitura crítica do impacto do Vaticano II na realidade sócio-eclesial brasileira, indicando a direção que
sugere para sua interpretação. No quarto artigo, intitulado “Presença e atuação dos bispos brasileiros no
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Vaticano II”, José Oscar Beozzo avalia a participação do nosso episcopado nas várias etapas do
Concílio.
Na segunda parte, denominada “A semântica do mistério de Deus”, três artigos são escritos.
João Batista Libanio escreve “Da apologética à teologia fundamental: a revelação cristã”, objetivando
explicitar a consistência da teologia fundamental sustentada pelo Concílio Vaticano II, tomando como
ponto de partida a apologética teológica, compreendo-a em sua totalidade antropológica e histórica, e
apontando para uma teologia fundamental dialógica, hermenêutica e aberta ao mundo contemporâneo.
Maria Clara Lucchetti Bingemer escreve “Deus: experiência histórica e rosto humano — Alguns
elementos sobre a questão de Deus no Concílio Vaticano II”. Sua pretensão é explicitar os elementos
fundamentais do Concílio Vaticano II que proporcionaram uma reflexão renovada e aberta sobre o
Deus. Para isso, a autora define o que é a experiência, resgata a dimensão fundamental da revelação
judaico-cristão sobre Deus presente no Concílio, articula a relação entre Deus da revelação e o ser
humano e manifesta o modo como essa visão incide nos anos seguintes ao Concílio. Antonio Manzatto
escreve “O paradigma cristológico do Vaticano II e sua incidência na cristologia latino-americana”,
objetivando abordar o modo como a cristologia do Concílio Vaticano II incide na cristologia produzida
no contexto latino-americano. Para atingir seu objetivo, o autor apresenta o paradigma cristológico
conciliar, articulando soteriologia e história, e explicita o modo como essa cristologia é desenvolvida
em contexto marcado pela morte prematura dos pobres e pelo anseio de libertação.
A terceira parte, intitulada “Do mistério ao Povo de Deus: uma eclesiologia de comunhão”,
possui seis artigos. Cleto Caliman escreve o artigo “A eclesiologia do Concílio Vaticano II e a Igreja no
Brasil” e pretende abordar a eclesiologia de comunhão presente no Concílio e seu desenvolvimento na
realidade brasileira. Para isso, aponta três deslocamentos eclesiológicos explícitos no Concílio: de uma
Igreja voltada para si mesma para uma Igreja aberta ao mundo de hoje; de uma Igreja centrada na
hierarquia para uma Igreja Povo de Deus; de uma Igreja universalista para uma Igreja local. Em
seguida, o autor mostra como essa eclesiologia foi recepcionada pela Igreja no Brasil, desembocando na
concepção de uma Igreja popular, participativa, fraterna e imbuída de uma nova consciência eclesial
marcada pelo caráter de localidade e de colegialidade. O segundo artigo é intitulado “O Concílio
Vaticano II e o ecumenismo no contexto brasileiro”, elaborado por Elias Wolff, cuja pretensão é
abordar o tema do ecumenismo na atualidade, buscando sua consistência no Concílio e sua incidência
na realidade brasileira, apontando ainda os seus desafios e o modo de enfrentá-los. O terceiro foi escrito
por Faustino Teixeira e é intitulado “O concílio Vaticano II e o diálogo inter-religioso”. Seu objetivo é
apontar os elementos fundamentais do diálogo inter-religioso deixados pelo Concílio, analisando o
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clima conciliar em torno do assunto presente em seus documentos, os pontos cruciais da declaração
Nostra aetate e os desafios atuais manifestados nas categorias abertura e pluralismo religioso. O quarto
é de José Ariovaldo da Silva e intitula-se “Reforma litúrgica a partir do Concílio Vaticano II”. Sua
pretensão é apontar a importância do documento conciliar sobre a liturgia Sacrosanctum Concilium, por
meio de resgate dos pontos fundamentais da referida constituição, de sua incidência nas determinações
da Sé apostólica e na América Latina, vista nos documentos das Conferências Gerais do Episcopado
latino-americano realizadas em Medellín (1968), Puebla (1979) e Santo Domingo (1992), e na Igreja no
Brasil. O quinto artigo é de Joana T. Puntel e tem por título “A Igreja e os meios de comunicação na
sociedade brasileira a partir do Concílio Vaticano II”. A autora objetiva suscitar os aspectos relevantes
acerca da comunicação social do Concílio Vaticano II e verificar suas contribuições à Igreja no Brasil
no que se refere à sua maneira de utilizar esse meios em sua ação evangelizadora. O sexto artigo, de
autoria de Antonio José de Almeida, com o título “Por uma Igreja ministerial: os ministérios ordenados
e não-ordenados no ‘Concílio da Igreja sobre a Igreja’”, objetiva abordar o tema sobre os ministérios na
perspectiva conciliar, apontando meticulosamente os elementos fundamentais presentes nos documentos
conciliares. Para isso, o autor desenvolve os ministérios episcopal, presbiteral, diaconal, compreendidos
como “ministérios eclesiásticos divinamente instituídos”, e os

ministérios não-ordenados,

fundamentados em um carisma especial.
A quarta parte é denominada “Antropologia e Moral” e está dividida em três artigos
correspondentes à antropologia teológica, à teologia moral e à educação. Luiz Carlos Susin escreve o
artigo “Para conhecer Deus é necessário conhecer o homem. Antropologia teológica conciliar e seus
desdobramentos na realidade brasileira”. Seu objetivo é examinar a antropologia teológica que perpassa
o Concílio e sua contribuição para o desenvolvimento da antropologia teológica na América Latina,
especialmente no Brasil. Para isso, o autor suscita a antropologia presente no contexto do Concílio,
aponta o critério maior e norteador do pensamento antropológico do Concílio, desembocando em uma
antropologia unitária – não uniforme –, detendo-se em três prioridades que marcam a antropologia
teológica na América Latina: o povo, o pobre e a libertação e enuncia a dimensão cultural da
antropologia tanto no Concílio como nesse continente, com a contribuição das culturas autóctones, do
sincretismo e do gênero, considerados como desdobramentos em processo de crescimento. Márcio Fabri
dos Anjos escreve “A teologia moral subjacente ao Concílio e seu impulso para a América Latina”. O
autor pretende ressaltar algumas linhas de força que têm inspirado a elaboração da moral cristã no
contexto latino-americano, desafiando sua renovação na história pós-conciliar e na atualidade. Para
atingir esse objetivo, o autor aponta a necessidade da renovação subjacente ao Concílio e suas
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contribuições específicas no conjunto da ética cristã, seus impulsos para a teologia moral na América
Latina, marcada fundamentalmente pelo imperativo da libertação do pobre, e encerra realçando a
herança conciliar e o impulso ao futuro da teologia moral, assinalado com a mundialidade da ética, a
complexidade, a pluralidade e com a eclesialidade caracterizada pela comunhão e participação e pela
lógica da encarnação, pela qual a Igreja faz suas “as alegrias e esperanças, as tristezas e angústias das
pessoas, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem”. O artigo “A educação do ser humano
realizada no diálogo entre fé e cultura. A contribuição do Concílio Vaticano II”, escrito por Paulo
Fernando Carneiro de Andrade, encerra esta parte. Seu objetivo é abordar a relação entre fé e cultura na
perspectiva conciliar dentro do processo educacional do ser humano, analisando a questão suscitada no
conjunto do Concílio, especialmente na declaração Gravissimum educationis e apontando seus
desdobramentos na edificação de uma educação libertadora, concebida como fruto da recepção latinoamericana do Concílio.
A presente obra é indubitavelmente um trabalho coletivo, desenvolvido pela iniciativa de seus
coordenadores e pelo empenho e dedicação de cada um de seus colaboradores, comprometidos com o
espírito do Concílio Vaticano II: levar a cabo a revelação de Deus testemunhando a fé na história. Sabese que este livro não esgota a beleza do Concílio Vaticano II, especialmente em relação àqueles temas
que não foram aqui tratados, mas abre-se um novo horizonte de leitura desse evento, uma árvore
florescente na primavera: a esperança de uma Igreja em comunhão, pobre, promotora da unidade,
servidora do Reino de Deus.
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